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Caricatura de Luciano Lourenço, da autoria de Zé Oliveira, em 2009.

Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.
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Luciano Lourenço com sua  família, no centro de Santa Cruz,
Ilha da Graciosa (Açores), 1992.

Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.
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[…] Eu sou lá dos montes
Que medem o céu
Sou das frias serras onde primeiro o Sol nasceu
E onde os rios ainda são apenas fontes […]

Branquinho da Fonseca 
Litoral-Revista Mensal de Cultura, nº3, 
Agosto-Setembro de 1944, 265-267.

GeoGrafia, riscos

e Proteção civil

HomenaGem ao Professor 
doutor luciano lourenço
volume 1





19

GeoGrafia, riscos

e Proteção civil

HomenaGem ao Professor 
doutor luciano lourenço
volume 1

Intervenção na tomada de posse como Professor Catedrático
(Sala do Senado, 24 de abril de 2018)

Magnífico Reitor
Senhoras e Senhores Vice-Reitores
Prezados colegas
Caros estudantes

Senhores Funcionários
Estimados familiares e amigos
Minhas senhoras e meus senhores

A tradição académica, que tenho o gosto de honrar, impõe que nesta circunstância 
lhes dirija algumas breves palavras, não só porque tal nos foi expressamente solicitado, 
mas também porque não me saberei alongar, pois, sendo natural das serras de xisto, que 
bem ou mal estudei e para onde me retiro, sempre que tenho oportunidade para tal, e se, 
como dizem os geógrafos, “o homem modifica o meio” e “o meio condiciona os homens”, 
certamente eu terei ficado indelevelmente marcado pelas paisagens serranas, pelo que, 
talvez por isso, seja “homem de poucas falas”, provavelmente porque no erudito dizer de 
Goethe: Os montes são mestres mudos e fazem discípulos calados. 

Posto isto, as minhas primeiras palavras, são de saudação e cumprimento a todos 
aqueles que nos honraram com a sua presença nesta cerimónia.

As seguintes, serão de agradecimento a todos quantos, de alguma forma, contribuíram 
para que este significativo momento da minha vida tivesse sido possível:

•	 A Deus, por me ter permitido chegar até aqui. Com efeito, como diz a sabedoria 
popular: “O homem põe e Deus dispõe”;

•	 Aos meus pais, aqui presentes em espírito, pelos muitos sacrifícios que fizeram 
para que eu pudesse estudar. Sem esse seu esforço, não estaria hoje aqui, pelo que 
não posso deixar de invocar a sua memória e recordando-os, agradeço também às 
gentes humildes e hospitaleiras das serras da Cordilheira Central pela forma 
cordial como sempre me receberam e ainda continuam a acarinhar-me. Bem-haja!

•	 À minha esposa e ao meu filho, a quem roubei muitas horas de franco e terno 
convívio familiar, estar-lhes-ei eternamente grato pelo seu incondicional apoio às 
minhas atividades académicas;

•	 À minha irmã mais velha, a quem devo ter retomado os estudos, na ponta final do 
serviço militar obrigatório e, depois, o seu posterior apoio, que se revelou 
fundamental para a conclusão do ensino secundário e para a entrada na 
Universidade, apoio que nunca esquecerei;

•	 A todos os meus familiares e amigos, que sempre me incentivaram e, muito em especial, 
àqueles que hoje se encontram aqui presentes, deixo o meu sentido muito obrigado.
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O meu agradecimento é também extensivo aos:
•	 Caros colegas que me apoiaram ao longo de todos estes anos, pois sem a sua 

prestimosa ajuda não poderia ter chegado até aqui;
•	 Aos senhores funcionários, colaboradores sempre muito dedicados, que me 

acompanharam e incentivaram durante esta caminhada;
•	 Aos estudantes, que ao longo de quase quarenta anos, me ajudaram a crescer e 

a atualizar, em especial aos jovens investigadores que, sucessivamente, e com 
muita dedicação, me foram acompanhando ao longo da carreira;

•	 A todos os presentes, muito agradeço o vosso apoio e a vossa presença!

Concluo com um excerto da poesia de Branquinho da Fonseca, que reza assim:

[…]

Eu sou lá dos montes
Que medem o céu
Sou das frias serras onde primeiro o Sol nasceu
E onde os rios ainda são apenas fontes

Sou de onde as árvores falam
A língua que eu conheço
Onde de mim sei tudo
E do resto me esqueço

Lá, tenho olhar de estrelas a luzir
E tenho voz de guardador de rebanhos,
Passos de quem só desce para subir,
Mãos sem perdas nem ganhos.

[…]

Branquinho da Fonseca 
Litoral-Revista Mensal de Cultura, nº3, 
Agosto-Setembro de 1944, 265-267.

Intervenção na tomada de posse como Professor Catedrático
(Sala do Senado, 24 de abril de 2018)
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Os pais de Luciano Lourenço, Cristiano Lourenço e Aurora de Jesus Fernandes, em 1945.

Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço,2021.

Luciano Lourenço, 
em criança,  1954.

Fotografia cedida por Maria da 
Graça Lourenço, 2021.
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O jovem escuteiro, 1967.

Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.

No cumprimento do Serviço Militar, 1972.

Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.
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Momentos de convívio, num jantar de curso, 1978.

Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.

Enquanto estudante, participando em viagens de estudo, de 1976 a 1979.

Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.
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Na preparação da tese de Doutoramento, 1986.

Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.

A aguardar pelos resultados das 
provas de Doutoramento, 
realizadas a 23/01/1997.

Fotografia cedida por 
Maria da Graça Lourenço, 2021.





29

GeoGrafia, riscos

e Proteção civil

HomenaGem ao Professor 
doutor luciano lourenço
volume 1

Grupo da Imposição de Insígnias, a 12/07/2003.

Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.

Imposição de Insígnias, 
a 12/07/2003.

Fotografia cedida por Maria da 
Graça Lourenço, 2021.
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Tomada de posse como Professor 
Catedrático, a 24/04/2018.

Fotografias cedidas por Fátima Velez 
de Castro, 2021.
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Prefácio

No decurso da sua longa e ativa carreira académica, o Professor Luciano Lourenço 
desenvolveu uma intensa atividade de interação e cooperação com instituições, grupos de 
investigação, profissionais de diversas áreas de atividade e do conhecimento, em estreita 
associação à sua atividade científica e docente, mas também consequência do seu caráter 
beirão e da sua personalidade carateristicamente interventiva e socializadora.

Não é, por isso, de estranhar que a este convite de homenagem ao Professor Luciano 
Lourenço se tenha associado tão elevado número de colegas, de várias áreas científicas, que 
com ele colaboraram ao longo de várias décadas, bem como as diversas instituições com as 
quais se relacionou, quer assumindo cargos de gestão, quer estabelecendo relações de 
trabalho, e que quiseram deixar o testemunho de profissionalismo e cooperação desenvolvido.

Com efeito, a presente obra, constituída por dois volumes, para além de diversas 
mensagens congratulatórias de instituições e pessoas com quem o Professor Luciano 
Lourenço estabeleceu algum tipo de colaboração, reúne um vasto conjunto de textos 
versando temáticas intimamente relacionadas com as áreas nas quais desenvolveu uma 
investigação e produção mais significativa.

Assim, esta obra integra 83 textos, elaborados por mais de 170 autores de 11 
nacionalidades (Portugal, Brasil, Marrocos, Espanha, Itália, França, Equador, Canadá, 
Chile, Colômbia e Estados Unidos da América) distribuídas por três continentes, oriundos 
de diversas áreas científicas.

O primeiro volume, na sua primeira parte intitulada “A Geografia Física e os Riscos. 
Interfaces entre as alterações da paisagem e a dinâmica ambiental”, integra 21 textos, 
versando, na globalidade, um conjunto diversificado de temas no âmbito dos riscos, sob 
uma perspetiva eminentemente geográfica, mais especificamente da Geografia Física ou 
de áreas com íntima relação com esta.

Assim, os primeiros nove textos debruçam-se sobre a dinâmica fluvial ou litoral, 
analisando essencialmente as questões relacionadas com os riscos que lhes estão 
relacionados. O primeiro texto, da autoria de Diana Freire e José Antunes do Carmo, 
analisa as cheias do rio Mondego, propondo soluções ambientalmente e economicamente 
mais sustentáveis para o setor do açude-ponte de Coimbra. António Alves-da-Silva e 
Pamela Matlack-Klein refletem sobre as variações recentes do nível do mar, e as relações 
e consequências que aportam para o litoral, no que aos riscos diz respeito. Francisco 
Costa apresenta a “A importância do arquivo da Agência Portuguesa do Ambiente para 
o estudo das cheias no rio Ave” ao longo do século XX, identificando, por exemplo, os 
eventos climáticos e hidrológicos registados ao longo desse período na bacia hidrográfica 
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do Ave e impactes nas infraestruturas hídricas. Tupac Petrillo apresenta um caso de 
aplicação de estruturas em gabião como forma de recuperação pontual de sistemas 
hidrológicos. Jorge Olcina reflete sobre a redução do risco de inundação no contexto do 
ordenamento do território, analisando a evolução desta problemática em Espanha, 
concretizando com alguns exemplos. Zeineddine Nouaceur aborda a problemática das 
mudanças climáticas e o aumento das inundações em território mediterrâneo francês, 
enquanto que Younes El Alami e colaboradores identificam e cartografam as zonas 
inundáveis no Rife meridional, considerando a realidade dos riscos e perspetivas de 
gestão na área em estudo. Por seu turno Wendson Medeiros analisa os riscos naturais na 
zona costeira adjacente à foz do rio Apodi-Mossoró, no Nordeste do Brasil, com o 
objetivo de apoiar a gestão municipal em matéria de riscos. Rui Fernandes, Alberto 
Gomes e José Teixeira analisam a evolução da restinga do Cabedelo, na foz do rio 
Douro, trazendo novos dados para uma análise topo-hidrográfica mais rigorosa. Ana 
Monteiro e colaboradores abordam a problemática das alterações climáticas e das 
recentes estratégias europeias direcionadas ao cumprimento das metas de neutralidade 
climática. Alexander Dueñas, Danilo Corral e María Augusta Fernández Moreno 
apresentam uma aplicação destinada ao cálculo do risco sísmico.

Segue-se um conjunto de textos direcionadas para as problemáticas de índole 
geomorfológica. Salvador Almeida analisa a ocorrência de instabilidade geomorfológica 
na Escarpa da Serra do Pilar, durante muito tempo ocupada por edificações clandestinas, 
e a sua reabilitação e renaturalização, ocorrida nas últimas décadas. Carla Caroça faz uma 
breve sistematização de riscos geológicos (onde inclui, por exemplo, os riscos 
geomorfológicos). Paulo Lemos e Cláudia Costa analisam a erosão hídrica no concelho de 
Idanha-a-Nova, identificando a ocorrência de processos de degradação dos solos. Bruno 
Martins, Adélia Nunes e Ana Castro analisam os fatores de controlo da evolução de 
ravinas e, num segundo texto, em colaboração com Cármen Ferreira, propõem medidas 
de mitigação e controlo de ravinamento.

Inês Leitão e António Ferreira analisam o risco ambiental de poluição por 
microplásticos. Isabel Lima, Carmen Martins e João Lima debruçam-se sobre os problemas 
de escassez de água e regime hídrico na Ilha de Santiago, em Cabo Verde. Isabel Lima, 
Romeu Jorge e João Lima avaliam a ocorrência de riscos na orizicultura com recurso a 
deteção remota.

Jorge Oliveira-Costa explora diversos métodos de pesquisa em Geografia Física, 
apoiando-se nas lições de experiência proporcionadas pelo Professor Luciano Lourenço. 
Por fim, Ney Bruck e Greice Gomes propõem uma reflexão em torno da etimologia, 
apoiando-se na obra do Professor Luciano Lourenço.

Prefácio
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A segunda parte do primeiro volume aborda os desafios de uma sociedade em 
mudança, tendo em conta temas de Geografia Humana, Turismo e Educação, em estreita 
relação com as ciências cindínicas. 

João Luís J. Fernandes, José Lúcio, Filomena Marques, Fátima Velez de Castro e Ana 
Maria Cortez Vaz propõem a análise do tema da “casa”, explorando a dimensão do 
domocídio e dos sem-abrigo, tanto em termos concetuais como a partir de uma abordagem 
geográfica na ótica dos riscos sociais. Miguel Padeiro e Maria Beatriz Marques tratam a 
questão do envelhecimento e das crises associadas, propondo esta última autora uma 
possibilidade de mitigação, a partir da atuação das bibliotecas móveis. Paulo Nuno Nossa, 
Fernanda Cravidão e João Lima Sant’Anna Neto trazem trabalhos na área da saúde e dos 
riscos, em abordagens atuais como é o caso da pandemia COVID19, das alterações 
climáticas e da vulnerabilidade socioespacial. O tema da resiliência, da perceção analítica 
dos riscos, da paisagem, da ecologia e da dimensão tecnológica das ciências cindínicas 
é-nos dada a conhecer por autores como Yvette Veyret, Kátia Regina Góes Souza, Yolanda 
Hernández Peña, Antonio Carlos Vitte Hudson Rodrigues Lima, Vicente de Paulo da 
Silva, Orlando Simões e Isabel Dinis. Estes investigadores discutem investigação realizada 
que ajuda a pensar os riscos antrópicos a partir de um panóptico social que parte da 
relação complexa e ambígua entre o ser humano e a natureza.

Numa outra parte, Eliana Marta Barbosa de Morais, Patrícia de Araújo Romão, Laura 
Soares, Elsa Pacheco, Carla Juscélia de Oliveira Souza, Patrícia Ferreira e Janete Oliveira 
apresentam textos que dão destaque à educação para os riscos, assim como Anabella Vaz 
e Anabela Estudante introduzem a relação disciplinar entre a Geografia e a 
Fisico-Química para a compreensão dos fenómenos cindínicos.

A Geografia e o Turismo entrecruzam-se nesta segunda parte do volume um, com os 
textos de Rui Jacinto, Paulo Carvalho, Luiz Alves, Ulisses de Andrade Lima, Francisca 
Cardoso da Silva Lima, Norberto Santos, Rita de Cássia Martins de Sousa, Mônica 
Arruda Zuff, Paula Remoaldo e Hélder Lopes, onde são abordados temas diversos que vão 
desde a paisagem literária e cultural, à pesca e às comunidades tradicionais, à cultura do 
vinho, até à perceção turística. Norma Valencio e Arthur Valencio refletem sobre a ética 
científica colaborativa e o legado de um geógrafo, neste caso o homenageado desta obra.

A terceira parte, do segundo volume de homenagem ao Doutor Luciano Lourenço, 
reúne dezanove textos, de investigadores de norte a sul do país e de várias outras 
nacionalidades, cujo interesse se foca na problemática dos incêndios florestais e na 
preservação e sustentabilidade da floresta. Com efeito, praticamente desde o início da sua 
carreira que Luciano Lourenço se interessou pela análise dos fatores desencadeantes e 
consequências geográficas dos incêndios florestais, tendo-se assumido, como referem 
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António Bento Gonçalves e António Vieira, logo no primeiro dos textos, como pioneiro 
e grande impulsionador do estudo de incêndios florestais, o que permitiu colocar a 
Geografia ao lado de outras ciências que desde cedo foram reconhecidas como 
fundamentais no estudo desta temática. Neste texto, os autores percorrem e sistematizam 
os principais trabalhos de investigação realizados nos últimos 35 anos, assim como o seu 
percurso em cargos de administração pública, sempre em ligação direta com os incêndios 
florestais.

Porque os incêndios florestais são fenómenos que ocorrem em praticamente todas as 
latitudes, embora se assumam como um dos principais riscos em áreas de clima 
mediterrâneo, onde se integra o território nacional, em cuja recorrência, severidade e 
impactes têm vindo a aumentar, tem-se verificado uma crescente necessidade de os 
estudar numa perspetiva holística e multidisciplinar, patente na diversidade de abordagens 
presentes nos textos reunidos. Assim, Fantina Tedim, Vittorio Leone, Ângela Silva e 
Fernando Correia apresentam uma reflexão sobre a influência da comunicação e da 
preparação na redução do risco, a partir da análise dos incêndios extremos de 2017, em 
Portugal, e 2018, na Grécia, ambos com consequência extramente gravosas. Por sua vez, 
Fillipe Tamiozzo Pereira Torres estuda as relações entre ocorrências de incêndios florestais 
e as alterações no uso e cobertura do solo, no Alto Minho, em Portugal, no intuito de 
fornecer pistas para novas políticas de ordenamento do território. No texto “Is native 
forest an alternative to prevent wildfires in the WUI in Central Portugal?”, de Aline Silva 
de Oliveira, Joaquim Sande Silva, José Gaspar, Nuno R. G. Nunes Guiomar e Paulo M. 
Fernandes, são apresentados cenários de simulação espacial do comportamento do fogo 
para avaliar se a cobertura florestal de folhosas tem um efeito positivo na prevenção de 
incêndios florestais. Os resultados sugerem que a presença de folhosas nativas é capaz de 
reduzir a intensidade do fogo e a velocidade de propagação, em média, até 20 e 8 vezes. 

O trabalho seguinte, de Sandra Oliveira, Rafaello Bergonse, Pedro Pinto Santos, Ana 
Gonçalves, Raquel Melo e José Luís Zêzere faz a “Avaliação de Risco de Incêndio Rural à 
escala local na região Centro de Portugal”, integrando três dimensões: perigosidade, 
exposição e vulnerabilidade social, defendendo que as estratégias de redução de risco 
devem ser ajustadas de acordo com a relevância de cada dimensão.

Sob o tema “Identificação de unidades cartográficas de intervenção prioritária pós 
incêndio florestal na Serra de Monchique”, Filipe Pereira, Fernando Granja-Martins e 
Helena Maria Fernandez, mapeiam as áreas prioritárias de intervenção no intuito de 
mitigar os processos de degradação do solo, subsequentes à passagem do fogo.  De facto, 
a investigação dos impactes dos incêndios florestais sobre os solos, sobretudo relacionados 
com a ação de processos erosivos, em Portugal, temática abordado no texto apresentado 
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por António Vieira e António Bento-Gonçalves, além de fazer uma breve análise do 
contributo dos geógrafos portugueses para o estudo da erosão dos solos, na sequência de 
incêndios florestais, destaca o trabalho desenvolvido pelo homenageado, neste livro, e 
investigadores que com ele colaboraram no avanço da compreensão destes fenómenos, 
suas consequências e identificação e avaliação de técnicas e estratégias para a sua mitigação. 

Também interessados na avaliação dos impactes do fogo sobre o solo, Felícia Fonseca, 
Diego Silva, Zulimar Hernández, Ana Caroline Royer, Tomás de Figueiredo apresentam um 
texto sobre a “Dinâmica do armazenamento de carbono em áreas de matos de montanha: 
efeito do fogo controlado” onde analisam a variação temporal do carbono, na sequência da 
aplicação de um fogo controlado. Igualmente, preocupados com a degradação dos recursos 
naturais, em particular do solo e da água, na região montanhosa do norte de Marrocos, 
Hanifa El Motaki, Abdelhak El-fengour e Aissa El Bouzidi apresentam e discutem “Sessenta 
anos de projetos de desenvolvimento e combate à degradação do meio ambiente e dos 
recursos naturais em áreas áridas e semi-áridas das montanhas do Rife em Marrocos”. 

De autores internacionais são, também, os três textos que se seguem. O primeiro 
aborda os “Grandes incendios forestales en España y alteraciones de su regimen en las 
últimas décadas” (Xavier Úbeda, Jorge Mataix-Solera, Marcos Francos e Joaquim 
Farguell); o segundo apresenta uma revisão do contributo das imagens de satélite no apoio 
à avaliação do impacte ambiental de incêndios florestais (Review of satellite based support 
to forest fire environmental impact assessment: the example of Arischia (Italy) forest fire, 
Giovanni Laneve e Valerio Pampanoni) e o terceiro analisa as “Adaptaciones de los 
programas de prevención contra incendios forestales en Chile, ante un escenario cambio 
climático” (Miguel Castillo Soto). 

O último texto, com foco na problemática dos incêndios, tem como intuito avaliar a 
perceção que a população do Sabugal tem sobre algumas medidas previstas no âmbito do 
Programa de Transformação da Paisagem, o qual visa aumentar a resiliência de territórios 
suscetíveis a incêndios florestais. É da autoria de Diogo Martinho, Diogo Antunes, Pedro 
Saloio, Carlos Pinto e Adélia Nunes.

As florestas constituem, sem dúvida, um dos sistemas ecológicos mais importantes na 
promoção de funções ecossistémicas e no fornecimento de serviços à sociedade. Três dos textos 
que se seguem analisam o “Impacto de agentes de distúrbio nos serviços dos ecossistemas em 
povoamentos de pinheiro bravo na Serra da Lousã” (Raúl Salas González e Beatriz Fidalgo), 
avaliam a perceção da população relativamente aos serviços e riscos que a floresta do Município 
da Mortágua apresenta (Lígia Mateus, Adélia Nunes, Albano Figueiredo e António Campar 
de Almeida) e, por último, discutem-se os impactes das plantações de eucaliptos, na Península 
Ibérica, sobre os recurso hídricos (Francisco Díaz-Fierros).
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O texto de Paulo Simões foca-se na importância do “Marketing Territorial na 
Sustentabilidade Económica e Ambiental: o caso da Mata do Buçaco”, defendendo o 
incontestável potencial que esta mata detém para responder a novas conceções da prática 
turística decorrentes da alteração nos hábitos de consumo.

Esta terceira parte, do segundo volume de homenagem ao Doutor Luciano Lourenço, 
não podia encerrar da melhor forma, com o texto “A Biogeografia da cor”, da autoria de 
Jorge Paiva, onde de forma primorosa nos transporta pela Geografia das cores dos seres 
vivos presentes na natureza, à escala global.

A quarta e última parte desta obra debruça-se sobre a “Proteção Civil e Segurança 
Comunitária. Caminhos a percorrer” e reúne 19 trabalhos.

Enquanto pilar inequívoco da Segurança Nacional, a relevância da Proteção Civil e da sua 
organização multinível e plurissectorial é por demais evidente no quadro da sociedade de risco, 
dominada, cada vez mais, por um potencial de ameaças contemporâneas imprevisíveis, e de 
enorme complexidade e promotoras de um sentimento coletivo de insegurança e incerteza, 
como é o caso, por exemplo, do surto pandémico global COVID 19.

É neste contexto de crescente complexidade e múltiplas variantes dos diferentes fenómenos 
físicos e sociais, que cada vez mais se faz sentir não só, a imperiosa necessidade de maior 
articulação dos agentes de proteção civil e demais entidades com o especial dever de colaboração, 
mas também a evidência de qualificar e especializar os recursos humanos, sem esquecer o 
imprescindível robustecimento e consolidação das práticas de investigação e desenvolvimento.

Nesta perspetiva, reconhecendo o Governo através da Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 157-A/2017, de 27 de outubro, que “Portugal enfrenta um problema 
estrutural de ordenamento do território, que o fenómeno das alterações climáticas vem 
revelando constituir uma grave ameaça à segurança das populações e ao potencial de 
desenvolvimento económico e social do país” e considerando ainda os trágicos acidentes de 
julho e outubro/2017, iniciou-se uma reforma do modelo de proteção civil (que se deseja 
efetiva e autentica), baseada em três grandes princípios:

•	 Aproximação entre prevenção e combate;
•	 Reforço da profissionalização e capacitação do sistema;
•	 E o princípio da especialização, através da progressiva segmentação de meios 

vocacionados para a proteção das pessoas e bens – missão primeira da proteção civil – e 
para a gestão dos fogos rurais, a qual exige uma intervenção altamente especializada. 

Por outro lado, as Resoluções do Conselho de Ministros números 159/2017 e 
160/2017 de 30 de outubro e sobretudo a Resolução n.º 176/2018 de 18 de dezembro 
focalizaram-se no reforço do papel da formação “enquanto instrumento estratégico de 
modernização e transformação de proteção civil, através do estabelecimento e organização de 
áreas estratégicas de intervenção”.

Prefácio
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Posteriormente, a nova Lei Orgânica da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANEPC) 
aprovada pelo Decreto-Lei n.º 45/2019, de 1 de abril, especifica no artigo 10º que “compete á 
ANEPC coordenar a rede nacional de formação e investigação em proteção civil”.

E muito recentemente, através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 24/2021, 
de 22 de março de 2021, procede-se “à reforma do modelo de ensino e formação em proteção 
civil” criando-se para esse efeito um grupo de trabalho que estude a “reformulação do 
modelo de governança e de organização da Escola Nacional de Bombeiros e da oferta de ensino 
e formação profissionais nas áreas dos bombeiros e da proteção civil, em articulação com a 
oferta de ensino superior” através da criação de um consórcio de instituições de ensino 
superior que desenvolvam atividade de formação ou investigação nas áreas relevantes para 
a proteção civil.

Todo este afã legislativo reconhece que a dimensão técnica e cientifica é hoje um pilar 
essencial do desenvolvimento das atividades de emergência e proteção civil, no sentido de:

•	 Aperfeiçoar as competências dos diferentes agentes do sistema nacional de proteção 
civil potenciando a sua atuação autónoma e eficaz;

•	 Definir um planeamento estratégico e tático da intervenção em proteção civil e 
criando uma plataforma comum de valores e uma razão de ser partilhada por todos 
os agentes, no que toca à intervenção em situações de acidentes graves e catástrofes;

•	 Dar passos significativos para a criação de uma nova cultura de gestão em proteção 
civil e, em particular, modelos de liderança e de coordenação adequados ao 
funcionamento do sistema.

Nesta linha, os trabalhos académicos apresentados nesta última parte contribuem para 
potenciar a dimensão científica e técnica do sistema, debruçando-se predominantemente, 
quer sobre a concetualização, governação e redução dos riscos nos vários domínios da 
segurança comunitária, quer sobre a gestão do “stress” e segurança ocupacional nos 
agentes de proteção civil em especial do seu principal agente – os corpos de bombeiros.

Enfim, estes dois volumes, aqui sinteticamente descritos, refletem os grandes temas 
que nortearam o seu  trabalho de investigação, centrado na Geografia, nos Riscos e na 
Proteção Civil. 

É, pois, nossa expectativa que esta singela homenagem esteja à altura do homenageado, 
sabendo, no entanto, que o Professor Luciano Lourenço é maior que a sua própria obra!

Adélia Nunes
António Amaro
António Vieira
Fátima Velez de Castro
Fernando Félix
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Mensagem do Magnífico Reitor da Universidade de Coimbra

Na carreira universitária, o momento da Jubilação representa uma ocasião de particular 
carga simbólica, tanto ao nível pessoal como institucional, pela maneira como convida o 
Académico que se jubila e a Academia em que se encontra inserido a refletir sobre todo 
um trajeto profissional e mesmo existencial. O percurso do Prof. Doutor Luciano 
Lourenço está assim profundamente ligado ao da própria instituição Universidade de 
Coimbra, em cuja Faculdade de Letras entrou, em 1976, primeiro como estudante de 
Geografia, e na qual desenvolveria a sua carreira de docente e investigador, a partir de 
1979, cumprindo ao longo desse período todo o cursus honorum, até ao posto de Professor 
Catedrático, que ocupou em 2018.

Esse trajeto foi inequivocamente marcado por uma intensa dedicação às áreas de atuação 
que distinguem uma carreira universitária de sucesso e a tornam numa das mais estimulantes 
profissões: a atividade docente e pedagógica, que proporciona o privilégio de contactar com 
gerações sucessivas de estudantes e de contribuir para a sua formação intelectual e cívica; 
a investigação na área da Geografia e dos Estudos Cindínicos, que gerou interpelações cuja 
análise tem repercussões diretas sobre a forma como a sociedade organiza respostas a desafios 
comuns; finalmente, o envolvimento direto e empenhado em tarefas de gestão universitária, 
essenciais para reforçar e potenciar a dinâmica criativa e inovadora da própria instituição.

Em todos estes domínios, o Prof. Doutor Luciano Lourenço deu um contributo de 
grande relevância, neles deixando marcas indeléveis do seu perfil como pedagogo, 
pesquisador e agente de transferência de saber e de partilha de conhecimento com a 
sociedade. Das diferentes matérias que têm vindo a atrair a sua atenção, gostaria de 
destacar, pela sua importância e atualidade, o trabalho desenvolvido na área dos Riscos e 
dos Estudos Cindínicos, que se cruzam com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
da Agenda 2030 das Nações Unidas, em particular os que respeitam ao ambiente e ação 
climática. Tendo a UC assumido a ambição programática de ser o primeiro estabelecimento 
de ensino superior público português a atingir a neutralidade carbónica até 2030, através 
de uma estratégia de sustentabilidade ambiental, associada à necessidade de sensibilizar a 
comunidade para a urgência de alterar comportamentos, com vista a combater as 
alterações climáticas, fica bem patente o pioneirismo do Prof. Doutor Luciano Lourenço. 

Faço assim votos de que a passagem para a Jubilação, libertando-o embora de tarefas 
de gestão mais corrente, o continue a motivar para contribuir para uma UC mais 
inovadora, num mundo mais sustentável.

Amílcar Falcão

Reitor da Universidade de Coimbra
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Mensagem do Diretor da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra

Na qualidade de Diretor da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 
cumpre-me deixar uma palavra de reconhecimento e gratidão ao colega e amigo, Professor 
Doutor Luciano Lourenço, no momento da sua última lição. 

Na vida de um professor Universitário, feita de diversos rituais, a Última Lição tem 
um significado muito especial. Habitualmente, este momento serve para fazer um 
balanço da atividade de docência, do trajeto de investigação e dos cargos exercidos. 
Permite relembrar pessoas e datas marcantes, estudantes, orientandos, colegas, 
funcionários, provas académicas, tomadas de posse, mas também pensar o futuro. 
Mesmo sendo um momento de despedida, é também um tempo de mudança e o início 
de uma nova fase de vida.

Professor da Universidade de Coimbra ao longo de mais de 40 anos, é reconhecido 
como um mestre e exemplo para sucessivas gerações, desde logo pela função docente e a 
forma dedicada como sempre procurou envolver todos os que tiveram o privilégio se ter 
sido seus alunos e que com ele privaram. Recordamos todos o seu saber no domínio da 
Geografia Física e o entusiasmo com que sempre encarou a vida de geógrafo, quer nas 
explicações detalhadas que sempre faz, quer nas saídas de campo e nas passadas 
determinadas na procura do conhecimento e que nenhum obstáculo consegue parar. 

Esta Última Lição e a Jubilação são motivos de celebração, pelo longo percurso 
académico no hoje designado Departamento de Geografia e Turismo e pelo prestígio 
que alcançou a nível nacional e internacional, abraçando novos domínios de investigação 
na ciência geográfica, mas também pelos cargos desempenhados, quer no Instituto de 
Estudos Geográficos e no Departamento de Geografia e Turismo, quer como Presidente 
da Direção da Riscos Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança. 
Destacam-se ainda os diversos órgãos da Faculdade que integrou, incluindo o de vogal 
do Conselho Diretivo.

Registando o percurso e a dedicação que sempre mostrou nesta longa carreira, é com 
justiça que todos devemos agradecer o que sempre deu à sua Faculdade e com a qual 
continuará a colaborar ativamente nesta nova fase que agora se inicia.

Rui Gama 
Diretor da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra
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Mensagem do Director do Departamento de Geografia e Turismo e 
Presidente da Associação Portuguesa de Geomorfólogos

Escrevo estas breves linhas para saudar um colega e amigo que está prestes a atingir a 
data da sua jubilação. Faço-o na minha qualidade de Director do Departamento de 
Geografia e Turismo da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e de Presidente 
da Associação Portuguesa de Geomorfólogos (APGeom). Mas faço-o também como o 
honroso dever de deixar uma homenagem simples ao Homem de Ciência e ao colega 
exigente e rigoroso a quem a Geografia e a Geomorfologia nacionais e, particularmente, 
as que no plano académico, se têm feito na Universidade de Coimbra, muito devem.

Embora a sua carreira universitária e científica dos últimos anos seja muito marcada e, 
particularmente, conhecida pelos estudos de riscos e, dentro destes, o risco de incêndio 
florestal, pode dizer-se que os aspectos abordados nos seus trabalhos dos últimos vinte 
anos têm sempre presente, para além dos aspectos teóricos e práticos ligados aos processos 
físicos e operacionais da gestão e do socorro, uma Geomorfologia e uma Geografia Física 
que ajudam a compreender a diferenciação de causas e efeitos dos processos potencialmente 
perigosos e das vulnerabilidades das populações, em suma da importância dos territórios 
no complexo processo de génese, interpretação e gestão dos riscos. A sua condição de 
geógrafo está também patente no cruzamento interdisciplinar que lhe permite integrar 
dados rigorosos ligados ao funcionamento dos processos perigosos e das condições 
económicas sociais e culturais que ditam distintas vulnerabilidades de pessoas e territórios, 
mas também aos processos de gestão da segurança e do socorro, aos processos educativos 
formais e informais com vista a melhorar comportamentos numa sociedade de risco. 
Interdisciplinaridade, colaboração com investigadores de diferentes escolas e nacionalidades 
e capacidade de liderança, fazem de Luciano Lourenço um dos investigadores mais 
completos no nosso país em termos dos estudos sobre riscos.

Como era habitual quando Luciano Lourenço e outros colegas da mesma geração 
iniciaram os seus percursos académico, a tendência ainda não era a de uma profunda 
especialização, mas talvez antes a de busca de um percurso, que no seu caso cruzou a 
Hidrologia, a Geomorfologia e a Climatologia. Um dos seus primeiros trabalhos é 
um completo estudo sobre o Rio Alva, que foi publicado em dois artigos 
complementares nos Cadernos de Geografia: “O rio Alva: Estudo Hidrogeomorfológico” 
(n.º 5; 1986) e “O rio Alva: Estudo Hidroclimatológico” (n.º 8; 1989). Tal como era 
habitual na época, facto que merece talvez um estudo em termos de História da 
Geografia Física, na Escola de Coimbra, os trabalhos iniciais, de licenciatura ou, 
depois, de mestrado, versavam rios, e os trabalhos mais profundos, de doutoramento, 
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correspondiam a investigação sobre serras ou espaços de montanha. Assim, depois do 
seu importante trabalho sobre o rio Alva, a tese de doutoramento de Luciano 
Lourenço foi elaborada sobre as Serras de Xisto da Cordilheira Central. Contributo para 
o seu conhecimento geomorfológico e geo-ecológico, defendida em 1997 (e republicada, 
depois, em livro, em 2013).

Praticamente desde o início da sua carreira académica, Luciano Lourenço começou a 
interessar-se sobre os Incêndios Florestais e com eles, sobre outros tipos de risco, sobre 
teoria do risco, sobre processos de gestão de risco e segurança de pessoas e bens. Sobre a 
importância do seu trabalho nesta área, garantidamente que neste livro de homenagem 
haverá muitos investigadores que escreverão. Fá-lo-ão, seguramente com mais proximidade 
e melhor conhecimento do que eu o poderia fazer… Assim, limitar-me-ei a acrescentar 
algumas informações sobre os seus trabalhos na área da Geografia Física que estão, se isso 
é possível, um pouco mais afastados da temática dos riscos e dos incêndios florestais.

Na área da Geomorfologia escreveu sobre os depósitos periglaciares que testemunham 
a evolução das vertentes nos períodos frios do Quaternário, trabalhou sobre deslizamentos 
e sobre os processos de erosão fluvial que atacam as vertentes nos períodos chuvosos, 
particularmente quando estas (por acção dos incêndios florestais) se encontram mais 
desprotegidas, instalou parcelas experimentais para melhor compreender e quantificar 
estes processos erosivos, aplicou perfiladores para estudos de erosão de maior pormenor. 
Na articulação com os riscos deu particular importância aos movimentos em massa nas 
vertentes que estudou sobre diferentes aspectos, nomeadamente relacionando-os com a 
evolução urbana das cidades. Desta lista despretensiosa e injustamente incompleta 
ressaltam, na minha opinião, três aspectos fundamentais do seu carácter de investigador: 
a sua enorme capacidade de trabalho; a sua preocupação com a aplicação dos resultados 
dos seus trabalhos nas diferentes áreas da Geografia Física; e a eleição da área das 
montanhas de Xisto da Cordilheira Central (e particularmente da Serra do Açor e do vale 
do Alva) como terreno de trabalho. Investigou e ensinou, assim, na e para a sua Terra, 
numa postura de militância ambiental e de compromisso assumido com as suas origens e 
com as populações suas conterrâneas.

Luciano Lourenço era e, naturalmente, continua a ser um geógrafo investigador de 
campo. Sozinho, em grupos de investigação ou, cada vez mais, com os seus alunos, 
percorre o Centro de Portugal, as suas serras e os vales dos seus rios favoritos, numa busca 
de acrescentar saber ou tão só de mostrar e dar a conhecer os seus territórios de eleição. 
Por isso, no seu curriculum encontramos dezenas de textos referentes a livros-guia de 
viagens de estudo na Região Centro de Portugal e sobretudo nas suas Serras de Xisto da 
Cordilheira Centra e na Bacia Hidrográfica do Mondego.
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Na aproximação do momento em que, por imposição legal, Luciano Lourenço passará 
à condição de professor jubilado da Universidade de Coimbra, quero deixar bem 
manifesto o meu agradecimento pelo excelente serviço prestado à Geomorfologia e à 
Geografia Física portuguesas, ao mesmo tempo que desejo formular um voto de parabéns 
e de que esta mudança de condição lhe permita continuar a desenvolver o seu trabalho de 
investigação. Faço-o, como escrevi no início desta nota, em nome pessoal, mas sobretudo, 
em nome dos sócios da APGeom e dos membros do Departamento de Geografia e 
Turismo da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Caro Luciano, votos de 
muita saúde e de continuação de bom trabalho!

Lúcio Cunha

Diretor do Departamento de Geografia e Turismo
Presidente da Associação Portuguesa de Geomorfólogos

Fot. 1 - Participação na Mesa Redonda dedicada aos “Incêndios e Floresta”, do XVI Colóquio 
Ibérico de Geografia, realizado no IGOT, a  6 de novembro de 2018.
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Mensagem da Coordenadora Científica do CEGOT - Centro de Estudos 
de Geografia e Ordenamento do Território

Na qualidade de atual Coordenadora Científica do CEGOT - Centro de Estudos de 
Geografia e Ordenamento do Território, não podia deixar de, em nome desta instituição, 
expressar uma palavra de muito apreço ao Doutor Luciano Lourenço por ocasião da 
sua jubilação.

Enquanto Membro do CEGOT, desde o seu início, foi durante vários anos Coorde-
nador do Grupo 1- Natureza e Dinâmicas Ambientais, tendo prestado um serviço inegá-
vel no desenvolvimento da investigação científica e internacionalização desta unidade de 
I&D. Quero realçar a sua disponibilidade para apoiar a investigação dos colegas de Gru-
po, desenvolver projetos conjuntos com muitos deles, aceitar envolver-se em iniciativas 
inovadoras e, as suas qualidades científicas e pessoais que o tornam um exemplo a seguir. 

A atual Coordenadora Científica do CEGOT tem o gosto de se associar a esta justa 
homenagem para, com singeleza, mas um profundo sentido de reconhecimento, agradecer 
ao insigne Professor tudo o que deu a esta unidade de I&D, que, estou certa, continuará a 
ter disponibilidade para contribuir para a sua crescente afirmação nacional e internacional.

A recetividade que aqui manifesto para que perpetue esta ligação, no quadro da sua 
disponibilidade, é, assim creio, o mais eloquente modo de demonstrar o quanto o admiramos.

Fantina Tedim

Coordenadora Científica do CEGOT -  Centro de Estudos de Geografia e Ordenamento do Território

Fot. 1 -  Dinamização da Sessão e Abertura dos I Diálogos entre Ciência e Utilizadores, subordinado 
ao tema “Realidades e desafios na gestão dos riscos”, promovido pelo CEGOT - Centro de Estudos 
de Geografia e Ordenamento do Território, realizado no Anfiteatro III da Faculdade de Letras da 

Universidade de Coimbra, no dia 16 de maio de 2014.
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Mensagem do Diretor Nacional de Prevenção e Gestão de Riscos (ANEPC)

Nos últimos 12 anos tenho vindo a assumir funções de dirigente na Autoridade Nacional 
de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) com a responsabilidade de coordenação das 
matérias relativas à gestão dos riscos (naturais, antrópicos ou mistos), com enfoque na 
perspetiva preventiva e de mitigação, incluindo a vertente ordenamento do território. 
Foi neste contexto que tive o grato prazer de me cruzar com o Professor Luciano Lourenço, 
de constatar o seu entusiamo e dedicação a estas matérias, que rotulamos da maior 
importância, uma vez que têm como fim maior a preservação da vida humana, dos seus bens 
e do ambiente, num planeta cada vez mais ameaçado e, por conseguinte, mais ameaçador.

A ANEPC assinou há alguns anos um protocolo com a Associação Portuguesa de 
Riscos, Prevenção e Segurança (RISCOS), e o Prof. Luciano Lourenço, na qualidade de 
Presidente da Direção, foi naturalmente o rosto desta Associação. Criou-se, assim, uma 
ligação mais forte entre as duas instituições, tendo a ANEPC beneficiado do acesso às 
publicações científicas e pedagógicas que passamos a receber regularmente, nas quais se 
inclui a Territorium - Revista Internacional de Riscos, e onde se constata a sua rica 
atividade e extensão das obras publicadas, as quais constituem uma fonte inestimável de 
conhecimento e uma enorme mais-valia para o apoio à atividade da proteção civil.

Quero ainda realçar a participação ativa e determinante na organização e realização de 
conferências e congressos internacionais na área dos riscos, e para os quais o Prof. Luciano 
Lourenço tem tido a atenção constante e a amabilidade de convidar a ANEPC a participar 
ativamente, incentivando-nos sempre para apresentar trabalhos e intervir em diferentes 
matérias. Por outo lado, fomentou a participação da ANEPC em diversos projetos de 
investigação, ou em apoio a esses projetos, enquanto entidade potencialmente beneficiadora 
dos resultados a alcançar, evidenciando a sua faceta de académico, de investigador, mas 
reconhecendo a importância das parcerias, da cooperação institucional, e da partilha de 
conhecimento entre pessoas e instituições para promover o avanço da ciência.

Estou muito grato ao Prof. Luciano Lourenço, considerando-o uma fonte de 
inspiração, pelo seu dinamismo, para todos os que sabem que o caminho é longo, mas não 
desistem, e pela cordialidade e capacidade de criar e manter relacionamentos que 
conseguem ultrapassar a dimensão profissional e se tornam também pessoais.

São, sem dúvida, estas enormes qualidades como ser humano, que me levam a desejar 
que se mantenha ao serviço da ciência, e deste modo, das pessoas, de todos nós, na expectativa 
de que possamos continuar a contar com a sua colaboração, nesta nova fase da sua vida.

José António Gil Oliveira

Diretor Nacional de Prevenção e Gestão de Riscos 
da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil
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Mensagem do Presidente da Direção da Escola Nacioanl de Bombeiros

O Professor Luciano Lourenço enquanto presidente da Escola Nacional de Bombeiros 

(ENB), sendo o seu segundo presidente, deixou profundas marcas que se vieram a refletir 

o futuro da instituição, ao longo dos seus quatro anos de mandato, 1997/2001.

O seu contributo na fase inicial para a reabilitação de edifícios que se encontravam 

fortemente degradados, sem quaisquer condições, foi um dos marcos fundamentais para 

o início da atividade da escola, bem como  o seu contributo ainda em matéria de 

instalações, com a implantação de construções pré-fabricadas, que vieram a constituir 

dormitórios e salas de aula não só na sede em Sintra, mas igualmente, em 1999 com o 

início do  Centro de Formação na Lousã. Também durante o seu mandato entrou em 

funcionamento um Centro em Bragança, mas que teve uma vida efémera.

Outra marca característica do professor foi a sua preocupação de desenvolver os 

domínios técnico-científicos, dando-se início à publicação de suportes pedagógicos 

indispensáveis ao processo formativo, bem as primeiras publicações de manuais e da então 

revista técnica. 

Marcante foi igualmente a sua visão em estabelecer parcerias com algumas escolas 

congéneres o espaço europeu, nomeadamente a adesão  à EFSCA - European Fire  Schools  

Association, tendo sido realizada nessa época uma conferência em Portugal. A ele também se 

deve a cooperação institucional com o ICET - International  Center for Extrincation Techniques.

De realçar o seu contributo para o documento - Linhas Gerais para a Formação de 

Bombeiros, e o processo de reconhecimento pelo INEM dos cursos ligados ao transporte 

de doentes e emergência médica pré-hospitalar, bem como a acreditação da ENB como 

entidade formadora no INOFOR.

Em 2001 merece destaque o inicio dos chamados centros RVCC, e na sequência da 

participação na Segurex 2001, a abertura da escola a empresas e outros organismos 

ministrando-se formação especializada.

Desde a sua cessação de funções sempre manteve laços estreitos com a ENB, que 

perdura, com a colaboração na Territorium - Revista Internacional de Riscos.

Um bem haja.

José Maria Oliveira Ferreira

Presidente da Direção da Escola Nacional de Bombeiros
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Mensagem do Presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP)

A jubilação de um académico é para a Universidade e para a comunidade um marco 

importante em que se torna imperativo fazer um balanço e evidenciar as mais valias que a 

carreira do visado teve no meio científico e, também, nos seus discentes.

Falar do Professor Luciano Lourenço precisamente neste momento é um enorme 

desafio. Em primeiro lugar, porque implica pesquisar profundamente as variadíssimas 

áreas do saber onde o Professor se empenhou. Em segundo lugar, porque envolve a 

enorme profundidade que impôs a todas as tarefas, fora e dentro da Universidade, em que 

se envolveu.

Para o universo dos bombeiros portugueses o Professor constituiu uma enorme mais 

valia que teve, entre outros, o mérito de transformar o paradigma da sua formação 

guindando-a a níveis de diversidade e qualidade nunca alcançados.

O Professor Luciano Lourenço foi o primeiro pilar da Escola Nacional de Bombeiros 

(ENB), de que foi o seu primeiro Presidente. Teve o mérito de aplicar ali os seus 

inúmeros conhecimentos e experiência no âmbito da gestão académica de uma 

infraestrutura pioneira naquele domínio e sintetizadora de um conjunto de outros 

saberes já existentes, mas que careciam de enquadramento e formatação adequada 

técnica e pedagógica.

Nessa perspetiva, o Professor Luciano Lourenço entendeu e materializou bem o pro-

jeto que a Liga dos Bombeiros Portugueses há muito acalentava para um estabelecimento 

de formação do universo dos bombeiros que permitisse, por um lado, salvaguardar e 

valorizar a formação prestada nos quartéis, e por outro lado, chamar fisicamente à ENB a 

formação em determinados níveis de especialização e enquadramento em grupo.

Sabemos também que, por razões que agora não vêm ao caso, a ENB viu-se na 

necessidade de lutar contra ventos e marés que procuraram em diferentes momentos 

atentar contra ela e contra o projeto pioneiro e inovador que colocava os bombeiros 

portugueses a par dos seus congéneres de outros países. Constituiu de fato um enorme 

salto quantitativo e qualitativo na formação dos bombeiros a que o Professor Luciano 

Lourenço soube dar corpo, criar as necessárias raízes e a devida projeção. 

Os bombeiros são devedores ao Professor do seu empenho e coragem por lutar pelo 

projeto da ENB e pela concretização de um sonho de muitas décadas.
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Fot. 1 -  Assinatura do protocolo de colaboração entre a LBP e a RISCOS, que decorreu na sede 
da LBP no dia 2 de agosto de 2016.

Jaime Carlos Marta Soares

Presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses

Nesta mensagem, que endereço na qualidade de Presidente da Liga dos Bombeiros 

Portugueses, por ocasião da jubilação do Professor Luciano Lourenço não posso deixar de 

saudar também a obra publicada por este e a sua participação em inúmeros projetos de 

investigação nacionais e internacionais.
Por fim, não podemos também deixar de saudar o Professor pelo valioso trabalho 

desenvolvido na Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança (RISCOS) e o 
contributo formativo que, por essa via, proporcionou aos bombeiros portugueses.
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Mensagem do Presidente do Serviço Regional de Proteção Civil e 
Bombeiros dos Açores

A reflexão e investigação na área dos Riscos é fundamental à Proteção Civil, desde a 

prevenção à tomada de decisão, sendo o conhecimento técnico e científico uma ferramenta 

essencial aos agentes e todos os envolvidos em atividades de Proteção Civil. 

A RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança é uma refe-

rência a nível Nacional, através das suas publicações e encontros organizados, são 

promotores de iniciativas que promovem o conhecimento e a partilha de informação 

pelos vários níveis de intervenientes e participantes.

O protocolo estabelecido entre o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos 

Açores (SRPCBA) e a RISCOS – Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança 

data de 2009 e promove a parceria em projetos e programas de índole científico-pedagógica 

em que se destaca a edição de publicações.

Desde essa altura, a partilha de conteúdos e a participação em diversos Encontros 

Nacionais de Riscos trouxe ao SRPCBA e aos seus técnicos experiências e conhecimentos 

de grande valor.

À iniciativa do Professor Doutor Luciano Lourenço devemos o estabelecimento deste 

protocolo, sendo essa também uma iniciativa a enaltecer neste momento.

Nesta altura da carreira profissional do Professor Doutor Luciano Lourenço, o 

Serviço Regional de Proteção Civil dos Açores não poderia deixar de prestar a devida 

Homenagem, agradecendo todo o trabalho desenvolvido e conhecimento disseminado 

em prol de uma cultura de prevenção e proteção de Riscos.

Eduardo Jorge Pontes de Albuquerque Faria

Presidente do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores
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Mensagem do Presidente da PAFO - Associação Lusófona de Prevenção 
contra Incidentes, Acidentes e Desastres

Do Goulinho para o Mundo, muito obrigado Professor.

Partindo a pé da Aldeia das Dez pela estrada municipal 508 em direção santuário de 

Nossa Senhora das Preces que fica no caminho para a aldeia do Colcurinho chegamos ao 

Goulinho, tendo percorrido os quatro quilómetros em cerca de uma hora. Como diz 

Miguel Torga, o beirão vem aqui em nome da fé, “para cantar na Senhora das Necessidades 

a canção do seu destino, ingreme como as encostas onde cultiva a esperança”.

Foi no Goulinho que nasceu o meu considerado amigo Luciano Fernandes Lourenço, 

doutorado em Geografia Física e Professor Catedrático da Universidade de Coimbra. Foi 

Presidente da Direção da ENB - Escola Nacional de Bombeiros (Setembro de 1997 a 

Janeiro de 2002) e Coordenador da APIF - Agência para a Prevenção de Incêndios 

Florestais (Agosto de 2004 a Março de 2006). Entre muitas outras funções importantes 

deste grande homem que nasceu mesmo ali ao lado, bem perto, e só nos cruzámos na 

metade final das nossas vidas.

Como terá sido palmilhado o seu imaginário de jovem ouvinte da lenda da Aldeia das 

Dez que tem origem na Reconquista da península Ibérica e ligada ao actual nome da 

aldeia, onde dez mulheres terão encontrado um tesouro numa caverna situada na encosta 

do Monte do Colcurinho.

Não tem dúvidas em afirmar que o livro que mais o marcou foi o Escutismo para 

Rapazes (Scouting for Boys), de Baden Powell. E defende que o terá “marcado não só na sua 

formação enquanto ser humano, mas também terá contribuído para que viesse a ser geógrafo 

e, porventura, para que se tivesse dedicado ao estudo dos riscos e das suas plenas manifestações, 

as catástrofes”. 

Ou como terá sido influenciado pelo acidente aéreo do dia 15 de Abril de 1953, 

depois de sobrevoar o Goulinho em direção à Aldeia das Dez, o Piloto aviador Alfredo 

José da Silva Brito querendo passar por cima da casa de sua família, se envolveu num 

acidente mortal com o seu avião F-47 Thunderbolt da Força Aérea Portuguesa. Morreram 

duas pessoas, o piloto e o civil Augusto Dinis.

Refere um livro “Esforço do homem na bacia do Mondego”, editado em 1940 pelo 

Prof. Dr. Alfredo Fernandes Martins, e “entende que tê-lo-á marcado como geógrafo bem 

como várias outras gerações de geógrafos”.
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Fot. 1 - Prof. Doutor Luciano Lourenço durante a apresentação de Climate Change and Forest 
Fires in Europe / Demystification and exploitation, no International Meeting on Forest Fires in 

Europe, Matosinhos, a 18 de Maio 2019.

Para o Prof. Dr. Luciano Lourenço “ser geógrafo deverá significar um profundo 

conhecimento e um grande respeito pelos territórios”. O homem conservador que aparenta 

ser, não teme perante a necessidade de ordenar os assuntos da geografia, com independência, 

rigor e equidade que são atributos dos seus distintos princípios, separando a geografia dos 

territórios físicos da geografia humana, e olhando o património existente (natural, 

edificado, cultural,…), sem os quais tudo aquilo que se possa fazer não tem grande 

importância (os sítios e os lugares). 

O comportamento transitório de homem visionário possuidor de um conhecimento 

muito bem estruturado foi marcante durante a sua gestão na Direção da Escola Nacional 

de Bombeiros, e depois na Coordenação da Agência para a Prevenção de Incêndios 

Florestais. E o mesmo homem que nasceu no Goulinho, Aldeia das Dez, tem sido 

essencial, contagiante e dinamizador para os palcos de atividades extra académicas, na 

RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança.

José Pedro Santos Rios

Presidente da PAFO, Associação Lusófona de Prevenção contra Incidentes, Acidentes e Desastres
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Mensagem do Diretor do Departamento de Gestão de Fogos Rurais (ICNF)

Prof. Luciano Lourenço – um testemunho sobre o seu labor florestal 

Conheci o Prof. Luciano Lourenço como muitos outros estudantes de silvicultura, no 

início da década de 1990 – através dos seus interessantes artigos científicos que abordavam 

temas como a geografia do fogo, o efeito dos incêndios ou a recuperação de áreas 

degradadas, com um grande sentido prático e de caracterização do nosso território. Num 

tempo de grande escassez de informação pública dita “georreferenciada” e na ausência da 

“grande rede”, as publicações periódicas, as atas de reuniões científicas e os relatórios 

especiais a que tínhamos acesso na Biblioteca eram o grande alfobre de informação para 

quem tinha a intenção de realizar trabalhos minimamente ancorados na realidade 

portuguesa, e aí salientavam-se os trabalhos do Professor – concisos, atuais, fundamentados, 

no fundo “lições aprendidas” pragmáticas no seu objetivo de melhorar o conhecimento e 

a atuação no território.

Mais tarde, de 2004 a 2006, tive o privilégio de colaborar mais proximamente com o 

Professor, numa altura muito especial, que se pretendia de mudança estrutural, na 

recuperação face aos trágicos incêndios de 2003, e de produção – em grande cadência – de 

novas visões, processos planos, normativos. Com a tomada de posse do Eng. Luís Pinheiro 

como Secretário de Estado das Florestas (SEF), o Professor Luciano foi convidado para 

dirigir a Agência para a Prevenção dos Incêndios Florestais (APIF), sedeada em Miranda 

do Corvo, e surpreendeu-me a sua total abertura – desde o primeiro momento – para a 

cooperação ativa com o Conselho Nacional de Reflorestação, tão incomum era essa 

postura na Administração Pública. Foi o início de um curto mas extremamente profícuo 

período de colaboração entre os dois serviços, no final também recompensador do ponto 

de vista da sensação de “missão cumprida”.

E como eram estimulantes as reuniões de coordenação de todos os organismos da área 

das florestas (DGRF, EFN, FFP, APIF, CNR) promovidas pelo SEF, mobilizando para a 

mudança, então corporizada também pelo trabalho de construção da proposta técnica do 

Plano Nacional de DFCI, que estava em elaboração para a APIF!

Mais tarde tive a oportunidade de, novamente, confirmar o apurado sentido de 

cumprimento do interesse público que sempre orientou a ação do Professor quando, 

num intervalo de um seminário onde ambos éramos oradores, nos apercebemos da 
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João Pinho

Diretor do Departamento de Gestão de Fogos Rurais
ICNF - Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas,, IP

importância de resgatar do esquecimento dos arquivos da então AFN os notáveis 

trabalhos de controlo da erosão e regularização da rede hidrográfica realizados pelo 

antigo Gabinete de Correção Torrencial dos Serviços Florestais. Identificada a lacuna, 

não demorou muito que sob a sua coordenação os primeiros trabalhos académicos fossem 

publicados, mais uma vez confirmando a profunda amizade que o Professor – desde o 

início da sua carreira científica – sempre demonstrou pelos Serviços Florestais e o 

genuíno interesse em contribuir para a melhoria da sua atividade.

Num setor em que os resultados de uma ação ou decisão perduram ao longo de 

décadas, não tenho dúvidas que as florestas portuguesas muito devem ao intenso labor 

do Prof. Luciano Lourenço e que, durante bastantes anos, todos aqueles que foram 

tocados pela sua atividade – fosse nos auditórios e publicações das universidades, fosse 

nos gabinetes dos serviços oficiais ou ainda nas ações dos Clubes da Floresta da 

redePROSEPE - Projeto de Sensibilização e Educação da População Escolar, continuarão 

a aplicar e a difundir os ensinamentos de gestão territorial sustentável que o Mestre 

sempre defendeu.
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Mensagem do Presidente da Associação Portuguesa de Geógrafos (APG)

Desde a sua fundação em 1987, a Associação Portuguesa de Geógrafos (APG) tem 

procurado contribuir para a valorização da Geografia e para o reconhecimento da utilidade 

social dos geógrafos e das suas atividades profissionais.

Nesse período, muitos têm sido os geógrafos portugueses que têm contribuído para esse 

reconhecimento, sendo, Luciano Lourenço, um dos que mais contribuiu para o crescimento, 

consolidação e prestígio da Geografia em Portugal. Nas últimas quatro décadas, foi 

determinante o seu papel, quer enquanto “Investigador” e “Professor” de excelência, quer na 

divulgação e difusão da ciência, quer ainda, pelos elevados cargos exercidos.

A sua visão do que significa ser geógrafo, ou seja, “um profundo conhecimento e, 

simultaneamente, um grande respeito pelos territórios, físico e geohumano, bem como pelos 

patrimónios (natural, edificado, cultural, …) neles existentes, sem os quais tudo aquilo que 

possamos fazer não terá grande relevância” (http://www.apgeo.pt/42-luciano-lourenco), a 

que se junta uma enorme dedicação e capacidade de trabalho, permitiram-lhe alcançar 

um elevado prestígio nacional e internacional, quer no meio académico, quer junto da 

sociedade civil.

Esse reconhecimento levou-o a ocupar cargos de grande destaque, permitindo-lhe, assim, 

demonstrar na prática o papel que a Geografia e os geógrafos têm na resolução/mitigação de 

um dos principais riscos que Portugal enfrenta no séc. XXI, o dos incêndios florestais.

Com efeito, o geógrafo Luciano Lourenço, associado n.º 149 da APG, enquanto 

pioneiro e grande impulsionador do estudo dos incêndios florestais e dos riscos em 

Portugal, foi o grande responsável pelo reconhecimento da Geografia como ciência 

fundamental no estudo das referidas temáticas.

Assim, é com profunda satisfação que a Associação Portuguesa de Geógrafos (APG) se 

junta a esta merecida homenagem, agradecendo o inestimável contributo que o Professor 

Doutor Luciano Lourenço vem prestando à Geografia Portuguesa, valorizando-a e 

prestigiando-a, sendo um privilégio e um orgulho, poder tê-lo como seu associado.

Um grande bem-haja Professor Luciano Lourenço.

António José Bento Gonçalves

Presidente da Associação Portuguesa de Geógrafos (APG)
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Mensagem do Presidente do Conselho Diretivo da Agência para a Gestão 
Integrada de Fogos Rurais (AGIF)

A participação do Professor Luciano Lourenço, que da Geografia viria a interessar-se, em 
particular, pelas matérias relacionadas com os riscos, é facilmente avaliada pela sua numerosa 
produção científica, que atravessa temas como a influência do estado do tempo nos incêndios 
rurais, os seus efeitos sócio-económicos e efeitos na paisagem, a sua causalidade e factores de 
predisposição, ou até mesmo a organização da resposta.

Vasto conhecedor nesta área, o Professor Luciano Lourenço acompanhou, assim, a 
evolução de um dos maiores desafios que resultam da nossa paisagem e tecido socioeconómico 
e, bem assim, deles resultando, os impactam de um modo que exige quebrar-se um ciclo.

O seu contributo na quebra desse ciclo e na procura por novas formas de entender e gerir 
o problema tiveram um reflexo claríssimo na sua passagem pela Agência para a Prevenção de 
Incêndios Florestais (APIF), já no início deste milénio, com o apadrinhamento da proposta 
técnica do Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios, que se havia elaborado no 
seio do Instituto Superior de Agronomia e que a Agência viria, sob a sua supervisão, a entregar 
aos cidadãos como um texto em que se revia e julgava poder solucionar o problema que os 
incêndios rurais, já então, representavam de um modo muito severo para o país.

Aliás, é legítimo dizer-se, o trabalho então tornado visível com a chancela do Professor 
Luciano Lourenço viria a ser inspiração para um paradigma renovado que hoje se vê 
defendido e posto em prática pela AGIF e por recursos humanos que tiveram a oportunidade, 
muitos deles, de com ele trabalhar directamente ou por ele serem influenciados. 

Mas nem só na grande figura de planeamento se consegue reconhecer o contributo do 
Professor Luciano Lourenço: se com ele se veio a aprimorar o trabalho de bastidores feito com 
os municípios, na definição de padrões aplicáveis ao trabalho dos gabinetes técnicos florestais, 
veio ainda mais a desenvolver-se um trabalho muito próximo de onde se conseguem verdadei-
ramente alterar comportamentos e renovar gerações: o PROSEPE, PROjeto de Sensibilização 
de Educação florestal da População Escolar. Dir-se-á, com justiça, que a prevenção dos incên-
dios através da educação é a forma mais correcta de abraçar o futuro e garantir a defesa do 
território, e foi exactamente por essa via que a acção do Professor Luciano Lourenço, ao longo 
dos vinte anos de duração deste projecto, se traduziu, estamos certos, numa população escolar 
mais atenta, mais consciente do valor dos espaços rurais e mais preparada para concretizar as 
boas-práticas que impedem os efeitos mais nefastos dos incêndios rurais em Portugal.

Pelo tanto que acima referimos, brevíssima e incompleta súmula do quanto julgamos haver 
a assinalar, reconhece-se mérito e dívida para com o Professor Luciano Lourenço, que na sua vida 
profissional muito contribuiu para um Portugal mais protegido de incêndios rurais severos.

Tiago Martins de Oliveira

Presidente do Conselho Diretivo da AGIF, I.P.
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Mensagem do Vogal do Conselho Diretivo da Agência para a Gestão 
Integrada de Fogos Rurais (AGIF)

A evolução de um qualquer Sistema depende da dedicação e persistência de alguns 

Homens. O Prof. Luciano Lourenço, pela sua perseverança e coerência, naquilo que diz 

respeito ao ecossistema dos fogos e incêndios rurais em Portugal, é um desses Homens.

Do muito que pode ser escrito sobre o inestimável contributo do Prof. para este 

Sistema, não só do ponto de vista académico, partilho três memórias que, pessoalmente, 

me marcaram na relação, de várias décadas, com o Prof. Luciano Lourenço, no âmbito da 

temática dos fogos e incêndios rurais. 

Corria o ano de 1993 quando, ainda na Universidade, tomei contacto com o Índice 

Meteorológico de Risco de Eclosão de Fogos Florestais de Luciano Lourenço, que dos 

diversos índices meteorológicos utilizados, à data, pelo mundo fora, foi aquele que melhor 

se adaptou a área de estudo no nosso Entre Douro e Minho. Nos anos seguintes foi 

aplicado nessa região como instrumento preditivo, pelos serviços florestais, quer para a 

execução de medidas de prevenção, como a realização de fogos controlados, quer no 

combate a incêndios, também pelos Centros de Coordenação Operacional do então 

Serviço Nacional de Bombeiros. Este índice constituiu uma ferramenta fundamental para 

introduzir tecnicidade na decisão. Um estudo académico com aplicação prática foi, para 

mim, um sinal da genialidade do Prof. Luciano Lourenço.

Ainda na primeira metade da década de 90 do século XX foi, pelo Prof. Luciano 

Lourenço, desenvolvida a ideia do PROSEPE -  Projecto de Sensibilização e Educação 

Florestal da População Escolar, assente na consciência de que o problema dos incêndios 

florestais em Portugal se resolve no longo prazo por ter génese cultural e, por tal, grandes 

esforços devem incidir nas gerações mais jovens, em idade escolar. Este é um ensinamento 

de vida do Prof. Luciano Lourenço. Os Clubes da Floresta do PROSEPE, iniciativa 

dirigida à formação de professores e responsabilização dos alunos, são uma prova da visão 

de futuro, da tenacidade na perseguição de uma ideia, que tocou tantas crianças e jovens 

ao longo dos anos e cujos frutos, é meu desejo e crença, terão impacto no futuro próximo.

Finalmente, destaco, no período em que o Prof. Luciano Lourenço presidiu à Agência 

para a Prevenção de Incêndios Florestais (APIF), para a qual foi indigitado pelo seu 

envolvimento e conhecimento profundo da temática dos incêndios florestais, o 
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desenvolvimento dum Plano Nacional para o Sistema de Defesa da Floresta contra 

Incêndios à frente do seu tempo, que viria a constituir-se como um documento basilar 

inspirador do Plano Nacional de DFCI adotado em Portugal para o período 2006/2018. 

Foi também muito relevante, neste período, o seu contributo para consolidação da 

implicação, de forma organizada, dos municípios na problemática dos incêndios florestais. 

Mas principalmente, neste período, é marcante a sua visão integrada, o cavalheirismo 

intrínseco à sua personalidade, e o respeito por todas as entidades participantes no sistema 

e que concorrem para a resolução do problema dos incêndios em Portugal.

Os três exemplos da atividade do prof. Lucino Lourenço que elenquei são, tão só, três 

lições que retirei da sua rica vida profissional. Tenho consciência de que o descrito atrás é 

tão pouco face ao que desenvolveu em prol do Sistema/Sociedade. Por isso digo: bem-haja 

Prof. Luciano Lourenço, pelo seu exemplo. 

É, pois, com muita satisfação que me associo a esta merecida homenagem ao Prof. 

Luciano Lourenço e exorto-o a continuar ligado ao nosso Sistema de Gestão Integrada de 

Fogos Rurais, porque o seu contributo mantém-se essencial, de um académico virado para 

a sociedade e preocupado com a sua comunidade.

Com amizade,

Paulo José Vaz Rainha Mateus

Vogal do Conselho Diretivo da AGIF, I.P.
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Mensagem do Presidente do Centro de Estudos e Intervenção em 
Proteção Civil

Incluo-me no vasto número de pessoas que teve o privilégio de trabalhar com o 

Professor Doutor Luciano Lourenço, no período em que ambos integrámos a direção da 

Escola Nacional de Bombeiros, ele como Presidente e eu como vogal do mesmo órgão. 

Para além disso e desde então, tenho acompanhado como muito interesse a sua intensa 

atividade académica e científica, tendo como foco “a sua geografia” em geral, e a temática 

do risco em particular. Assim, associo-me à edição do livro em sua homenagem, por 

ocasião da sua jubilação, dando testemunho do meu apreço pela personalidade deste 

cidadão de excelência e académico de mérito. 

Muitas vezes estive em desacordo com o professor Luciano Lourenço. Porém, isso não 

impediu de nele reconhecer e admirar um conjunto de qualidades humanas e intelectuais, 

que o colocam numa dimensão acima das pessoas comuns, quanto à honestidade, rigor, 

competência, responsabilidade e inteligência.

Testemunhei o seu espírito de missão, a sua firmeza de convicções e a sua capacidade 

empreendedora e de projeto. 

Fot. 1 - Direção da Escola Nacional de Bombeiros, presidida pelo Professor Luciano Lourenço e 
integrada por Duarte Caldeira e Artur Gomes, no ato de posse dos órgãos sociais, 

Ranholas – Sintra, em janeiro de 1999.

GeoGrafia, riscos

e Proteção civil

HomenaGem ao Professor 
doutor luciano lourenço
volume 1



63

GeoGrafia, riscos

e Proteção civil

HomenaGem ao Professor 
doutor luciano lourenço
volume 1

No período de quatro anos e quatro meses em que presidiu à direção da Escola 

Nacional de Bombeiros (ENB), esta instituição beneficiou de uma significativa evolução, 

tanto no ponto de vista organizativo como pedagógico, registando então uma nova 

dinâmica, marcada por uma visão de Escola mais sólida e qualificada.

Durante o seu mandato soube lançar as bases para o que mais tarde veria a ser uma 

nova fase de afirmação desta instituição, tanto nos aspetos da organização física das suas 

instalações, como na implementação de soluções organizativas e de método.

Desta evolução acabei por ser beneficiado, uma vez que sucedi ao Professor Luciano 

Lourenço como Presidente da ENB, e acolhi a sua visão estratégica que, afinal, também 

eu não consegui concretizar, uma vez mais por responsabilidade de terceiros.

Por todas as razões expostas e muitas outras que se poderiam aduzir, a causa da 

qualificação dos Bombeiros como pilares do sistema de proteção civil em Portugal, encontrou 

no dirigente, no académico e no cidadão Luciano Lourenço um valoroso servidor, razão 

porque é merecedor do respeito e reconhecimento que o país ainda lhe deve.

Agora que fica mais disponível, espero e desejo que o país saiba reconhecer o espólio 

de serviço público que este cidadão exemplar produziu ao longo da sua vida, não deixando 

que a espuma dos dias e os interesses que nunca serviu, o remetam para o esquecimento a 

que, vezes demais, Portugal condena os seus melhores.

Duarte Nuno Caldeira

Vogal e ex-Presidente da Direção da Escola Nacional de Bombeiros

Presidente do Centro de Estudos e Intervenção em Proteção Civil
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Mensagem Ex-vogal da Direção da Escola Nacional de Bombeiros

A notícia de que o cargo de presidente da direção da Escola Nacional de Bombeiros 

(ENB) iria ser ocupado por alguém exterior ao setor, para mais, do meio académico, foi 

recebida com alguma surpresa. Na verdade, o setor de bombeiros tinha (tem) uma postura 

bastante “fechada” em relação ao seu exterior.

A ENB estava a dar os primeiros passos na busca do seu caminho, o melhor caminho 

para proporcionar uma sólida formação aos Bombeiros Portugueses.

Coube ao Professor Luciano Lourenço a tarefa de encontrar e consolidar esse caminho, 

secundado pelos dois vogais que transitaram da direção anterior, eu próprio e o Dr. 

Duarte Caldeira.

E nada foi como dantes. Com um dinamismo a que não estávamos habituados, a 

ENB caminhou para um merecido reconhecimento por parte dos seus utentes, como 

autoridade pedagógica do setor.

Desde a melhoria das instalações à nova oferta formativa, criação de uma revista 

técnica (infelizmente já desaparecida), edição de manuais de formação inicial e outros 

especializados, a passagem do Professor Luciano Lourenço pela ENB marca, sem dúvida, 

um dos mais prolíficos momentos da vida da Escola.

Os assuntos discutidos aberta e francamente em reunião de direção chegaram sempre 

a uma solução de compromisso, apesar de as opiniões nem sempre coincidirem.

Recordo três viagens que fiz com o Professor Luciano Lourenço em 1998. Uma a 

Kuopio, Finlândia, em junho, para uma reunião da associação europeia de escolas de 

bombeiros (EFSCA). Para além da visita a uma das mais sofisticadas escolas de bombeiros 

da Europa, tivemos o ensejo de testemunhar em pleno o dia/noite naquela latitude. Outra 

aos Países Baixos, também para contactos com as escolas de formação de bombeiros, na 

qual, por iniciativa do Professor Luciano Lourenço, fomos no dia de folga, de comboio 

até à cidade de Den Helder, no norte do país, para vermos “ao vivo” os famosos diques 

que sustentam as águas do mar. Uma terceira viagem a Macau, para participar nas 

cerimónias comemorativas do Corpo de Bombeiros, na qual tivemos a oportunidade de 

apreciar o tipo de formação dos cerca de 900 bombeiros que, na altura, compunham o 

pessoal daquela entidade. Nesta viagem, visitámos, ainda, os bombeiros de Hong Kong e 

da cidade de Zhuhai, na China.
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Em março de 2000 regressei ao extinto Serviço Nacional de Bombeiros, do qual era 

inspetor regional adjunto. O Professor Luciano Lourenço continuou durante mais algum 

tempo, agora com novos vogais, na consolidação e afirmação da ENB.

Parabéns, Professor Luciano Lourenço, pelo seu brilhante percurso académico 

e, especialmente pelo enorme contributo  que proporcionou à formação dos 

Bombeiros Portugueses

Artur José Gonçalves Gomes

Ex-vogal da Direção da Escola Nacional de Bombeiros
Diretor do Departamento de Estudos e Investigação, Direção Pedagógica da Escola Nacional de Bombeiros

Comandante QH do Corpo de Bombeiros do Estoril

Fot. 1 -  Entrega pelo Professor Luciano Lourenço ao Comandante Samuel Mota do CB Macau, 
de uma lembrança da ENB. Macau, 2 de maio de 1998.
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Mensagem do Presidente da Assembleia Geral da RISCOS

Esta mensagem destina-se ao presidente da Direção da RISCOS - Associação 
Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança, Professor Doutor Luciano Lourenço, que 
desde de 23 de janeiro de 2004, em simultâneo com a Revista Portuguesa de Riscos, 
Prevenção e Segurança de que é Diretor e Editor, TerriTorium, cujo alvo são Professores, 
Agentes de Proteção Civil, Autarcas, Estudantes e Cidadãos.

Foi o Professor Luciano Lourenço que no ano letivo de 1993-1994, lançou o Projeto 
de Sensibilização da População Escolar para a importância da Floresta, na sequência de 
ações promovidas em 1992-1993, pela Universidade de Coimbra através do Instituto de 
Estudos Geográficas e das realizadas pela Comissão Nacional Especializada de Fogos 
Florestais (CNEFF) reunindo-as num único projeto que pudesse agregar outras 
instituições capazes de levar a cabo a ação de sensibilização de importância decisiva para 
aquele património nacional.

Deste modo pretendia-se concatenar sinergias e rentabilizar recursos com vista à formação 
de um público alvo, os JOVENS, incentivando-os em aprendizagem e responsabilização 
sobre a riqueza que a natureza nos legou com tanta profusão – A FLORESTA.

O objetivo do projeto era a sensibilização da população em geral através da escola, 
para a sua importância cultural, económica, social e ambiental e em particular, prevenir 
os incêndios florestais, defendendo a floresta contra o fogo.

Para alcançar esse objetivo, o projeto tinha duas valências: formação de professores e a 
responsabilização dos alunos.

Constituíram-se Clubes da Floresta, que foram integrados na rede do PROSEPE 
(Projeto de Sensibilização e Educação Florestal da População Escolar) e que abrangeram 
todo o território continental e mobilizaram a nossa juventude, devidamente identificada, 
vestida, com missões definidas e muito sensibilizada.

A abrangência foi local, regional e até nacional. A organização atingiu tal 
desenvolvimento que o poder politico se interessou profundamente, ao ponto de ter 
havido, em diversos anos, desfiles dos Clubes da Floresta na presença do Primeiro-Ministro.

Estas ações passaram a fazer parte da ESCOLA e a boa recetividade foi tal que se 
estendeu aos dezoito distritos do Continente e também as regiões autónomas dos Açores 
e da Madeira. Tratou-se de uma iniciativa concertada do ensino secundário com dimensão 
nacional, que teve um êxito espetacular e obrigatória durante mais de uma dezena de 
anos, com custos muito modestos e a participação interessada dos professores e alunos do 
secundário, que voluntariamente se disponibilizaram para uma dedicação ativa e 
interessada da defesa da Floresta, no tempo e sem olhar a quem pertencia.
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Tratou-se de uma obra notável, sem paralelo no nosso País.
Ainda hoje impressionam as fotografias de milhares de alunos, em desfiles no final do 

ano, perante o Primeiro-Ministro que hoje é o Secretário Geral das Nações Unidas.
O PROSEPE, cumpriu a doutrina dos “slogans” que estabeleceu, na área da educação 

pedagógica, como “A floresta é imprescindível à vida”; “Vamos todos defendê-lo do fogo”; 
“Escola sensibilizada é Floresta Protegida”; “A Floresta não tem olhos. Vamos todos olhar 
por ela”. Assim, durante a vigência deste programa houve:

•	 Criação de uma rede de Clubes da Floresta;
•	 Formação de professores com novas valências;
•	 Valorização dos jovens membros dos Clubes da Floresta;
•	 Constituição de parques florestais.
•	 Sensibilização das entidades locais para a riqueza florestal, feita pelos jovens alunos.
E tudo isto se deve a um Professor de Geografia, que foi acompanhado por dezenas de 

Professores do Ensino Secundário do nosso País, ressaltando sua Mulher, Dr.a Maria 
Graça Lourenço, que acompanhou o seu marido, ao longo de todo o PROSEPE.

O Professor Doutor Luciano Lourenço tem uma obra notável e ciclópica, que é digna 
da maior admiração e louvor, continuando a formação dos seus alunos, dedicou-se à 
investigação, dando grande relevo à Revista Internacional do Riscos, na função de Diretor.

A qualidade e número de artigos de alto valor cientifico que são de sua autoria e que 
publicou, demonstram a sua dedicação à investigação, que não têm paralelo e são um 
exemplo que honra a sua Faculdade e a Universidade de Coimbra.

Personalidade humilde e de grande valor, consegue ter tempo para legar aos seus 
alunos uma obra de grande dimensão e à cultura na área da Geografia um contributo de 
alto valor cientifico.

Alberto Maia e Costa

Presidente da Assembleia Geral da RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança
ex-Coordenador Nacional da CNEFF - Comissão Nacional Especializada de Fogos Florestais
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Mensagem do Secretário da Assembleia Geral da RISCOS

Estes dois volumes com mais de seiscentas páginas cada, mostram de forma clara e 
evidente, a homenagem que leva à justa prestação do tributo da seriedade, grandeza 
cultural e científica do Professor Doutor Luciano Fernandes Lourenço.

O Professor por vocação, por devoção, por saber e experiência, indomável vontade; a sua 
ilimitada coragem e também os seus valores personalistas e humanistas; o seu enleante afeto, 
a sua inesgotável perspicácia, o seu convincente poder de pensar, expor e persuadir; a sua 
permanente inventiva, irrequieto pesquisador em diversas áreas e diferentes domínios… A 
par destas inúmeras qualidades, mantem a alegria de viver acrescentando o prazer que tem 
em construir a sua felicidade com os outros e, através deles, ser solidário sem o ostentar.

O Professor, o Colega e o Amigo, com saber sempre disponível, com uma presença 
sempre permanente e em crescimento contínuo tinha publicado em 2019, 70 livros 
científicos, 106 artigos em Revistas especializadas e 231 colaborações em coautoria.

Desde os tempos de estudante teve como objetivo primordial a sua formação como ser 
humano que terá contribuído para que viesse a ser geógrafo e até que se dedicasse ao 
estudo dos riscos, das suas plenas manifestações, as catástrofes. No seu período de 
estudante foi desenvolvendo o espírito de observação ,viver ao ar livre, conhecer a história 
natural, observação do revestimento vegetal, orientação com uso da bússola, leitura de 
cartas topográficas que se refletem na quinta de que é proprietário, na bordadura da serra 
e na qual passa o seu tempo de isolamento e reflexão. É natural que o seu nascimento em 
Goulinho, Aldeia das Dez, no concelho de Oliveira do Hospital, se tenha tornado um 
fator que estivesse no desenvolvimento dessas qualidades e na sua evolução ao longo do 
tempo, alargando-o a espaços mais extensos , promovendo princípios e valores que 
estimulam o desenvolvimento de hábitos saudáveis e segurança de vidas. Todos estes 
hábitos estimulam o acréscimo de saúde e segurança, preparando-se assim para as possíveis 
catástrofes e socorro para acidentes que possam surgir de forma inesperada.

Ser Geógrafo significa existir um profundo conhecimento suportado por um respeito 
pelos territórios físicos e humanos, bem como as caraterísticas naturais e as atividades 
culturais que constituem a sua grande relevância. Foram estes condicionalismos, baseados 
num profundo conhecimento que o levou a aceitar funções de gestão, que desempenhou 
na Direção da Escola Nacional de Bombeiros e na Coordenação da Agência para Prevenção 
de Incêndios Florestais. A realização de vários trabalhos de investigação científica está na 
base da realização dos seus objetivos fora do âmbito académico e levaram à constituição 
da RISCOS-Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança, de que é Presidente 
da Direção, desde a sua fundação.
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 João Vcitor G. Silva Pereira

Secretário da Assembleia Geral da RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança 
Professor Aposentado de Geografia. da Faculdade de Letras da Universisade de Coimbra  

É interessante referir que, depois da estruturação desta Associação, o Professor Luciano 
Lourenço se tivesse lembrado de convidar o seu Professor de Geografia Humana e seu 
Colega no Curso de Auditores de Defesa Nacional para integrar os corpos sociais desta 
Associação, fazendo parte da Assembleia Geral.

Ficou gravada na minha memória a sua presença nas aulas de discussão de trabalhos 
práticos como um aluno bastante interventivo com muita ponderação e espírito científico. 
A sua frequência era muito regular e evidente pela sua estatura, e uma mais valia pela 
qualidade das suas opiniões, transmitidas com uma voz bem timbrada e ritmada, 
demonstrando uma enorme autoconfiança e um espírito de liderança, que mais tarde veio 
a exercer de forma indiscutível.

Os homens marcam, de forma indelével, os períodos temporais em que vivem, em 
particular todos aqueles que em vida conseguem deixar legados que os perpetuam pelas 
gerações vindouras, qualquer que seja o domínio, a área do conhecimento humano em 
que se notabilizaram.

Este parágrafo serve de introdução àquilo que é a essência desta singela e despretensiosa 
homenagem a um Homem nas suas vertentes multifacetadas mas, sobretudo, como aluno 
estudioso possuidor de uma inteligência ímpar e de uma invulgar capacidade de 
memorização, pilares fundamentais que subjazem, inquestionavelmente, a uma carreira 
académica de grande sucesso em sentido ascendente até atingir o cume - Professor 
Catedrático da Universidade de Coimbra.

Porém, a sua atividade foi diversificada e prolífera: passou pelo domínio da 
investigação, pela publicação de uma numerosa e aliciante obra, constituída de livros e 
revistas especificamente científicos, já referidos anteriormente, presidiu a várias 
Associações, promoveu e participou em inúmeros Colóquios, Simpósios, Conferências 
em Portugal e no estrangeiro, sendo por isso um lídimo Embaixador da nossa 
Universidade e do nosso País, granjeando um justo reconhecimento dos Colegas, quer 
a nível nacional quer internacional.

Este Homem a quem me ligam estreitos e indefetíveis laços de respeito, profunda e 
sincera amizade é o Professor Doutor Luciano Fernandes Loureço, um Homem que nos 
legou uma vastíssima obra, merecedora de uma maior admiração e divulgação dos seus 
trabalhos e de um estudo mais aprofundado por parte das atuais e futuras gerações de 
alunos das nossas Universidades.





A GEOGRAFIA FÍSICA 
E OS RISCOS

Interfaces entre as alterações da 
paisagem e a dinâmica ambiental

Luciano Lourenço a realizar levantamento microtopográfico, 12/07/1989.

Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.
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As cheias do rio Mondego e as soluções que tardam a implementar
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Resumo

São indiscutíveis as vantagens decorrentes da criação de um plano de água na cidade 
de Coimbra para atividades turísticas (navegação), práticas náuticas (vela, remo, 
canoagem) e fruição lúdica das margens. Contudo, a construção do açude-ponte 
modificou as condições de equilíbrio, ou quase-equilíbrio, pré-existentes, 
nomeadamente através da retenção do material sólido na albufeira. Para além dos 
prejuízos decorrentes do não usufruto pleno da albufeira, as sucessivas cheias do rio 
Mondego têm demonstrado que não é ambiental e economicamente sustentável a 
manutenção de cotas elevadas do leito do rio na zona da albufeira. Neste trabalho 
analisam-se as causas e consequências da cheia mais recente, ocorrida em dezembro de 
2019. Paralelamente, é proposta a construção de uma bacia de sedimentação a 
montante de Coimbra.

Palabras-chave: Açude-ponte, albufeira, assoreamento, bacia de sedimentação.

Abstract

The floods of the Mondego River and the solutions that are slow to implement. The 
advantages of creating a water plan in the city of Coimbra for tourism (navigation), 
nautical practices (sailing, rowing, canoeing), and playful enjoyment of the banks are 
indisputable. However, the bridge-weir construction modified the pre-existing 
conditions of equilibrium, or quasi-equilibrium, namely through the retention of 
sediments in the reservoir. In addition to the losses resulting from the non-full use of 
the reservoir, the successive floods of the Mondego river have demonstrated that 
maintaining high levels of the riverbed in the reservoir area is not environmentally 
and economically sustainable. This work analyses the causes and consequences of the 
last flood, which occurred in December 2019. A sedimentation basin is also proposed 
upstream of Coimbra.

Keywords: Bridge-weir, reservoir, silting up, sedimentation basin.
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Introdução

As cheias do rio Mondego são um problema de cariz cíclico ao longo da sua história. 
Têm exigido a atenção de investigadores, geólogos e engenheiros na procura das causas 
e de possíveis soluções. Apesar das tentativas de solução implementadas, os eventos de 
cheia continuam a causar grandes prejuízos na zona ribeirinha da cidade de Coimbra 
e nos municípios do Baixo Mondego. A obra inacabada, a desadequada gestão e a falta 
de manutenção das infraestruturas e dos equipamentos de proteção de cheias, a par de 
períodos de chuvas intensas, são alguns dos fatores apontados para as dimensões dos 
estragos em sucessivas cheias (Ordem dos Engenheiros, 2019).

A cidade de Coimbra, especialmente a zona da Baixa, foi afetada durante muito tempo por 
inundações provocadas pelas cheias do rio Mondego. Também a jusante da cidade, os campos 
do Mondego eram frequentemente inundados. Dada a sua localização na planície aluvionar 
do rio, tendencialmente caracterizada por grande deposição sedimentar em períodos de cheia, 
e também devido à sua proximidade com a foz, as cheias do rio Mondego causavam graves 
prejuízos aos agricultores da região do Baixo Mondego. Estas consequências motivaram o 
desenvolvimento de soluções ao longo do tempo (Costa, 2013; Sequeira, 2015).

A primeira grande obra de regularização do rio Mondego realizou-se em finais do século 
XVIII. O projeto foi elaborado pelo Padre Estevão Cabral, e tinha o objetivo de diminuir 
a tendência de assoreamento característica do Baixo Mondego, através da eliminação dos 
meandros naturais do rio. Foi então escavado um canal artificial, quase retilíneo, entre 
Coimbra e a Figueira da Foz, para o qual foi desviado todo o escoamento do rio Mondego, 
formando o “rio Novo” (Sá Marques et al., 2013; Sequeira, 2015). Esta intervenção não 
atingiu o objetivo inicial, pois a retificação de um trecho de rio faz com que o comprimento 
final deste seja inferior ao inicial; esta alteração implica o aumento da inclinação média 
do fundo aluvionar, que se traduz numa maior capacidade de transporte sedimentar, 
acentuando a erosão do fundo aluvionar a montante e a deposição de sedimentos a jusante 
do troço intervencionado (Antunes do Carmo, 2004). Ou seja, com a obra fluvial, o novo 
leito do rio Mondego passou a acumular mais sedimentos na zona do Baixo Mondego, 
que por sua vez aumentou o nível hidrométrico do escoamento naquela zona, facilitando 
o galgamento das margens e, consequentemente, a ocorrência de cheias (Sequeira, 2015).

Só mais recentemente, a partir da década de 60, a regularização do rio Mondego voltou 
a merecer atenção. Foi então desenvolvido um plano que previa a execução de um conjunto 
de obras e medidas a implementar, que ficou conhecido por Aproveitamento Hidroagrícola 
do Mondego. Os objetivos deste plano incluíam a regularização fluvial do Baixo Mondego 
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e a proteção contra cheias. Para que tal fosse possível, foram construídas as barragens da 
Aguieira, Fronhas e Raiva, a montante de Coimbra, sendo a Barragem da Aguieira de 
maiores dimensões e única com capacidade significativa de regularização de caudais. 

Complementarmente à regularização do leito no Baixo Mondego, também foi 
necessário reforçar a rede viária da região, e neste contexto foi construído o Açude-Ponte 
em Coimbra. Esta infraestrutura de fins múltiplos permitiu desviar parte do tráfego da 
Baixa da cidade, criou um amplo espelho de água com impacte urbanístico positivo, 
e serve também de tomada de água para o canal de rega dos campos do Mondego. As 
barragens do Aproveitamento Hidroagrícola do Mondego foram projetadas para garantir 
um caudal de ponta de cheia centenário de 1200 m3/s em Coimbra, em vez do caudal de 
3700 m3/s sem regularização (Sequeira, 2015). 

As cheias do rio Mondego em 2019

Enquadramento do evento de cheia

Em dezembro do 2019, Coimbra e o Baixo Mondego foram severamente atingidos pelas 
cheias do rio Mondego, das quais resultaram prejuízos de elevada dimensão. Populações, casas, 
estradas, ferrovias, estruturas e campos agrícolas sofreram as consequências das inundações 
fluviais. A partir de 13 de dezembro, o território continental foi sucessivamete afetado por 
três depressões meteorológicas (Daniel, Elsa e Fabien) que deram origem a longos períodos 
de chuvas intensas. A zona centro do país encontrava-se particularmente debilitada devido 
aos grandes incêndios ocorridos em 2017, e os terrenos desflorestados, com uma menor 
capacidade de infiltração, terão contribuído para o aumento da velocidade do escoamento 
superficial na bacia hidrográfica do rio Mondego (Ordem dos Engenheiros, 2019).

Precipitação

Para analisar os eventos de cheia de dezembro de 2019 recorreu-se aos registos 
de precipitação disponibilizados no SNIRH (Sistema Nacional de Informação de 
Recursos Hídricos). Foi escolhido o período de análise entre 10 e 24 de dezembro, pois 
corresponde ao intervalo de tempo em que Portugal continental foi afetado pelos eventos 
meteorológicos adversos e coincide com o estado de alerta emitido pela Proteção Civil 
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para a região de Coimbra (ANPC, 2020). No entanto, das 59 estações meteorológicas 
existentes na bacia hidrográfica do rio Mondego, apenas 19 apresentavam registos no 
período em análise (representadas a vermelho na fig. 1). Das 19 estações, 11 localizam-se na 
sub-bacia a montante da Barragem da Aguieira (Aguiar da Beira, Forninhos, Mangualde, 
Santa Comba Dão, Sobral da Serra, Sobral do Pichorro, Sátão, Tamanhos, Tábua, Vale 
do Rossim e Vilar de Besteiros), apenas uma estação corresponde à bacia do afluente rio 
Alva (Lagoa Comprida) e outra corresponde em parte ao rio Ceira (Vila Nova de Poiares); 
duas estações correspondem ao rio Arunca (Pombal e Soure) e a estação localizada em 
Condeixa representa em parte as contribuições para as bacias do rio Ceira e do rio Ega; 
as restantes localizam-se no troço a jusante do Açude-Ponte (Santo Varão, Tentúgal e 
Trouxemil). Ou seja, numa pré-análise, é evidente a falta de informação meteorológica 
referente aos afluentes Alva, Ceira, Ega e Arunca.

Fig. 1 - Estações meteorológicas da bacia hidrográfica do rio Mondego (SNIRH, 2020).
 

Analisaram-se os registos referentes à precipitação diária nas 19 estações, tendo-se obtido 
os valores máximos diários no período de 10 a 24 de dezembro de 2019, os quais foram em 
seguida comparados com os valores máximos diários históricos registados naquelas estações 
(Tabela I). É possível verificar que foram atingidos os máximos históricos nas estações de 
Condeixa, Sobral da Serra e Vale do Rossim, os quais correspondem também aos maiores 
valores de precipitação registados na bacia hidrográfica do rio Mondego no período de 
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Novamente, nas estações de Condeixa, Sobral da Serra e Vale do Rossim verificou-se 
a proximidade aos máximos históricos. Analisando os registos das precipitações é possível 
concluir que os valores mais elevados foram registados a montante da Barragem da Aguieira, 
a qual à partida tem capacidade para regular o caudal. Porém, os valores registados nas 
estações de Condeixa e Santo Varão também são elevados, e merecem algum destaque 
dada a sua proximidade aos locais onde ocorreram as situações mais graves das cheias do 
rio Mondego em dezembro de 2019. 

Tabela I - Precipitações diárias e acumuladas em 15 dias (de 10 a 24 de dezembro de 2019), e 
registos máximos históricos em cada estação. 

Estação 
meteorológica

Precipitação diária (mm) Precipitação acumulada em 15 dias 
(mm)

Máx. dez/2019 Máx. histórico dez/19 Máx. histórico

Aguiar da Beira 82 148 269 569
Condeixa 99 99 389 390
Forninhos 53 85 215 457
Lagoa Comprida 63 247 266 813
Mangualde 44 134 214 499
Pombal 33 105 136 336
Santa Comba Dão 64 113 243 462
Santo Varão 74 79 213 254
Sátão 22 107 43 583
Sobral da Serra 298 298 742 748
Sobral do Pichorro 43 122 168 362
Soure 39 120 156 331
Tábua 54 71 202 338
Tamanhos 56 115 165 383
Tentúgal 53 99 180 386
Trouxemil 53 80 192 481
Vale do Rossim 134 134 510 516
Vila Nova de Poiares 64 69 172 349
Vilar de Besteiros 82 115 326 676

NOTA: A gradação de cores representa diferentes valores de precipitação; os tons mais escuros correspondem aos 
valores mais elevados e os tons mais claros representam os valores mais baixos; a cor azul corresponde 
ao evento de cheia de 2019, enquanto o tom avermelhado corresponde ao máximo histórico registado 
em cada estação. 

Fonte dos dados: SNIRH, 2020.

10 a 24 de dezembro. Também é possível comparar os valores de precipitação acumulada 
naquele período com os valores máximos de precipitação acumulada em intervalos de 15 
dias consecutivos, tendo em conta a totalidade de registos de cada estação (Tabela I).
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Níveis hidrométricos e caudais

Em relação aos caudais e níveis hidrométricos registados durante o evento de cheia de 
dezembro de 2019, foi igualmente consultada a base de dados disponível no SNIRH, e 
também duas comunicações em conferências realizadas pela APA e ANPC sobre o modo 
como foi gerida a crise provocada pelas cheias do rio Mondego. Começou-se por analisar o 
modo de operação da Barragem da Aguieira, dada a sua importância no controlo de caudais. 
Foram analisados os caudais afluentes, efluentes e as cotas de exploração durante o período 
de cheia. Contudo, observaram-se algumas discrepâncias entre os gráficos cedidos pela APA, 
a Proteção Civil e os dados registados no SNIRH. Esta diferença deve-se possivelmente 
ao facto de o SNIRH fornecer apenas valores dos caudais médios diários, enquanto que o 
gráfico da APA (fig. 2) foi elaborado a partir de caudais horários, e o gráfico da Proteção 
Civil terá resultado dos caudais máximos diários (fig. 3). A fig. 2 mostra um caudal afluente 
máximo à albufeira da barragem de aproximadamente 1500 m3/s, entre os dias 20 e 21 de 
dezembro, e um caudal efluente máximo da ordem de 900 m3/s entre 22 e 23 de dezembro. 
A fig. 3 indica um caudal máximo afluente de 1374.78 m3/s no dia 21 de dezembro à 
albufeira da Barragem da Aguieira, e um caudal máximo de 898.70 m3/s lançado no dia 
22 de dezembro. Um gráfico elaborado a partir dos registos do SNIRH permite identificar 
um caudal afluente à albufeira máximo de 1320.81 m3/s, no dia 20 de dezembro, e um 
caudal efluente de 835.57 m3/s no dia 22 de dezembro (fig. 4). Também é possível analisar a 
variação do nível de água na albufeira da Aguieira traçando uma curva com base nos valores 
máximos registados em cada dia (fig. 4).

 

Fig. 2 - Caudais afluentes (traço contínuo) e efluentes (traço interrompido) nas 
barragens da Aguieira e Fronhas, de 17 a 24 de dezembro de 2019 (APA, 2019).
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Ao analisar paralelamente a variação da cota de exploração da albufeira e os caudais 
afluentes pode concluir-se que foram aceitavelmente cumpridas as normas de exploração 
elaboradas pela APA, pelo menos até ao dia 19 de dezembro. Assim, relembra-se que, 
em situação de cheia, as normas estabelecem que o empreendimento da Barragem da 
Aguieira deve garantir uma cota de exploração não superior a 117.00 m quando nas 24 
horas anteriores for registado um caudal afluente à albufeira superior a 100 m3/s (Ordem 
dos Engenheiros, 2016). Foi mantido o volume de encaixe na albufeira até ao dia 19; 
no entanto, a dimensão dos caudais afluentes levou ao aumento repentino do nível de 
água na albufeira (124.36 m), aproximando-se do nível de defesa de obra definido à 
cota de 125.00 m. Até atingir o nível de defesa de obra, o caudal lançado deveria ser de 

Fig. 4 - Caudais médios diários afluentes e efluentes, e cotas registadas na albufeira da Barragem 
da Aguieira, entre 10 e 24 de dezembro de 2019 (Fonte dos dados: registos do SNIRH).

Fig. 3 - Caudais máximos diários afluentes e lançados/efluentes na Barragem da 
Aguieira, entre os dias 17 de dezembro de 2019 e 1 de janeiro de 2020 (ANPC, 2020).
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450 m3/s, o que terá ocorrido (fig. 4); a partir desse nível foram abertas as comportas 
dos descarregadores de cheia, o que justifica o aumento nos valores dos caudais efluentes 
registados nos dias 20 e 21 de dezembro. 

No rio Alva, a Barragem das Fronhas registou um caudal afluente máximo no dia 
21 de dezembro, de 507.73 m3/s (SNIRH, 2020). No mesmo dia foi libertado o caudal 
máximo de 339.56 m3/s. A cota máxima, também registada no dia 21 de dezembro, foi de 
135.72 m, às 21h00 (Agência Portuguesa do Ambiente, 2020; SNIRH, 2020). Os dados 
recolhidos permitem observar a evolução dos caudais médios diários afluentes e efluentes, 
bem como as cotas da albufeira da Barragem das Fronhas no período em análise (fig. 5).

85

90

95

100

105

110

115

120

125

130

135

140

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

10-12-2019 11-12-2019 12-12-2019 13-12-2019 14-12-2019 15-12-2019 16-12-2019 17-12-2019 18-12-2019 19-12-2019 20-12-2019 21-12-2019 22-12-2019 23-12-2019 24-12-2019

C
ot

a 
(m

)

C
au

da
l (

(m
3 /

s)

Caudal afluente Caudal efluente Cota albufeira

Fig. 5 - Caudais médios diários afluentes e descarregados, e cotas na albufeira da Barragem das 
Fronhas, no período de 10 a 24 de dezembro de 2019 (Fonte dos dados: registos do SNIRH).

No rio Ceira, a estação hidrométrica da Ponte da Conraria registou uma altura 
máxima histórica de 6.78 m, sendo o máximo histórico anterior de 5.22 m em 1988 
(APA, 2020). Este valor ultrapassa a altura máxima estabelecida para a validade da curva 
de vazão desta estação disponibilizada pelo SNIRH, que é de 6.00 m; ou seja, os valores 
de caudal estimados para uma altura superior serão inferiores aos caudais reais, tendo 
em conta a geometria do vale. Ainda assim, determinaram-se valores aproximados dos 
correspondentes caudais médios horários e obteve-se um caudal de ponta de 386.43 m3/s 
às 11h00 do dia 21 de dezembro; adicionalmente, foram calculados os caudais médios 
diários aproximados, tendo-se obtido um máximo de 355.82 m3/s para o dia 21 de 
dezembro (SNIRH, 2020). 

No que diz respeito ao caudal de ponta afluente ao Açude-Ponte em Coimbra durante 
o evento de cheia 2019, este terá ultrapassado os valores registados nas Cheias de 2001; 
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relembra-se que foi de 1942 m3/s. Em dezembro de 2019 o caudal de ponta estimado 
terá atingido os 2184 m3/s no dia 21 de dezembro (ANPC, 2020). No entanto, os dados 
disponíveis no SNIRH apenas permitiram traçar a evolução dos caudais médios 
diários afluentes e das cotas da albufeira registadas na última hora de cada dia na 
estação hidrométrica do Açude-Ponte (fig. 6). A cota máxima registada a montante 
do Açude-Ponte foi de 18.46 m (SNIRH, 2020). O caudal afluente ao Açude-Ponte 
resulta dos caudais libertados pelas Barragens da Aguieira e das Fronhas, e dos caudais 
estimados na Ponte da Conraria.
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Fig. 6 - Caudais médios diários afluentes e níveis hidrométricos registados a montante do 
Açude-Ponte na última hora de cada dia, em Coimbra, entre os dias 10 e 24 de dezembro de 2019 

(Fonte dos dados: registos do SNIRH).
 

Contudo, importa salientar que a diferença resultante da soma destes caudais e os 
caudais efetivamente registados no Açude-Ponte se deve não só ao erro associado à curva de 
vazão da estação hidrométrica do rio Ceira, mas também a todo o caudal proveniente do 
escoamento superficial entre as barragens e a confluência com o rio Ceira. Neste sentido, 
destaca-se a falta de estações operacionais, como a estação de Torres do Mondego, para 
melhorar a previsão e medição de caudais a montante da cidade de Coimbra.

Foram muito elevados os estragos causados em Coimbra com a subida do nível da 
albufeira do Açude-Ponte (fot. 1). Os valores elevados dos caudais afluentes ao Açude-
Ponte, além de deixarem um rasto de destruição a montante, provocaram a jusante, no 
Baixo Mondego, estragos muito mais elevados. A estes caudais foram ainda acrescidos os 
caudais dos afluentes Ega e Arunca no vale a jusante de Coimbra (Ordem dos Engenheiros, 
2019). Numa tentativa de avaliar a contribuição dos rios Ega e Arunca nas cheias de 2019, 
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recorreu-se ao SNIRH para analisar os seus caudais. No entanto, apenas uma das estações 
apresenta registos de caudal no período em estudo. A estação de Ponte Mocate, junto a 
Soure, no rio Arunca, registou o maior caudal médio diário no dia 21 de dezembro, de 
88.65 m3/s. Em relação ao rio Ega, não foi possível obter registos de caudais; contudo, os 
registos de precipitação (anteriormente referidos, na Tabela I) revelaram elevados níveis 
de precipitação em Condeixa e Santo Varão, que posteriormente se terão transformado 
em escoamento superficial e contribuído para a sobrecarga do canal principal.

As cheias do rio Mondego em 2019 levaram à rotura de dois diques e consequentemente 
à inundação dos campos do Baixo Mondego, causando grandes prejuízos económicos e 
agrícolas. Foram deslocadas 300 pessoas durante o estado de alerta para evitar danos 
pessoais. As imagens do evento de cheias captadas por satélite (fot. 2), antes (imagem 
da esquerda) e durante (imagem da direita), mostram a dimensão das inundações em 
Montemor-o-Velho e na aldeia de Ereira, esta rodeada de água.

Fot. 1 - Parque Verde em Coimbra em 21 de dezembro de 2019 
(Fotografia de Paulo Novais/LUSA, Público, 2019).

Fot. 2 - Imagens do Baixo Mondego, 4/12/2019 (a) e 24/12/2019 (b), captadas pelos satélites 
Sentinel da Agência Espacial Europeia; Ereira assinalada a amarelo e Montemor-o-Velho 

assinalado a branco (ESA, 2019).

a b
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A população e o risco

O risco associado a eventos de cheias, dos quais têm resultado graves prejuízos 
para as populações e para os seus bens, tem adquirido cada vez mais importância e 
consciencialização por parte das autoridades nacionais, uma vez que as alterações climáticas 
representam um previsível aumento de catástrofes naturais. A gestão e mitigação dos 
riscos tem o objetivo de melhorar a segurança das pessoas e bens, e ao mesmo tempo 
diminuir o impacte ambiental causado por este tipo de fenómenos extremos. A definição 
de risco depende do contexto em que este está inserido. Neste caso, em termos técnicos, 
considera-se “[…] o valor expectável de perdas ou danos decorrentes de um acontecimento 
num determinado período de tempo” (Viseu, 2013). 

Segundo a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), o facto de as sociedades se 
tornarem mais artificiais, desafiando a harmonia com a Natureza, e a constante evolução 
tecnológica originar novas indústrias, tem exposto o ser humano e o meio ambiente a um 
número crescente de acidentes graves. Assim, a ANPC considera que os riscos podem 
ser naturais ou tecnológicos. No entanto, no presente estudo, a interação entre eventos 
hidrometeorológicos extremos e intervenções ou infraestruturas construídas em meios 
fluviais implica os dois tipos de riscos, ou seja, riscos mistos.

Os projetos de intervenções em sistemas fluviais, como a construção de pontes, 
barragens, açudes ou regularizações, devem ser previamente avaliados tendo em conta 
os riscos relacionados com a sua construção e exploração. Estes riscos são facilmente 
agravados pela incerteza associada à ocorrência de tempestades intensas e, por conseguinte, 
uma vez aprovados os projetos, deverão seguir-se procedimentos de identificação e gestão 
dos riscos (Antunes do Carmo, 2013, 2017).

Muitas das catástrofes naturais ocorrem de forma cíclica, afetando a mesma região. 
Neste contexto, o estudo de acidentes como a queda da Ponte Hintze-Ribeiro (Antunes 
do Carmo, 2021) e as inundações causadas pelas cheias do rio Mondego têm o importante 
papel de fornecer informação detalhada sobre as estratégias que funcionaram e as que 
falharam na gestão destes desastres, de acordo com as características e as condições 
locais em que ocorreram. Ou seja, é possível colher lições de eventos passados e, assim, 
conseguir melhorar a resposta a eventuais ocorrências futuras. A diminuição dos efeitos 
causados por acidentes ou catástrofes nas pessoas e bens pode ser conseguida através 
da implementação de uma estratégia adequada. Uma estratégia eficiente passará pelos 
seguintes quatro pontos: análise económica e social de vulnerabilidades e riscos; utilização 
de sistemas de monitorização, previsão e alerta; planos de emergência e evacuação, e  
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“[…] um paradigma para a gestão de riscos que inclua a consciência social, a preparação para 
responder adequadamente a riscos e a prevenção de desastres” (Antunes do Carmo, 2013).

A vulnerabilidade das populações residentes junto a zonas ribeirinhas, ou em 
planícies de cheia, a jusante de barragens, depende do plano de exploração e manutenção 
da barragem. Uma exploração desadequada da infraestrutura pode colocar em perigo 
as populações do vale a jusante, como se verificou nas cheias do Mondego em 2001 e 
em 2016, ou, em caso extremo levar à rotura da barragem, o que deixaria um rasto de 
destruição incalculável ao longo de todo o vale. A gestão do risco de cheias a jusante 
de barragens é composta por duas fases: a fase de avaliação e a fase de mitigação do 
risco. A avaliação do risco consiste em estimar os prejuízos e o número previsível de 
vítimas a jusante da barragem. A avaliação geralmente é feita através de simulação da cheia 
induzida, o que possibilita a caracterização do evento em estudo e a elaboração do mapa 
de inundação, realizando-se em seguida uma análise à vulnerabilidade da área afetada 
pela cheia induzida. A fase de mitigação do risco é realizada em duas frentes: diretamente 
na barragem (reforço da estrutura e instalação de sistemas de controlo da segurança) e 
no vale a jusante, através da implementação de planos de emergência e legislação sobre a 
ocupação do território (Viseu, 2013).

Relativamente ao planeamento integrado na gestão do risco de inundação, a ANPC 
desenvolveu um guia de boas práticas onde defende a importância da atuação política a 
nível local, de modo a (ANPC, 2016):

•	 Não apoiar alterações na ocupação do solo em áreas de inundação, como é o caso 
das planícies aluviais;

•	 Apresentar propostas que minimizem a intensidade da ocorrência de inundações 
ou os seus efeitos; e,

•	 Integrar a gestão do risco de inundação na tomada de decisão relativa à adoção de 
medidas de planeamento.

Ainda relativamente ao planeamento, é importante assegurar que o Plano Diretor 
Municipal limite o tipo de ocupação do solo de acordo com o risco de cheia, e que 
este seja rigorosamente cumprido. Não permitir construções em leitos aluvionares nem 
alimentar a falsa sensação de segurança induzida pela barragem a montante pode evitar 
prejuízos económicos e sociais. Consciencializar a população sobre o risco de eventos 
extremos também é uma forma de mitigação do risco. Pode ser conseguida com a 
colaboração da ANPC, através da realização de sessões de esclarecimento e divulgação de 
informação sobre o risco de residir em zonas de cheia e também dar a conhecer os planos 
de emergência existentes, com recurso a treinos práticos (Viseu, 2013).

Diana Filipa Alves Freire e José Simão Antunes do Carmo
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A acrescentar ao risco de cheias existe também o risco de erosão fluvial. O risco 
de erosão fluvial está relacionado com os danos, que podem decorrer da tendência de 
erosão do escoamento a longo prazo ou durante eventos de cheia, nas margens naturais 
e nas estruturas construídas em leitos aluvionares (Costa, 2013). Neste sentido, e uma 
vez demonstrada a influência do transporte de sedimentos no agravamento de eventos 
de cheia, como se verificou nas cheias do rio Mondego em 2001, 2016 e 2019, é de 
relevante importância desenvolver e aplicar medidas de gestão de sedimentos dos rios a 
longo prazo. Visto que os riscos naturais ainda não se conseguem evitar, incluir este tipo 
de medidas nos planos de gestão do risco de inundação contribuiria de forma preventiva 
para minimizar os efeitos causados pelas cheias.

Soluções de gestão de sedimentos

Considerações gerais

O transporte de sedimentos atinge grandes proporções durante eventos de cheia, 
podendo agravar as consequências destes eventos com a subida do nível de água. Em 
sistemas fluviais com barragens e/ou açudes é necessário garantir o transporte de sedimentos 
de montante para jusante, de modo a simular as condições de transporte natural, e assim 
garantir a eficiência destas infraestruturas e diminuir os prejuízos causados por cheias. 

A acumulação sedimentar a montante de barragens e açudes é uma problemática crescente 
a nível mundial. A prevenção ou redução da quantidade de sedimentos que podem ficar retidos 
em albufeiras em consequência de eventos de cheia torna-se necessária para a sustentabilidade 
das próprias estruturas hidráulicas (Chamoun, 2017; Chamoun et al., 2016). A inexistência de 
planos de gestão e monitorização sedimentar na maioria dos sistemas fluviais é uma realidade. 
Apesar de conhecidos os potenciais benefícios de gerir o transporte sedimentar para manter a 
capacidade de armazenamento das albufeiras, continuam a ser reduzidos os sistemas fluviais 
com programas de gestão de sedimentos implementados (Wang e Kuo, 2018).

A acrescer à perda contínua de capacidade de armazenamento de água devido à 
acumulação de sedimentos nas albufeiras, o envelhecimento das barragens existentes, 
muitas destas construídas entre os anos 1940 e 1950, e as alterações climáticas têm dado 
origem a problemas sociais, económicos e ambientais crescentes (Antunes do Carmo, 
2017; Sumi e Kantoush, 2018). Torna-se então um fator chave lidar com a acumulação 
de sedimentos, pois só assim é possível usufruir destes equipamentos hidráulicos de forma 
sustentável e salvaguardar o ambiente fluvial (Sumi e Kantoush, 2018).
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A necessidade de aplicar modelos de gestão sedimentar durante a vida útil de uma 
albufeira é também comprovada pelos conceitos que definem uma albufeira como 
sustentável. Segundo Wang e Kuo (2018), definem-se como albufeiras sustentáveis, do 
ponto de vista da gestão sedimentar, aquelas em que: i) a vida útil e a capacidade de 
armazenamento são mantidas indefinidamente; ii) na análise ao ciclo de vida total, que 
considera a desativação e a gestão sedimentar até ao fim de vida do projeto, se obtém 
um valor económico positivo, e iii) é providenciada equidade entre gerações, por não 
sobrecarregarem as gerações futuras com custos sociais, ambientais ou económicos devido 
à utilização dos recursos naturais pelas gerações atuais e precedentes.

Existem vários métodos de gestão de sedimentos já aplicados e outros ainda em 
estudo. Algumas das estratégias utilizadas são de aplicação mais comum, como a redução 
de sedimentos afluentes à albufeira através da retenção dos mesmos em represas a 
montante da albufeira, ou a remoção de sedimentos acumulados próximo da barragem 
através de dragagens (Wang e Kuo, 2018). As técnicas usadas para reduzir as afluências de 
sedimentos à albufeira podem passar pela estabilização e proteção das margens a montante 
e pela melhoria das práticas agrícolas, ou seja, todo o tipo de ações que visem diminir a 
erosão na sub-bacia hidrográfica a montante da albufeira.

Com este mesmo objetivo são usadas bacias de retenção de sedimentos, ou bacias de 
sedimentação. Trata-se de albufeiras com uma geometria e dimensões adequadas à retenção 
de sedimentos, permitindo uma gestão eficiente dos mesmos. A implementação de bacias 
de sedimentação a montante de albufeiras é uma prática comum no Japão. Os sedimentos 
retidos, tradicionalmente utilizados como materiais de construção, são regularmente 
extraídos das bacias de forma mecânica. Contudo, mais recentemente, para compensar a 
falta de sedimentos a jusante das barragens, o material retirado tem sido devolvido ao rio, 
para que este seja transportado naturalmente através da corrente fluvial. Grande parte dos 
projetos de reposição sedimentar têm tido impactes positivos quando os sedimentos repostos 
são naturalmente redistribuídos durante eventos de cheia (Sumi e Kantoush, 2018). 

É exemplo de uma bacia de sedimentação a estrutura construída para reter os 
sedimentos de origem vulcânica do Monte Santa Helena, transportados pelo rio North 
Fork Toutle em Washington, nos Estados Unidos da América. A estrutura de retenção 
de sedimentos é uma barragem de terra compactada, com a face de montante em betão, 
o coroamento com 575 m de comprimento, uma altura de 55 m e capacidade para 
armazenar cerca de 200 milhões de m3 de sedimentos (fot. 3). Esta estrutura foi construída 
entre 1987 e 1989, e reteve entre 75% a 95% dos sedimentos afluentes durante a década 
de 1990  (Sclafani et al., 2017).

Diana Filipa Alves Freire e José Simão Antunes do Carmo
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Um segundo método consiste em previnir a deposição dos sedimentos na albufeira. 
Podem ser utilizados túneis ou condutas para desviar os sedimentos da albufeira ou 
outros métodos que acelerem a passagem de sedimentos finos através da barragem e assim 
evitar que estes se depositem. Outro método, possivelmente a mais corrente, consiste na 
remoção de sedimentos já depositados na albufeira. A retirada de sedimentos realiza-se 
pelo meio tradicional de dragagens ou, quando possível, através das descargas de fundo 
de modo a permitir o escoamento dos caudais sólidos.

Independentemente do método adotado, importa ter em conta que o modelo de 
gestão sedimentar deve contemplar um programa de monitorização frequente do canal 
fluvial, bem como das estruturas hidráulicas; também a gestão deve ser adaptativa em 
função das evoluções observadas, não descurando o impacto das alterações climáticas 
(Peteuil, 2018; Sclafani et al., 2017; Sumi e Kantoush, 2018).

Sublinha-se a urgência de atuar na gestão de sedimentos em albufeiras, uma vez que é 
uma problemática anualmente cumulativa quando não existe uma solução implementada. 
Sem ação, pode tornar-se um problema maior, mais complexo e com mais custos para as 
gerações futuras. O grande objetivo proveniente de um programa de gestão sedimentar passa 
por usufruir da capacidade de armazenamento das albufeiras, da vida útil das barragens e, 
consequentemente, beneficiar de uma gestão de risco de cheia otimizada e mais assertiva.

Fot. 3 - Estrutura de retenção de sedimentos no rio North Fork Toutle, em Washington 
(Fonte: Sclafani et al., 2017).
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Gestão de sedimentos no rio Mondego em Coimbra

Enquadramento

A construção do Açude-Ponte em Coimbra alterou a natural dinâmica fluvial do 
rio Mondego, causando acumulação de material sólido no trecho fluvial a montante e, 
consequentemente, erosão do leito a jusante.  Em resultado das análises aos eventos de 
cheia do rio Mondego em 2001, 2016 e 2019, que causaram prejuízos incalculáveis em 
Coimbra e no Baixo Mondego, considera-se inevitável estudar a evolução morfodinâmica 
do leito do rio Mondego no troço entre o Açude-Ponte e a Ponte da Portela (em Coimbra), 
bem como o impacto dos fenómenos de cheias e a sustentabilidade das medidas tomadas 
pelas entidades competentes.

Evolução do leito do rio

Em 2004 foi elaborado um estudo prévio para a realização do desassoreamento do 
leito do rio Mondego, num troço de 3 km de extensão a montante do Açude-Ponte, 
no qual foram assinaladas as zonas mais críticas de acumulação e erosão, bem como os 
volumes de sedimentos correspondentes ao trecho em análise. O estudo foi realizado com 
base nos levantamentos batimétricos existentes de 2001 e 2003. O facto de o estudo ser 
baseado em apenas duas batimetrias desfasadas de dois anos, e ambas serem posteriores 
às cheias de 2001, não confere ao estudo uma aproximação segura do comportamento 
morfodinâmico real do rio Mondego pois, geralmente após a ocorrência de um evento 
de elevada dinâmica fluvial segue-se “[…] um longo período de calmaria, sem qualquer 
acontecimento que altere significativamente a dinâmica do regime fluvial característico do rio” 
(Antunes do Carmo e Bravo, 2004). A metodologia utilizada em Antunes do Carmo e 
Bravo (2004) para determinar a evolução do fundo aluvionar consiste na comparação das 
duas batimetrias de 2001 e 2003 (fig. 7). 

 As conclusões obtidas apontam para um volume de sedimentos absoluto, resultante 
da diferença entre o volume acumulado e o volume erodido, de + 62228.68 m3 entre o 
Açude-Ponte e a Ponte Rainha Santa Isabel, ou seja, um valor próximo de 31100 m3/ano. 
No troço a montante da Ponte Rainha Santa Isabel não foi possível tirar conclusões, 
no entanto, por se tratar do troço mais extenso é de esperar que se acumulem mais 
sedimentos, com valores não inferiores a cerca de 20000 m3/ano. 

Diana Filipa Alves Freire e José Simão Antunes do Carmo
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Segundo o Estudo de Impacte Ambiental realizado para a intervenção de 
desassoreamento no rio Mondego em Coimbra, desde que a estrutura do Açude-Ponte 
entrou em funcionamento, em 1985, até ao ano de 2008 que a sua albufeira acumulou 
um volume aproximado de 1 260 000 m3 de sedimentos, sem que tivesse sido realizada 
nenhuma obra de desassoreamento (ARH Centro, 2010). Este volume acumulado pode 
traduzir-se num volume médio anual de 52 500 m3 afluente à albufeira do Açude-Ponte 
no período considerado, de 24 anos (Freire e Antunes do Carmo, 2020). 

Gestão atual

Em 2016, depois de publicado o Relatório da Ordem dos Engenheiros sobre as cheias 
do rio Mondego em 2016, a Câmara Municipal de Coimbra lançou o concurso para a 
realização do desassoreamento da albufeira do Açude-Ponte, no rio Mondego, com o 
objetivo de repor as cotas do fundo para níveis semelhantes aos de 1985, correspondente ao 
ano em que o Açude-Ponte entrou em funcionamento. Pretende-se assim reduzir o risco de 

Fig. 7 - Batimetrias obtidas em 2001 (à esquerda) e em 2003 (à direita) no troço do rio Mondego 
a montante do Açude-Ponte. A área assinalada com elipse de contorno vermelho representa a zona 

onde se identificou maior acumulação de sedimentos (Antunes do Carmo e Bravo, 2004).



90

cheias, criar condições de navegabilidade e permitir a prática de desportos náuticos no rio 
Mondego. Segundo a Câmara Municipal de Coimbra (2017), o troço a ser intervencionado 
localiza-se entre o Açude-Ponte e a montante da Ponte Rainha Santa Isabel, numa extensão 
total de 3.5 km. Neste contexto, a Undersee, uma startup portuguesa que combina dados de 
sensores subaquáticos com informação de satélites, desenvolveu um modelo do leito do rio a 
ser intervencionado (fig. 8 à esquerda). Com base na informação batimétrica disponível de 
2008, em conjunto com o software open source QuantumGIS, foi obtida uma aproximação 
atualizada da batimetria do leito aluvionar no ano de 2016 (fig. 8 à direita). 

Fig. 8 - Identificação do trecho a ser desassoreado (à esquerda) e batimetria do rio Mondego 
correspondente ao ano de 2016 modelada pela Undersee (Canilho et al., 2016).

 

Nesta figura é possível observar que as zonas mais críticas de acumulação sedimentar 
se encontram no setor a montante da Ponte de Santa Clara. Os níveis do fundo do leito 
obtidos variam entre os 14.1 m e os 17.3 m, acima do nível médio da água do mar. 
A Undersee prevê que sejam retirados 1 000 000 m3 de sedimentos na realização da 
obra de desassoreamento (Canilho et al., 2016). Em 2017 o Município de Coimbra 
anunciou a adjudicação da obra de desassoreamento do rio Mondego à Mota-Engil, 
num investimento de aproximadamente quatro milhões de euros, onde é prevista a 
remoção de 700 000 m3 de inertes através de dragagens, a serem depositados a jusante do 
Açude-Ponte. A confirmarem-se as tendências de afluência dos caudais sólidos e os 
fenómenos de erosão e deposição registados nas últimas décadas no troço do rio Mondego 

Diana Filipa Alves Freire e José Simão Antunes do Carmo
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a montante do Açude-Ponte, que apontam para uma acumulação de 52 500 m3/ano, será 
necessário repetir a intervenção de desassoreamento de 14 em 14 anos. 

Solução alternativa

Uma vez que as ações de dragagem ao longo de 3 km do leito do rio têm um custo 
económico e ambiental muito elevado para o intervalo de tempo em que se estimam úteis, 
sugere-se uma solução alternativa. Esta solução passa por reter a maior parte do caudal 
sólido afluente a Coimbra, no rio Mondego, a montante da Ponte da Portela, através 
da construção de uma bacia de sedimentação. As bacias de sedimentação são pequenas 
albufeiras com profundidades reduzidas e geometrias que permitem a passagem do 
escoamento (caudal líquido), com baixas ou mesmo nulas concentrações de sedimentos. 

Para que estas bacias desempenhem o objetivo da sua construção, devem ser desassoreadas 
regularmente. Assim, é conveniente garantir que a localização destas infraestruturas tenha 
bons acessos. Devem igualmente ser previstos em projeto os equipamentos necessários 
para extrair regularmente os sedimentos acumulados. As características do rio Mondego 
a montante da Ponte da Portela parecem ser adequadas à implementação de uma bacia 
de sedimentação com cerca de 100 000 m3 de volume disponível para a retenção de 
sedimentos; nesta conformidade, seria necessário realizar o desassoreamento a cada dois 
anos. Em primeira aproximação, e por razões técnicas, poder-se-á concluir que este local 
reúne condições para a possível localização de uma bacia de sedimentação no rio Mondego 
(fig. 9) (Freire, 2021; Freire e Antunes do Carmo, 2020). 

Fig. 9 - Localização da bacia de sedimentação (assinalada a vermelho) no rio Mondego a 
montante da Ponte da Portela (Google Earth, 2020).
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Complementarmente à bacia de sedimentação no rio Mondego, deverá ser adicionada 
uma segunda bacia de sedimentação no rio Ceira, a montante da sua confluência com o 
rio Mondego. Esta bacia, a ser construída, terá menor capacidade, cerca de 25 000 m3 
para o mesmo período de desassoreamento, uma vez que as afluências do rio Ceira 
representam, em caudais líquidos, entre 10% a 30% do caudal do rio Mondego afluente 
ao Açude-Ponte. 
 

Conclusões

As consequências associadas a eventos de precipitação intensa vão muito além das 
inundações fluviais. Os mecanismos hidrodinâmicos potenciados pelo elevado escoamento 
superficial podem causar danos em estruturas existentes nos leitos dos rios, como pontes 
e margens artificiais, ou inviabilizar a utilização de estruturas de proteção contra cheias. 
O previsível aumento da frequência e intensidade de fenómenos meteorológicos adversos, 
em consequência das alterações climáticas em curso, deve alertar as entidades associadas 
à gestão de riscos naturais para a urgência de serem adotadas medidas preventivas e 
mitigadoras. Nesse sentido, tendo presentes os eventos de cheia descritos e realçando os 
ensinamentos de eventos passados, sugerem-se algumas recomendações, concretamente 
na bacia do rio Mondego (Freire, 2021): 

a) Valorização da floresta, uma vez que a presença de vegetação no solo aumenta a sua 
capacidade de permeabilidade e consequentemente é gerado menor escoamento 
superficial na respetiva bacia hidrográfica;

b) Reforço e atualização dos sistemas de previsão e monitorização das bacias 
hidrográficas (de salientar a quase inexistência de estações udométricas e 
hidrométricas na sub-bacia do rio Ceira, sendo por isso uma zona a necessitar 
de especial atenção); a implementação desta medida resultaria em mais tempo de 
resposta para reagir a uma situação de crise;

c) Garantia de bom funcionamento das estruturas hidráulicas através de regulares 
inspeções, obras de melhoria e monitorização dos caudais sólidos e líquidos, 
de modo a permitir uma resposta adequada das estruturas durante períodos de 
elevado escoamento;

d) Consciencialização das comunidades residentes em zonas ribeirinhas e em leitos 
de cheia para o risco a que estão expostas, reduzindo a falsa sensação de segurança 
resultante da construção de obras hidráulicas de proteção contra cheias;
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e) Proibição de construções ou reabilitações de edifícios em zonas historicamente 
inundáveis; e,

f ) Estudo de soluções que diminuam o impacto causado por cheias.
Neste contexto, foi analisada a atual gestão de sedimentos do rio Mondego em 

Coimbra e apresentada uma possível solução alternativa, com maior viabilidade económica 
e ambiental a longo prazo. A monitorização e gestão adequadas de sedimentos pode 
revelar-se uma mais valia na mitigação de impactos causados por cheias, melhorando as 
condições de escoamento, potenciando o aproveitamento dos sedimentos e criando maior 
capacidade em albufeiras.

Como ações específicas (em termos de projeto) a desenvolver e implementar para a 
valorização ambiental e economicamente sustentável do rio Mondego propõem-se:

1. Revisão da capacidade de descarga da barragem da Aguieira, incluindo o protocolo 
de operação, tendo em conta as alterações dos registos hidrológicos que serviram 
de base à construção da barragem, bem como outras possíveis alterações que 
poderão ocorrer em consequência das alterações climáticas em curso;

2. Conclusão da obra de aproveitamento hidráulico da Bacia do Mondego tal como 
projetada, incluindo a regularização dos afluentes, de que se destacam o rio Ceira, 
a montante de Coimbra, e os rios Ega e Arunca no Baixo Mondego;

3. Construção de uma bacia de sedimentação no rio Mondego, a montante da Ponte 
da Portela, e possivelmente uma segunda bacia de sedimentação no rio Ceira. Os 
impactos ambientais e os custos de construção e manutenção ao longo da vida útil 
destas bacias, bem como o formato (geometria) e a capacidade de acumulação de 
material sólido, são aspetos relevantes a ter em conta no dimensionamento destas 
infraestruturas, as quais se revelam essenciais para o pleno usufruto da albufeira do 
açude-ponte em Coimbra;

4.  Revisão global do projeto, incluindo a possível construção de uma segunda 
barragem a montante da barragem da Aguieira, pois não só a análise hidrológica 
pode conduzir a resultados diferentes daqueles que serviram de base à construção 
de todo o empreendimento nas décadas de 1970 e 1980 (que inclui o sistema da 
Aguieira, Raiva e Fronhas, o Açude-Ponte de Coimbra e a obra do Baixo Mondego), 
como é necessário aprender com o comportamento das infraestruturas.
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Resumo

No presente, a preocupação com o nível médio do mar e sua anunciada subida é 
uma realidade em todo o globo. Mas será esse realmente um factor de risco? Será um 
fenómeno perigoso? Para investigar a questão, elaborou-se um estudo focado em 
registos da maré recolhidos criteriosamente ao longo do globo (até ao ano de 2015), 
para avaliar tendências e oscilações do nível médio anual do mar, extraídos a partir de 
análise estatística, com foco particular no século XXI. Como resultado principal, é 
apresentado um mapa de perigo relativo de subida nível do mar, à escala global, são 
apresentadas conclusões e dados exemplos práticos no sentido de determinar se as 
variações do nível do mar devem ou não constituir motivo de preocupação iminente.
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Abstract

Recent Sea-level Variations and Coastal Risk. Nowadays, the concern about the mean 
sea level and its announced rise is a reality across the globe. But is this really a risk factor? 
Is it a dangerous phenomenon? To investigate it, a study was carried out focused on tidal 
records collected across the globe (until 2015), to assess trends and fluctuations in the 
annual mean sea level, extracted from statistical analysis, namely focusing on the 21st 
century. As a main result, a relative hazard map of sea level rise is presented, on a global 
scale, and conclusions and practical examples are presented to determine if sea level 
variations should be a cause of imminent concern.
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Introdução

As variações do nível do mar (VNM), têm estado na ordem das principais preocupações 
ambientais na perspectiva de que o nível médio global esteja a subir por eustatismo, 
relacionado nomeadamente com expansão térmica dos oceanos (termo eustatismo) e 
com o degelo das calotes glaciárias (glacio-eustatismo) (Gregory, et al., 2012, Cazenave 
e Remy, 2011). Não é propósito deste trabalho discutir em termos absolutos a taxa de 
variação anual do nível do mar, mas tão somente analisar o perigo potencial nas condições 
presentes e num futuro próximo considerando o ordenamento do litoral. O último 
relatório do International Pannel for Climate Change (IPCC, 2019) aponta para um 
aumento exponencial da tendência de subida que, em 2100, levaria o nível médio do mar 
(NMM) posicionar-se meio metro (2019), em média, acima do nível actual. A NASA 
indica que estará 65cm acima do presente1. Pelo contrário, especialistas como Mörner 
(2015, 2016) indicam uma subida global de 0 a 0,1mm/ano (2015) ou uma taxa de 5 a 
+/- 15mm em 2100. A discrepância destes números demonstra bem a ausência de dados 
consistentes e a variabilidade do fenómeno. No entanto, a questão é, à partida, bem mais 
complexa, pois existem inúmeros factores envolvidos que contribuem para as VNM e que 
condicionam os efeitos deste fenómeno no litoral. Conforme refere Evans (2004), para 
o explicar e interpretar há que desentrelaçar e compreender a importância e o significado 
relativo das múltiplas escalas de tempo e de espaço que nele convergem e determinam o seu 
comportamento, global e em cada contexto geográfico. Na realidade, a área de influência, 
a janela de tempo e a intensidade com o que os elementos do sistema que controla o 
fenómeno agem e reagem ou são sentidos na identificação, registo e estudo do NMM, são 
muito difíceis de monitorizar, modelar e simular e, ainda mais, se se tentar verificar sua 
importância relativa no contexto actual ou em diferentes contextos de tempo e espaço. 
A dificuldade inicial é determinar, com algum rigor, quais os elementos envolvidos e em 
que medida. Este não é um quebra-cabeças simples, com grandes peças óbvias, mas antes, 
outro, com muitos elementos minúsculos e interligados, em que todos contribuem para o 
panorama global e para os quais seria preciso ter dados sobre os mesmos para os analisar 
de forma integrada e minimamente rigorosa.

Mas o mediatismo desta questão ultrapassa hoje os domínios da Ciência tornando-o, 
pode dizer-se, numa questão social. Neste contexto mediático em que foi incutido no 
senso comum uma visão catastrofista do fenómeno, afirmar que o nível do mar permanece 

1 https://sealevel.nasa.gov/resources/92/sea-level-rise-accelerates-over-time
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estável, pode ser considerado como um desaforo que contraria as teses alarmistas associadas 
à questão das “alterações climáticas”, que insistem em que o NMM sobe perigosamente, 
devido ao aquecimento dos oceanos. 

Neste trabalho, demonstrar-se-á, usando factos e observações empíricas cuidadosas, 
que a evolução do nível médio do mar não parece perigosa para a zona costeira. À luz do 
risco associado à perda de território por erosão e submersão, acaba por se considerar que 
o nível do mar é estável dentro da variabilidade média que o caracteriza e, a menos que 
haja algum fenómeno paroxísmico de permeio, não deverá representar perigo algum nos 
tempos mais próximos. Não foram encontrados dados fiáveis que indicassem o contrário. 
Recentemente, os satélites com sensores altimétricos cada vez mais precisos, têm vindo a 
ajustar e afinar as suas medições (ainda num período que se deve considerar muito curto 
para ser conclusivo) mas os resultados entretanto alcançados tendem a contrariar a tese do 
perigo associado às VNM.

A Geografia há muito tempo é aliada da Ciência, embora muitas vezes o inverso não 
seja verdadeiro, pelo menos em relação às ciências exactas. Baseia os seus postulados na 
observação da Terra, e as ciências exactas baseiam-se essencialmente em números. No 
entanto, na natureza, as observações no terreno tendem a contrariar os números, que 
nem sempre têm qualidade e a quantidade suficientes para apoiar descobertas factuais 
(especialmente quando se propõe explicar fenómenos complexos relacionados com o 
clima) e isso precisa ser complementado com observações e factos claros. Observar e 
concluir sobre uma linha de tendência traçada sobre um gráfico representativo das VNM 
não é suficiente. Neste domínio é preciso atender ao grau de correlação da tendência com 
a distribuição, à qualidade/representatividade dos dados e à longevidade das séries. Uma 
vez assegurado este preceito e obtidas conclusões sobre a representatividade dos dados e 
da sua análise, é ainda necessário verificar evidências correlativas no terreno que, de algum 
modo, comprovem as conclusões daí retiradas. Só nestas condições é lícito retirar ideias 
consistentes e coerentes, eventualmente efectuar previsões para os anos vindouros e indicar 
caminhos a seguir se for caso disso. Outra situação não será admissível, principalmente 
quando se chegam a conclusões pouco claras prevendo cenários negativos implicando 
medidas dispendiosas e mal-estar social. 

Deve considerar-se necessário enquadrar a observação de fenómenos - neste caso as 
VNM, dentro de um contexto muito específico de espaço e tempo no qual as conclusões 
devem ser inseridas. Por outro lado, isso nem sempre é fácil, pois é preciso tentar remover 
todo o peso do relativismo das conclusões parciais e finais, já que é muito fácil manipular 
opiniões através da forma gráfica da apresentação dos dados. 
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O contexto de risco no litoral, é a razão deste artigo e o que na realidade importa para 
as comunidades litorais e para o ordenamento deste espaço. É essencial enfatizar que, no 
decurso deste trabalho, ao falar de nível do mar, nos referimos ao nível médio anual do mar 
(NMA), do qual se estudam as variações. Muitas pessoas/notícias confundem ou fazem 
confundir NMM ou NM global ou com o nível da água ocasional, por exemplo, alcançado 
durante tempestades - que provoca evidentes fenómenos de subida temporários como ondas 
de tempestade (Storm Surge), ou marés de tempestade (Storm tide); marés vivas equinociais, 
ou até lhe atribuem fenómenos de erosão costeira. Trata-se, no entanto, de fenómenos 
localizados no espaço e no tempo em que ocorrem e não têm nada a ver com o NMM ou a 
sua variabilidade eustática e, portanto, não podem ser confundidos e misturados.

O efeito potencial de uma subida do nível médio do mar (SNM) no litoral é essencial 
para compreender a sua importância no funcionamento dos sistemas a nível local e 
regional. Tal fenómeno pode provocar mudanças significativas no equilíbrio hidrológico 
condicionando, portanto, sistemas mais abrangentes. Uma mudança significativa, rápida 
e imanente do NMM, sem dúvida, pode ter consequências no sistema hidrológico geral, 
como aliás é conhecido do passado. É o NMM quem determina o nível da base principal 
dos rios (exorreicos), e grandes mudanças implicarão sempre reajustes nos processos 
de equilíbrio erosão-sedimentação, de infiltração, no nível de salinidade relativa dos 
estuários e áreas costeiras, na forma e extensão de inundações em terras baixas e nos 
aquíferos de água doce. Nesse contexto sempre dependendo da magnitude do fenómeno, 
é plausível que uma forte e rápida SNM não só apenas condicione os sistemas litorais, 
como também os ecossistemas naturais em geral, àqueles ligados, e ainda todo o tecido 
socioeconómico, sistemas de organização e ocupação do território e os recursos hídricos 
no litoral. Neste contexto, uma possível SNM2, de acordo com Carrasco (et al., 2015) 
representaria uma ameaça particularmente nefasta, por exemplo, para habitações e 
infraestruturas antrópicas do litoral, pois dez por cento da população mundial vive em 
áreas com altitudes inferiores a 10 metros. Mas este fenómeno que, concomitantemente, 
corresponderia a uma subida do nível de base dos sistemas fluviais exorreicos (obrigando 
à sua reorganização, com a deslocação para montante do ponto nodal3), teria ainda 
implicações nos aquíferos litorais com a possibilidade de estes serem infiltrados por 
água salgada e ainda de reduzirem o seu escoamento natural (Silva e Ribeiro, 2006). 
Isto significaria uma reorganização do sistema hídrico com degradação e diminuição de 

2 Quando nos referimos ao nível do mar estamos a falar, em sentido lato, no aumento generalizado, rápido e 
crescente do volume de água nos oceanos e, em sentido restrito, no nível médio anual que deveria corresponder 
à linha entre marés média em cada local.

3 Ponto de encontro entre as águas doces fluviais e as águas salgadas marinhas.
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recursos disponíveis no litoral e provável agravamento das condições de sustentabilidade 
da ocupação antrópica neste espaço. Neste aspecto, haveria claramente um binómio 
“explosivo” a justificar todas as preocupações: uma possível acentuada SNM por um lado, 
e uma crescente ocupação antrópica por outro, que convergiriam para uma situação de 
rotura que, a confirmar-se, exigiria a redefinição de políticas de organização e ocupação 
do território, do planeamento e gestão das bacias hidrográficas e recursos hídricos, e da 
planificação de tomada de medidas de protecção civil. Há a considerar ainda numerosas 
ameaças derivadas que podem ser desencadeadas por uma SNM nesse contexto, que 
implicariam uma série de processos potencialmente perigosos inerentes ao reajustamento 
dos sistemas litorais, dirigido a um novo equilíbrio decorrente de uma nova posição do 
nível médio do mar. Este potencial de interferência torna assim pertinente um estudo do 
risco associado às VNM. Conforme refere Luciano Lourenço (2004) “[…] a montante 
do risco devem analisar-se os objectos, processos, fluxos e balanços, quer os que interferem 
nos geossistemas, e que, por isso, determinam ou condicionam os riscos naturais, quer os 
que intervêm nos socio-sistemas”. Tal implica, em primeiro lugar, ter o conhecimento do 
contexto para, em seguida, se aferir acerca do perigo real de um fenómeno para que mais 
tarde possa ser desencadeada a análise do risco e sua determinação (valor do risco) com 
base na relação entre a perigosidade e a vulnerabilidade. 

Este trabalho visa unicamente a aferição do perigo: auscultar se as VNM, à escala 
global, constituem na realidade um fenómeno perigoso e, em caso afirmativo, se é e onde 
é relevante.

O perigo associado à SNM que está a ser divulgado ao público, não é um dado 
adquirido. A incerteza é enorme e tem havido muita discussão sobre as taxas de SNM 
previstas e sobre as fontes em que o seu cálculo se baseia. O grau de confiança destas 
previsões é um assunto ainda em aberto (Carrasco, et al., 2008, p.1). 

Assim, face à relevância actual do tema, o propósito concreto deste trabalho foi o de 
verificar a possibilidade de existência de perigo numa perspectiva de saber se se justifica 
um estudo do risco. O risco em causa seria o associado à perda de território e recuo 
da linha de costa por eventual subida eustática do nível do mar. Foi assim estudada a 
distribuição espacial do fenómeno a nível global, para atestar do seu perigo e relevância, 
uma vez que a questão chave ou o paradigma actual é que o NMM estará a subir, 
globalmente, de forma dramática e crescente, com maior incidência nos últimos anos e 
que isso deverá implicar medidas de prevenção e adaptação, considerando preocupantes 
os níveis previstos. Medidas que já estão a ser implementadas e a custar milhares de 
milhões às economias mundiais.
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Metodologia utilizada

Neste trabalho usaram-se registos maregráficos de domínio público, mas existem 
poucas séries temporais longas e nem sempre são fiáveis, algumas com significação 
estatística muito fraca. Tal não permite extrair conclusões consistentes mas, num contexto 
geral, permitiram contrariar a existência de qualquer subida dramática do nível do 
mar e demonstrar cabalmente que essa subida não é global: casos particulares à parte, 
se na maioria dos oceanos existe uma tendência de subida (ainda que, como veremos, 
seja insignificante em termos de perigo), noutros locais a tendência é de descida, o que 
contraria claramente a ideia de um fenómeno de subida global, intenso, sistemático e 
irreversível conforme se parece querer fazer crer, mesmo considerando fenómenos de 
isostasia pós Wurmiana ainda em curso.

O aspecto relacionado com o contraste entre a evolução do conhecimento do nível 
do mar à escala global e as limitações que existem na descrição e na interpretação a 
nível regional e local é salientado por White et al. (2014) que permite concluir que, 
se no presente se sabe como medir e comparar o NM global, o mesmo não é verdade 
a nível local e regional que, afinal, é o que interessa saber, tendo em conta o estudo do 
risco no litoral. Por outro lado, dizer que se sabe medir o NMM, não significa que as 
medições já realizadas sejam suficientes para fazer uma boa caracterização da sua evolução 
e comportamento no espaço e no tempo. Para estudar as VNM e avaliar quaisquer 
alterações globais nesse domínio, os dados disponíveis não são suficientes para serem 
claramente conclusivos. Primeiro, considerando os registos maregráficos existentes 
em todo o mundo, verifica-se que são dispersos e escassos, não permitem estabelecer 
uma continuidade espacial que garanta o conhecimento da distribuição geográfica do 
fenómeno. Além disso, sua representatividade a nível global e até regional não pode ser 
eficaz porque existem muitas condicionantes locais que influenciam os registos ao longo 
do tempo. Podem existir marégrafos próximos que mostram comportamentos diferentes. 
Outro ponto a ser realçado é a falta de longas séries temporais na maioria dos marégrafos 
existentes e também a inconsistência de alguns registos: é comum encontrar-se lacunas 
nas séries, medições erradas/falsas. O próprio NMA, que é o parâmetro focal para analisar 
as VNM, resulta de processos estatísticos menos precisos, simplificações, sobretudo tendo 
em consideração os valores de variação, milimétricos, que se têm encontrado no final4. 

4 Em primeira análise, o NMA em cada ano, resulta da média dos níveis médios mensais. Por sua vez, estes 
níveis médios mensais resultam da média dos níveis médios diários que são as médias das oscilações diárias 
fortemente condicionadas pela maré astronómica. Portanto o NMA é obtido em terceira mão, através de 
processos estatísticos mais ou menos precisos e com um rigor em geral rondará +/-20mm.
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Desde meados da última década do século passado que existem satélites altimétricos 
que trouxeram a capacidade de medir o nível do mar global (p.e., Topex/Poseidon, Envisat, 
ERS-2, GOCE, GRACE, Jason) tendo sido lançado em 2020 o satélite da missão Sentinel 
6 que irá trazer medições de precisão. As imagens de satélite permitem obter mapas do 
NMM global como variável espacial contínua que, a seu tempo, permitirão efectuar 
comparações temporais relevantes. No entanto ainda não estão estabilizados ao ponto de 
garantir a sua fiabilidade por forma a permitir interpretações assertivas dos seus resultados 
de forma cronológica. A sua precisão tem vindo a melhorar cada vez mais, o que tem 
servido também para pôr em causa resultados anteriores (Zwally et al., 2015; ESA, 2015), 
levando a conclusões diferentes sobre as VNM, desde que estas medições apareceram 
(1993) até aos nossos dias. Não se pode comparar, na mesma base, dados de satélite 
medidos com diferentes sensores de precisão e diferentes coberturas, e as séries temporais 
ainda não são longas o suficiente para produzir conclusões válidas. 

Assim, apesar da melhor visão global do NMM que se obtém através dos mapas 
baseados em dados recolhidos pelos sensores altimétricos dos satélites, optou-se por usar 
somente os dados maregráficos, resultantes de medições directas e contínuas das alturas 
da maré, sendo por isso necessário efectuar uma selecção cuidada de marégrafos e seus 
registos, tendo em consideração as limitações apontadas, procurando-se então por séries 
longas e consistentes. 

Uma crítica sobressai desde logo à utilização destes dados. É que o facto de se tratar 
de dados pontuais limita conclusões que digam respeito à globalidade dos oceanos 
com a agravante da densidade de pontos (marégrafos) com séries longas e fiáveis, ser 
manifestamente escassa. No entanto, apesar de eventuais lacunas, à partida seria possível 
identificar tendências gerais e padrões de variação comuns, e com base nas séries mais 
fiáveis, retirar conclusões globais ainda que menos precisas. Pelo menos, tendo em conta a 
validação da ideia vigente de SNM global rápida e acentuada, seria de esperar à partida que 
muitos senão a totalidade dos marégrafos, apresentasse um gráfico claramente ascendente 
do NMM. Neste contexto, se todas as séries apresentassem tendências semelhantes, 
isso seria conclusivo. O inverso também seria verdade: existindo uma discrepância de 
tendências com intensidades, variabilidade e sentidos diversos, seria lícito concluir que 
não haveria uma SNM global5.

Para o propósito definido, análise do perigo associado à SNM, pesquisaram-se os dados 
maregráficos de redes globais de domínio público, nomeadamente os do Permanent Service 

5 Porque neste caso estamos a considerar que o perigo advirá da subida do nível do mar. Portanto é o fenómeno 
perigoso que se está a tentar identificar.
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for Mean Sea Level (PSMSL), complementando-os com dados da National Ocean and 
Atmospheric Administration dos Estados Unidos (NOAA). A análise focou-se em primeiro 
lugar no Século XXI até ao ano de 2015, dado que é apontado como período crítico e o 
que mais condiciona as previsões. Nesse contexto, recolheram-se criteriosamente os dados 
possíveis de vários marégrafos, idealmente cobrindo todas as costas a nível mundial, mas 
considerando somente aqueles cuja fiabilidade dos dados e longevidade das séries dariam 
à partida algumas garantias sobre as conclusões a retirar (fig.1).

Fig. 1 - Distribuição Global dos marégrafos seleccionados para o estudo do nível médio anual do 
mar. No sentido de cobrir o melhor possível todas as linhas de costa globais, foram seleccionados 

registos com as séries mais longas e fiáveis com pelo menos 30 anos de dados e abrangendo o 
século XXI. A cinzento, os limites das Zonas climáticas.

Os valores do NMA foram recolhidos e analisados para cada marégrafo escolhido. Na 
ausência de valores anuais fiáveis foi necessário recorrer a valores mensais para calcular 
o valor médio anual. Em seguida, os valores seleccionados foram transportados para 
uma folha de cálculo, processados estatisticamente e posteriormente carregados numa 
tabela de atributos de uma base de dados SIG e vinculados aos pontos representativos dos 
marégrafos distribuídos no planisfério (fig. 2). 

Foram analisadas três escalas de tempo (separadamente e em conjunto): séries 
completas (que incluíram dados do NMA dos séculos XX, XXI e, sempre que possível, do 
século XIX); séries do século XXI; e anos finais. Sem preocupação com valores, a atenção 
centrou-se nas formas das distribuições no sentido de verificar e classificar qualitativamente 
as principais tendências do século XXI e suas variações, bem como o seu comportamento 
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esperável para o futuro próximo. Isso permitiu o refinamento dos valores de perigo 
obtidos. Infelizmente, das 139 estações escolhidas, apenas 22 foram consideradas fiáveis. 
Outras 24 foram consideradas não confiáveis, mas não foram excluídas porque não havia 
outras referências para as regiões que eles representavam. Obviamente que, nestes casos, 
os resultados devem de ser olhados com as devidas reservas.

Fig. 2 - Exemplo da estrutura de atributos e classificação na tabela descritora do perigo associado 
a variações do nível do mar (DECLIVE_XX – Declive da linha de regressão linear da série no 
século XXI; DESCRICAO – classificação descritiva da tendência; FIABILIDAD – Grau de 

fiabilidade de 1 –elevada, a 5 – baixa; FID – nº de registo na base de dados; LOCAL – nome e 
localização do marégrafo; PERIGO – Classificação do perigo conforme Tabela I; 

TAXA_MEDI1 – valor da taxa média anual de variação do NMA; TAXA_MEDIA – valor da taxa 
média de variação do NMM no século XXI; TENDENCIA1 – Tendência de variação no século 

XXI; TENDÊNCIA_ - Tendência de variação na totalidade da série em que = - estabilidade; 
S – subida; D – descida; ZONA – zona climática em que o marégrafo se encontra). 

À esquerda, a legenda do mapa em ambiente SIG com todas as variáveis cartografadas.

Para a obtenção de um valor relativo do perigo, como indicadores possíveis para 
sua identificação, de acordo com os critérios estabelecidos, atenderam-se aos seguintes 
elementos de análise: 1-TENDÊNCIAS (de VNM); 2-VARIABILIDADE (do NMA); 
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3-TAXAS (média de variação anual do NMM); 4-EVOLUÇÃO RECENTE (Variação 
da tendência no Séc. XXI relativamente à totalidade da série); 5-AVALIAÇÃO 
COMPARATIVA DE VALORES MÁXIMOS considerando os máximos anuais 
entretanto já atingidos, com o valor do NMM previsto para daqui a 50 anos do presente 
(2015), tendo em conta as tendências apresentadas. 

Antes de mais, ressalve-se que os resultados apresentados relativos ao perigo se baseiam 
numa análise comparativa dentro do universo de valores que se verificaram. Não se 
sabe ao certo qual deverá ser o valor de subida que corresponderia a um perigo real, até 
porque esse valor variaria no espaço e no tempo e implicaria um estudo de risco em cada 
local. As classes de perigo estabelecidas dizem respeito à amplitude de valores relativos 
em que os valores maiores não significam necessariamente que haja de facto perigo real, 
embora sejam classificados como tal por uma questão de comodidade e facilidade de 
leitura comparativa do universo de situações. Não provam necessariamente a existência 
de SNM com magnitude capaz de gerar situações de rotura, realmente perigosas, embora 
possam ser indícios e, como tal, serão esses os locais onde serão procuradas relações de 
causa-efeito, sobretudo em termos de recuo de linhas de costa que, a verificar-se, deveriam 
passar a constituir uma base de partida para estudos de risco mais aprofundados.

O cálculo do valor qualitativo do perigo relativo, ponderado com base nos parâmetros 
atrás descritos, gera forçosamente um valor subjectivo, mas assente em pressupostos 
razoáveis que visam uma aproximação à compreensão da realidade do fenómeno. 

Numa primeira fase, classificou-se cada ponto (local geográfico do marégrafo) de 1 (perigo 
mínimo) a 5 (perigo máximo) de acordo conforme os critérios indicados na Tabela I.

Numa segunda fase, identificou-se a situação assinalada como a mais grave, para 
analisar a situação no terreno, tendo em vista avaliar e quantificar a existência de causa-
efeito através da comparação cronológica de imagens do Google Earth®, registando e 
comparando posições da linha de costa ao longo dos anos, para comprovar ou desmentir a 
existência real de perigo no caso de se verificarem recuos naturais evidentes e consistentes.

Resultados: Análise do perigo relacionado com as variações do nível médio do mar

De acordo com a integração e ponderação dos cinco critérios descritos no ponto 
anterior obteve-se o mapa do perigo relativo associado a VNM (fig. 3).

Deve referir-se que não é lícito estabelecer um zonamento classificado de áreas de 
perigo relativo, uma vez que os valores são pontuais, com lacunas e irregularmente 
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distribuídos, e que a importância da especificidade de factores locais, são características 
que se podem sobrepor a quaisquer factores gerais. As lacunas nos conjuntos de 
dados, combinadas com factores locais, podem ser suficientes para mascarar os dados 
de base considerando o contexto global. Ainda assim, podiam ter sido identificados 

5 PERIGO MAIS 
ELEVADO

Quando uma tendência já fortemente positiva foi ainda agravada ao longo do 
Séc. XXI (do universo obtido, considerou-se como fortemente positivas as tendências 
de subida acima de 10 mm/ano)

4 PERIGO 
ELEVADO

Quando a tendência já claramente positiva (5 a 10mm/ano) foi agravada, ou se 
houve uma muito forte inversão positiva no Séc. XXI colocando a taxa de subida 
nos valores mais elevados

3 PERIGO 
INTERMÉDIO

Quando se verifica um desagravamento de uma tendência positiva forte passando 
a moderada (0,5 a 5 mm/ano) ou se mantém uma tendência positiva fraca (inferior 
a 0,5mm/ano), mesmo com ligeiras variações positivas ou negativas. Ainda, 
quando se verifica uma inversão positiva fraca de uma tendência negativa

2 PERIGO BAIXO Quando a tendência positiva ou negativa é fraca (entre -0,5 e +0,5mm/ano) ou 
quando há inversão de tendências positivas para valores baixos

1 PERIGO MAIS 
BAIXO

Quando a tendência é claramente negativa (menor que –0,5mm/ano), agravada ou 
não, ou se houve uma inversão forte de uma tendência positiva fraca

Tabela I – Critérios de classificação do perigo relativo a Variações do Nível do Mar. 

Nota: Tendência positiva, significa subida do NMA, negativa, significa descida, inversão significa mudança da 
tenência de positiva para negativa ou vice-versa.

Fig. 3 - Distribuição espacial do perigo relativo associado a Variações do Nível do Mar.
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comportamentos/tendências comuns. À partida, o alarmismo que envolve este tema, 
apontaria para a identificação de tendências claras de SNM, o que, a ser um facto, se 
sobreporia às lacunas dos dados e aos condicionalismos locais e permitiria identificar, 
pelo menos, a possibilidade de perigo. Se todos os marégrafos indicassem uma SNM 
seria uma conclusão importante. Tal não sucedeu e a situação apresentada serve, ao invés, 
para concluir no sentido contrário. Em praticamente todos os pontos considerados, não 
há evidência de uma subida generalizada do NMM, pois tal implicaria que os registos a 
indicassem, e, ainda menos, de forma clara e acentuada. Ainda que muitos indiquem 
tendência de subida, verificam-se demasiados casos de tendências opostas. Só este facto 
é suficiente para contrariar a ideia de SNM global.

Posta de parte a possibilidade de estar a ocorrer uma catástrofe global, ou perto disso, 
passa-se a efectuar uma caracterização regional do fenómeno com base nas situações 
encontradas, expressas no mapa da figura 3. 

A costa leste dos EUA, o Pacífico Oriental tropical, a bacia do Índico ou o Mediterrâneo 
central parecem ser as áreas onde o perigo relativo é mais acentuado, enquanto a Zona 
Polar Árctica, costas da Escandinávia e bacia do Báltico ou o Pacífico Sul Ocidental 
são aquelas onde será mais baixo. Não há também uma correlação especial com as 
Zonas climáticas. Na Zona Polar o perigo é em geral muito baixo devido às tendências 
predominantemente descendentes. Há, no entanto, alguns casos de perigo elevado junto 
à Gronelândia e Islândia. Na Zona Tropical há grandes contrastes, tal como na Zona 
Temperada. Nesta perspectiva não é possível afirmar que exista uma relação clara entre 
o clima zonal e as VNM. Estes resultados têm limitações, como por exemplo na bacia 
do Atlântico Sul Tropical, nomeadamente na costa africana onde quase não há dados e 
devem ser unicamente tidos como fracos indicadores. 

Parece confirmar-se o que refere Kopp et al. (2014) acerca das previsões da SNM 
não fornecerem informação suficientemente consistente que justifique qualquer 
recomendação sobre medidas preventivas de adaptação e resposta globais, ajustadas a 
novas hipotéticas circunstâncias (que na realidade não se verificam e muito menos se sabe 
quais seriam), apelando-se à necessidade de se fazerem previsões a nível local, no âmbito 
do estudo do risco (não só em relação a alturas do NMM), para se gerirem diferentes 
graus de vulnerabilidade. O que desde já se pode recomendar é a melhoria da forma de 
monitorizar o NMM, para que seja feita de uma maneira mais precisa e continuada, e 
ainda o aperfeiçoamento das previsões sobre níveis do mar extremos associados a impactos 
negativos no litoral (Church et al., 2010), embora este último caso esteja associado a 
tempestades localizadas no tempo que nada têm a ver com o NMM.
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A primeira conclusão a salientar desde logo, é que parece lícito afastar o cenário 
de SNM global e acelerada. Não há SNM global, e muito menos tão dramática e em 
agravamento como se têm feito crer. Os dados factuais comprovam-no, não só porque 
há muitos locais em que o NM desce ou permanece estável (30% dos casos) e, por outro 
lado, sendo certo que está a subir em grande parte, apenas em 22% dos casos se verificou 
uma forte tendência de subida consistente…e o termo “forte” é relativo.

No ponto seguinte, para esclarecer de certo modo o significado dos valores obtidos 
em termos de perigo real e a forma como se podem materializar no território através de 
impactos visíveis, pelo menos no que diz respeito aos valores máximos, procurou-se os 
casos aparentemente mais graves para avaliar a situação.

O perigo no terreno: Análise do nível médio do mar em Galveston-Texas e o risco de 

perda de território como relação de causa-efeito

Apesar do espectro abrangente de potenciais consequências e uma subida eustática 
do nível do mar ser vasto, conforme foi referido, talvez a mais preocupante e visível seja 
a perda de território por recuo da linha de costa. Ou seja, terra perdida para o mar, com 
todas as implicações que isso poderia ter. Tendo em conta os resultados obtidos, procurou-
se assim identificar as piores situações e aquela que seria a pior situação de todas. Ou seja, 
os locais onde o valor do perigo fosse maior e os dados fossem consistentes, com séries 
longas e fiáveis, portanto um local onde os registos maregráficos indicassem uma subida 
inequívoca e consistente do NMM. Para avaliar um eventual recuo da linha de costa 
correlativo, recorreu-se ao arquivo histórico de imagens do Google Earth® para se efectuar 
análises cronológicas comparativas do local, tão distantes no tempo quanto possível.

Dos casos à partida mais graves, ou seja, aqueles que foram classificados com o 
valor máximo do perigo – 31 pontos – apenas 86 tinham séries fiáveis e desses nenhum 
evidenciava problemas. A observação das imagens incidiu sobre locais aparentemente mais 
frágeis, como Sandy Hook ou o Cabo Hatteras tendo-se verificado alterações significativas 
na configuração das linhas de costa, mas somente por serem locais muito dinâmicos, não 
se podendo falar em recuos, mas antes em alterações.

Ainda assim esta situação pode ser esclarecedora relativamente à importância do 
fenómeno na configuração do litoral no contexto, já que mesmo nos casos mais graves 

6 Woods Hole; Galveston II; Chaleston; Ilha Magueyes – Porto Rico; Katakolon (Grécia); Fremantle (Austrália); 
Suva (Fidji), Duck Pier Outside (EUA-Virgínia).
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observados não foi possível observar nenhum recuo dramático e claro, pois se a SNM fosse 
assim tão impactante e global, mesmo com dados limitados, haveria alguma evidência 
inequívoca no terreno, que não se vislumbrou.

Encontrou-se, entretanto, um caso que reunia as condições desejadas para analisar a 
posição da linha de costa nos últimos 65 anos (1954-2019): o marégrafo de Galveston II 
Pier 21: tem uma série longa e consistente, com tendência de subida clara a uma taxa de 
cerca de 8 mm/ano.  Não sendo o caso mais extremo é um dos valores mais altos encontrados 
e sem dúvida o mais consistente. A série tem uma variabilidade baixa com uma correlação 
linear muito forte. O local tem também imagens comparáveis desde 1954 até ao presente. 
Além disso, este é um local geralmente atingido por furacões ou tempestades tropicais, em 
média a cada 2,67 anos7. Portanto, conseguiu-se reunir um contexto que à partida deveria 
mostrar de forma inequívoca a relação de causa-efeito que se pretendia verificar pois o 
local atende a todas as condições potenciais de alta perigosidade relacionadas com erosão 
e recuo da linha de costa e dispunha-se de dados para o verificar. Para tornar as conclusões 
ainda mais consistentes, procurou-se pelo território aparentemente mais frágil próximo 
da posição do marégrafo e sem interferências antrópicas. Assim, para fazer essa análise 
foi escolhida a praia de East Beach, na ilha de Galveston (fig. 4), porque pertence a um 
sistema de ilhas barreira (com praia-duna-pântano litoral) estreito, e por isso vulnerável, 
próximo do marégrafo com a referência Galveston II, Pier 21, TX, EUA (fonte PSMSL).

Os registos obtidos (fig. 5) mostram que o NMA subiu mais de 70 cm ao longo de 
109 anos e cerca de meio metro desde 1954 (que é a data da primeira imagem a comparar 
a evolução costeira ao longo dos anos – fig. 6). A taxa de subida até ao final do Séc. XX era 
de cerca de 6,9mm/ano e agravou-se no Séc. XXI, para 7,9mm/ano. Ambas as séries (total 
e Séc. XXI) têm um bom coeficiente de determinação linear (o que é muito raro entre os 
outros marégrafos considerados) o que atesta a sua pouca variabilidade. Portanto, neste 
contexto, os dados são fiáveis e conclusivos: existe um aumento claro, consistente e forte 
do NMM (no contexto geral dos dados utilizados), que se agravou no século XXI. Restava 
saber se a essa SNM seria realmente perigosa.

Definitivamente seria de esperar encontrar um grande recuo da linha de costa, ou 
mesmo o seu desaparecimento. Mas nada disso aconteceu como se verifica e esquematiza 
na evolução do troço mais estreito da praia de East Beach junto a Galveston, desde 1954 
(fig. 6). Ao analisar o perigo real, a ideia era verificar se nesse local havia evidências de 
recuos da linha de costa ou áreas erodidas ou submergidas por causa da SNM, que se 

7 www.hurricanecity.com
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verifica ao longo de 109 anos com agravamento no Séc. XXI. As imagens não deixam 
qualquer dúvida. Não apenas não se verifica qualquer recuo da linha de costa, mas, em 
vez disso, até houve progradação da praia, seguida do crescimento da vegetação dunar no 
mesmo sentido. Isso não seria possível se houvesse uma realmente forte SNM.

Conclusão

 Pode concluir-se com segurança que a SNM verificada (75cm em 109 anos) não só 
não foi perigosa como não parece ter tido influência na posição da linha de costa. Não há 
vestígios nesse sentido e estes eram esperáveis. Mesmo sabendo que esta costa é severamente 

Fig. 4 - Local de análise de potencial recuo da linha de costa por efeito da subida do nível do mar: 
East Beach, Galveston, Texas, EUA (Fonte: PSMSL e Google Earth®).
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atingida por fortes tempestades, o NMM, pelo menos com a actual taxa de subida, que 
é garantidamente uma das mais altas do mundo, não tem impacto visível na morfologia 
da costa. Além disso, desde o final dos anos 80, enormes edifícios foram construídos no 
local onde, em 1969 ainda era praia (agora duna verde). Não estamos em crer que alguém 
pudesse ter investido milhões de dólares se houvesse a mínima possibilidade de o local 
estar em perigo de submersão por causa da SNM. Se extrapolarmos esta situação para o 
que acontece no resto do mundo, pode afirmar-se que ao actual ritmo, a SNM, onde se 
verifica, por si só não constituirá qualquer perigo, o que significa um risco muito baixo, 
dependendo das vulnerabilidades. As presentes taxas de SNM não são suficientemente 
fortes e consistentes para provocarem o recuo da linha de costa por erosão ou submersão. 

Fig. 5 - Variação do nível médio do mar em Galveston II, série completa:(1909-2018) e variação 
no Séc. XXI (janela superior). Exemplo de uma subida do nível do mar inequívoca, continuada e 

acentuada. O NMA subiu mais de 75cm (fonte: PSMSL, NOAA).
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Fig. 6 - Variação da faixa costeira na Ilha de Galveston entre 1954-2019, no trecho de East Beach 
(junto aos edifícios Palisade Palms). A linha amarela é a referência para avaliar a posição relativa 
da linha de costa ao longo dos anos. Inicialmente observa-se um pequeno recuo, mas em 1982 
a praia prograda tal como a vegetação do sistema dunar, processo que parece continuar até o 

presente (Ver enquadramento na fig. 4 – fonte: Google Earth®).
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É provável que os mecanismos de resposta do sistema litoral sejam suficientes para 
compensar esta aparente anomalia. O fenómeno por si só não parece sequer ser motivo 
para o desencadeamento de estudos de risco no litoral e nem justificará atenção durante a 
elaboração de planos de ordenamento nesta zona, muito menos que se gastem milhões em 
hipotéticas e indeterminadas medidas de adaptação, havendo, aí sim, perigo de colapso 
económico das estruturas socioeconómicas. 

Nesta perspectiva, pode afirmar-se que o NMM se pode considerar estável, pois, na 
perspectiva do risco, perante os factos apresentados, não induz nenhuma preocupação já 
que não há efeitos evidentes de qualquer SNM no recuo da linha de costa.
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Resumo

A Agência Portuguesa do Ambiente é a entidade detentora de um valioso arquivo 
resultante da atividade centenária desenvolvida pelos Serviços Hidráulicos. A referência 
a episódios hidrológicos e meteorológicos anormais, ou mesmo excecionais, aparecem 
em centenas de processos, alguns à escala da bacia e outros com implicações essencialmente 
ao nível local que também iremos destacar. Procurando contribuir metodologicamente 
para o estudo de cheias históricas, este trabalho trata a informação dos processos 
arquivados no acervo da Administração da Região Hidrográfica do Norte com 
importância para a temática da análise do risco hidroclimático. Baseando-nos numa 
metodologia descritiva analisamos 475 processos da série “obras” nos cursos de água 
da Bacia Hidrográfica do Rio Ave, no período de 1900 a 1973 e apresentamos os 
resultados da abrangência espacial e temporal deste fenómeno.

Palavras-chave: Fontes históricas, riscos hidrológicos, inundações processos, obras fluviais.

Abstract

The importance of the archive of the Portuguese Environment Agency for the study of the 
floods in the Ave river. The Portuguese Environment Agency is the entity that holds a 
valuable archive resulting from the centenary activity developed by the Hydraulic 
Services. The reference to abnormal, or even exceptional, hydrological and meteorological 
episodes appears in hundreds of processes, some at the basin scale and others with 
implications essentially at the local level, which we will also highlight. Seeking to 
contribute methodologically to the study of historical floods, this work deals with the 
information of the processes filed in the collection of the Administration of the Northern 
Hydrographic Region with importance for the theme of the analysis of the hydroclimatic 
risk. Based on a descriptive methodology, we analyzed 475 processes from the “works” 
series in the water courses of the Rio Ave Hydrographic Basin, from 1900 to 1973, and 
presented the results of the spatial and temporal scope of this phenomenon.

Keywords: Historical sources, hydrological risks, floods, processes, river works.
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Introdução

A análise à vida quotidiana de instituições públicas seculares aponta várias dificuldades 
de localização de fontes precisas, por exemplo as relacionadas com as fontes documentais 
escritas que se apresentam dispersas em arquivos. São várias as formas de abordagens 
documentais utilizadas para ter-se acesso ao contexto histórico de determinado período 
estudado. As fontes primárias escritas são testemunhas do passado, “pegadas” deixadas na 
história pela ação dos homens, que o investigador utiliza para reconstruir a memória o 
mais próximo possível do que aconteceu (Carvalho, 2009; Ketelaar, 2004; Milligan, 1979). 
Documentos jurídicos, sentenças, correspondência, inventários, censos, mapas, gráficos etc. 
são as algumas das diversas interpretações que os pesquisadores realizam das fontes primárias 
que podemos encontrar em arquivos e departamentos vinculados aos órgãos públicos que 
mantenham a prática do arquivamento de documentos (Prado, 2010).

O acervo documental e técnico dos antigos Serviços Hidráulicos do Douro (SHD), atual-
mente da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), constitui uma oportunidade para entender-
mos uma Instituição Pública, onde a água e o seu uso marcam profundamente as relações sociais 
e as atividades económicas (Campelo, 2011). Para compreendermos o papel desempenhado 
por esta instituição pública na economia e sociedade nortenha, são fundamentais os documen-
tos técnicos e administrativos que produziu enquanto entidade competente na gestão dos re-
cursos hídricos no norte de Portugal: mapas, projetos, ofícios, cadastros, relatórios, notações de 
correspondência (Campelo, 2011; Costa, 2012, 2011, 2010; Costa e Cordeiro, 2012, 2015).

Entre os milhares de processos existentes nos vários arquivos da APA, encontramos a 
série “Obras” relativa ao Domínio Público Hídrico (DPH) das bacias hidrográficas dos 
rios Ave e Cávado, provisoriamente, depositado na Casa de Sarmento, em Guimarães. 
Optamos por analisar todos os processos existentes - desde 1886 até à 1973 – relacionados 
com ocorrências de temporais e cheias na bacia do Ave, por forma a demonstrar a 
relevância das fontes históricas para a produção de informação no conhecimento dos 
riscos hidrológicos nos cursos de água e áreas ribeirinhas dessa região.

Metodologia

As pesquisas metodológicas sobre as cheias históricas têm suscitado um forte interesse, 
destacando-se alguns trabalhos desenvolvidos por geógrafos portugueses (Amaral, 1968; 
Costa et al., 2016; Injage et al., 2018; Lourenço, 1989; Ramos, 2013; Rebelo, 2003; 
Vieira & Costa, 2017; Zêzere et al., 2005). 
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A recolha e compilação de dados históricos relativos a ocorrências meteorológicas 
e hidrológicas constituem uma base indispensável para a avaliação e gestão dos 
riscos hidrológicos e suas manifestações. A referência a episódios hidrológicos e 
meteorológicos anormais, ou mesmo excecionais, aparecem em centenas de processos, 
alguns à escala da bacia e outros com implicações essencialmente ao nível local que 
iremos destacar.

Começamos por realizar uma consulta preliminar de milhares de processos tendo 
identificado 475 relacionados com eventos de natureza meteorológica e hidrológica. 
Simultaneamente procedemos ao registo da informação sobre tipo de ocorrências e 
atividades de intervenção do DPH resultantes dos impactos das cheias, inundações e 
temporais preenchendo uma base de dados (Excel) contendo os seguintes campos: 
tipologia dos eventos (cheias, inundações e temporais), ano de ocorrência, descrição do 
tipo de intervenção/atividade, as dimensões das obras efetuadas, nome dos cursos de 
águas afetados, as margens e leitos afetadas, o concelho, a freguesia e finalmente o local 
específico dentro do curso de água afetado.

Buscando contribuir para a análise dos riscos meteorológicos e hidrológicos e sua 
avaliação, tratamos a informação dos processos arquivados no acervo da Administração 
da Região Hidrográfica do Norte (ARHN) e desenvolvemos uma metodologia descritiva 
que nos permite apresentar os resultados que a seguir apresentamos.

Resultados e discussão

As referências a episódios meteorológicos e hidrológicos anormais, ou mesmo 
excepcionais, aparecem em 475 processos, dos quais 377 dizem respeitos a pedidos 
justificados em função desse tipo de fenómenos. Os termos que mais se repetem são 
“cheia” que corresponde a 78,5%, 12,9% para “temporais”, e “inundação” com os 
restantes 8,6%.

O número de processos evoluiu temporalmente de forma irregular (fig. 1) atingindo 
máximos, nos anos em que ocorreram eventos excecionais:

•	 As grandes cheias de 1909, 1939 e 1962, que se fizeram sentir por toda a bacia;
•	 Os temporais de 1937, que afetaram sobretudo o município de Póvoa de Lanhoso 

no Alto Ave;
•	 O “ciclone” de 1941, que foi mais sentido na área do curso inferior do rio Ave e 

na transição para as cabeceiras do rio Vizela.
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 Entre 1902 a 1973, verificamos este tipo de eventos em cursos de água de 148 
freguesias integradas na bacia do Ave (fig. 2).
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Fig. 1 - Variação do total de processos na bacia hidrográfica do rio Ave, entre 1902 e 1973 (Fonte: 
Casa de Sarmento, Arquivo da Agência Portuguesa do Ambiente - ARH do Norte, Série “Obras”).

Fig. 2 - Distribuição dos eventos ocorridos na bacia hidrográfica do rio Ave entre 1902 e 1973 
(Fonte: Injage et al., 2018).

Os principais cursos de água afetados foram o rio Este e o rio Vizela (fig. 3).
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As cheias evoluem, principalmente, onde a convergência do escoamento é maior, isto 
é, no curso inferior das respetivas bacias de drenagem, e na transição para as cabeceiras, 
onde a penetração das massas de ar húmidas tem efeitos mais significativos no aumento 
das precipitações. Podemos distinguir duas situações:

•	 Nos troços de montante dos rios, em que os vales são, na sua maioria, encaixados, 
e onde a extensão e gravidade das inundações é, dum modo geral, reduzida, como 
as que ocorrem no sector superior do rio Vizela;

•	 O maior contributo para a formação das cheias naturais excecionais provém 
do escoamento gerado na parte central da bacia do rio Ave, devido às elevadas 
precipitações aí registadas e à maior capacidade desta zona para gerar escoamento 
superficial. No entanto, é na transição para o baixo Ave, onde esses rios correm em 
vales mais ou menos alargados e com pouco declive hidráulico, que as inundações 
atingem maior intensidade e magnitude. 

A distribuição dos processos reflete claramente estes condicionalismos morfológicos, 
climáticos e hidrológicos.

Além das cheias, existem zonas críticas de inundação, provocadas por temporais. Estas 
inundações, de impacte normalmente localizado, ocorrem, fundamentalmente, nas regiões 
onde o sistema hídrico é constituído por pequenas bacias de drenagem, de leitos estreitos e 
com reduzida capacidade de vazão, face aos caudais resultantes de precipitações elevadas e 
repentinas. Podemos apontar estas situações nas sub-bacias de menor dimensão - Selho, Pele, 
Pelhe, Ferro e Bugio, principalmente na confluência desses rios com o Ave e o Vizela. Esta 
situação é agravada quando existem concentrações urbanas com a consequente alteração 
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Fig. 3 - Distribuição do total de processos por principais cursos de água na bacia hidrográfica 
do rio Ave, entre 1902 e 1973 (Fonte: Casa de Sarmento, Arquivo da Agência Portuguesa do 

Ambiente - ARH do Norte, Série “Obras”).
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das condições de drenagem das bacias, sobretudo nas áreas das cidades de Braga, Santo 
Tirso e Vila Nova de Famalicão.

As estruturas ou obras mais afetadas por eventos hidrológicos são os açudes e os muros 
(Tabela I).

Estrutura afetada Total %

Açudes 125 31,2
Muros 114 29
Moinhos 46 11,7
Pontes 30 7,6

Tabela I - Total das principais estruturas afetadas na bacia hidrográfica do rio Ave, entre 1902 e 1973.

Fonte: Casa de Sarmento, Arquivo da Agência Portuguesa do Ambiente - ARH do Norte, Série “Obras”.

As estruturas longitudinais e transversais, bem como pequenas obras e edifícios, são 
os elementos mais afetados pelos eventos hidrológicos de maior magnitude. Estão, neste 
caso, os açudes que na maior parte foram construídos como estruturas fixas (Costa, 
2008). Embora os açudes cumpram a sua função de reter a água para efetivar a derivação, 
constituem obstáculo à vazão dos caudais elevados que ocorrem durante a estação húmida. 
Nesta situação eram frequentes as inundações nos campos agrícolas e respetivos impactes 
destrutivos dessas ocorrências nas estruturas construídas no leito e nas margens, afetando, 
sobretudo, os aproveitamentos hidráulicos (fig. 4).

Muitas das intervenções solicitadas incidiam sobre o coroamento dos açudes e 
consistiam em obras de pequeno porte e muito localizadas (fig. 5).

Na maior parte das situações, os proprietários eram obrigados a introduzir alterações 
na construção dessas estruturas, no sentido de controlar os fluxos da corrente, quer pela 
retirada de comportas, quer através de modificações na soleira do açude (Injage et al., 2018).

Por outro lado, os açudes fixos promovem a sedimentação do leito do curso de água, 
retirando-lhe capacidade de regulação, sendo por isso frequente a utilização de comportas 
de forma a regular este tipo de situações (fig. 6). 

Trata-se, sem dúvida, de um exemplo de uma obra de prevenção contra inundações.
A supressão de curvaturas, de forma a facilitar a vazão e diminuir os riscos de cheia, 

foi também uma das principais tipo de obras pedida nos processos de licenciamento 
(Costa, 2008; Injage et al., 2018). Conforme estava estabelecido, regulamentarmente, 
os alinhamentos deviam manter as características morfométricas do canal abandonado, 
isto é, a construção do novo troço devia manter as dimensões do curso suprimido no que 
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Fig. 4 - Projeto relativo ao pedido de licenciamento para reconstruir aproveitamento hidráulico e 
azenha (Ponte de Juncal, Cabeçudos, Vila Nova de Famalicão, 1911) (Fonte: Casa de Sarmento, 

Arquivo da Agência Portuguesa do Ambiente - ARH do Norte, Série “Obras”).

Fig. 5 - Projeto relativo ao pedido de licenciamento para reparar um açude que labora azenha 
no rio Este (Ribeira, Touguinhó, Vila do Conde, 1904) (Fonte: Casa de Sarmento, Arquivo da 

Agência Portuguesa do Ambiente - ARH do Norte, Série “Obras”).
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respeita à altura, largura e profundidade (Costa, 2008). Os novos alinhamentos recorriam, 
por isso, à construção de muros laterais garantindo também dessa forma, o suporte dos 
terrenos e a defesa contra as inundações (fig. 7).

Fig. 6 - Projeto relativo ao 
pedido de licenciamento 

para abrir cinco comportas 
num açude-levada, no rio 
Ave, (Silvares, Guimarães, 

1904) (Fonte: Casa de 
Sarmento, Arquivo da Agência 

Portuguesa do Ambiente 
- ARH do Norte, Série 

“Obras”).

Fig. 7 - Projeto relativo ao pedido de licenciamento para alinhar o rio Pelhe, construindo muros 
de defesa, nas novas margens (Pousada, Cruz, Vila Nova de Famalicão, 1918) (Fonte: Casa de 

Sarmento, Arquivo da Agência Portuguesa do Ambiente - ARH do Norte, Série “Obras”).
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Em período de inundações eram frequentes os episódios que punham em causa a 
estabilidade da estrutura das pontes. A cheia de 1909 deixou relatos esclarecedores sobre 
este tipo de situações, nomeadamente as vistorias realizadas às pontes afetadas (Costa, 
2008). O relatório sobre a reconstrução da ponte sobre o rio Este, na freguesia de Baltazar, 
permite inferir sobre as possíveis causas do seu desmoronamento. Assim segundo o chefe 
de conservação, duas hipóteses se formulam sobre as causas da pouca estabilidade daquela 
ponte: “[…] o choque de algum tronco violento arrastado pela corrente, que fizesse deslocar as 
pequenas pedras do ângulo e dali a sua imediata destruição […]”  ou “[…] a fortes escavações 
na infraestrutura que determinassem o desligamento das cantarias […]” (ARH do Norte/
APA, 1886-1973).  A vistoria no local permitiu concluir que a construção do pilar foi 
pouco cuidadosa, e com defeitos que não podiam assegurar uma perfeita resistência aos 
grandes choques.

A debilidade das estruturas e a má conceção, em termos de vazão de muitas pontes, 
foram responsáveis por algumas situações de queda e destruição no início do século XX 
(Costa, 2008; Injage et al., 2018):

•	 Em 1916, uma ponte de pedra de quatro vãos caiu sobre o leito do ribeiro de 
Macieira (Este). As capas do vão embaraçaram a corrente e a Câmara Municipal de 
Barcelos acabou por elevar 0,5 metros todo o pavimento afim de não ser atingida 
pelas cheias ordinárias;

•	 Em 1928, uma ponte de madeira sobre o rio Vizela, antiga passagem pública, cujo 
estado ruinoso ameaçava iminente perigo ao trânsito, foi objeto de reparação pela 
Câmara Municipal de Santo Tirso;

•	 Em 1937, no lugar de Ralde, na freguesia de Taíde, uma ponte improvisada sobre 
o rio Ave desmoronou, uma situação que se repetia em anos de maiores cheias.

A preocupação com as inundações e seus impactes na estrutura das pontes obrigou, 
em muitos projetos, a incluir os cálculos relativos à avaliação do caudal de cheia a 
prever. Até 1968, os projetos sobre pontes não incluíam de forma obrigatória o estudo 
hidráulico, o que passou a acontecer com a publicação do Decreto n.º 48373 de 8 de 
maio (Costa, 2008). Estes estudos deram, sem dúvida, um importante contributo no 
conhecimento dos sistemas hidrológicos a nível local. No entanto, alguns dos projetos 
já apresentavam cálculos relativos à secção de vazão das obras de maior dimensão 
pretendidas. O rio Este foi, sem dúvida, o curso de água que mais foi estudado nesse 
sentido (Costa, 2008).
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Conclusão

As cheias e os temporais são fenómenos naturais pouco referenciados nos arquivos 
da APA e estão principalmente descritos em processos e requerimentos relacionados com 
a reconstrução de determinado tipo de obras mais afetadas por este tipo de episódios. 
Não deixam, contudo, de constituir condicionantes aleatórias, com efeitos locais bem 
definidos, num quadro hidrológico mais vasto, em que também devem ser integrados os 
problemas e impactes, decorrentes das atividades humanas, sobre os cursos de água.

O acervo histórico da APA é um dos mais ricos arquivos locais do país, reunindo 
um conjunto de milhares de processos que vão do século XIX à atualidade, constituindo 
um repositório documental com características ímpares e um testemunho da identidade, 
memória e história dos rios de Portugal (Costa e Cordeiro, 2012). As fontes históricas 
que analisamos dão um contributo metodológico a ter em conta na análise do risco 
hidrológico e sua avaliação e gestão na bacia hidrográfica do rio Ave (Injage et al., 2018). 
As cheias e os temporais ao longo do século XX provocaram impactes pouco significativos 
e essencialmente sentidos à escala local. No entanto, o estudo destes fenómenos reveste-se 
de grande importância histórica no quadro dos riscos hidrológicos.
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Resumo

Atendendo uma necessidade ambiental e cumprindo um protocolo de controle de 
fluxo hídrico, foi executada uma obra em margem de rio, com utilização de técnicas 
de obra em gabião.

Reconduzindo o processo erosivo para o eixo do rio, conseguiu-se impedir a 
evolução do recuo paralelo da vertente, eliminando o risco de solapamento e destruição 
da margem. Esta técnica utiliza parâmetros de dinâmica hídrica em sistemas de 
meandros fluviais, comuns a áreas citadinas, sujeitas a riscos e vulnerabilidade.

O Sistema de controle de processos erosivos aqui demonstrado proporciona 
intervenções rápidas, seguras e de baixo custo. Também, emprega materiais e técnicas 
que possuem uma tendência à colmatação, integrando a obra hidráulica à paisagem, 
gerando menor impacto visual e maior adaptação à paisagem urbana.

Palavras-chave: Gabiões, espigões, meandro, risco, vulnerabilidade.

Abstract

The application of gabions in meander systems: a case of punctual recovery of degraded area. 
Meeting an environmental need and complying with a water flow control protocol, a 
work was carried out on the river bank, using gabion work techniques.

By bringing the erosion process back to the river’s axis, it was possible to prevent 
the evolution of the parallel retreat of the slope, eliminating the risk of undermining 
and destroying the bank. This technique uses water dynamics parameters in river 
meandering systems, common to city areas, subject to risks and vulnerability.

The erosion process control system demonstrated here provides fast, safe and low-
cost interventions. It also uses materials and techniques that have a tendency to fill, 
integrating the hydraulic work into the landscape, generating less visual impact and 
greater adaptation to the urban landscape 

Keywords: Gabions, spikes, meander, risk, vulnerability.
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Introdução

Devido a adiantados processos erosivos na margem esquerda do Rio Descoberto, 
divisa administrativa do Distrito Federal com o Estado de Goiás, foram constatadas 
graves formas de escavação direcionada dos taludes na área referente à uma gleba rural, em 
sua parcela de contato com o referido corpo fluvial. Em diversas localidades do Distrito 
Federal/Brasil se constatam a ação de processos erosivos provenientes de sistemas fluviais, 
geralmente oriundos de dinâmica hídrica, assim como recuo paralelo de vertentes das 
margens, por excesso de carga hídrica nos leitos dos córregos, ribeirões e rios, por ocasião 
da estação chuvosa. Cabem aqui, portanto, considerações específicas que justificam os 
procedimentos descritos e adotados na correção do problema encontrado.

O Comportamento Hídrico dos Meandros – Um Ensaio Geológico

Os mananciais que se caracterizam por uma idade geológica madura ou senil, ou seja, 
já atingiram ou quase atingiram seus níveis de base de equilíbrio, estando atualmente em 
estágio de evolução por meandros, serpenteiam pelos fundos de vale (fig. 1).

Tupac Borges Petrillo
A aplicação de gabiões em sistemas de meandros:

um caso de recuperação pontual de área degradada

Fig. 1 - Ciclo ideal com um relevo real moderado (Fonte: Casseti, 1990)

Esta conformação geológica cria condições de deposição (acumulação) de material das 
margens e erosão sistemática, nas curvas acentuadas de que são formados os meandros, 
ocasionando o solapamento e consequente desbarrancamento das margens (fig. 2).
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Conforme apresentado, os processos erosivos demonstrados são decorrentes da própria 
evolução geomorfológica do corpo fluvial, processos que se acentuam a cada ano em 
decorrência da tendência ao equilíbrio dinâmico dos meandros. Estes tendem a “devorar” 
as margens até o completo rompimento das curvas, estabelecendo um curso retilíneo ou 
com angulação inversa para o rio.

Estes processos de evolução dinâmica dos corpos fluviais em meandrização costumam 
ser extremamente agressivos quando encontram em sua trajetória estruturas rígidas, tais 
como pilares e batentes de pontes, áreas de muros de arrimo em concreto, fundações de 
casas e mesmo aterros de estradas, onde a força da correnteza provoca uma escavação 
direcionada, e portanto, termina por escavar ao redor e por baixo das estruturas, 
provocando sério comprometimento estrutural das mesmas, causando o colapso em 
pouco tempo.

A Utilização de Gabiões como Implantação de Mínimo Impacto: Os Espigões

O método dos gabiões consiste em criar barreiras naturais à força da água sobre as 
margens de rios ou canais, para o revestimento de margens de cursos d’água e para a 
confecção de barragens de assoreamento e controle de enchentes. A grande vantagem do 
sistema de gabiões sobre a alvenaria convencional advém de sua técnica de implantação, 
utilizando-se apenas de tela e pedras, aplicado por módulos auto drenantes; possui 
características estruturais, e se trata, quando concluída, de uma estrutura monolítica, que 
quando corretamente aplicada, não interfere no ecossistema, interagindo plenamente 
com as intermitentes relações de drenagem e acomodação, consolidando-se a cada ano 

Fig. 2 - Sistema de dinâmica 
do meandro.
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por sobre o solo, independente de sua composição litológica. Aqui abordaremos uma 
técnica específica de projeção de gabiões, por sua grande aplicabilidade em sistemas de 
meandros fluviais, devido à rapidez de implantação, economia de material, resposta 
imediata aos objetivos propostos e principalmente, por trabalhar exatamente com a 
dinâmica morfológica da evolução geológica dos meandros.

Os denominados espigões podem ser considerados uma técnica eficiente e econômica 
de regularizar o leito dos cursos fluviais, pois uma vez construídos, dispostos na angulação 
correta e distanciados conforme as necessidades de cada caso, obrigam o leito fluvial a 
correr em uma trajetória predeterminada, onde o fator tempo e o assoreamento dirigido o 
transformará em leito definitivo. Quando trabalhamos com a possibilidade de modificar o 
fluxo maior e mais profundo de um rio, criamos a situação de projetar uma nova dinâmica 
de escavação e deposição no trecho desejado, com implantações rápidas e pontuais, ou seja, 
através de pequenas inserções/obras no percurso fluvial imediatamente à montante do ponto 
de interesse, seja uma ponte, uma casa ou uma área de interesse comprometida, é possível 
solucionar definitivamente os problemas oriundos da escavação direcionada e solapamento. A 
médio e longo prazo, tais estruturas se tornam modificadoras definitivas de fluxo, chegando 
a rebater o sentido dos meandros atacados, podendo inclusive vir a ficarem as estruturas em 
solo não drenante, tal o volume depositado ao longo e em torno dos mesmos. A seguir, são 
demonstrados os detalhes técnicos gerais de emprego dos espigões (fig. 3).

 

Fig. 3 - Planta de aplicação
de espigões em áreas
de erosão acentuada.
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Se for considerado o custo final de obra, a técnica dos espigões se mostra muito 
mais barata do que a técnica de muros inteiriços de contenção, por ser considerada uma 
intervenção branda, uma vez que não exige grandes extensões de regularização de taludes 
e a quantidade de material empregado se reduz formidavelmente. O espigão atinge 
diretamente o fluxo causador dos processos erosivos, reconduzindo o leito e criando áreas 
de deposição de material onde antes havia abrasão direta do fluxo de água.

As estruturas em gabião possuem algumas características específicas para que sua 
utilização seja tão recomendada para este caso. Em um primeiro momento, são estruturais, 
ou seja, possuem dupla função, pois são projetadas para servirem de estrutura de sustentação 
de aterros, não havendo a possibilidade de ruptura por peso, são auto – drenantes, o que 
elimina o problema de saturação e escorregamento do solo do aterro, e possuem uma 
dinâmica única de proteção contra erosão de solapamento, inclusive com projeção de 
controle em seu processo de montagem. Por sua extrema flexibilidade, as plataformas de 
deformação são projetadas exatamente para estancarem processos erosivos de solapamento, 
onde um processo erosivo de abrasão de margem é completamente freado pela deformação 
da plataforma, que funciona, a partir de um certo ângulo, como barreira física para a força 
da água. No caso do espigão, a plataforma se projeta em todas as direções, protegendo toda 
a estrutura contra escavação e solapamento por erosão da correnteza fluvial.

A Implantação do sistema de Espigões: Um Histórico de Execução da Técnica.

A técnica de espigões é utilizada há aproximadamente cem anos, por diversas 
localidades do planeta onde se encontram problemas com escavação fluvial de margens, 
com o intuito de proteger áreas de interesse, tais como portos, orlas, estuários e toda gama 
de locais onde havia interesse institucional, seja nas esferas federal ou estadual. Grandes 
estruturas de espigão se perfilam em marinas e praias onde a ação erosiva constitui uma 
ameaça à segurança das cidades ou regiões envolvidas. 

Porém, não havia um só caso de aplicação da técnica em pequenas propriedades e/
ou cidadezinhas que são margeadas por rios ou ribeirões em idade geológica madura 
ou senil, cuja derivação dos meandros compromete a casa histórica, a casa de fazenda 
ou o pequeno mercado central. Tal “ausência” de espigões nas pequenas comunidades 
e propriedades particulares se deve ao fato de não existir um estudo sistemático sobre a 
derivação dos meandros, que se comportam de modo diferente em cada região ou regime 
hídrico, quanto à suas áreas de deposição de material e abrasão das margens. 
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De posse deste arcabouço teórico, a área em questão foi detalhadamente estudada 
e levantada, com enfoque para a determinação das áreas de abrasão das margens e 
deposição de materiais, quantidade e tipologia de materiais transportados pelo fluxo do 
rio, angulação total e parcial do meandro, piqueteamento e marcação do canal principal 
do rio, local de maior velocidade da correnteza, derivação do perfil do leito fluvial e média 
da enchente dos últimos dez anos, e estudo da bacia para determinação da recorrente 
(enchente centenária) e consequente dimensionamento das estruturas. 

Uma vez reunidos os dados sobre o trecho de rio e compreendida sua dinâmica hídrica, 
determinou-se a altura dos espigões, número de plataformas e a utilização de plataforma 
de deformação (fig. 4).

Fig. 4 - Descritivo técnico das plataformas empregadas na execução.
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Como resultado do estudo, foram determinadas em um Plano de Recuperação de 
Área Degradada (PRAD), a construção de três espigões na margem esquerda do Rio 
Descoberto, sendo que cada estrutura utilizou um volumétrico de 35 m³, perfazendo uma 
altura de 3,30m totais, da plataforma de deformação à última plataforma de cume ou 
cimeira, sendo que foram realizados nivelamento e regularização do leito, na extensão da 
plataforma de deformação, com o intuito de alinhar a estrutura e permitir um calçamento 
da mesma. 

Vale atentar para o fato de que, por escassez de recursos financeiros do proprietário, 
foram executadas apenas as duas primeiras estruturas, o que fatalmente reduziu a área 
de margem a ser protegida em um terço. Como foi previsto o entulhamento de material 
sedimentar carreado pelo rio, na parte da estrutura que ficaria engastada no talude, foi 
realizado apenas um pequeno reaterro na parte posterior, com a finalidade de ganho de 
terreno. A obra foi implantada em uma semana, com simplicidade de execução, à medida 
em que foram utilizados apenas seis operários, sendo três especializados em gabiões, 
denominados no meio da construção civil por “gabioneiros”, e três ajudantes, alojados 
no próprio local da obra. 

Comparativamente, não foi consumido 1/10 do material e infra estrutura necessários 
para a construção de um paredão contínuo, utilizando-se o mesmo material, o gabião, 
nas estruturas. 

A Resposta do Corpo Hídrico: Solucionando o Problema

No caso aqui relatado, uma mudança no leito principal do Rio Descoberto 
provocava abrasão extremamente rápida na propriedade rural em destaque para o estudo, 
comprometendo sua única área de produção. Qualquer outra solução seria paleativa e/ou 
muito onerosa, tal como paredão contínuo em alvenaria, contenção com blocos de pedra, 
muro de arrimo em concreto ou pedra argamassada, etc.

Uma vez implantadas as estruturas, o fluxo do canal, antes do lado externo do 
meandro, começa e se desviar para o centro da calha do rio, a cada novo aumento de nível 
da água, ocasionado pelo período chuvoso.

À montante da primeira estrutura, a deposição de material sedimentar carreado pelo 
rio pode ser estimada em quatrocentas toneladas, levantando a margem esquerda, e 
estabelecendo-se uma média, chegamos aos três metros de altura, exatamente a altura do 
espigão, a partir do nível de água mais baixo do Rio Descoberto. Além do entulhamento 
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vertical, esta parcela da margem avançou horizontalmente por sobre o leito do rio, 
acompanhando o traçado do meandro, em média, dois metros, diminuindo o volume 
aparente do espigão em 50%, que após as chuvas reapareceu engastado na nova margem, 
coberto de vegetação.

Ao mesmo tempo, a margem imediatamente oposta ao espigão começa a se erodir, com 
escavações localizadas e modificação do traçado original, perdendo inclusive vegetação 
do talude. Este comportamento da margem comprova que o meandro desviou o fluxo 
principal, imposto pelos espigões implantados, e inicia um paulatino rebatimento, que se 
completará com o rebatimento (inversão) do meandro. 

Como resultado final da execução dos espigões temos um acréscimo de área 
à propriedade, realizado com pequenas implantações de estruturas em gabião, 
extremamente baratas, de rápida execução e mínimo impacto ambiental, à medida que 
se tratam de inserções de pouco volume e são pontuais no talude, não necessitando 
sequer a sua regularização e desmatamento. A evolução do processo pode ser verificado 
nas fotos 1 e 2.

Conclusão

A técnica de utilização de espigões em gabiões se mostrou extremamente eficiente, 
uma vez que solucionou as questões da erosão dinâmica das margens, da área de interesse, 
trabalhando com conceitos de dinâmica hídrica pouco ou nunca empregados em situações 
de risco urbano.

Ademais, os procedimentos foram notadamente econômicos e de rápida execução. Em 
alguns momentos, a obra foi preenchida por inundações decorrentes de torrencialidade, 
e mesmo assim suportou bem a pressão hidráulica exercida pela massa de água do rio.

Esta técnica de ve ser divulgada como uma possivel solução ao desbarrancamento e 
recuo paralelo de vertente em situações de falta de vegetação, em áreas urbanas e rurais, 
podendo economizar um recurso finaceiro importante ao erário institucional, e também 
torna possivel estar capacitando técnicos em execuções efetivas e factíveis. 
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Fot. 1 - Espigão aplicado no Rio Descoberto. Desviam o fluxo do meandro para o centro da calha 
do rio. Obra implantada em uma semana, de simplicidade técnica e grande eficiência. Fotografia 

do autor, tirada a 12/12/1998.

Fot. 2 -  O mesmo sistema, após o período chuvoso, exatamente sete meses após a 
implantação. Nota-se a grande acomodação da estrutura, barreira artificial ao fluxo do leito, que 
durante o período chuvoso acumulou várias toneladas de areia e materiais flutuantes na antiga 
área de abrasão do meandro, criando uma área de assoreamento localizado. Percebe-se que a 
vegetação e o material particulado tomam rapidamente a estrutura, diminuindo seu volume 

aparente. Fotografia do autor tirada em julho de 1999.
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Resumen

Las inundaciones siguen siendo el peligro atmosférico de mayores efectos socio- 
económicos en todo el mundo. Y las perspectivas futuras contemplan un aumento del 
impacto de estos eventos en el marco del contexto actual de calentamiento climático. 
En los últimos años, se ha producido un cambio -necesario- en las acciones para la 
reducción del riesgo, valorándose ahora en mayor grado las actuaciones “blandas” 
basadas en la ordenación del territorio y la recuperación del territorio fluvial. Este 
trabajo hace balance de la efectividad de la ordenación del territorio y la cartografía 
como herramienta para la reducción del riesgo de inundaciones. Se analizan dos 
ejemplos de buenas actuaciones (País Vasco y Comunidad Valenciana).

Palabras clave: Riesgos naturales, inundaciones, ordenación del territorio, buenas prácticas.

Resumo

Redução do risco de inundação pelo ordenamento do território: evolução e progresso em 
Espanha. Alguns exemplos. As inundações continuam sendo o perigo atmosférico com 
os maiores efeitos socioeconômicos em todo o mundo. E as perspectivas futuras 
contemplam um aumento do impacto desses eventos no contexto do atual contexto 
de aquecimento global. Nos últimos anos, houve uma mudança -necessária- nas ações 
de redução de riscos, com ações “suaves” baseadas no ordenamento do território e na 
recuperação do território fluvial passaram a ser mais valorizadas. Este trabalho faz um 
balanço da eficácia do ordenamento do território e da cartografia como ferramenta 
para reduzir o risco de cheias. São analisados dois exemplos de bons desempenhos 
(País Basco e Comunidade Valenciana.

Palavras-chave: Riscos naturais, inundações, ordenamento do território, boas práticas.
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Introducción: Inundaciones, peligro natural de importancia creciente. 

La peligrosidad atmosférica asociada a los excesos de agua (inundaciones, anegamientos) 
es la que más victimas mortales sigue ocasionando en todo el mundo. En 2019, las muertes 
por inundaciones en todo el mundo se elevaron a 5.110 personas (Reliefweb, 2020). Los pa-
íses afectados por lluvias del monzón o por ciclones tropicales encabezan el listado de mayor 
número de victimas al año por peligros climáticos. Incluso, en regiones de latitudes medias 
y elevado nivel económico, como Europa, las inundaciones ocasionadas por lluvias intensas 
o abundantes siguen siendo un peligro natural de gran impacto anual, con especial efecto en 
los países europeos ribereños del Mediterráneo (WHO, 2016). España, sigue siendo uno de 
los países europeos con mayor impacto socio-económico de las inundaciones. Algunas de sus 
regiones (litoral mediterráneo, País Vasco, Canarias) forman parte de las regiones-riesgo ante 
inundaciones más importantes de Europa, por la frecuencia de desarrollo de eventos catastrófi-
cos y pérdida de vidas humanas. Nuestro país ocupa el quinto lugar de Europa por volumen de 
población expuesta a las inundaciones (2,3 millones de habitantes), siendo las áreas litorales, 
especialmente la zona mediterránea, las que concentran un nivel de riesgo mayor ante este pe-
ligro natural (Perles, Olcina y Mérida, 2018). En 2019, las victimas mortales por inundaciones 
se elevaron a 20 personas en ese mismo año (Ministerio del Interior, 2020), lo que representa el 
20% de las victimas mortales ocurridas en ese año por eventos naturales extremos.

Desde 1980, la mayoría de los crecientes daños asociados con fenómenos meteorológicos 
es consecuencia de la acumulación de exposición que conlleva el crecimiento económico y la 
urbanización (Swiss Re, 2020).  La tendencia al alza de los daños se ha hecho más evidente 
desde mediados de la década de los años noventa del pasado siglo.  En 2020, las pérdidas 
económicas por desastres naturales en el mundo se elevaron a 268.000 millones de dólares, 
cifra que rebasaba la registrada en 2019 (232.000 millones de dólares). Esta cifra de daños 
económicos correspondió en un 60% a las pérdidas ocasionadas por excesos del agua.

Son varios los factores que pueden explicar el incremento de las pérdidas económicas 
por los desastres climáticos y muy especialmente por las inundaciones (fig. 1). El principal 
factor es el incremento de las exposiciones como consecuencia del aumento constante de 
la población mundial y, con el crecimiento económico, también el de la urbanización y 
los valores de los activos. En los últimos 60 años, la población mundial se ha multiplicado 
aproximadamente por 2,51 y el producto interior bruto (PIB) real mundial por más de 
72. En las zonas urbanas se concentra la mayor cantidad de personas y activos. En la 
década de 1950, alrededor del 30 % de la población mundial vivía en zonas urbanas. En 
la actualidad es más del 50 %, y se prevé que esta cifra aumente hasta el 70 % en 2050. 
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Los peligros de causa atmosférica están experimentando, además, un aumento 
en su frecuencia de desarrollo en el contexto actual del calentamiento climático. El 
calentamiento de las cuencas marinas y el desarrollo más frecuente de situaciones de 
inestabilidad en relación con las alteraciones registradas en la circulación atmosférica 
en todas las zonas planetarias están en el origen de este aumento de la peligrosidad 
climática con efectos económicos y territoriales ya manifiestos.  Los efectos del cambio 
climático ya se están evidenciando: temperaturas medias más cálidas, niveles de mar 
más elevados que en las tres últimas décadas, olas de calor más frecuentes y prolongadas, 
fenómenos meteorológicos más extremos y patrones de precipitaciones irregulares. Y 
ello tiene como efecto un incremento de la frecuencia de fenómenos meteorológicos 
severos, y que estos contribuirán cada vez más a aumentar los daños en las próximas 
décadas (Swiss Re, 2020). 

La necesidad de adaptación al cambio climático está fomentando el desarrollo de 
medidas para la reducción de la peligrosidad climática y muy especialmente de los episodios 
de inundación. Y se están impulsando acciones de defensa ante inundaciones que ya 
no están basadas, exclusivamente, en obras de infraestructura que alteran la condición 
natural de los cauces. Es un proceso de efectos mundiales, con repercusión, asimismo, en 
España. Tradicionalmente, en este país se ha procedido a realizar algún tipo de actuación 

Fig. 1 - Pérdidas económicas por peligros naturales en el mundo, 1980-2019 
(Fuente: Swiss Re. Informes Sigma, 2020).
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de defensa para las inundaciones después de la ocurrencia de un evento catastrófico. Este 
tipo de actuaciones son soluciones inmediatas solicitadas por la sociedad que se ha visto 
afectada por algún episodio de inundación y que generalmente son bien aceptadas por 
la población sobre todo a nivel local (Olcina et al., 2015). Este tipo de actuaciones de 
defensa suelen ser medidas de tipo estructural, es decir, la obra ingenieril basada en diques, 
presas de contención, encauzamientos, canalizaciones, o en casos extremos, el desvío del 
cauce del río, entre muchas otras. 

Sin embargo, en las últimas dos décadas ha comenzado a producirse un cambio 
de paradigma a la hora de defenderse de las inundaciones en la que se deja de apostar 
por las medidas estructurales, que han demostrado ser ineficientes y costosísimas, por 
otras basadas en la gestión de la inundación. Además, cuando se produce un fallo del 
funcionamiento de las obras de control las consecuencias de las inundaciones son más 
graves, traduciéndose en pérdidas económicas y sociales mayores. 

Las obras de control de inundaciones basadas en evaluaciones probabilísticas son 
capaces de absorber la mayoría de los eventos; sin embargo, aquellos que no pueden ser 
absorbidos usualmente causan desastres de gran magnitud, en gran medida porque el 
potencial de daño de las áreas detrás de estas obras tiende a expandirse después de la falsa 
sensación de seguridad creada por la infraestructura hidráulica. 

Las medidas no estructurales se basan en normativas reguladoras, la zonificación de 
usos del suelo, la elaboración de cartografía de riesgos, la ordenación del territorio, los 
planes de emergencia, los protocolos de alerta, los sistemas de aseguramiento de bienes, 
entre otros. En suma, estamos ante el debate entre reducción de la peligrosidad ante 
inundaciones generalmente actuada mediante medidas estructurales que se demuestran 
no del todo eficaces (Serra-Llobet et al., 2016) y la disminución de la vulnerabilidad y de 
la exposición que encuentra en las medidas no estructurales su eje principal de actuación 
(Rosenzweig et al., 2018).

La cartografía de riesgos se convierte, progresivamente, en una herramienta esencial 
en los estudios de riesgo natural, y ha experimentado un avance muy notable en los 
últimos años en relación con la aplicación de las modernas tecnologías cartográficas. La 
posibilidad de relacionar, de forma inmediata, usos del suelo con la peligrosidad natural, 
a fin de establecer grados de exposición y vulnerabilidad ante un episodio de rango 
extraordinario, ha impulsado la elaboración de cartografías de riesgos; con la ventaja de 
su posible actualización continua (Olcina, 2009) y a cualquier escala. No cabe duda que 
la cartografía de riesgos y su incorporación a la planificación territorial es la gran apuesta 
de futuro en España para los próximos años (Olcina, 2012).
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Ordenación del territorio para el riesgo en España

De los peligros naturales que se dan en el territorio español las inundaciones 
son las que han merecido un tratamiento mayor para su reducción y gestión 
mediante la ordenación del territorio. España es uno de los territorios europeos 
con más alto nivel de riesgo de inundación. Los perjuicios económicos producidos 
por acontecimientos atmosféricos extraordinarios representan, según los años y la 
frecuencia e intensidad de los peligros naturales que se desarrollen, entre 0,2 % y 
1% del P.I.B., correspondiendo un elevado porcentaje de aquéllos al sector agrario, 
especialmente con ocasión de secuencias de sequía. No obstante, la ciudad se ha 
convertido, como se ha señalado, en un territorio proclive al daño económico y 
pérdida de vidas humanas, con ocasión de episodios de rango extremo de origen 
natural. Ello debido a la acumulación de población y actividades en el medio 
urbano (80,5 % población urbana en España en 2020) y a la deficiente planificación 
urbana, que no ha tenido en cuenta, hasta fechas muy recientes, el problema de la 
peligrosidad natural y sus efectos territoriales en los procesos de asignación de 
usos en el suelo. Recientemente, se ha calculado que 977.000 personas viven en 
zonas de inundación para un período de retorno de 500 años (Observatorio de la 
Sostenibilidad, 2019). Las superficies artificiales situadas en áreas con riesgo de 
inundación se han calculado en 26.863 ha. para dicho período de retorno. Por 
su parte, según este estudio los daños provocados por las inundaciones podrían 
elevarse a 20 mil millones de euros anuales en la década de 2020, a 46 mil millones 
de euros anuales en la década de 2050, y a 98 mil millones de euros anuales en la 
década de 2080. 

En España destacan tres “regiones-riesgo” principales: litoral mediterráneo entre 
Gerona y Cádiz incluido el archipiélago balear, litoral del País Vasco y archipiélago 
canario. Aunque, la posibilidad de que ocurran episodios catastróficos en el resto del 
territorio español no es, en absoluto, descartable. En esas tres regiones-riesgo principales 
conviven una peligrosidad media-alta (frecuencia de desarrollo de eventos extremos) con 
un grado elevado de vulnerabilidad y exposición a los peligros naturales y tecnológicos 
en relación con una ocupación intensa del territorio (núcleos urbanos, infraestructuras 
y actividades económicas). Y, como se ha señalado (apartado 1), el problema futuro va 
a venir determinado por el incremento en el valor de la peligrosidad (mayor frecuencia 
de desarrollo de eventos de inundación) en el contexto del calentamiento climático 
actual (fig. 2). 
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En las últimas dos décadas se ha asistido a cambios importantes en la consideración 
territorial de la peligrosidad natural en España. Se ha pasado de una carencia de tratamiento 
del riesgo en los procesos de planificación espacial a la aprobación de normativas que 
obligan a la inclusión de análisis de riesgo en la documentación necesaria para su 
desarrollo. Los episodios de inundación y sequía han merecido una atención preferente 
en las políticas de reducción del riesgo puestas en marcha en los territorios europeos y 
españoles. La aprobación de la Directiva 2007/60 sobre gestión de espacios inundables, 
por un lado, y de la nueva Ley del Suelo estatal (R.D.Legislativo 2/2008 y texto refundido 
de 2015) por otro, suponen, en los próximos años, un cambio radical en la tramitación de 
actuaciones sobre el territorio, puesto que la elaboración y consulta de cartografía de riesgo 
se convierte en un requisito indispensable al efecto. Por su parte, algunas Comunidades 
Autónomas han actualizado sus normativas y planes para reducción del riesgo desde la 
ordenación territorial (p.e. Patricova en la Comunidad Valenciana y PTS de  Ordenación 
de ríos y arroyos de la Comunidad Autónoma del País Vasco). La tramitación a partir de 
2020 de leyes de cambio climático, en las escalas estatal y autonómica, va a suponer un 
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Ocupación de espacios de desembocadura Incorporación de cauces a la trama urbana

Fig. 2 - Formas de ocupación del territorio e incremento de la vulnerabilidad y exposición 
frente a inundaciones en España.
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impulso para los estudios e investigaciones sobre extremos atmosféricos puesto que en 
dichas normativas se contempla la necesidad de elaborar planes de adaptación al cambio 
climático que deben incorporar medidas para reducir el riesgo. 

La aprobación de la Directiva de gestión de inundaciones (60/2007) incorpora 
un cambio determinante en las políticas europeas de tratamiento del problema de las 
inundaciones, al apostar definitivamente por la planificación territorial como herramienta 
de reducción del riesgo. En cumplimiento de esta Directiva los estados de la Unión 
Europea se obligaban a realizar una evaluación preliminar del riesgo de inundación 
en áreas conflictivas seleccionadas –en España, por las Demarcaciones Hidrográficas-, 
a elaborar una cartografía oficial de riesgo con los parámetros establecidos en el texto 
normativo y, por último, a redactar planes de gestión de inundaciones. Quedaba así 
fijada, de forma definitiva, la nueva filosofía para el tratamiento de las inundaciones en 
Europa donde la ordenación del territorio se convierte en la herramienta principal para el 
desarrollo de políticas y actuaciones en los territorios fluviales europeos. 

La promulgación en 2007 de la Directiva Europea de Inundaciones (60/2007 CE) 
supuso una reestructuración del procedimiento de prevención, evaluación y gestión de las 
inundaciones en todo el territorio español. La trasposición de la Directiva al ordenamiento 
jurídico estatal se produjo a través del Real Decreto 903/2010. El marco europeo contempla 
tres grandes fases de elaboración de documentos informativos y prescriptivos referidos 
a la inundabilidad de una zona, a desarrollar en el caso español por las Demarcaciones 
Hidrográficas. En una fase preliminar (Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación, o 
EPRI), se ha realizado la recopilación de información relativa a distintos aspectos generales 
de la configuración administrativa, topográfica, e hidrográfica de la cuenca, así como de los 
usos del suelo. Se adjuntan en esta etapa casos ilustrativos de eventos de inundación ocurridos 
en el pasado en la demarcación, y se evalúa de forma preliminar las consecuencias negativas 
potenciales de futuras inundaciones que puedan seguir un patrón recurrente. El resultado de 
esta fase preliminar de evaluación se plasmó en mapas de ARPSIs, (Áreas de Riesgo Potencial 
Significativas), zonas que centrarán la atención de la evaluación en las fases posteriores. En una 
segunda etapa, se ha elaborado la cartografia de peligrosidad y de riesgo de inundación. En el 
contexto español, los mapas de peligrosidad se han construido sobre modelos de elevaciones 
del terreno de alta resolución y se han fundamentado en criterios precisos de delimitación 
hidrológicos-hidráulicos, complementados, cuando ha sido posible, por indicadores 
geomorfológicos y otros basados en los antecedentes de inundaciones históricas. Los mapas 
de riesgo incorporan a la delimitación de peligrosidad información espacial referente a la 
población afectable, y al tipo de actividad productiva que pueda verse inundada, a modo de 
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indicadores de la exposición y la vulnerabilidad al riesgo. Estos mapas han sido elaborados 
en el ámbito territorial de las Demarcaciones Hidrográficas. La tercera y última fase prevista 
en la Directiva Europea de Inundaciones suponen la elaboración de los Planes de Gestión 
del Riesgo para cada Demarcación Hidrográfica. El RD 903/2010 indica como objetivo de 
estos planes la organización de las fases de prevención, protección y preparación, incluidos 
la previsión de inundaciones y los sistemas de alerta temprana. Los Planes de Gestión de 
Riesgo se aplican, dentro de cada demarcación hidrográfica, a aquellas zonas que hayan sido 
evaluadas en la fase EPRI como áreas de alto riesgo potencial. Sus determinaciones son objeto 
de Evaluación Ambiental Estratégica, y sus criterios y restricciones deberán ser consideradas 
con sentido prescriptivo en los instrumentos de ordenación territorial y urbanística.

Tras la promulgación de la Directiva, dos hitos principales para la consideración del 
riesgo de inundación en los procesos de ordenación del territorio en España han sido: la 
aprobación en 2008 de la Ley estatal del suelo (modificada en 2015) y la modificación 
del Reglamento de Dominio Público Hidráulico (legislación de aguas) del año 2016, que 
aclaraba el tratamiento de las zonas de peligrosidad fluvial que deben considerarse en los 
mapas e informes de inundabilidad. 

A partir de la Ley del Suelo de 2008, no existe excusa legal alguna para la elaboración 
de cartografía de riesgo de inundación en los planes urbanísticos o la utilización de las 
cartografías oficiales existentes (SNCZI o cartografías existentes en algunas Comunidades 
Autónomas). Otra cuestión es la vigilancia que las administraciones local y regional 
deben llevar para el cumplimiento efectivo de este precepto normativo. La Ley del Suelo 
de 2008 (y el texto refundido de 2015) no han precisado más, en el tipo de “mapa 
de riesgos naturales” que debe incluirse en los documentos de planificación, ni en el 
número de mapas a incluir, ni en los criterios básicos de elaboración de estas cartografías. 
Aunque el texto de la Ley del Suelo de 2015 no lo detalla, como se ha indicado, y sería 
necesario un desarrollo reglamentario de esta ley para precisar este aspecto, entre otros, 
el cumplimiento del mencionado Artículo 22.2 exigiría la integración en un sistema de 
información geográfica de una serie de capas, a los efectos de elaborar un mapa síntesis 
de riesgos naturales del término municipal que lleve a cabo revisión de su planeamiento

Y a ello se ha unido la mejora en la normativa de aguas que contiene preceptos que 
afectan a la planificación territorial y urbana puesto que en España la clasificación de un 
espacio geográfico como “área inundable” depende, de entrada, de una medida hidráulica 
(período de retorno de 500 años). Desde la ley de Aguas de 1985 y el Reglamento de 
Dominio Público Hidráulico de 1985 a la actualidad se han ido aprobando o transponiendo 
desde Europa (Directiva 60/2007) normas que contienen exigencias a contemplar en la 
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determinación de perímetros de protección y salvaguarda del dominio público hidráulico. 
El último eslabón importante en este sentido ha sido la promulgación del RD 638/2016, 
por el que se modifica el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, y donde se contiene 
novedades importantes para la consideración y tratamiento del riesgo de inundaciones en la 
planificación territorial (fig. 3). Destacan, al respecto, los siguientes aspectos:

•	 Uso de fuentes y métodos hidrológicos, hidráulicos, geomorfológicos, fotográficos, 
cartográficos e históricos para delimitar el Dominio Público Hidráulico, sus áreas 
de influencia y las zonas inundables;

•	 La “zona de policía” (100 m. a ambos lados del cauce) puede ampliarse a la “Zona 
de Flujo Preferente” (prohibición y limitación de usos, según estado del suelo 
(rural o urbanizado);

•	 En las edificaciones en zona de flujo preferente o en zona inundable, el promotor 
deberá aportar “Declaración de responsabilidad” y “Certificado de inscripción en 
el Registro de la propiedad”;

•	 La “zona inundable” (período de retorno de 500 años) pasa a delimitarse además 
de con criterios hidrológicos, con elementos geomorfológicos e históricos también;

•	 El Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, derivado de la adaptación de 
la Directiva 60/2007 ha supuesto una labor importante de colaboración con administra-
ciones autonómicas y locales. Se obliga a la publicidad de su existencia y consulta pública.

Se trata, sin duda, de una mejora importante para la integración de las normativas hidráulica 
y territorial con el objetivo de mejorar la reducción del riesgo de inundaciones en España.

Fig. 3 - Aspectos básicos en el análisis de riesgos naturales.
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El mapa se ha convertido en el documento científico-técnico necesario para la 
acreditación legal del riesgo natural, en los procesos de ordenación del territorio. El 
artículo 23 ha fijado esta cuestión de manera manifiesta. En la actualidad cualquier 
proceso de transformación urbana del suelo debe ir acompañado de un mapa de riesgos 
naturales, de todos los existentes en la zona objeto de transformación.

Son necesarias, sin embargo, algunas consideraciones sobre los mapas de riesgo de 
inundación oficiales. Un mapa de riesgo de inundación es un documento clave para la 
clasificación urbanística, de ahí que su elaboración requiera precisión y detalle. No es 
un mapa de peligrosidad, como ha sido habitual elaborar en los análisis del riesgo con 
finalidad urbanística; el mapa de riesgo incluye peligrosidad y agrega la vulnerabilidad 
social, económica y patrimonial. La escala de elaboración debe adaptarse a las tramas 
urbanas y para ello es necesario, además de ajustes cartográficos, la realización de trabajo 
de campo para confirmar los resultados que ofrecen los portales cartográficos de las 
administraciones (Olcina y Díez, 2017). A falta de reglamento urbanístico de escala 
estatal, que debiera adaptarse en las normativas autonómicas, los organismos regionales 
con competencias en ordenación del territorio deben velar porque los mapas de riesgo 
natural que acompañen los documentos de planeamiento urbanístico estén elaborados 
con los criterios de rigor y en la escala idónea para el espacio geográfico objeto de 
transformación. Lo ideal es que el equipo redactor de un documento de planeamiento 
urbanístico elabore cartografía propia de riesgo que fusione, en su caso, lo contenido en 
los mapas del SNCZI y en los mapas oficiales autonómicos, si existen, y elabore un criterio 
propio de zonificación del riesgo, que se ajuste a lo contenido en la Directiva 60/2007 
y en las normativas regionales del suelo. Todo mapa, además, debe acompañarse de una 
memoria explicativa del procedimiento de su elaboración y de los criterios escogidos para 
determinar los niveles de riesgo. Y debe estar elaborado por profesionales competentes 
en esta materia; básicamente especialistas formados en geografía, geología o hidrología.

Ejemplos de buenas prácticas de ordenación del territorio para la reducción del 

riesgo de inundación: El PTS de ordenación de márgenes de ríos y arroyos del País 

Vasco y el PATRICOVA en la Comunidad Valenciana.

En los últimos veinte años se ha elaborado planificación territorial orientada a 
la reducción del riesgo de inundación en España. La escala regional (Comunidades 
Autónomas) ofrece ejemplos interesantes de tratamiento del riesgo de inundación en 

Jorge Olcina Cantos
La reducción del riesgo de inundación mediante la ordenación del territorio: 

evolución y avances en España. Algunos ejemplos
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planes de finalidad territorial: esto es, planes oficiales, normativos, cuya cartografía y 
normativa asociada sea de obligada observancia en la ordenación del territorio para las 
escalas regional, subregional y local. Entre ellos destacan los aprobados en la Comunidad 
Valenciana y en el País Vasco, por su carácter de planes de ordenación del territorio para la 
reducción del riesgo de inundación, de escala regional, pero incidencia en escalas inferiores 
(subregional y local), con cartografía de riesgo propia. Se trata, además, de dos territorios 
autonómicos que se encuentran entre los de mayor riesgo de inundación de la península 
Ibérica y que han sido intensamente afectados por eventos catastróficos de inundación 
desde la década de los años ochenta del pasado siglo, cuando se consolida la división 
territorial surgida de la Constitución Española de 1978. Recordemos los episodios de 
octubre de 1982, 1987 y 1989 en la Comunidad Valenciana o el ocurrido en agosto de 
1983 en el País Vasco y que está considerado el evento que mayor pérdida económica 
ocasionó en España a lo largo del siglo XX.

Es necesario señalar que los mapas de riesgo de inundación de obligada consulta en los 
procesos de ordenación del territorio en España son, por jerarquía jurídica, los del Sistema 
Nacional de Cartografía de Zonas Inundables -derivados de la Directiva 60/2007-. Pero 
allí donde un ámbito territorial concreto, de escala local, no esté representado en dicho 
Sistema, será de aplicación la cartografía realizada por las Comunidades Autónomas.   

País Vasco

Tras las inundaciones de agosto de 1983, que fueron las que mayores pérdidas 
económicas causaron en España en todo el siglo XX, el País Vasco desarrolló diversas 
iniciativas basadas en la ordenación territorial para reducir el riesgo de inundaciones 
en el conjunto del territorio y en algunas ciudades concretas como Bilbao (Plan Bilbao 
Ría 2000). En 1998 se aprobó un Plan Territorial sectorial para la ordenación de las 
márgenes de los cauces fluviales, como documento de desarrollo específico de criterios 
para este ámbito natural, en el marco de los objetivos establecidos por las Directrices de 
Ordenación del Territorio del País Vasco, que se habían aprobado un año antes (1997). 

La ordenación de la red hidrográfica del País Vasco mereció, por tanto, la redacción de 
dos Planes Territoriales Sectoriales de Ordenación de las Márgenes de los Cauces fluviales, 
uno para la  vertiente cantábrica y otro para la mediterránea (Decreto 415/1998, de 22 
de diciembre y Decreto 455/1999, de 28 de diciembre, respectivamente). Se trataba de 
un Plan de ordenación del territorio, de rango normativo, sobre tratamiento integral de 
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las márgenes de cursos fluviales, pionero en el conjunto de regiones españolas. En ellos 
se manejan 3 componentes (Medioambiental, Hidráulica y Urbanística) a partir de las 
cuales se realiza una tipología de márgenes, cada una de las cuales con sus criterios de 
ordenación específicos (Tabla I).

Además de la regulación específica de usos en las diferentes categorías de márgenes 
señaladas, ambos Planes Territoriales Sectoriales contenían, en su documento 
normativo, regulaciones detalladas, desde tratamientos pormenorizados para aquellos 
puentes antiguos que situados en zonas urbanas “supongan un obstáculo hidráulico 
de cara a la prevención de inundaciones”; asimismo se señalaba que las actuaciones 
de protección y rehabilitación de cascos históricos situados en las márgenes de ríos 
en zonas potencialmente inundables “deberá compatibilizarse con las actuaciones de 
encauzamientos, rectificación, ampliación o apertura de cauces necesarias para la prevención 
de inundaciones”. Para la protección de embalses de abastecimiento y captaciones 
de agua se define una banda de protección de 200 m. de ancho medida desde la 
línea correspondiente al máximo nivel normal de embalse, aguas arriba de la presa 
y dentro de su propia cuenca afluente.  Asimismo, se incluyó una normativa sobre 
infraestructuras próximas a los cauces (colectores, conducciones de agua, gaseoductos, 
redes de telecomunicaciones, etc.). Por su parte, para las actuaciones hidráulicas se 
señalaba que, con carácter general, se evitarán los encauzamientos cubiertos y, en 
áreas de nuevos desarrollos urbanísticos, se propondrán preferentemente, soluciones 
blandas  que compatibilicen la prevención de inundaciones con la conservación de 
vegetación de ribera para favorecer la vitalidad ecológica de los ríos; en zonas urbanas 
con encauzamientos insuficientes se estudiarían formulas de tratamiento del lecho del 
río mediante el sistema de doble cauce.  Algunas de las indicaciones y recomendaciones 
sobre actuaciones en los márgenes en zonas inundables se recogen del Plan Integral de 
Prevención de Inundaciones del País Vasco que fue elaborado en 1993 (fig. 4).

Los Planes Sectoriales se completan con indicaciones específicas en relación con retiros 
mínimos contemplados para la urbanización y la edificación en cada una de ellas, donde se 
establece algún matiz según se trate de márgenes de la vertiente cantábrica o mediterránea. 
Se trataba, en definitiva, de un tratamiento complejo y completo de la ordenación de un 
elemento del medio físico de indudable importancia en el territorio vasco.

En 2013, estos dos Planes sectoriales (margen cantábrica y margen mediterránea) 
merecieron una modificación con el fin de refundir en un único texto los documentos 
normativos de ambos Planes Territoriales Sectoriales y de introducir algunos cambios 
normativos puntuales y las pertinentes actualizaciones legislativas. En concreto, se 
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Componentes Tipos de Màrgenes Usos prohibido

Medioambiental

De interés naturalístico 
preferente

Se establece una “Área de Protección de Cauce” en 
la que se prohíbe toda operación que implique la al-
teración del medio. 

A falta de documentos de ordenación específicos se 
respetará un retiro mínimo de 50 m. a la línea de des-
linde del cauce público

Se prohíbe la instalación de industrias agrarias, ex-
tractivas, instalaciones técnicas de servicio de carácter 
no lineal, escombreras y vertederos de residuos sólidos

Con vegetación bien con- 
servada

Se respetará un retiro mínimo de 10 m.  respecto del 
borde exterior de la orla de vegetación de ribera para 
cualquier intervención de alteración del terreno natural

En zonas con riesgo de 
erosión, deslizamientos y 
vulnerabilidad de acuífe-
ros

Se evitarán actividades que impliquen deterioro de 
la cubierta vegetal o lleven aparejados movimientos 
de tierras

Se prohíben los vertidos que puedan contaminar los 
acuíferos, escombreras y vertederos de residuos sólidos

Con necesidad de recu-
peración

Prohibidas las industrias agrarias (salvo piscifac-
torías), escombreras y vertederos de residuos sólidos, 
residencial aislado e instalaciones peligrosas

Hidráulico

Se distinguen 8 tramos, 
desde arroyos con cuenca 
afluente entre 1 y 10 km2 
hasta tramos de ríos con 
superficie de cuenca aflu-
ente superior a 600 km2

Las líneas de inundación establecidas en el Plan In-
tegral de Prevención de Inundaciones del País Vasco y 
en el Estudio Hidráulico de los Ríos Autonómicos se 
incluyen con la finalidad de informar sobre las zonas 
urbanas inundables que deben ser objeto de medidas 
de protección y no con el fin de establecer “Líneas de 
retiro de la edificación”.

Urbanístico

Márgenes en ámbito rural Se prohíbe la cobertura de cauces con cuenca aflu-
ente superior a 0,5 km2.

Márgenes ocupadas por 
infraestructuras de comu-
nicaciones interurbanas

Las nuevas vías de comunicación interurbana se dis-
eñarán para que no queden afectadas por avenidas de 
período de retorno de 500 años. 

Márgenes de ámbitos de-
sarrollados

En zonas inundables por avenidas de 500 años se pro-
híbe en los edificios de nueva planta la habilitación de 
viviendas y locales para la residencia permanente de per-
sonas por debajo de la cota de inundación de 500 años 

En las zonas inundables por las avenidas de 10 años 
se prohíbe la instalación de equipos de seguridad y 
emergencia que puedan quedar fuera de servicio en 
caso de inundación

Se regulan los equipamientos comunitarios en áreas 
inundables, así como los aparcamientos subterráneos 
ubicados dentro del perímetro de un área inundable

Márgenes con potencial 
de nuevos desarrollos ur-
banísticos

La totalidad de nuevos desarrollos urbanísticos se 
dispondrán preferentemente en zonas no inundables

Tabla I - Tipología de márgenes y regulación de usos contemplada en los Planes Territoriales Sectoriales 
de ordenación de las márgenes de los ríos y arroyos del País Vasco (vertientes cantábrica y mediterránea).

Fuente: PTS de Márgenes de arroyos y ríos del País Vasco (1998-99).
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incorporan los nuevos criterios sobre protección contra inundaciones y de uso del suelo en 
función de su grado de inundabilidad enunciados de acuerdo con la legislación renovada 
del dominio público hidráulico y gestión de inundaciones -adaptación de la Directiva 
60/2007- (Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, de modificación del Reglamente del 
Dominio Publico Hidráulico y Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y 
gestión de riesgos de inundación), y de acuerdo con el desarrollo normativo del Plan 
Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental y del Plan 
Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico 
Oriental, aprobados recientemente. La modificación del Plan contemplaba, asimismo, 
su homologación con el conjunto de los contenidos con las disposiciones de la Directiva 
Marco del Agua, 2000/60/CE de la Unión Europea y de la Ley 1/2006, de 23 de junio, 
de Aguas del Parlamento Vasco. 

Las novedades que ha incorporado esta modificación del PTS de Margenes de 
ríos y arroyos del País Vasco parten, como criterio general, del desdoblamiento de la 
componente hidrológica-hidráulica en un doble objetivo: la protección ante el riesgo 

Fig. 4 - Mapa de riesgo de inundación. Componente urbanística. Área de Donostia 
(Fuente: Plan Territorial Sectorial de Ordenación de Márgenes de los Ríos y Arroyos de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco, 1998).
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de inundación de las zonas inundables, sobre todo en los ámbitos poblacionales, y la 
regulación de los usos del suelo en el conjunto de las márgenes fluviales y sus zonas 
inundables. Para el tratamiento ponderado y sostenible de ambos objetivos se procede 
a la distinción entre dos situaciones de los tramos fluviales: las zonas rurales y las 
zonas urbanizadas.

En los ámbitos rurales tiene sentido aplicar básicamente estrategias de preservación 
integral de los cauces y sus llanuras de inundación, salvo, en su caso, operaciones 
excepcionales debidamente justificadas y avaladas desde los planes territoriales 
comarcales (PTP).  Por consiguiente, en los cursos de agua situados en ámbitos rurales 
la estrategia de ordenación territorial se dirige sustancialmente hacia la conservación 
naturalística y ecológica de los mismos y la consiguiente preservación morfológica de 
sus márgenes inundables, priorizando por supuesto la liberación de la zona de flujo 
preferente y tratando de proteger, en su caso, las posibles implantaciones urbanísticas 
aisladas existentes en el resto de las márgenes inundables, pero evitando, en general, 
las nuevas ocupaciones y/o alteraciones urbanísticas del conjunto de los cauces y sus 
llanuras de inundación, salvo circunstancias excepcionales tramitadas a través de los 
Planes comarcales (PTP). 

Por su parte, en los ámbitos urbanos se priorizará, sin embargo, la adopción 
de estrategias tendentes, sobre todo, a la defensa ante inundaciones en los núcleos 
urbanos existentes, procediendo para ello a la progresiva liberación de la zona de 
flujo preferente, mediante la minoración o la eliminación de obstáculos, la mejora 
de las condiciones de drenaje, la construcción de obras de defensa y, en su caso, la 
demolición de construcciones que generen, en puntos significativos, la estrangulación 
de los cauces. 

En la regulación hidráulica de los ámbitos fluviales urbanos se deberá diferenciar, por tanto, 
entre la zona de flujo preferente, en la que se deberá adoptar una estrategia sustancialmente 
proteccionista y restrictiva, y el resto de las zonas inundables, en las que no se deben excluir de 
entrada, en determinadas condiciones, las posibles intervenciones edificatorias. 

La tabla adjunta resume las novedades más importantes incluidas en la modificación del 
PTS de márgenes y arroyos del País Vasco, atendiendo a los nuevos criterios hidrológicos 
de tratamiento de los cauces establecidos en el texto de la modificación del Dominio 
Público Hidráulico de 2008 (Tabla II).

El PTS incorpora, por último, una revisión de la cartografía de riesgo, respecto a 
la primera versión del Plan (1998-99) en virtud de las tres componentes de análisis 
(hidráulico, medioambiental y urbanístico (fig. 5).
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Sector 
fluvial Normativa Territorial y Urbanística
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Usos permitidos:
- Usos agrícolas.
- Uso ganadero no estabulado.
- Usos recreativos
- Usos relacionados con el medio.

Usos prohibidos:
- Nuevos usos habitacionales incluidos las acampadas.
- Nuevas edificaciones, cualquiera que sea su uso.
- Obras de reparación de edificaciones existentes.
- Invernaderos, cerramientos y vallados que no sean diáfanos.
- Rellenos de todo tipo, acopios de materiales
- Centros escolares o sanitarios, residencias de ancianos o disminuidos físicos o psíquicos, par-

ques de bomberos, instalaciones de los servicios de Protección Civil, estaciones de suminis-
tro de carburante, granjas y criaderos de animales.

-I nfraestructuras de comunicaciones, otras infraestructuras, etc.
- Aparcamientos de vehículos.
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na
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En ámbitos rurales:
-En zonas no urbanizadas, se adoptarán usos compatibles con su condición natural de inun-

dabilidad
-No serán admisibles nuevos usos edificatorios ni urbanísticos ni nuevas infraestructuras 

lineales ni modificación de la morfología del terreno
-Para nuevos desarrollos edificatorios se exigirá, estudio hidráulico ambiental y protocolo 

de evacuación. En cualquier caso, las nuevas edificaciones sólo serán admisibles fuera de la 
zona de avenida de período de retorno de 500 años.

En áreas urbanizadas o parcialmente desarrolladas:
- Se tratará de conservar edificios, medidas correctoras, estudios hidráulicos, eliminación o 

disminución de los efectos producidos por obstáculos hidráulicos, ampliación de las secciones 
de drenaje de los cauces, gestión de traslado de la edificación a zonas más seguras

- Se evitará el establecimiento de las infraestructuras públicas esenciales.
- Serán autorizables nuevos desarrollos urbanísticos, aunque se recomienda que se sitúe como 

mínimo por encima de la cota de la inundación para el período de retorno de 100 años o 
si es factible por encima de la cota de inundación para el período de retorno de 500 años.
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Recomendable:
- Usos compatibles con su condición natural de inundabilidad aunque, sobre todo en las áreas ya 

urbanizadas y/o parcialmente desarrolladas urbanísticamente o en las que, en su caso, determine 
el correspondiente Plan Territorial Parcial, se podrán posibilitar nuevas actuaciones urbanísticas 
o infraestructuras lineales (comunicaciones, infraestructuras puntuales, etc.) bajo los siguientes 
condicionantes:

- Se evitará el establecimiento de servicios o equipamientos sensibles y/o infraestructuras públicas 
esenciales tales como hospitales, centros escolares o sanitarios, residencias de ancianos o 
disminuidos físicos o psíquicos, áreas de acampada, parques de bomberos, instalaciones de 
los servicios de Protección Civil o similares.

- Con carácter excepcional, se podrán permitir cuando se sitúen por encima de la cota de la lámina 
de agua correspondiente a la avenida de 500 años.

-P ara el resto de aprovechamientos se podrá permitir el desarrollo urbanístico o la ejecuci-
ón de infraestructuras de comunicación u otras infraestructuras debiendo situarse prefe-
rentemente a cota no inundable.

-Para la justificación de los proyectos que requieran medida correctoras se podrá exigir un 
estudio hidráulico y ambiental detallado. 

Tabla II -Novedades de la revisión del PTS de Ordenación de Márgenes de Ríos y Arroyos de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco (2013).

Fuente: PTS Márgenes de ríos y arroyos del País Vasco (modificación 2013).
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Comunidad Valenciana

La Comunidad Valenciana es una de las regiones ibéricas con mayor incidencia de 
las inundaciones. Ubicada en la fachada mediterránea española está considerada, como 
una región de alto riesgo frente a inundaciones, debido a la confluencia de una alta 
peligrosidad y una ocupación intensa del territorio en su franja litoral que es, justamente, 
el sector que ocupan los tramos bajos de los múltiples cauces que la circundan. Se trata, 
eso sí, de cauces normalmente secos, salvo los grandes cursos fluviales que atraviesan la 
región (Júcar, Segura, Turia, Mijares), que funcionan de modo torrencial con ocasión de 
lluvias de alta intensidad horaria. 

Desde los años noventa del pasado siglo, se han desarrollado diversos intentos para 
la reducción del riesgo de inundaciones mediante acciones de ordenación del territorio. 
Pero el paso decisivo fue la aprobación, en 2003, del Plan de Acción Territorial de 
Prevención de Inundaciones (PATRICOVA), revisado en 2015; este plan de ordenación 
del territorio de carácter sectorial constituyó un hito para la reducción de la ocupación de 

Fig. 5 - Mapa de riesgo de inundación. Componente urbanística. Área de Bilbao 
(Fuente: Plan Territorial Sectorial de Ordenación de Márgenes de los Ríos y Arroyos de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco, 2013).
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espacios inundables por los usos urbanos e infraestructuras en este espacio geográfico. No 
obstante, el ritmo de actuación de las medidas contempladas en este plan ha sido lento 
en relación con la acelerada transformación de suelo experimentada en los primeros años 
del nuevo siglo. En efecto, entre 2003 y 2012, momento en que se inicia la revisión del 
PATRICOVA, la superficie total informada referida a planes generales, planes urbanísticos 
y actuaciones puntuales ha sido de 262.876 ha, lo que supone el 11,3% de la superficie 
total de la Comunidad Valenciana. Si consideramos únicamente la superficie inundable 
en el ámbito de esta región, según el PATRICOVA estaríamos hablando de 118.194 ha, 
de las cuales se ha informado una superficie de 14.294 ha, equivalente al 12,1% de la 
superficie inundable total.

El Patricova es un plan de ordenación del territorio de carácter sectorial que tiene por 
objeto la reducción del riesgo de inundaciones en la Comunidad Valenciana. Estamos 
ante uno de los territorios españoles con mayor grado de riesgo de inundaciones y uno de 
los más destacados de Europa, debido a la confluencia de una elevada peligrosidad natural 
(cursos fluviales de comportamiento torrencial, situaciones atmosféricas favorables al 
desarrollo de lluvias intensas, configuración de relieves proclive a los efectos de disparo 
del aire) y a una vulnerabilidad también importante, especialmente en la franja litoral, 
donde confluyen actividades económicas de valor comercial, trazado de infraestructuras 
de comunicación y ubicación de los principales núcleos urbanos. El Patricova tiene su 
origen en los episodios de inundación sufridos en la Comunidad Valenciana en la década 
de los años ochenta del pasado siglo (1982, 1987, 1989). Los efectos de estos eventos 
extremos provocaron la elaboración de una primera cartografía de riesgo de inundación 
-realmente de peligrosidad- en 1995, como paso previo a la elaboración de un plan de 
reducción del riesgo a partir de la planificación del territorio, acogido a la legislación 
valenciana de ordenación territorial de 1989 (Ley 6/1989), posteriormente modificada 
(Ley 5/2014., mod. Ley 1/2019). 

El Patricova, adoptó la figura de plan de acción territorial de carácter sectorial, como 
se ha señalado, con el objetivo de incorporar un conjunto de determinaciones urbanísticas 
y territoriales para la reducción del riesgo de inundaciones. La primera versión de este 
plan se aprobó en 2003, incluyendo junto a la cartografía de peligrosidad de inundaciones 
y las determinaciones urbanísticas, un conjunto de actuaciones de infraestructura 
hidráulica y de restauración hidrológico-forestal. La aplicación del Patricova desde 
entonces mostró algunas carencias en el plan, que mereció una actualización y mejora 
en 2015. Esta nueva versión vigente del Patricova ha incorporado algunas novedades 
dignas de mención. Para el establecimiento de los 6 niveles de riesgo de inundación se ha 
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incorporado, junto al mapa de peligrosidad de inundaciones, una cartografía de riesgo 
geomorfológico que tiene en cuenta el funcionamiento hidráulico en diferentes formas de 
relieve. Asimismo, ha habido una actualización del factor humano en la determinación 
del riesgo (vulnerabilidad) a partir del estudio de las siguientes variables: a) La población 
total del termino municipal; b) El peso de los sectores productivos (según el empleo total 
del municipio); c)La proporción de población activa ligada a la agricultura; d) El valor y 
la composición del parque de viviendas; e) El porcentaje de la superficie afectada por la 
inundación; y e) La densidad de la población. 

Para la determinación de la peligrosidad de inundación, el Patricova define 6 niveles de 
riesgo a partir de 2 variables: período de retorno y altura de la lámina de agua (Tabla III). 

Altura de la lámina de agua 
(<80 cm)

Altura de la lámina de agua 
(>80 cm)

Período de retorno 
<25 años 3 1

Período de retorno 
25-100 años 4 2

Período de retorno 
100-500 años 5 6

Tabla III - Niveles de peligrosidad del Plan Patricova.

Fuente: Patricova 2003 y 2015.

Esta combinación se basa en la idea de que los daños por una crecida fluvial de 
disparan de forma significativa cuando la lámina de agua supera los 80 cm (fig. 6). 

Fig. 6 - Relación entre 
altura de la lámina de 
agua y porcentaje de 
daños registrados en 

una crecida fluvial según 
criterio utilizado en 
el Patricova (Fuente: 

Patricova, 2003 y 2015).
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Una vez establecido el nivel de peligrosidad de inundación, debe comprobarse el 
grado de riesgo geomorfológico existente en la zona de estudio concreta y, por último, se 
establece el grado de riesgo (5 niveles desde muy alto a muy bajo) teniendo en cuenta el 
valor de la vulnerabilidad existente con arreglo a los criterios señalados (fig. 7).

Fig. 7 - Zonificación del riesgo de inundación en la Comunidad Valenciana. Sector de las cuencas 
del Júcar y Turia (Fuente: Plan de Acción Territorial de reducción del Riesgo de Inundación de la 

Comunidad Valenciana, PATRICOVA, 2015).

La versión de 2015 del Patricova supone una mayor complejidad a la hora de la 
determinación del riesgo de inundación, en virtud de los nuevos criterios incorporados 
(riesgo geomorfológico y vulnerabilidad) y de la mejora de la cartografía incorporada 
al plan. Desde su aplicación en 2003 (primera versión) se ha conseguido evitar la 
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ocupación de zonas inundables y, por tanto, la reducción del riesgo en varios municipios 
de la Comunidad Valenciana que tenían previsto la realización de nuevos desarrollos 
urbanísticos en área inundable en sus documentos de planificación urbanística. Se calcula 
que, desde 2003, se ha evitado la ocupación de 15.000 ha. inundables en el conjunto de 
la Comunidad Valenciana, con un ahorro de 500 millones de euros en daños potenciales. 
Además, se ha incorporado un visor propio para la consulta de la cartografía de inundación 
que permite descender a escalas de detalle para la planificación urbanística.

Conclusiones

Después de cuatro décadas de legislación democrática del suelo, del territorio y de 
las cuestiones ambientales, surge la pregunta de si todo el aparato legal aprobado por 
el Estado, en sus distintas escalas administrativas (nacional y regional, básicamente) ha 
servido para reducir el riesgo de inundaciones en nuestro país. 

No hay soluciones infalibles ni mágicas ante un peligro natural. La Naturaleza tiene su 
comportamiento, a veces extremo, y corresponde al ser humano conocer lo mejor posible 
dicha dinámica para adaptar sus actuaciones sobre el espacio geográfico. En España 
ha sido costumbre, hasta hace pocos años, confiar a las medidas estructurales (presas, 
canalizaciones, desviación de cauces) la reducción de la peligrosidad de inundaciones. Y 
debe reconocerse que estas medidas han resultado eficaces para disminuir la mortalidad 
ante estos episodios, pero no así para la exposición y la vulnerabilidad al peligro de 
inundaciones que, por el contrario, se ha incrementado. 

Por su parte, la herramienta de ordenación del territorio ha resultado poco eficaz, hasta el 
momento presente, para reducir el riesgo de inundaciones en los aspectos para los que resulta 
más útil (disminución de la exposición y vulnerabilidad, por este orden). Los datos sobre los 
efectos de la aplicación de la normativa estatal y regional del suelo y ordenación del territorio 
en la disminución del riego natural son interesantes pero descorazonadores por el ritmo lento 
en que se consigue reservar suelo con riesgo para fines no residenciales ni infraestructurales. 

La planificación del territorio es una apuesta irrenunciable de las sociedades 
democráticas y modernas, pero no va a tener efectos directos y palpables si no se cumplen 
las siguientes premisas:

•	 Elaboración científica rigurosa de la cartografía de riesgo natural, como 
instrumento básico de acreditación jurídica del riesgo. La autoría de un mapa 
de riesgo natural incluye un componente ético de elevada profesionalidad puesto 
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que el trazado de la línea que limita un área de elevado riesgo implica, en última 
instancia, la salvaguarda de la vida de personas;

•	 Comprobación efectiva de la documentación incluida en los informes de 
sostenibilidad ambiental por parte de las administraciones encargadas de ello: 
local, en primera instancia, y regional, en la aprobación definitiva. La falta de 
mapas de riesgo natural o su deficiente elaboración debe ser motivo de paralización 
inmediata de un plan de ordenación territorial en cualquier escala de trabajo;

•	 Incorporación en las fases de tramitación administrativa de los planes territoriales, 
de profesionales especializados en análisis de riesgo para la evaluación detallada 
de la documentación referida a esta cuestión. Este aspecto que puede parecer 
una cuestión gremial, resulta fundamental si se tiene en cuenta que en este tema 
estamos “jugando” con vidas humanas, con las implicaciones de responsabilidad 
civil y/o penal que conllevan estos procesos;

•	 Ampliación en las normativas del suelo y ordenación del territorio de la casuística 
para la clasificación de un área como espacio no apto para la urbanización, a las 
áreas ya indebidamente ocupadas, con la inclusión de supuestos de expropiación 
forzosa y canje de terrenos en casos de espacios con categoría de alto riesgo en la 
cartografía elaborada.

Por encima de las normativas aprobadas en los últimos años, en las escalas estatal y 
autonómica, que han dado protagonismo a la ordenación del territorio como instrumento 
para la reducción del riesgo, resulta imprescindible que tanto los profesionales de los equipos 
redactores de los documentos de planificación, como el personal administrativo que debe 
vigilar por el cumplimiento de preceptos legales incluidos en estos procesos y, por último, la 
parte política que sanciona en última instancia los planes, manifiesten una creencia absoluta 
en la bondad de la ordenación del territorio como herramienta para la mejora de la calidad 
ambiental y socioeconómica de los espacios geográficos objeto de ellos. 
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Résumé

Cet article analyse le réchauffement climatique, les pluies intenses et les inondations 
qui touchent l’espace méditerranéen français. Pour l’étude des températures et des 
précipitations, la méthodologie utilisée s’appuie sur la matrice graphique chronologique 
de traitement de l’information (MGCTI). Pour les pluies intenses (> à 100 mm /24 h) 
et les inondations observées dans la région entre 1988 et 2020 l’analyse statistique 
fréquentielle a été privilégiée. Les résultats montrent que les températures maximales 
et minimales sont à la hausse depuis 1988, avec une intensification du réchauffement 
à partir de 2014. Pour les pluies, une absence de tendance est observée. Pour les 
inondations, une nette augmentation est enregistrée sur la dernière décennie étudiée 
(2011 - 2020).

Mots clés: Changement climatique, pluie intense, inondation, méditerranée.

Resumo

Mudanças climáticas e inundações na área do Mediterrâneo francês. Este artigo 
analisa o aquecimento global, precipitações intensas e inundações que afetam a área 
do Mediterrâneo francês. Para o estudo da temperatura e precipitação, a metodologia 
utilizada baseia-se na matriz de processamento de informação gráfica cronológica 
(MGCTI). Para as precepitações intensas (> 100 mm / 24 h) e as enchentes observadas 
na região entre 1988 e 2020, a análise estatística de frequência foi favorecida. Os 
resultados mostram que as temperaturas máximas e mínimas vêm aumentando desde 
1988, com intensificação do aquecimento a partir de 2014. Para as precipitações, 
observa-se ausência de tendência. Para as cheias, regista-se um claro aumento ao longo 
da última década estudada (2011-2020).

Palavras-chave: Mudanças climáticas, precipitações fortes, inundações, Mediterrâneo.
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Introduction

Le changement climatique est maintenant largement reconnu par la communauté 
scientifique. L’année 2020 est considérée comme l’année la plus chaude jamais enregistrée 
à l’échelle mondiale (avec 14,9 °C soit + 1,25 °C par rapport à l’ère industrielle 
1850 - 1900) (OMM1). 

En France, avec 14 °C, 2020 est considérée aussi comme une année record puisque 
cette température moyenne n’a jamais été observée depuis le début des enregistrements 
météorologiques (Météo – France2). Elle rejoint ainsi les 10 années les plus chaudes 
essentiellement observées en France durant le XXIe siècle (2018, 2014, 2019, 2011, 
2003, 2015, 2017 et 2006).

Si le réchauffement climatique touche d’une manière plus ou moins homogène une très 
large part de la planète, l’évolution des précipitations est marquée cependant par des disparités 
régionales importantes. Néanmoins et compte tenu de l’augmentation des températures et du 
pouvoir évaporant de l’air, une hausse des précipitations est probable dans certaines régions 
du globe. Boé en 2007, soutient que la hausse de la vapeur d’eau dans les basses couches de 
l’atmosphère pourrait être aussi à l’origine d’une recrudescence des pluies, mais aussi de leur 
caractère intense. Tramblay, en 2012, montre grâce à l’utilisation de modèle de simulation 
climatique qu’une augmentation de l’humidité de l’air de 22 % pourrait être advectée vers 
les continents par les flux maritimes. Blöschl et al. (2017) ont montré que le changement 
climatique devrait avoir une incidence sur le calendrier et l’intensité des inondations causés par 
les crues des fleuves et des rivières en Europe. Dans le sud de la France, une augmentation de 
ces phénomènes et un calendrier plus précoce ont été détectés. Le choix d’un seuil d’intensité 
pluviométrique pour étudier statistiquement les pluies a été l’objet de plusieurs études. En effet, 
comment caractériser ce paramètre en tenant compte de la diversité climatique mondiale ? 
Comment aussi définir ces seuils en fonction de la perception sociétale appliquée à l’échelle 
du risque ?  Groisman et al., en 2013, reviennent largement sur cette problématique et cette 
notion de grandeur appliquée par les scientifiques aux précipitations à travers plusieurs régions 
dans le monde. Harader en 2015, évoque aussi cette notion et sa perception spatiale. 

Neppel et al., en 2011, attestent d’une faible augmentation des pluies centennales. Cantet 
et al. (2011), ont confirmé aussi une faible tendance à  la hausse, mais non significative des 
pluies intenses dans la même région. Dans le cadre du projet ANR/Extraflo, Soubeyroux 

1 https://public.wmo.int/fr/medias/communiqués-de-presse/2020-est-l’une-des-trois-années-les-plus-chaudes-
-jamais-enregistrées

2 https://meteofrance.com/actualites-et-dossiers-0/2020-lannee-la-plus-chaude-en-france-depuis-1900

Nouaceur Zeineddine
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163

GeoGrafia, riscos

e Proteção civil

HomenaGem ao Professor 
doutor luciano lourenço
volume 1

et al. (2015), arrivent à un même résultat selon un pas de temps journalier sur plus de 900 
séries climatiques. D’autres études confirment aussi ces projections pour les climats futurs, 
mais seulement sur les évènements météorologiques qui provoquent de telles précipitations 
(Tramblay et al., 2015). Ces auteurs n’ont pas détecté de changement significatif sur les 
intensités de pluies fortes à l’horizon 2070-2100. Jacob et al. (2014) arrivent cependant à un 
résultat contradictoire pour les pluies automnales dont l’intensité dépasse le 95e quantile. 
Les modèles climatiques utilisés dans le cadre de cette étude montrent une intensification 
de cette catégorie de précipitions sur l’ensemble de la rive nord méditerranéenne avec un 
renforcement sur les latitudes septentrionales européennes. Ainsi, comme on peut le voir, les 
études menées sur les pluies intenses dans le cadre de la recherche de tendance se heurtent à 
la problématique liée à la classification de ce type de phénomène d’une part  (pas de temps, 
critères statistiques utilisés, répartition spatiale et zone climatique considérée) et d’autre 
part, s’accordent sur une tendance à la hausse non significative.

Les inondations représentent en France le premier risque naturel (80 % du coût des 
catastrophes naturelles). Les régions limitrophes du bassin méditerranéen sont très vulnérables 
à ce type de risque généré par les plus intenses (épisode méditerranéen ou cévenol) à cause 
d’une part de la proximité d’une mer chaude et d’autre part de la configuration topographique 
du relief qui accentuent les mouvements convectifs. Ce genre de phénomène est la cause de 
crues rapides, ou éclairs, dévastatrices. Malgré un dispositif de prévention et de gestion des 
inondations des plus performants au monde, chaque année ces catastrophes génèrent des 
bilans humains et matériels très lourds (en octobre 2018, on recense dans le département de 
l’Aude 15 morts et 99 blessés suite à un épisode remarquablement intense. En octobre 2019 
dans la région de Béziers le bilan humain est plus léger (1 mort) mais les dégâts matériels sont 
importants suite à une nouvelle inondation. Enfin, plus récemment en 2020, dans les Alpes 
Maritimes, 26 personnes ont trouvé la mort suite à un épisode exceptionnel (les cumuls de 
pluie ont atteint à Saint-Martin – Vésubie plus de 500 mm/ 24 h).

Zone d’étude, données et méthodes

Zone d’étude

L’espace méditerranéen français couvre une superficie de 50 000 km2 ce qui représente 
un peu plus de 2 % du contexte circum - méditerranéen global (Quezel, 1976). Joly et 
al., en 2010, dans une analyse globale des climats de la France métropolitaine effectuée 
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à partir de l’étude   de 2031 stations pluviométriques et 651 stations de température,  
définissent deux types de climats dans cette zone (fig. 1 A).

Le premier groupe climatique (climat méditerranéen altéré) concerne une première 
couronne des reliefs, des Alpes et des Préalpes, une partie du sud de la région Rhône –Alpes 
(Ardèche et Drôme), les Pyrénées-Orientales et le département de l’Hérault. Les quantités 
de pluie qui tombent sur ce secteur sont plus abondantes du fait de la latitude d’une part 
et de l’effet du relief d’autre part. 

Le deuxième groupe (climat méditerranéen  franc) qui concerne la partie méridionale 
de cette large bande représente l’interface entre la mer Méditerranée et le continent. 
Cette zone s’étend vers l’intérieur des terres jusqu’au premier relief de la partie centrale 
(contreforts des Cévennes)  et des Préalpes dans la partie orientale. 

Le rythme pluviométrique saisonnier est l’un des premiers paramètres qui permet 
d’identifier ce climat parmi la typologie complexe des climats de la planète. La saison 
sèche est courte et concentrée sur les mois d’été tandis que la saison pluvieuse s’étale entre 
l’automne et l’hiver (selon les sous-régions on peut avoir soit un maximum d’automne 
ou d’hiver - Dougredoit, 1997, Xoplaki, 2002). Ces conditions représentent le premier 
critère de classement du domaine climatique déjà cité. Le paramètre thermique (été chaud 
et hiver doux) constitue le deuxième critère de classification. 

Données 

Les cumuls pluviométriques annuels ont été collectés sur le site du National Climat 
Data Center (https://www.ncdc.noaa.gov/data-access). Ils concernent 9 stations sur une 
période de plus de 50 années de mesures (1973-2020) (fig. 1 B, carte de localisation des 
stations et de la zone d’étude).

Les données des pluies intenses utilisées proviennent de la base de données 
climatologiques de Météo-France (BDCLIM3) (2020). L’analyse des épisodes 
méditerranéens  a été effectuée selon 1 seul seuil de classe des pluies (> à 100 mm / 24 h) 
sur une période qui va de 1991 à 2019. 

L’étude des inondations est basée sur les données publiées par «the Darthmouth Flood 
Observatory»4 (2020). La période d’observation s’étale de 1988 à 2020.

3 http://pluiesextremes.meteo.fr/france-metropole/-Evenements-memorables-.html
4 http://floodobservatory.colorado.edu/Archives/index.html

Nouaceur Zeineddine
Changement climatique et inondations dans l’espace méditerranéen français
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Méthodes

Pour l’analyse des cumuls pluviométriques et des températures annuelles minimales 
(Tn) et maximales (Tx) la méthode graphique chronologique de traitement de l’information  
(MGCTI) de type «Matrice Bertin» (Nouaceur et al., 2016) est utilisée. Appliquée aux 
données climatiques, cette méthode permet d’analyser dans un premier temps la répartition 
spatio-temporelle du paramètre météorologique puis de déterminer dans un deuxième temps, 
les dates de changements de cycle, s’il y a des cyclicités manifestes,  grâce à l’analyse régionale. 

Un classement par années par rapport aux valeurs limites (Q1, Q2, médiane, Q3 et 
Q4) est effectué pour toutes les stations et sur toute la série. 

Un recodage des valeurs grâce à une gamme de couleurs est effectué (la couleur variant 
suivant la position du cumul pluviométrique annuel par rapport aux valeurs limites). 
Ce premier traitement est suivi d’une procédure de réordonnancement (permutations 
de colonnes) afin d’obtenir un classement qui permet de visualiser une structure colorée 
homogène (matrice Bertin). Cette procédure permet de visualiser l’évolution du paramètre 
climatique selon deux dimensions (temps et espace). Pour déterminer les ruptures et les 
périodes caractéristiques, une deuxième procédure est entreprise. Elle consiste à affecter 
un nombre variant de 1 (année très sèche ou très chaude) à 5 (année très humide ou très 
fraîche) suivant les caractères déjà déterminés et attribués à chaque année. La somme 
des nombres de toutes les stations pour chaque année est centrée réduite, ce qui permet 
d’obtenir ainsi un indice régional5 qui varie de + ∞ pour une année très humide ou très 

5 L’indice régional cumul les sous indices attribués à chaque année pluviométrique et permet d’identifier la 
tendance. Dans le même temps, cet outil statistique renseigne sur les cyclicités observées dans les longues 
séries chronologiques.

Fig. 1  - Limite du climat méditerranéen franc et altéré (A), d’après Joly et al. (2010) modifié par 
l’auteur et localisation des stations climatiques et des départements (B).
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fraîche à –∞ pour une année très sèche ou très chaude. La projection du résultat sur un 
graphique permet de voir l’évolution du phénomène à une échelle régionale dans un 
premier temps et dans un deuxième temps, de déterminer les dates de ruptures et de 
changement de tendance. 

L’étude fréquentielle des pluies intenses est consacrée aux évènements ayant engendré 
un cumul pluviométrique supérieur à 100 mm pour 18 départements (fig. 1 – B). 

L’indice centré réduit est calculé comme suit : indice = (Xi-X)/S où Xi est la valeur de 
l’année, X la moyenne de la série et S l’écart type

Les changements climatiques observés dans l’espace méditerranéen

Une absence de tendance pour les pluies

L’analyse de la pluviométrie annuelle va permettre de déterminer l’évolution de ce 
paramètre sur près de cinquante années de mesures. La Matrice graphique montre trois 
grandes étapes (fig. 2):

•	 1973 - 1984, premier cycle pluviométrique détecté par l’indice régional, cette 
période se caractérise par 8 années à tendance humide (indice régional positif ) 
contre 4 années à tendance sèche (indice négatif ). Dans le détail on note que les 
années 1977 et 1979 présentent des corrélations positives (on parle de corrélation 
positive lorsque l’ensemble des stations affichent des années qualifiées d’humides 
ou très humides et négatives lorsque les années sont sèches ou très sèches). L’indice 
régional pour cette dernière année humide est évalué à + 2,06. D’autres années 
sont classées humides grâce notamment à l’apport des cumuls médians (classes 
normales des pluies). C’est le cas de l’année 1974 ou l’on retrouve 3 cumuls 
pluviométriques très humides (à Saint-Girons, Toulouse et Millau), 3 cumuls 
humides (à Montélimar,  Montpellier et Marignane) et des cumuls médians (classe 
normale) dans les trois dernières stations (à Nice, Embrun et Perpignan);

•	 1985 - 2007, période sèche qui commence en 1985 et se termine en 2007. Durant 
cette phase, on note l’importance du nombre d’années à indice régional négatif 
(15) contre 8 années humides. On remarque cependant que plusieurs années 
enregistrent des cumuls négatifs ou positifs en dessous du seuil de + ou – 0,5 ce 
qui les classe dans la catégorie normale. Enfin, on constate aussi que pour certaines 
années, les excès pluviométriques l’emportent avec notamment l’année humide 

Nouaceur Zeineddine
Changement climatique et inondations dans l’espace méditerranéen français
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1996 (indice régional de + 2,02) et l’année sèche 2007 avec un indice de - 2,15. 
Enfin, dans le détail on remarque aussi que la tendance à la récurrence des années 
sèches l’emporte (cycle de 1988 à 1991), mais aussi en 1997 et en 1998 ainsi que 
pour les années 2006 et 2007;

•	 2008 – 2020, période qui affiche un cycle normal à tendance sèche. Les années 
humides sont plus fréquentes que durant la période précédente. L’indice régional 
annuel dépasse + 1 en 2008, 2014 et 2018. Dans le même temps, les conditions 
sèches sont toujours présentes et continuent à se succéder en cycles annuels de deux 
ou trois années, comme ça a été le cas pour la période précédente. Ainsi, les années 
2015, 2016 et 2017 enregistrent un indice régional négatif avec respectivement 
-1,01 pour cette première année, -0,76 pour la seconde et  - 1,77 pour la dernière 
année. À partir de 2018, on note un léger retour aux conditions humides. 

Comme on peut le voir, l’évolution de la pluviométrie sur une période qui avoisine 
un demi-siècle de mesure ne permet pas de dégager une tendance nette de ce paramètre 
climatique (mis à part pour la première période située entre les années 1973 et 1984). 
La forte variabilité qui affecte les données pour les années suivantes est un premier 
facteur d’explication propre au caractère du climat méditerranéen (le coefficient de 
variation calculé pour la totalité des stations et pour la période d’étude est évalué à 25 
%), le deuxième facteur pourrait être lié à l’extension spatiale de la région étudiée et à son 
hétérogénéité topographique. 

Des températures de plus en plus chaudes

L’évolution des températures montre une hausse confirmée dès la fin des années 
quatre - vingt. Les indices régionaux montrent d’une manière éloquente le décrochement 
net des séries chronologiques à partir de l’année 1988 pour les températures minimales 
(Tn) et  de 1989 pour les maximales (Tx) (fig. 2). 

Trois périodes caractéristiques marquent l’évolution des températures minimales (Tn):
•	 1973 - 1987, une prépondérance du nombre des années fraîches (indice régional). 

On note ainsi huit années avec des indices supérieurs à – 1,50. Une seule année 
dans cette première série enregistre un indice positif (1982 avec + 0.72). Trois 
années (1973, 1978, 1984) se démarquent par des corrélations positives (les 
différentes stations affichent la même tendance pendant l’année) de type «année 
très fraîche»;

Nouaceur Zeineddine
Changement climatique et inondations dans l’espace méditerranéen français
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•	 1988 - 2013,  marque le début du réchauffement constaté dans l’espace 
méditerranéen français. Le nombre d’années avec un indice positif (14) augmente 
sensiblement au détriment des années affichant un indice négatif (11). De plus, 
ces derniers indices sont relativement faibles sauf pour l’année 2010 ou l’on note 
-1,28.  Une seule année (2003) affiche une corrélation positive de type (année 
très chaude). Sur cette période, on note aussi six années (1994, 1997, 2003, 
2006,2009, 2011) avec un indice dépassant (+ 1);

•	 2014 - 2020, l’indice régional indique clairement une augmentation des années 
chaudes. Ces valeurs dépassent + 1 en 2014, 2019 et 2020. Cette dernière année 
affiche un indice de + 1,57 comparable à celui observé en 2003, elle se démarque 
aussi par une corrélation positive.

Pour les températures maximales (Tx), nous observons une organisation en quatre 
étapes principales:

•	 1973 - 1988, prépondérance des années très fraîches et fraîches avec trois années à 
corrélation positive (1979, 1980, 1981) de type (année très fraîche);

•	 1989 - 2013, début du réchauffement pour les températures maximales avec une 
prépondérance des années chaudes (18 années affichent des indices régionaux 
positifs). Ce marqueur dépasse + 1 en 1997, 2003, 2006, 2009, et 2011). Entre 
2003 et 2013, le réchauffement est plus affirmé (les valeurs des indices positifs 
sont plus importantes). Les indices régionaux négatifs ne concernent que 7 années 
(1993, 1996, 2002, 2004, 2005, 2010, 2013);

•	 2014 - 2020, cette période de 7 ans confirme le réchauffement climatique observé 
dans la région. Durant cette période, les indices régionaux sont supérieurs à + 1, 
ils confirment l’intensification de ce changement. L’année 2017 est marquée par 
une corrélation positive de type (année très chaude). 

L’évolution des températures maximales et minimales semble dans l’ensemble 
comparable. Ces tendances sont affichées selon trois phases pour les températures 
minimales et quatre pour les températures maximales. Le décrochement des séries 
chronologiques se fait en 1988 pour les « Tn » et en 1989 pour les « Tx ». Les deux 
dernières périodes des deux séries (2014 – 2020) sont comparables par l’intensité du 
réchauffement observé. En effet, à partir de 2014 une succession d’années positives est 
notée pour les deux séries.
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Les pluies intenses constituent l’une des principales causes des inondations

Dans l’espace méditerranéen français, les pluies intenses représentent un phénomène 
récurrent. Chaque année, durant la période automnale, ces phénomènes provoquent 
plusieurs inondations par crue subite et débordement des rivières et des fleuves. Pour 
faire face à ce fléau, un dispositif de vigilance (basé sur la prévision et la prévention) 
a été créé en 2001 par Météo – France. Ce système d’alerte informe la population, les 
services publics et les acteurs des services de secours de l’imminence d’un danger potentiel 
d’inondation avec un pas de temps de 24 h d’avance. Après les terribles catastrophes 
de Vaison-la-Romaine (1992) et du Gard (1999), ce système d’alerte va évoluer avec la 
mise en place du service central d’appui à la prévision des inondations (SCHAPI) en 
2003. Cette structure assure une veille hydrométéorologique (24 h / 24) sur l’ensemble 
des cours d’eau sur le territoire national et élabore la carte de vigilance « crues » dans le 
cadre du dispositif « Vigicrues 6». En 2011, ce réseau s’est enrichi d’un nouveau service 
(APIC), avertissement pluies intenses à l’échelle des communes (service mis en place 
par Météo - France et qui délivre des avertissements et des mises en garde en cas de 
situation pluviométrique potentiellement dangereuse). Enfin, en 2017, un nouveau 
service d’avertissement sur les crues soudaines va voir le jour (Vigicrues Flasch, dispositif 
d’information en cas de prévision hydrologique à caractère exceptionnel). Cette 
mobilisation pour la prévention et la gestion du risque témoigne de la complexité de 
la genèse de ce phénomène météorologique dont les conséquences sont à chaque fois 
très dommageables.    Connues comme des épisodes « cévenol » ou « méditerranéen » 
les pluies intenses observées dans l’espace méditerranéen français représentent un même 
phénomène provoqué par des dépressions actives pluvieuses ou des cellules orageuses 
localisées. Lorsqu’il concerne la région des Cévennes7 et plus spécifiquement les versants 
sud, il est appelé en référence à cette dernière région. Lorsqu’il concerne l’ensemble du 
territoire méditerranéen du Sud de la France ou une partie seulement de cet espace on 
le désigne comme un épisode méditerranéen. Météo - France (2019) estime la fréquence 
annuelle de tels évènements entre 3 et 6 épisodes par an dans les régions méditerranéennes.

6 https://www.vigicrues.gouv.fr/
7 Les «Cévennes» désigne une chaîne montagneuse constituée de petits massifs de basse ou moyenne altitude, à 

cheval sur les départements de l’Hérault, du Gard et de la Lozère.

Nouaceur Zeineddine
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Mécanisme de formation des pluies intenses (la Méditerranée un réservoir d’énergie)

La Méditerranée représente une importante machine thermodynamique (Somot, 
2008). Cette mer relativement chaude par rapport à l’océan Atlantique alimente en vapeur 
d’eau les masses d’air qui transitent par cet espace. Son influence sur la climatologie 
régionale s’étend jusqu’à la mousson africaine (Rowel, 2003, Peyrillé et al., 2007 (a et b), 
Fontaine et al., 2012 ) et concerne aussi une grande partie du sud de la France. Durant la 
période estivale, cet immense réservoir va accumuler toute l’énergie calorifique prodiguée 
par un fort ensoleillement et une intense radiation globale caractéristique de ces latitudes. 
À partir de ce réservoir d’énergie, durant la saison automnale, des remontées d’air chaud 
humide et instable sont véhiculées par les vents de sud de basses couches vers l’intérieur 
du continent. À cette période de l’année, la température de l’eau de mer reste assez élevée 
et dans le même temps, les flux d’altitude commencent à diriger du nord vers le sud de 
l’air frais. Cette configuration aérologique est favorable à l’apparition de pluies intenses. 
Ces phénomènes peuvent apporter l’équivalent d’un mois ou plus de pluie en l’espace de 
quelques heures.  En 2002, dans le Vaucluse, les pluies ont apporté l’équivalent de 313 
mm en 12 h. Sur la même durée, dans le département du Var en 2010, on a enregistré 
353 mm d’eau. En 2020, il est tombé en 24 h plus de 500 mm à Saint-Martin-Vésubie).

Le rôle du relief est primordial dans la formation des cellules orageuses 

Les remparts naturels des Cévennes s’opposent à l’entrée dans les basses couches d’air 
chaud et humide venant de la mer Méditerranée. La forte pente des versants au vent va 
servir de catalyseur à la condensation et à l’apparition des pluies et des orages sur ces 
régions (condensation par refroidissement et par ascendance des masses d’air). Le rôle 
du relief est parfaitement illustré par la carte de la pluviométrie annuelle (pluviométrie 
annuelle supérieure à 1200 mm) (fig. 3). Ce rempart est une première explication du 
phénomène très connue appelée « pluie cévenole ».

 Ce premier forçage est orographique, il explique le déclenchement d’un tel processus 
et parfois, la persistance de ces phénomènes sur les mêmes localités pendant plusieurs jours. 
Un deuxième forçage  aérologique provoqué par le système convectif lui-même a été mis en 
évidence par  Boudevillain et al. (2009) (ce processus est lié à l’évaporation des précipitations 
qui génère, en basses couches, un dôme d’air froid pouvant provoquer un soulèvement de 
l’air chaud et humide). Dans cette deuxième configuration, le relief peut intervenir comme 
facteur aggravant, mais il n’est pas à l’origine de l’apparition du phénomène.
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Une nette recrudescence des inondations durant la dernière décennie

La carte (fig. 4) montre les inondations qui ont affecté l’espace méditerranéen entre 
1988 et 2020. Tous les départements situés sur le littoral sont touchés par ce type de risque. 
On note aussi une vulnérabilité des premiers reliefs de la partie centrale (contreforts des 
Cévennes)  et des Préalpes dans la partie orientale.  D’un point de vue chronologique, les 
inondations des décennies (1991 – 2000 et 2001 – 2010) ont beaucoup plus touché les 
régions centre et « ouest ». Durant la dernière décennie (2011 – 2020), ces phénomènes 
s’étendent vers l’est  de l’espace méditerranéen français. Dans le même temps, on observe 
aussi que cette période se démarque par une plus grande fréquence de ces évènements (16 
épisodes contre 10 pour la décennie 2001 – 2010 soit une progression de près 60 %). 
Entre la décennie (1991 – 2000) et la décennie la plus récente, la progression a atteint 
167 %. Cette augmentation spectaculaire des évènements est probablement liée aux 
effets des changements climatiques et notamment à la recrudescence des évènements 
météorologiques extrêmes. Si l’on regarde de plus près les conséquences humaines et les 
causes qui ont engendré les inondations, on remarque que le nombre de décès le plus élevé 
est enregistré durant la décennie la plus récente (104 décès enregistrés entre 2011 - 2020). 

Cette carte nous révèle aussi que les épisodes les plus meurtriers peuvent concerner des 
départements ou les pluies intenses sont moins fréquentes. Ceci confirme que ces épisodes 
souvent orageux sont très localisés (38 morts dans le Vaucluse en 1992, 36 décès dans le 
département de l’Aude en 1999 et 26 personnes dans les Alpes Maritimes en 2020).

Fig. 3 - Carte des cumuls pluviométriques moyens dans la région méditerranéenne française et 
principaux reliefs  (1971 -2000). Source : pour la carte pluviométrique (Météo – France, 

http://www.meteofrance.com/accueil)  et modèle numérique de terrain (modifié par l’auteur).
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La répartition spatiale de la fréquence des épisodes pluvieux (supérieurs à 100 mm / 24) 
montre une zone centrale particulièrement exposée à ce risque (fig. 4). Ainsi, les trois 
départements de l’Ardèche, du Gard et de l’Hérault ont observé 39 % de tous les épisodes 
de plus intenses qui ont été enregistrés dans ces territoires entre 1990 et 2019. Si l’on 
rajoute la Lozère, on arrive à 47 % (ce qui conforte le rôle du relief dans la formation 
de ces phénomènes). Les Alpes - Maritimes le Var et les Pyrénées – orientales sont les 
autres départements ou la fréquence d’observation de ces phénomènes est importante, elle 
atteint près de 17 % pour ces trois zones cumulées. 

Conclusion 

Les changements climatiques observés dans la région d’étude révèlentque les pluies 
sont marquées par différents cycles (humide entre 1973 et 1984, sec entre 1985 et 2007 
et enfin, marquées par une alternance d’années sèches et humides entre 2008 et 2020). 

Fig. 4  - Pluies intenses, inondations et  décès dans l’espace méditerranéen français. Carte 
réalisée par l’auteur (Source des données: http://pluiesextremes.meteo.fr/france-metropole/-
Evenements-memorables-.html, http://floodobservatory.colorado.edu/Archives/index.html).

http://pluiesextremes.meteo.fr/france-metropole/-Evenements-memorables-.html
http://pluiesextremes.meteo.fr/france-metropole/-Evenements-memorables-.html
http://floodobservatory.colorado.edu/Archives/index.html
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La tendance des températures est plus nette. Elle montre un réchauffement important 
qui débute en 1988 pour les « Tn » et en 1989 pour les « Tx ». Ce cycle est clairement 
identifié en deux phases. La première phase est marquée par une plus grande fréquence 
des années chaude avec un retour de temps en temps des années fraîches. La deuxième 
phase marque l’intensification du réchauffement (à partir de 2014, les années chaudes se 
succèdent sans interruption et affichent des indices régionaux plus élevés).

L’une des conséquences des changements climatiques est sans nul doute 
l’augmentation des phénomènes extrêmes. Du fait du caractère intense des pluies 
qui sont générées lors des épisodes cévenols et méditerranéens, ces phénomènes 
représentent un risque élevé d’inondation par débordements des cours d’eau ou des 
crues éclairs. L’étude fréquentielle des classes d’intensités 100 mm /24 h a montré que 
ce phénomène touche plus particulièrement 4 départements, le Gard, l’Hérault, La 
Lozère et l’Ardèche. La tendance calculée pour 3131 évènements sur une période d’un 
peu plus de 50 ans  (1968 – 2019) pour les 18 départements étudiés s’est révélée non 
significative (coefficient détermination R2  = 0,0018). Le décompte des catastrophes 
liées aux inondations est loin d’être clos dans cette région de la France puisqu’à chaque 
période automnale ce risque est à nouveau pressenti:

•	 Le premier paramètre qui autorise une telle affirmation est lié aux conséquences des 
changements climatiques actuels sur la mer méditerranée (source de l’alimentation 
en chaleur et en humidité des masses d’air dans le développement des épisodes 
méditerranéens observés dans le sud de la France). Une hausse du niveau de la mer 
et une élévation des températures de surface sont attendues. Skliris et al. (2011) 
ont détecté grâce à une étude des données satellitaires (AVHRR, Advanced Very 
High Resolution Radiometer) sur 24 ans (1985 – 2008) une forte hausse de la 
température de surface  avec une accélération à partir des années quatre - vingt 
dix. Sakalli en 2017, chiffre l’élévation des température de surface à + 0,4 °C par 
décennie pour la période (1986 - 2015).  D’autres études prospectives suggèrent 
aussi une hausse de ce paramètre (Collins et al., 2013, Mizuta et al., 2014, Pastor 
et al., 2015, 2018). En tenant compte des résultats des recherches actuelles (ciblés 
sur la tendance actuelle et sur des projections dans le futur) l’augmentation de la 
température de la mer Méditerranéen devrait s’amplifier dans les années à venir;

•	 Le deuxième paramètre est relatif à une donnée humaine. Il est caractérisé par la 
pression du poids démographique sur le milieu naturel et l’urbanisation massive 
et accélérée des territoires. Entre 1970 et 2000, la superficie cultivée des 880 
communes littorales françaises a reculé de 20 %, soit une perte de 200 000 ha 
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(Daligaux et al., 2013). Selon l’Insee8 (institut national de la statistique et des 
études économiques),  17,5 % des logements construits depuis 2010 dans les zones 
littorales sont situés en zones potentiellement inondables. Ainsi, la conquête des 
terres imperméabilise les sols et empêche l’infiltration de l’eau.  À titre d’exemple, 
le village de La Garde situé dans le département du Var a vu sa population 
multiplier par 5 en 50 ans. Cette progression spectaculaire est accompagnée aussi 
d’un élan exceptionnel de l’urbanisation. La densité de la population amplifie les 
conséquences des inondations. Dans l’espace méditerranéen français ces valeurs 
sont élevées. Dans la région « Provence - Alpes - Côte - d’Azur » près de 20 % 
de la population française occupe ce territoire qui ne représente que 10 % de 
la superficie du territoire de la France (Desrivierre, 2019). La conjonction des 
facteurs humains et climatiques contribue à expliquer les lourds bilans qu’on a 
observés ces dernières années dans ce secteur très vulnérable du sud de la France. 
Les dispositifs de gestion et de prévention des risques existant aujourd’hui dans 
cette région sont très performants et la législation concernant l’occupation des sols 
très contraignante. Cependant, il n’est pas exclu que les prochaines années soient 
encore marquées par ces catastrophes tant les enjeux économiques sont élevés et 
les efforts pour limiter les effets des changements climatiques limités.
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Resumé

Les crues et les inondations des agglomérations du Rif méridional méritent une 
attention particulière dans le processus d’aménagement et d’urbanisme. Le cas du 
centre Aïn Aïcha est représentatif. En effet, la combinaison des processus physiques et 
anthropiques influence le système hydrologique de l’Oued Ouerrha à Aïn Aïcha.

Le présent travail porte sur la détermination et la cartographie des zones inondables 
à travers l’application des approches historiques et hydrogéomorphologiques. Elle vise 
à cartographier les zones qui devront être qualifiées de non ædificandi et, au-delà, à 
inciter à l’intégration le concept de risque hydrologique dans la planification et la 
gestion urbaine par les décideurs-aménageurs de la municipalité de Aïn Aïcha.

Mots clés: Risques hydrologiques, zones inondables, gestion des risques, centre urbain 
Aïn Aïcha, Rif méridional.

Abstract

Mapping of flood risk areas in the emerging urban centres in the southern central Rif: 
reality of risks and management perspectives case of emerging centre of Aïn Aïcha, Taounate 
province, Morocco. Flooding in the urban agglomerations of the Southern Rif Mountains 
deserves special attention in the planning process. The case study of Aïn Aïcha center is 
representative. The combination of physical processes and anthropogenic processes 
influences the Hydrological System of the Ouerrha Wadi in Aïn Aïcha.

This chapter deals with the identification and mapping of floodplains through the 
application of historical and hydrogeomorphological approaches. It aims at mapping 
the areas that will have to be qualified as “non-flood-prone” and, beyond that, at 
encouraging the integration of the concept of hydrological risk in urban planning and 
management among the decision-makers in the municipality of Aïn Aïcha.

Keywords: Hydrological risks, flood zones, risk management, urban centers, southern Rif.
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Introduction

Les risques naturels, dont les inondations urbaines au Maroc, représentent les problèmes 
environnementaux les plus importants de nos jours ; et ce, à cause de leurs impacts sur la 
population, les infrastructures et les constructions. Ses impacts économiques dénotent de 
l’augmentation des dépenses de l’État pour supporter la charge des pertes. Le pays, par sa 
situation dans le sud du bassin méditerranéen à caractère climatique turbulent, a connu 
une série de risques environnementaux durant des périodes hydrologiques exceptionnelles 
: inondations de la plaine du Gharb 2010, Tiznit 1982, Séfrou 1994, Guigou 2002, Fès 
2010 et 2015, Oujda et Er-Rachidia 2006, etc. 

La zone d’étude appartient aux marges méridionales du Rif central, qui est l’une des 
régions les plus importantes, caractérisée par la complexité et la diversité des problèmes 
morphodynamiques et hydrodynamiques où les inondations répétées des vallées 
urbanisées menacent l’environnement urbain (G. Maurer, 1968 et 1979; J. Gartet, 2001, 
2006 et 2007; Y. El Alami, 2020). 

La situation du centre Aïn Aïcha dans la région de Taounate (fig. 1) pose des problèmes 
liés aux inondations urbaines, qui représentent un des principaux obstacles de l’urbanisme 
et de l’aménagement dans cet environnement fragile. L’enjeu réside dans la combinaison 
complexe des facteurs naturels (érodibilité des roches, agressivité pluviométrique, 
violence des crues, érosion et dégradation des berges) et d’autres humains (pression sur 
les ressources naturelles, urbanisation non contrôlée au détriment du domaine public 
hydraulique, etc.). Dans cette vallée large et encaissée des périodes hydrologiques 
exceptionnelles ont fortement marqué les zones urbanisées devenues fréquemment des 
zones à risque d’inondations. Aujourd’hui, il est rendu nécessaire, pour les autorités 
responsables, de développer des programmes d’aménagement et de protection de cet 
environnement fragile, qui contribuerait au développement intégré et équilibré des zones 
ouvertes à l’urbanisation dans le Centre Aïn Aïcha (Paabvo, 1996). 

Ce travail se propose d’aborder les inondations urbaines à Aïn Aïcha en identifiant 
les zones inondables, considérées à risque  ; et ce, pour concevoir une gestion efficace 
des inondations et des effets négatifs sur l’environnement urbain dans cette zone. Pour 
aboutir, il est visé à répondre aux objectifs suivants :

•	 L’analyse globale des différents facteurs contribuant aux inondations et aux 
submersions;

•	 L’identification des inondations de référence (inondations historiques) les plus 
importantes ayant touché la zone, et la caractérisation des degrés du danger résultant;
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•	 L’évaluation des dommages causés et du coût économique du risque;
•	 L’établissement des programmes d’aménagement et la volonté d’introduire le 

concept de Plan d’Exposition aux Risques d’Inondations dans le domaine de 
l’urbanisme permettra une gestion efficace des crues urbaines. 
La présente étude se base sur les approches historique et hydrogéomorphologique afin 

de déterminer les limites des débordements dans la plaine alluviale de l’Ouerrha à 
Aïn Aïcha. L’approche historique permet de déterminer les étendues et les limites du 
débordement lors de chaque inondation, puis de limiter les zones constamment menacées. 
L’approche hydrogéomorphologique (fig. 2) permet de définir les niveaux de submersion, 
basée sur les indices morphologiques des dépressions fluviales, où l’identification des 
unités hydrogéomorphologiques renseigne sur le fonctionnement des zones immersibles 
(A. Gartet, 2006, J. Gartet, 2015; Y. El Alami, 2020). 

L’approche hydromorphologique identifie également avec précision les unités 
qui reflètent divers comportements hydrologiques du cours d’eau, se rapportant 
aux trois unités principales : le lit mineur, le lit moyen, et le lit majeur. Le 
processus d’identification de ces trois unités géomorphologiques relève des critères 
morphologiques des basses et très basses terrasses (abords, pentes, berges, etc.).En 
plus des sédiments en termes de structure, de couleur et de texture, puis la nature et 
la composition rocheuse des unités ; d’autres critères s’ajoutent tels que la végétation 
et les activités humaines dans ces lits fluviaux. 

Fig. 1 - Localisation du secteur Aïn Aïcha dans la vallée moyenne de l’Ouerrha.
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Les facteurs dynamiques : Genèse et évolution 

Les facteurs naturels contrôlant les inondations au Centre Aïn Aïcha

Les précipitations sont caractérisées par des irrégularités liées au caractère fluctuant du 
climat méditerranéen, avec une quantité importante de précipitations hivernales (43,5%) 
concentrées (Tableau I). Cela explique les niveaux d’eau élevés et traduit le caractère 
violant des inondations, avec 27,6% d’averses concentrées en automne, causant de graves 
pertes pour la population riveraine de l’Ouerrha. 

Fig. 2 - Relations topographiques entre les différents lits (Source : J.-L. Ballais et al., 2005).

Sep. Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Aout

11.32 43.45 76.48 79.52 62.77 64.48 48.58 53.29 29.45 4.42 0.55 1.23

Tableau I - Précipitations mensuelles moyennes à la station Aïn Aïcha.

Source: Agence du Bassin Hydraulique du Sebou, 2016.

La position topographique de la vallée encaissée dans la dépression du moyen 
Ouerrha aux environ de la localité de Aïn Aïcha joue un rôle important dans 
l’augmentation du risque d’inondation en raison du relief montagneux qui reçoit des 
précipitations importantes. Les altitudes de la vallée, comprises entre 200 et 350 m, 
sont bordées par les hauts reliefs du Rif méridional. En outre, le centre Aïn Aïcha se 
situe à un niveau de pente inférieur à 3° ; ce qui explique les limites croissantes des 
inondations affectant les installations humaines et les terres agricoles. La rareté de la 
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végétation et l’agressivité des précipitations ont également accru l’intensité de l’activité 
érosive des berges, en raison du contexte géologique, de la prédominance des roches 
meubles, de l’approfondissement du cours d’eau durant le quaternaire et de la pression 
exercée par l’homme sur la nature (J. Gartet, 2001). De plus, la zone se caractérise par 
la faible perméabilité des roches, en particulier dans les zones escarpées ; c’est pourquoi 
le temps de réponse des crues aux averses augmente, où les débits liquide et solide 
augmentent proportionnellement.

Les facteurs humains contribuent à l’augmentation du risque d’inondation au 

Centre Aïn Aïcha

L’homme est considéré un facteur important dans le déséquilibre des milieux. Son 
influence sur l’inondation à travers les pratiques quotidiennes à l’amont du bassin, en 
particulier dans le périmètre d’aménagement à Aïn Aïcha. Il contribue à l’élimination 
du couvert forestier et accentue l’érosion linéaire et les mouvements de masse ; ce qui 
provoque l’augmentation de l’érosion et la vitesse de l’écoulement. Dans le fond de la 
vallée, des changements dans la direction des chenaux sont favorisés par les prélèvements 
acharnés des matériaux dans les sablières et gravières. D’autre part, les rejets sauvages des 
déchets et l’expansion urbaine non contrôlée qui amorce le domaine public hydraulique, 
augmentant ainsi le risque d’inondation.

Sur la base de l’analyse, on constate que la combinaison des facteurs naturels 
et anthropiques contribue à la genèse des risques liés aux inondations dans cette 
localité, reconnue par la fréquence des inondations qui ont causé – dans le passé – 
des pertes considérables.

Les manifestations des inondations dans la zone urbaine de Aïn Aïcha

Cartes d’inondabilité à partir des inondations historiques à Aïn Aïcha

Le centre urbain a connu une série de situations hydrologiques exceptionnelles. Dans 
ce propos, nous analysons deux situations différentes de la submersion historique  : la 
première produite durant la saison sèche (septembre 1998) ; la seconde, durant la saison 
humide (mars 2010).
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Données hydrologiques et cartographie de l’inondation du 29 septembre 1994

L’inondation automnale, qu’a connue l’ensemble du bassin-versant, s’est produite 
à la suite d’une longue période pluvieuse, causant le 29 septembre 1994 de graves 
inondations, avec des dégâts importants et des pertes humaines et matérielles. Les résultats 
du questionnaire que nous avons effectué, dénotent que les eaux de crue ont atteint des 
limites extrêmes, emportant de nombreux animaux d’élevage, qui se sont trouvés sur la 
trajectoire en raison de la violence des averses et de la soudaineté des crues. Celles-ci ont 
menacé le pont principal reliant Aïn Aïcha et Taounate, sur la route nationale 8. Aussi, 
d’importantes zones agricoles à Bled Swati ont été inondées. Certaines parties de la zone 
où s’étale le marché hebdomadaire ont été ravagées et détruites. 

La zone qui a connu la concentration de cette tempête, s’étend entre le barrage d’Al-
Qansra à l’ouest et la ville de Taza à l’est, en raison du passage des courants de basse 
pression sur les chaines montagneuses de l’Atlas et du Rif. Cette tempête s’est déplacée 
rapidement et a recouvert l’axe entre Boured à l’est et Aïn Aïcha à l’ouest (fig. 3 et 4). Les 
pluies ont commencé vers 18h jusqu’à 22h du mercredi 28 septembre 1994, et la Station 
Bab Ouender située à 18 km en amont du centre Aïn Aïcha qui a enregistré 137 m3/s 
comme débit de débordement maximal à 22h du même jour, et un débit maximal de 
débordement de 136 m3/s à la station d’Aïn Aïcha à 1h du matin du jeudi 29 septembre 
1994 (fig. 5).

Données hydrologiques et cartographiques de l’inondation du 7 mars 2010

Les fortes pluies dans la moitié nord du pays ont entraîné une forte saturation des 
bassins rifains au nord, avec des précipitations de 850 mm enregistré à Aïn Aïcha et de 
1347 mm à Bab Wonder en 2009-2010. Ces fortes pluies ont provoqué le gonflement des 
débits à 93,2 m3/s/an durant la saison 2009/2010. Les précipitations ont atteint leur plus 
haut niveau en mars 2010, avec 913 mm avec 68% des précipitations totales enregistrées ; 
ce qui a contribué à l’augmentation des débits dans toute la vallée encaissées de l’Ouerrha 
atteignant les 4200 m3/s comme débit maximal de crue (fig. 6).

L’abondance pluviale avait entraîné une élévation du niveau d’eau de l’Ouerrha au 
cours de cette période. Le débit aurait atteint des valeurs maximales ; ce qui a conduit à 
l’inondation du marché hebdomadaire, à la submersion de la RN 8, à la menace du pont 
situé sur oued Ouerrha, et à l’inondation des locaux commerciaux situés sur la rive gauche 
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Fig. 3 -  Précipitations dans les stations du bassin du Sebou et débit maximal dans la vallée de 
l’Ouerrha à Aïn Aïcha.

Fig. 4 - Débit maximum de l’Oued Ouerrha les 28 et 29 septembre 1994 dans les stations Bab 
Ouender et Aïn Aïcha.

1: limites de la submersion, 
2: sapement des berges, 
3: cours d’oued el Berria, 
4: récifs et ruisseaux saisonniers, 
5: route nationale, 
6: route secondaire,    
7: Berges aménagées, 
8: le lite moyen de l’oued Ouerrha, 
9: collines, 
10: vallées ; 
11: points d’altitudes

Fig. 5 - La submersion causée par 
l’inondation du 29 septembre 1994.
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du cours. La zone urbaine est devenue envahie par les eaux de crue chargées de boue issue 
des terrains agricoles à Bled Swati s’étendant du fond du canal à l’Est jusqu’à la confluence 
Ouerrha avec son affluent oued El Berria à l’ouest (fig. 7). 

Fig. 6 - Précipitations et débit maximal de la vallée de l’Ouergha pendant la crue de mars 2010.

1 : limite de la submersion, 
2 : sapement de berges, 
3 : cours de l’oued El Berria, 
4 : oued saisonnier, 
5 : route nationale n°8, 
6 : route secondaire, 
7 : Berge aménagée, 
8 : lit moyen de l’oued Ouerrha, 
9 : relief collinaire, 
10 : vallée ; 
11 : point d'altitude.

Fig. 7 - Zones de submersion de 
l’inondation du 07 mars 2007.

Zones menacées par les inondations à Aïn Aïcha

La fréquence du risque d’inondation au centre Aïn Aïcha a conduit à la menace de plusieurs 
zones et quartiers où les constructions anarchiques les avaient affecté durant les années ’80 et ‘90 
sans tenir compte des effets de crues, au dépend des règles de l’urbanisme et de l’aménagement.
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Caractéristiques géomorphologiques de la basse vallée de l’Ouerrha au environ 

de Aïn Aïcha

La basse vallée Ouerrha à proximité du centre connait une forte activité 
hydrodynamique liée aux variations des débits annuels et saisonniers (ABHS, 2008).

L’identification des unités hydrogéomorphologiques de la vallée permet de définir les 
limites correspondantes aux inondations (fig. 8). Elle permet ainsi la cartographie des zones 
inondables à partir des critères topographiques (talus et replats) et géomorphologiques 
(nature des dépôts et analyse des sédiments). Ces résultats sont corrélés à ceux du 
questionnaire où il apparait que les limites de la plupart des inondations historiques 
confortent celles de l’approche hydrogéomorphologiques (Y. El Alami, 2020). De même, 
les manifestations hydrodynamiques (inondation, dégradation des berges, changement 
dans le tracé du cours, dégradation des terrains agricoles, etc.) concordent avec les 
principales crues historiques (J. Gartet et al., 2001 et 2012).

Niveaux hydrogéomorphologiques de la submersion au centre Aïn Aïcha

La vallée de l’Ouerrha se caractérise par son hydrodynamisme au niveau des unités 
morphologiques qu’elle forme en raison des débits fluctuants selon les saisons. La 
dynamique de l’Ouerrha forme une morphologie particulière de la plaine inondable (J. 
Gartet, 2001):

•	 Un chenal principal et des chenaux secondaires anastomosés;
•	 Un grand nombre des sablières et gravières dans le lit moderne;
•	 des lits mineur, moyen, majeur régulier et majeur exceptionnel. 
Les formations qui caractérisent ces unités morphologiques se composent 

essentiellement de deux parties:
•	 La partie inférieure est constituée des alluvions grossières (gravier et granulats), 

ces gros matériaux s’accumulent au fond du cours d’eau pendant les périodes de 
débit maximal;

•	 La partie supérieure est constituée des sables, limons et argiles. Les matériaux fins 
(limons et argiles) transportés en suspension, accumulés lors des débordements 
atteignent les lits majeurs ordinaire et exceptionnel (photo 1);

•	 La morphologie de la vallée de l’Ouerrha avait subi des changements spatiaux au 
cours de la période étudiée (1965-2018), notamment au niveau de trois sections à 
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méandres. Ces variations sont considérables : le premier, à l’amont de la localité Aïn 
Aïcha, au niveau de Bled Swati ; le second, au niveau du marché hebdomadaire. 
Un troisième tronçon, de moindre importance, à la confluence Ouled Omar – O. 
Ouerrha à l’aval du centre urbain (Y. El Alami, 2020).

Ces trois méandres représentent des modèles exprimant la dynamique fluviale, que 
le cours de l’Ouerrha avait connue dans cette section. On observe qu’entre 1965 et 
2018, à la jonction du Bled de Swati, le développement du méandre se fait vers la gauche 
avec 272 m. Le méandre s’est orienté ensuite vers la rive droite en direction des côtes le 
long de la RN 8 sur 283 m durant la même période, menaçant ainsi la plateforme de la 

1: lit mineur de l’oued Ouerrha, 2: lit majeur de l’Ouerrha, 3: lit majeur exceptionnel de l’Ouerrha, 
4: berge dégradée, estompée, 5: berge nette, 6: cours de l’oued El Berria, 7: réseau saisonnier, 8: 
route nationale n° 8, 9  route secondaire, 10: pont, 11  courbe de niveau, 12: point d’altitude.

Fig. 8 - Identifications des unités hydrogéomorphologiques de la vallée de l’Ouerrha, à 
proximité de du centre Aïn Aïcha (Sources : carte topographique de Tissa au 1/50000 + images 

satellitaires + mesures de terrain)
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route nationale 8. On constate également qu’au niveau des quartiers habités, le cours de 
l’Ouerrha avait migré de 237 m vers les quartiers situés sur la rive gauche ; ce qui explique 
l’impact des inondations fréquentes et les dégâts produits. À l’aval du centre, près d’Ouled 
Omar, on constate que le cours a connu une forte dynamique, estimée à environ 190 m 
au cours de la même période, en direction de la zone bâtie et de la RN 8 (Tableau II).

Photo 1 - Unités morphologiques de la 
plaine inondable de la vallée Ouerrha 

au centre Aïn Aïcha.

Photo 2  - Niveaux d’immersion à Bled Swati sur la rive gauche de la vallée de l’Ouerrha à Aïn Aïcha.

La dynamique fluviale des trois méandres s’est reflétée sur le développement des 
différents niveaux d’inondation au sein de la vallée naturelle (fig. 9 et 10), dont le niveau 
topographique augmente progressivement depuis le cours d’eau principal jusqu’au dernier 
niveau d’inondation (L4) délimitée par les matériaux de niveaux des basses terrasses (T1 
et T2) (photo 2). 
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La dynamique des méandres à proximité du marché hebdomadaire sur la rive 
gauche de l’oued Ouerrha a entraîné différents niveaux d’inondation. Les mesures sur 
le terrain montrent la présence de quatre niveaux d’inondation ; ce qui met en évidence 
l’individualisation de niveaux submergés (Tableau II). Cela peut également être constaté 
dans la zone d’Ouled Omar au sud du centre urbain Aïn Aïcha.

Moyenne annuelle 
(m/an)

Migration du 
cours (en mètre)

Longueur du 
cours en 2018

Longueur du 
cours en 1965Méandres fluviaux

+5.6+28525652280Méandre de blad swati

-8.8-44919292378Méandre du Souk

-0.6-3325522585Méandre de wlad omar

Tableau II - Caractéristiques morphométriques des méandres dans la vallée de l’Ouerrha au 
centre Aïn Aïcha.

1: vallée naturelle de Ouerrha au niveau de Ain Aicha, 2: cours de l’Ouerrha en 1965, 3: cours 
de l’Ouerrha en 2018, 4: halo du méandre entre 1965 et 2016 (en mètres), 5: courbes de niveaux 
espacés de 10 m, 6: route nationale 8, 7: route secondaire, 8: pont, 9: limites du périmètre 
d’aménagement du centre Aïn Aïcha.
Fig. 9 - Dynamique des méandres de l’Ouerrha au niveau du centre Aïn Aïcha entre 1965 et 2018.
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Emplacement des quartiers résidentiels et des équipements socioculturels au 

Centre Aïn Aïcha

L’emplacement du centre Aïn Aïcha, sur la rive gauche de la vallée, est soumis à un 
hydrodynamisme bien marqué, du fait de sa situation au pied du Koudiat El Melkh, 
rendu vulnérable aux apports latéraux et longitudinaux. De ce fait, la plupart des entités 
urbaines sont menacées par les inondations, en particulier ceux situés le long de la RN 8, 
qui les rend constamment vulnérable à la montée des eaux. Les seules zones qui demeurent 
non menacées restent celles situées le long de la route secondaire en direction du Centre 
Aïn Mediouna.

Les habitations et les bâtiments administratifs sont directement menacés, l’immersion 
demeure fortement possible lorsque l’inondation se produit. Les locaux commerciaux 
et les établissements d’enseignement, situés sur la rive gauche de l’Ouergha sont les plus 
exposés. Le mur de de clôture du marché hebdomadaire et les bâtiments résidentiels sont 
actuellement affectés. Le pont principal et le Centre de travaux agricoles restent menacés 
à chaque crue de référence décennale (fig. 11).

1: Formations des niveaux fluviales (T2 ; T1), 2: Matériaux alluviaux grossiers modernes (gravier et 
granulat), 3: Matériaux fins (limon fin et sable), 4: Talus et limites des niveaux d’immersion,
L1: niveau d’immersion 1 (Lit 1), L2: niveau d’immersion 2, L3: niveau d’immersion 3, L4  niveau 
d’immersion 4, Barre : formations sédimentaires d’embâcles proches du niveau du cours d’eau.
Fig. 10 - Coupe géomorphologique dans la vallée de l’Ouerrha à Blad Swati en amont du centre 

Aïn Aïcha.
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1: Danger très fort; 2: Danger fort à modéré; 3: Danger faible; 4: Espaces hors danger; 5: cours d’eau 
principal; 6: cours d’eau secondaire; 7: ravin et ruisseau saisonniers; 8: sens de la submersion active; 
9: submersion passive; 10: courbe de niveau; 11: berge sapée; 12: route menacée; 13: bâtiments menacés; 
14: ouvrage de protection menacé; 15: route nationale n° 8; 16: route régionale n° 408; 17: ponts; 
18: limites du périmètre d’aménagement du centre Aïn Aïcha; 19: carrières (sablière et gravière).

Fig. 11 - Zonage des risques d’inondation dans le périmètre urbain de Aïn Aïcha.
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Gestion du risque d’inondation et de la problématique de l’aménagement au centre 

d’Aïn Aïcha

La localité de Aïn Aïcha connaît le phénomène d’inondation depuis sa création 
à l’époque coloniale, mais le danger des inondations n’était pas aussi grave qu’il l’est 
aujourd’hui, de sorte que l’intervention requise par l’État se faisait par l’intermédiaire des 
acteurs responsables. Malgré la réalisation d’une étude en 2010 par l’Agence du Bassin 
Hydraulique de Sebou pour protéger les zones d’aménagement à Aïn Aïcha, il demeure 
aujourd’hui insuffisant pour protéger cet environnement du risque d’inondation lors des 
périodes de forts débits.

Outre ces mesures, l’arsenal juridique reste inactif de manière optimale (loi 11-03 sur 
la conservation de l’environnement, Loi 12-03 sur l’étude de l’impact environnemental, 
loi 01-08 sur l’exploitation des carrières, lois 10-95 et 35-15 relatives à l’eau).  Le sort des 
zones proches des cours d’eau reste imprécis et la notion de risque naturel en vertu des 
lois antérieures reste peu figée, tant qu’elle n’a pas été abordée en détail, à l’exception de 
l’article 19 de la Loi 12-90 relative à l’urbanisme, qui définit les domaines interdis à toutes 
formes d’urbanisation. 

Mesures prises pour la protection du centre Aïn Aïcha contre les risques d’inondation

Evoquant l’histoire des inondations dans cet espace fragile et face au manque de 
moyens pour réduire ce danger, la population et les services de la commune ont interagi 
avec les possibilités offertes. Rappelons ici, les initiatives entreprises par ce Conseil 
communal suite à la montée des eaux de l’Ouerrha, où il a été construit des barrières de 
sable le long de la rive gauche. Plus tard, des barrières en béton armé et le boisement des 
versants de Koudiat El Melkh ont été entrepris. 

Dans le cadre du partenariat entre la Communauté d’Ain Aïcha et l’Agence du bassin 
hydraulique de Sebou ainsi que l’Agence Urbaine de la Ville de Taounate, il y a l’intention 
de préparer les récifs de la région, qui sont l’un des principaux facteurs contribuant aux 
inondations et ces dégâts selon l’étude réalisée par l’ABHS en 2008. Ce projet propose 
l’évacuation des eaux pluviales et de pluies torrentielles, par la construction des canaux 
souterrains en béton qui passent sous la route nationale 8 pour s’écouler dans la vallée de 
l’Ouerrha (MEPN, 1978).
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Propositions d’aménagement et protection du Centre Aïn Aïcha contre les inondations

Face à la récurrence des catastrophes environnementales associées aux aléas 
hydrologiques dans les zones urbaines (A. Houari et al., 2019), il est nécessaire de prendre 
en compte les composantes du milieu et la nature des interventions.

Pour faire face au risque d’inondation dans cette localité, il convient d’appliquer les 
recommandations suivantes:

•	 Phase de planification : un processus mis en œuvre pour éviter l’apparition du 
risque, et comprend toutes les mesures qui renforceraient l’immunité du milieu au 
phénomène potentiel de deux façons : l’achèvement des installations défensives, et 
l’établissement de méthodes de prévention;

•	 Phase des mesures : répondre à la catastrophe, c’est-à-dire mettre en place un 
système automatisé qui permet de minimiser le risque dès son déclenchement;

•	 Phase de sauvetage : pris pour rétablir l’équilibre perdu et compenser les pertes et les 
destructions liées à la structure menacée dans le cadre d’un développement global. 

Afin de proposer un aménagement spatial qui intègre la notion de risque dans les 
documents d’urbanisme, les mesures suivantes doivent être prises:

•	 Prise en compte des particularités des milieux et réalisation des Plans d’Exposition 
aux Risques d’inondation (PER-I);

•	 Réalisation du Schéma Directeur d’Assainissement liquide et solide pour la 
protection contre le ruissellement urbain;

•	 Aménagement des bords de la vallée de l’Ouerrha et des versants débouchant sur 
les zones urbaines;

•	 Réalisation des bassins de collecte conformément aux contrôles environnementaux 
pour protéger les lits et réduire l’agression aux abords du centre Aïn Aïcha;

•	 Rationalisation de l’exploitation des carrières en légalisant l’octroi des permis, avec 
engagement de la mise à l’état des carrières alluvionnaires;

•	 Donner la priorité à la création d’espaces verts et d’espaces interdits à la 
construction dans les zones fragiles non ædificandi;

•	 Mise en œuvre des lois de l’urbanisme et de l’aménagement, en renforçant les 
mécanismes de contrôle;

•	 Sensibilisation sur les dangers de la croissance de l’urbanisation des espaces fragiles 
et inondables.
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Conclusion

Au terme de ce travail, il apparait clairement que la sensibilité des milieux 
morphodynamiques et hydrodynamiques constitue la règle dans cette partie du Rif 
central méridional. Le régime hydrologique – étant torrentiel – se calque parfaitement 
sur celui des pluies dans un bassin où l’érodibilité des roches et l’imperméabilité fait 
que le temps de réponse des crues aux averses devient court. Lors des périodes de 
hautes-eaux, l’encaissement notable de la vallée moyenne de l’O. Ouerrha à Aïn Aïcha, 
engendre les débordements répétés atteignant la basse vallée qui abrite des quartiers 
d’habitation et les infrastructures.

L’individualisation des lits d’inondations basée sur les deux approches historique et 
hydrogéomorphologique a permis d’effectuer un zonage en fonction des degrés de risques 
hydrologiques. Le document cartographique qui en résulte constitue, en cette étape, une 
plateforme pour les aménageurs-décideurs permettant de réaliser un PER-Inondation à 
Aïn Aïcha où le zonage devra prendre en compte la fréquence des crues et le degré des 
risques d’inondation. En matière d’urbanisme et d’aménagement, des zones doivent être 
identifiées en zones soumises aux risques, zones à l’abri, et d’autres intermédiaires où 
l’affectation de chacune d’entre-elles relève de son aptitude à l’occupation.

Certains programmes d’aménagement contre les crues ont été appliqués par des 
organismes tels que l’Agence du Bassin Hydraulique de Sebou en partenariat avec les 
autorités locales, les Travaux publiques et l’Agriculture. Ces programmes méritent 
aujourd’hui d’être repensés si toutefois les inondations se poursuivent dans cette localité 
reconnue à risque d’inondation. 
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Resumo

O presente trabalho objetiva uma análise dos riscos naturais na zona costeira 
adjacente à foz do rio Apodi-Mossoró, Nordeste do Brasil, com o intuito de identificar 
processos perigosos ambientais de importância para o ordenamento territorial de 
territórios turísticos. Os métodos se baseiam em análise sistêmica e integrada do 
ambiente e pesquisa de campo. Os principais perigos identificados estão relacionados 
à dinâmica costeira da área de estudo e possuem diferenças quanto à severidade e 
vulnerabilidade, em função de sua localização no território. Espera-se que o estudo 
possa servir de auxílio à gestão ambiental e ordenamento territorial com vista ao 
controle e mitigação de processos perigosos em âmbito municipal e no território da 
Costa Branca.

Palavras-chave: Riscos naturais, erosão costeira, avanço de dunas, território turístico.

Abstract

Dangerous processes in the coastal zone adjacent to the mouth of the Apodi-Mossoró 
River, Northeastern Brazil. The present work aims to analyse the natural risks in the 
coastal zone adjacent to the mouth of the Apodi-Mossoró River, Northeast Brazil, in 
order to identify dangerous environmental processes of importance for the territorial 
planning of tourist territories. The methods are based on systemic and integrated analysis 
of the environment and field research. The main hazards identified are related to the 
coastal dynamics of the study area and differ in severity and vulnerability, depending on 
their location in the territory. It is expected that the study can serve as an aid to 
environmental management and territorial planning for the control and mitigation of 
dangerous processes at the municipal level and in the territory of the Costa Branca.
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Introdução 

O estudo dos riscos naturais no âmbito da ciência geográfica tem uma longa história 
e tradição. Desde a década de 1920, vários estudos foram realizados com o intuito de 
compreender a atuação de fenômenos da natureza e seus impactes no ambiente e na 
sociedade, sobretudo aqueles decorrentes de eventos extremos como inundações, secas, 
furacões, erosão e vários outros (Marandola Júnior & Hogan, 2004; Montz & Tobin, 2011). 

Apesar dessa longa tradição, há ainda muita confusão quanto aos aspectos conceituais 
que envolvem o estudo dos riscos naturais (Marandola Júnior & Hogan, 2004; Olimpio 
& Zanella, 2017). Parte dessa confusão decorre da utilização dos principais conceitos que 
envolvem o risco, como perigo e vulnerabilidade. Para muitos autores, o risco é função do 
perigo e da vulnerabilidade, sendo o perigo muitas vezes compreendido como um processo 
natural que ocorre no território, enquanto a vulnerabilidade estaria relacionada à presença 
do ser humano e dos elementos inseridos por este no território (Rebelo, 2003 e 2010). 
Sendo assim, para existir risco, é preciso que haja perigo e vulnerabilidade. De modo mais 
ou menos consensual, na Geografia, o estudo dos riscos envolve necessariamente o estudo 
dos perigos ou processos perigosos e das vulnerabilidades.

Segundo Lourenço (2004) os riscos naturais podem ser caracterizados em função de 
sua origem, como naturais, antrópicos ou mistos. Segundo este autor, os riscos naturais 
são aqueles que têm sua origem na natureza, na dinâmica dos processos naturais ou 
que tem essa dinâmica como a principal responsável pelo processo de manifestação no 
território, ou seja, pela crise; os riscos antrópicos, por sua vez, são aqueles que se originam 
de ações humanas ou que tem no ser humano o principal agente deflagrador do processo 
que provoca a crise; e, os riscos mistos são aqueles em que há a participação conjunta do 
ser humano e da natureza, de modo a não se conseguir separar a participação mais efetiva 
de um ou de outro nesse processo (Lourenço, 2006; Lourenço, 2004).

Nesse contexto, o presente artigo trata de um estudo voltado à análise de riscos 
naturais em áreas litorâneas de interesse turístico. Objetiva analisar os principais processos 
perigosos na zona costeira adjacente à foz do Rio Apodi-Mossoró, Nordeste do Brasil, 
com o intuito de contribuir para processos de ordenamento territorial e gestão ambiental 
voltados ao desenvolvimento sustentável da atividade turística.

Uma importante justificativa para a aplicação dos estudos dos riscos nos territórios 
turísticos está pela sua contribuição para evitar crises, isto é, se antecipar a elas ou, em 
caso de não ser possível evitá-las, possibilitar meios que indiquem a recuperação dos 
territórios pós-crise. Nesse contexto, há muitas lacunas quando se trata de gestão de crises 
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em destinações turísticas (Beirman, 2020). Ainda mais quando se trata de prevenção aos 
desastres, por meio de estudos prévios voltados ao ordenamento territorial com foco na 
redução das suscetibilidades, como tratam Muskat et al. (2014). 

Breve caracterização da área de estudo – contexto de riscos

A área de estudo está situada na porção setentrional do litoral do estado do Rio Grande 
do Norte, na mesorregião Oeste Potiguar, no Nordeste semiárido brasileiro (fig. 1). 
O território abrange 3 municípios costeiros – Areia Branca, Grossos e Tibau – que 
se encontram na zona adjacente à foz do rio Apodi-Mossoró, o rio principal da Bacia 
Hidrográfica do Apodi-Mossoró, a segunda maior do estado e a maior, em se tratando de 
bacia genuinamente potiguar, com uma área de 14.800 km² (SEMARH, 2015). O rio 
Apodi-Mossoró passou por profundas modificações ao longo dos séculos, sendo muito 
marcantes as construções de pequenos barramentos próximos à foz, no município de 
Mossoró, e as artificializações na drenagem para propiciar o desenvolvimento da indústria 
salineira. Além destas alterações, a construção de barramentos de grandes dimensões 

Fig. 1 - Localização da área de estudo.
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como resultado de políticas de combate à seca, também foi responsável por provocar 
uma alteração significativa na dinâmica fluviomarinha e nas interações rio-oceano, com 
possíveis interferências na zona costeira.

Aliado a isto, a área de estudo passou por profundas transformações na paisagem, 
sobretudo a partir de meados do século XX (Medeiros, 2017), impulsionadas pela 
diversificação e intensificação de atividades produtivas. A intensificação da atividade de 
produção de sal marinho, concentrada nos municípios de Grossos e Areia Branca, da 
vilegiatura marítima, com maior concentração em Tibau e avanço para o município de 
Grossos, associada à dinâmica da atividade petrolífera e, mais recentemente, da atividade de 
produção de energia eólica caracterizam as mudanças paisagísticas nesta porção do território.

Importa ressaltar que esta área integra o Polo Turístico da Costa Branca e vem sendo 
alvo de projetos estruturantes com intuito de fortalecer a atividade turística ainda incipiente 
neste território, o que ocorrerá com um processo de ocupação territorial voltado a atender a 
função turística. Como as áreas mais valorizadas para o turismo são aquelas mais próximas 
da costa, já se percebe uma ocupação desordenada que, atualmente, encontra-se ameaçada 
pela ocorrência frequente de processos perigosos relacionados à dinâmica costeira.

O quadro fisiográfico da área é marcado pelo domínio da Caatinga, um dos importantes 
biomas brasileiros, com uma rica biodiversidade. A Caatinga está assentada em terrenos 
sedimentares da Bacia Potiguar (Pessoa Neto et al., 2007), onde predominam, da base 
para o topo, as litologias areníticas (formação Açu) e calcárias (formação Jandaíra), 
estando sotopostas por unidades recentes como os sedimentos dos tabuleiros costeiros da 
superfície pediplanada-dissecada, as dunas móveis e fixas e os terraços fluviais e marinhos. 
A costa é rebaixada e marcada por predomínio de praias arenosas e campos de campos de 
dunas móveis. Nas porções mais a leste e a oeste, ocorrem, respectivamente, as arribas de 
Ponta do Mel, em Areia Branca, e da Pedra do Chapéu, na praia de Tibau.

Metodologia

Os procedimentos metodológicos estão pautados em pesquisa bibliográfica, pesquisa 
de campo e análise de processos perigosos na zona costeira adjacente à foz do rio Apodi-
Mossoró, a partir de uma abordagem sistêmica e integrada do meio ambiente (Monteiro, 
2000; Bertrand, 2004). Nesta análise integrada, são consideradas as relações de causa e 
efeito para os processos perigosos identificados, buscando a compreensão das interações 
natureza-natureza, natureza-sociedade.
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A pesquisa de campo foi realizada no mês de fevereiro de 2020 com o intuito de realizar 
observações empíricas in loco, identificar a atuação de processos perigosos no território, a 
partir da concepção teórico-metodológica de Julião et. al. (2009) combinada com Medeiros 
et al. (2012), onde os riscos estão relacionados ao conjunto de processos ambientais 
perigosos, quer através da sua dimensão espaço-temporal, a perigosidade, quer através dos 
seus reflexos na sociedade, a vulnerabilidade (Medeiros, Cunha & Almeida, 2012).

Resultados e discussão

Os principais processos perigosos identificados estão relacionados à instabilidade da 
dinâmica costeira e possuem manifestações diferentes a leste e a oeste da foz do rio Apodi-
Mossoró. Mais precisamente, a intensidade dos processos e sua magnitude são diferentes 
nos municípios de Grossos e Tibau, situados a oeste do estuário, e no município de Areia 
Branca, situado a leste.

Um dos principais processos perigosos está relacionado à erosão costeira. Em Areia 
Branca este processo é menos danoso do que se observou nos outros dois municípios. Isto 
pode estar relacionado, provavelmente, ao formato diferenciado da costa e à posição dos 
municípios em relação à foz do rio Apodi-Mossoró.

O município de Areia Branca apresenta uma costa bastante recortada, com a presença 
de reentrâncias sob a forma de pequenas baías e formato zeta. Tal conformação contribui 
para um maior aprisionamento aos sedimentos transportados pela deriva litoral, que 
nesta área possui direção predominante leste-oeste. Além disso, a presença de dunas 
submersas e recifes isolados (Frazão, 2017), como os recifes de João da Cunha, onde está 
assentado o Porto Ilha1, pode atuar de modo a diminuir a intensidade da ação das ondas 
e, consequentemente, a magnitude de seus efeitos erosivos.

Nos municípios de Grossos e Tibau a costa se apresenta com formato predominantemente 
retilíneo, constituída por terreno rebaixado e arenoso. Essa característica contribui para 
um menor aprisionamento de sedimentos, além de favorecer a ação direta das ondas, 
perpendicularmente à linha de costa e, consequentemente, uma maior efetividade do 
processo erosivo costeiro.

Este processo erosivo pode estar associado a causas diversas, desde aquelas relacionadas 
à dinâmica natural e às mudanças climáticas, até àquelas decorrentes de intervenções 

1 Porto construído em alto mar com o intuito de escoamento da produção de sal marinho desta região litoral, 
uma das maiores produtoras do Brasil.
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antrópicas no território. Neste aspecto, Medeiros et al. (2018) consideram que as 
intervenções históricas realizadas no canal principal do rio Apodi-Mossoró com a 
construção de diversos barramentos à montante, distribuídos ao longo do baixo e médio 
curso, bem como a intensa artificialização da drenagem para abrigar a atividade salineira 
na planície fluviomarinha, podem ser as principais causadoras desse processo. Isto porque 
tal artificialização produziu obstáculos ao transporte de sedimentos pelo rio diminuindo a 
deposição de sedimentos à disposição da deriva litoral, configurando um quadro de déficit 
sedimentar. Processos semelhantes são bastante conhecidos em diversos lugares do mundo 
e tendem a se agravar, haja vista a diminuição dos sedimentos trazidos pelos rios, como 
consequência da construção de barramentos, como apontou Rebelo (2010).

Por conseguinte, considerando a direção da deriva litoral de leste para oeste e o déficit sedi-
mentar há aí um desequilíbrio entre os processos de acreção e erosão, repercutindo em aumen-
to significativo dos processos erosivos costeiros, conforme evidenciado em Grossos e Tibau. 

Em Areia Branca, além das características morfológicas da costa, o fato de sua posição 
geográfica estar a leste do sistema deltaico do rio Piranhas-Açu, favorece a distribuição 
de sedimentos ao longo da costa e, consequentemente, um maior equilíbrio entre os 
processos de acreção e erosão. 

Sendo assim, consegue-se identificar uma maior suscetibilidade à erosão costeira 
no troço localizado a oeste do estuário que, somada à vulnerabilidade ali presente, 
caracterizada pelas construções de segundas residências e equipamentos de restauração 
para uso turístico, contribuem para uma maior severidade do processo perigoso de erosão 
costeira, conforme se observou in loco (fot. 1)

Fot. 1 - Atuação de processos erosivos costeiros e proteção improvisada para a estrada (A) e 
residências (B) no município de Grossos (Fotografia do autor, fev/2020).

Os danos provocados pela erosão costeira ao longo desse troço são frequentes e com 
consequências diretas nas estruturas antrópicas. Contudo, convém ressaltar que esse 
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processo se mostra com grande magnitude, também, em um troço constituído por uma 
arriba arenosa situada na praia de Tibau, importante atrativo turístico a que se denominou 
Pedra do Chapéu. Recentemente, ocorreu o desabamento de parte desta arriba, gerando o 
deslocamento de blocos até a praia (fot. 2B), local de grande circulação de pessoas, residentes 
e visitantes. Por sorte, não atingiu nenhum ser humano, mas poderia ter sido responsável 
por uma tragédia, como a que ocorrera na praia da Pipa, situada no litoral oriental do RN, 
onde três pessoas da mesma família perderam a vida (Gama & Madero, 2021).

As causas desse processo estão relacionadas à erosão costeira, mas quando combinadas 
com a ocupação desordenada verificada no topo dessa arriba, impermeabilizando o solo e 
condicionando a drenagem de águas pluviais e de águas servidas para as linhas de fratura 
da rocha, a probabilidade de ocorrência de movimentos de massa é intensificada (fot. 2A). 
Neste caso, estamos diante de um risco misto, conforme denominou Lourenço (2006), haja 
vista à atuação combinada de processos geodinâmicos perigosos com a ação do homem.

Fot. 2 - Arriba da Pedra do Chapéu: ocupação desordenada no topo e com tubulações aparentes (A)
e desabamento de parte da arriba (B) (Fotografia (A) cedida por Fernanda Freire, 2017; (B) G1 RN, 

2020 (editada).

A suscetibilidade do território a estes processos perigosos, principalmente nesta 
porção da área de estudo, reforça a necessidade de adoção de medidas de gestão de riscos 
pautadas em monitoramento constante desses processos, sinalização adequada aos turistas 
e residentes, bem como a necessidade de um (re)ordenamento territorial que propicie 
uma maior segurança e/ou resiliência do território aos processos perigosos atuantes. 
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Isso é ainda mais urgente por se tratar de um território com forte apelo turístico e onde 
se espera a alocação de investimentos relacionados ao desenvolvimento de estruturas para 
dar suporte ao turismo, uma vez que integram o Polo Turístico da Costa Branca. Nesse 
sentido, estas ações são necessárias para garantir a segurança do lugar turístico, uma das 
principais motivações na atualidade para o turista (Beirman, 2020).

Além dos processos perigosos já discutidos, observou-se também a migração de 
dunas móveis para o interior, por vezes, atingindo estradas e vias de acesso e estruturas 
residenciais. Apesar de possuir forte componente natural em sua origem, a erosão eólica, 
este processo também se deve à intervenção antrópica ao longo da costa, a partir do 
desmatamento e da degradação de dunas para dar espaço à ocupação de zonas de deflação, 
por residências ou por estradas e outras atividades antrópicas.

Desse modo, a suscetibilidade ao avanço das dunas somada à vulnerabilidade criada 
a partir da inserção de estruturas para fins de segunda residência e vias de acessos, 
tende a intensificar a gravidade deste processo perigoso. Em Areia Branca, o avanço das 
dunas já foi responsável pela migração de uma comunidade pesqueira por duas vezes, 
como identificou Medeiros (2017) e, atualmente, representa uma ameaça constante aos 
aerogeradores da atividade de produção de energia eólica (fot.3A). Em Grossos, as areias 
invadem constantemente a estrada de acesso ao município de Tibau (fot. 3B) e, também, 
já desalojou residências na comunidade de Areias Alvas, que possui essa toponímia 
exatamente em razão da abundância de dunas móveis naquela localidade.

Fot. 3 - Aerogeradores instalados em área de dunas, em Areia Branca (A) e avanço de dunas sobre 
estrada no município de Grossos (B) (Fotografia do autor, jun/2016 (A), fev/2020 (B).

Em síntese, percebe-se a atuação constante de processos perigosos que se diferenciam, 
quanto à severidade, em razão da localização do território, estejam a leste ou oeste do 
estuário. As vulnerabilidades também são diferentes, com maior participação relacionada 
à ocupação desordenada, sobretudo em áreas de praias e dunas em função da atividade de 
vilegiatura marítima, mais presente em Tibau e com expansão para o município de Grossos. 
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Conclusão

A identificação dos processos perigosos mais atuantes na área de estudo permitiu 
conhecer melhor a dinâmica ambiental relacionada aos riscos naturais e a atuação do 
ser humano na produção de territórios de riscos, seja criando, seja intensificando 
vulnerabilidades em áreas suscetíveis aos processos perigosos.

A análise efetuada neste trabalho possibilita a sua replicação aos demais municípios 
costeiros que integram o Polo Costa Branca de Turismo, com o intuito de identificar a 
analisar os riscos de cada um dos municípios e, dessa maneira, possibilitar a produção 
de dados para aplicação no ordenamento territorial, visando a uma maior resiliência aos 
processos perigosos e a um desenvolvimento turístico sustentável.

Dessa maneira, espera-se que este estudo possa ser útil para auxiliar a gestão municipal 
quanto à gestão dos riscos naturais, com vistas ao controle, mitigação dos processos 
perigosos atuantes ou mesmo para a adoção de medidas de adaptação e resiliência do 
território aos riscos.
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Resumo

O Cabedelo da foz do rio Douro é uma das maiores e mais importantes restingas 
portuguesas. Através da análise de ortoimagens grátis, da aplicação DSAS (Digital 
Shoreline Analysis System v.05), e análise de MDT’s do Programa COSMO quantifica-
ram-se as movimentações recentes e as alterações no volume do Cabedelo do Douro. 
Constatou-se que a restinga aumentou significativamente após a construções dos mo-
lhes na foz do Douro (2004-2007) e alterou-se, sectorialmente, o volume. Os novos 
dados disponíveis abrem a possibilidade de análises topo-hidrográficas evolutivas com 
grande pormenor e rigor altimétrico.
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Abstract

Measurement of changes in shape and volume of the Cabedelo spit, Douro river mouth. 
The Cabedelo is one of the most impactful Portuguese spits. Using DSAS, it was 

possible to measure rigorously its movement over the last years. The spit increased 
significantly in size after the construction of the Douro jetties. The Programa COSMO 
allows users access to Digital Elevation Models of great detail, opening the possibility 
for topo-hydrographic analyses of great detail on the areas available.
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Introdução

As restingas são formas costeiras alongadas, geralmente de areia, acima do nível da 
maré alta (Otvos, 2020), e estão ligadas a terra numa extremidade, tendo a outra em água 
aberta (Bird, 2008). Estas formam-se em locais onde a disponibilidade de sedimentos e 
a energia das ondas permite a sua manutenção (Orford, 2006). As restingas apresentam 
formas variáveis em função de vários fatores, tais como o padrão dominante da ondulação, 
o espaço disponível, a batimetria adjacente à restinga, a distância à fonte de sedimentos, 
bem como a sua quantidade e o tipo de sedimentos disponíveis (Teodoro et al., 2014). 
Sendo corpos arenosos, as restingas são fortemente vulneráveis a alterações ao seu tamanho 
e forma, e as suas fronteiras não são constantes ao longo do tempo (Teodoro et al., 2011; 
Bastos et al., 2012). 

O presente artigo tem por objetivo principal aplicar o DSAS, um add-in para o ArcGIS, 
de forma a analisar as movimentações do Cabedelo na foz do rio Douro. O recurso a 
esta ferramenta para análise da morfodinâmica de restingas é raro. No caso do Cabedelo 
foram identificadas apenas duas instâncias do seu uso em Santos et al. (2010) e Teodoro 
et al. (2014). A nível nacional existe um maior uso desta ferramenta nos últimos anos, 
como nos trabalhos de Lira et al. (2016), Herrero et al. (2019), Neves (2020), e Ferreira 
et al. (2021). Assim, este trabalho visa a aplicação do DSAS ao Cabedelo num período 
temporal recente e numa escala mais detalhada relativamente ao que já foi realizado, de 
forma a evidenciar as vantagens desta metodologia em temas relacionados com o litoral, 
desde a simples evolução da costa aos riscos costeiros. Utilizaremos também dados do 
Programa COSMO para o cálculo de volumes como exemplificação das aplicações que 
podem ter os dados provenientes deste recente programa de monitorização do litoral.

Área de Estudo 

O Cabedelo localiza-se na foz do rio Douro, fixo a sul em Vila Nova de Gaia (fig.1). 
Possui aprox. 700m de comprimento e larguras que variam desde os 300m aos 700m, 
juntamente com uma área emersa de 414,203.33m2 (medições em 8 de maio de 2020). 
Apesar do rio Douro ser historicamente um curso de água de grande importância, ligando 
as povoações costeiras ao interior, a sua barra sempre foi difícil de navegar (Bettencourt et 
al., 2009). Na tentativa de fixar a barra do Douro e de proteger o Cabedelo, iniciou-se em 
2005 a construção de uma obra costeira (fig. 1), consistindo num quebra-mar retilíneo 
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a norte da foz do rio e, mais significante para a restinga, um quebra-mar destacado, 
ligeiramente curvado, cerca de 350m a W da ponta N da restinga (à data de construção). 
Uma estrutura de apoio de 460m de comprimento e construída transversalmente à praia 
liga o quebra-mar destacado à restinga (MCOTA, 2004). 

Fig. 1 - Área de estudo.

Metodologia

 
Esta análise foi desenvolvida com recurso a software SIG, nomeadamente o Google 

Earth e ArcMap/ArcGIS Pro. A restinga foi analisada relativamente ao movimento da 
linha de costa e relativamente à variação do seu volume. O movimento da linha de costa foi 
medido entre 2004 e 2020, utilizando imagens dos anos 2004, 2007, 2009, 2012, 2015, 
2018, 2019 e 2020. As imagens entre os anos 2004 e 2015, inclusive, foram retiradas do 
Google Earth. As imagens relativas a 2018, 2019 e 2020 são provenientes do Programa 
COSMO. Todos as imagens correspondem ao período entre os meses de maio e outubro. 
Para a medição do movimento do Cabedelo foi utilizado o add-in DSAS (https://code.usgs.
gov/cch/dsas), desenvolvido pela USGS (United States Geological Survey). A ferramenta 
efetua as medições tendo por base uma linha definida pelo utilizador (baseline) (fig. 2a). 
Após definida a baseline, são criadas linhas perpendiculares à mesma (transects), com um 
espaçamento entre elas definido pelo utilizador. Para o caso utilizamos um espaçamento 
de 5m, tendo em conta as dimensões do Cabedelo e a escala da análise. Estes transects são 
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o vetor pelo qual as medições são realizadas através da simples intersecção dos mesmos 
com as várias linhas de costa definidas (Himmelstoss et al., 2018). A ferramenta devolve 
diversos indicadores, sendo que para esta análise utilizamos três (fig. 2b). 

Fig. 2 - Método de 
funcionamento do 

DSAS. Adaptado de 
Himmelstoss, (2018).

O primeiro, e mais simples, indicador é o NSM (Net Shoreline Movement), que traduz 
o movimento observado entre a costa mais antiga e a mais recente (Himmelstoss et al., 
2018). É medido em metros e pode tomar valores positivos ou negativos consoante a 
direção do movimento. O segundo indicador é o SCE (Shoreline Change Envolope). 
Aqui, podemos identificar a maior distância observada entre duas linhas de costa, 
independentemente dos seus anos (Himmelstoss et al., 2018) e é também medido em 
metros. O seu valor é sempre positivo, já que o seu objetivo é mostrar apenas a distância, 
independentemente da direção do movimento. O terceiro indicador usado foi o End 
Point Rate (EPR), calculado pela expressão acima representada (fig. 2).

Esta razão procura relacionar o movimento experienciado em cada local relativamente 
ao período em questão e é expresso em metros por unidade de tempo, neste caso ano 
(Himmelstoss et al., 2018).
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A definição das linhas de costa foi efetuada através do desenho sobre imagens de 
satélite, tendo como principal critério a separação areia seca/areia molhada. Ainda assim, 
tendo em conta as diferentes alturas de maré entre imagens algum erro será esperado. 

 Tendo em conta o funcionamento do DSAS, foi decidido dividir a restinga em quatro 
setores distintos. O primeiro setor referente à costa voltada para o Atlântico, o segundo setor 
correspondendo ao limite norte da restinga e o terceiro setor relativo ao limite oriental da 
restinga, voltado para o estuário. Consideramos ser pertinente analisar a língua de areia que 
se desenvolveu para o interior do estuário em mais detalhe. Para tal foi aplicado o DSAS 
especificamente a esta área. De salientar que a análise no setor da língua de areia não inclui 
a imagem de 2004 devido à sua inexistência pré-molhes. A divisão em sectores prende-se 
com o funcionamento do DSAS e fomenta uma leitura mais clara dos resultados. Para obter 
melhores resultados, os transects deveriam ser perpendiculares à costa e, por extensão, as 
baselines também deveriam ser paralelas à costa (Himmelstoss, 2018). Tendo em conta as 
diferentes morfologias da restinga tal não foi completamente possível.

O volume da restinga foi calculado para 2018, 2019 e 2020, através dos dados 
altimétricos disponibilizados pelos MDTs do Programa COSMO. Os MDTs, provenientes 
de voos de drone e com uma resolução espacial de 10cm, foram cortados de forma a retirar 
o quebra mar destacado do cálculo, bem como algum terreno no sul da área de estudo. 
Esta análise passou pelo cálculo dos volumes da área emersa, para cada ano, tendo em 
conta a expressão (1):

(1) Volume = LP2 *Alt

onde “LP” indica o lado do pixel (0.1m) e “Alt” refere a altitude registada no pixel. 
Foi assim possível obter o volume por pixel, o qual será a base para cálculos futuros. O 
volume total passa por calcular o somatório dos pixéis. A variação entre anos trata-se de 
uma simples subtração dos pixéis entre os anos em questão (fig. 3). Estas operações foram 
realizadas no Raster Calcularor do ArcGIS Pro. 

Fig. 3 - Método de cálculo da variação de volume.
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Resultados

Os resultados mostram que a evolução da restinga não é uniforme, e a sua morfologia 
variou consideravelmente. A mudança na sua forma é mais aparente entre a imagem de 
2004 (pré-molhes) e as restantes (pós-molhes). Os resultados obtidos através da aplicação 
DSAS revelam mudanças muito diferenciadas nos vários setores identificados (fig. 4). 
O setor atlântico mostra uma evolução positiva significativa, onde encontramos a 
maior acumulação de sedimentos e o surgimento de um braço de areia na sua porção 
norte. Com um avanço médio de 9.65m/ano ao longo do setor, esta secção é responsável 
por um aumento de área de aproximadamente 107,199.47m2. Este braço varia entre anos, 
ora ligando a restinga ao quebra-mar destacado, ora cortando esta ligação. Este é o único 
setor com os transects todos positivos (Quadro i). No sector norte, a estrutura de apoio 
ao quebra-mar funciona como barreira artificial, fixando a restinga, e dando origem a 
variações reduzidas na parte ocidental desta secção. O valor máximo de acumulação neste 
setor é de apenas 17.42m. A parte oriental desta mesma secção, já sem a influência direta 
da estrutura de apoio, apresenta os maiores níveis de erosão em toda a restinga. 

Fig. 4 - Imagens de satélite, linhas de costa, baselines e transects usados nos cálculos DSAS.
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O valor mínimo de -271.47m corresponde ao desaparecimento da língua de areia 
da ponta N presente na imagem de 2004. O terceiro setor, referente à costa voltada 
para o estuário do Douro, apresenta inicialmente um grande crescimento, tratando-se do 
surgimento de uma nova língua de areia que se estende para o interior do estuário. A face 
interior da restinga apresenta um crescimento muito modesto. O troço mais a sul deste 
setor é claramente mais instável, exibindo recuos e avanços. Esta alternância traduz-se 
num EPR relativamente reduzido de apenas 1.96m/ano.

Setor Oceânico Norte Estuário Língua

Transects

N.º 144 159 155 109

Acreção (%) 100 45.28 71.61 66.05

Erosão (%) 0 54.72 28.39 33.95

NSM
(m)

Média 145.84 -54.2 31.36 30.37

Máx. 412.93 17.42 300.56 104.06

Mín. 132.34 -271.47 -109.1 -62.64

SCE
(m)

Média 191.37 66.06 69 71.61

Máx. 416.01 283.79 311.03 104.08

Mín. 132.43 3.03 14.42 13.03

EPR
(m/ano)

Média 9.12 -3.38 1.96 2.35

Máx. 25.82 1.35 18.79 -4.85

Mín. 2.79 -16.97 -6.82 11.15

Variação Área (m2) 107,119.47 -35,292.35 33,082.03 16,473.02

Quadro i – Resultados do processamento dos transects.

Consideramos pertinente exibir o SCE juntamente com o NSM para efeitos 
comparativos (fig. 5). O SCE é sempre um valor positivo, pois apenas mede uma distância 
absoluta. Não obstante, convertemos os valores deste para negativo quando o NSM no 
transect é negativo de forma a facilitar a leitura dos gráficos.
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Vemos que, de modo geral, o SCE acompanha o NSM ao longo da restinga. Tal indica 
que a maior diferença entre a costa mais recuada e a mais avançada é igual à diferença 
entre a costa mais antiga e a mais recente. Podemos daqui extrapolar que, nestas áreas, a 
costa tem uma tendência a movimentar-se consistentemente numa determinada direção. 
Pelo contrário, quando o SCE é superior ao NSM, significa que a costa já se encontrou 
mais avançada/recuada relativamente ao atual. Este efeito é fortemente aparente nos 
primeiros 100 transects (N->S) do setor oceânico.

Quanto ao volume, os resultados mostram uma variação negativa de 2018 para 2019 
(-7.7%), recuperando uma boa parte do volume perdido (6.4%) entre 2019 e 2020 (fig. 
6). O flanco atlântico apresenta os maiores aumentos, fruto do avanço da linha de costa 
evidenciada no capítulo anterior. As perdas mais notáveis localizam-se na língua de areia e 
na incisão que surge no sudeste da restinga entre 2018 e 2019. Ainda assim, a maioria da 
restinga tem valores residuais de variação de volume. Note-se que neste volume está incluída 
a estrutura de apoio ao quebra-mar, vegetação, a paliçada central e outras estruturas que 
existam na restinga. Tal deve-se ao facto dos dados originais, serem de facto de Modelos 
Digitais de Superfície (MDSs) e não MDT´s, como é divulgado pelo Programa COSMO. 
No entanto, dado que a vegetação é rasteira e pouco influencia o resultado final, realizou-se 
um perfil topográfico de forma a melhor visualizar as variações mais extremas (fig. 7). 

Fig. 6 - Hipsometria e variação de volume do Cabedelo do Douro (2018-2020).
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Assim, verifica-se um aumento da altitude, e naturalmente volume, nos primeiros 
50m do perfil (W->E), fruto do crescimento do flanco oceânico. O troço central do perfil 
apresenta variações negativas diminutas, ainda que estas perdas aumentem com o avançar 
do perfil para leste. Será na entrada na língua de areia interior, a cerca dos 400m de perfil, 
que a variação negativa atinge valores mais significativos. O término da língua de areia 
regista a maior queda, atingindo um valor máximo de -5.14m.

Fig. 7 - Perfil topográfico no Cabedelo ilustrativo das modificações altimétricas (2018-2020).
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Discussão

Em termos da linha de costa, após a consolidação da sua foz, o Cabedelo ficou a ganhar, 
crescendo uma área combinada de 121,382.17 m2 entre 2004 e 2020. Esta tendência não 
se traduziu no volume, ainda que neste caso apenas tenhamos o período de 2018 a 2020 
em consideração.  A construção do quebra-mar destacado ao largo do Cabedelo foi capaz 
de fomentar o aumento da restinga e, juntamente com a estrutura de apoio, fixar a barra 
do Douro e facilitando o acesso entre o oceano e o rio. Como foi apontado por Teodoro 
(2014), o Cabedelo sofreu uma redução entre os anos de 2002 e 2007, período anterior à 
obra. A finalização dos molhes em 2007 aparenta ter revertido a situação. A frente oceânica 
da restinga foi alvo de uma expansão significativa, atingindo a sua configuração ligeiramente 
parabólica devido à sedimentação local causada pelo quebra-mar sul (Santos et al., 2010). 
Bettencourt et al. (2009) apontou que a evolução da faixa oceânica da restinga sofreria erosão 
no troço Sul e uma maior acumulação no troço Norte do setor oceânico, mais próximo do 
quebra-mar. Esta hipótese coincide de forma geral com os resultados aqui obtidos. 

Em Portugal, alguns trabalhos já aplicam o DSAS, no entanto, apenas Teodoro et al. 
(2014) e Santos et al. (2010) trabalharam especificamente o Cabedelo com recurso a esta 
ferramenta. Os resultados de Santos et al. (2010) foram os utilizados por Teodoro et al. 
(2014), reduzindo a sua utilização efetiva para apenas uma.
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A delimitação da linha de costa foi uma das principais dificuldades da aplicação deste 
método. A costa no flanco leste da restinga, contrariamente ao flanco oceânico, parece ser 
mais “difusa” nas imagens de satélite, dificultando a sua delimitação precisa. A ausência 
de dados sobre a maré nas imagens de 2018, 2019 e 2020 adicionará algum erro nestas 
delimitações. Seria valioso o Programa COSMO adicionar a(s) hora(s) de recolha das 
imagens juntamente com a data (já disponibilizada), de modo a poder aferir o estado da 
maré.  Em termos de cálculos de volume o cenário é mais diversificado, existindo mais 
trabalhos que tocam neste assunto (Bastos et al. 2012; Bio et al, 2014; Teodoro et al, 
2014; Gonçalves & Henriques, 2015; Lira et al., 2016). Teodoro et al. (2014) refere um 
crescimento de volume no Cabedelo entre 2008 e 2010, corroborado por Bio et al. (2014) 
que atribui um aumento de 33% ao volume da restinga nos anos após a construção dos 
molhes. Referem ainda que essa tendência não é definitiva. De facto, recentemente, a 
restinga não se encontra estritamente em crescimento. Como vimos, a sua área reduziu 
1.8% entre 2018 e 2020. Seria necessária uma série temporal maior para tirar conclusões 
mais generalizadas relativamente ao volume, o que evidencia a necessidade de programas 
de monitorização costeira. No entanto, a restinga parece estar estabilizada neste aspeto. 

Conclusão

  O Cabelo beneficiou consideravelmente com a construção do quebra-mar mar 
destacado e a sua estrutura de apoio, tendo ganho uma área considerável desde 2004 até 
2020. A linha de costa avançou consideravelmente no seu flanco oceânico, particularmente 
no troço norte. Este avanço foi acompanhado de um recuo considerável da sua cabeça. 
Uma das consequências mais importantes reside na mudança morfológica avultada após 
a construção do quebra-mar destacado. 

O DSAS é uma ferramenta valiosa no estudo da evolução da costa e formas costeiras. 
Pode ser aplicada de forma mais generalizada como no caso de Teodoro et al. (2014), 
Santos et al. (2010) e até mesmo no caso do setor oceânico deste artigo, tendo, no entanto, 
a flexibilidade para ser aplicado numa escala mais detalhada, como foi o caso do setor da 
língua de areia interior. Neste trabalho usamos apenas os índices mais simples que esta 
ferramenta proporciona. No entanto, esta disponibiliza mais informação que poderá ser 
utilizada num estudo mais aprofundado. De notar que a ferramenta não está limitada a 
linhas de costa, podendo ser aplicada a qualquer caso onde a medição entre duas ou mais 
linhas variáveis esteja em consideração. 

Rui Morais Fernandes, Alberto Gomes e José Teixeira
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O Programa COSMO é uma excelente iniciativa para a monitorização da costa. Os 
dados publicamente disponíveis revelaram-se essenciais para a realização deste trabalho. 
Ainda assim, propomos algumas sugestões para melhorar o serviço. Como já referimos, 
apesar do programa alegar que disponibiliza MDTs, o que verdadeiramente está disponível 
são MDSs. Sugerimos corrigir a denominação dos dados disponibilizados, corrigir os 
próprios MDSs para MDTs. Outro aspeto importante, também já tocado, seria a inclusão 
da hora de recolha das imagens. 
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Resumo

A aprovação, a 16 de abril de 2021, da Lei do Clima pelos Conselho e Parlamento 
europeus consagram finalmente o esforço de investigadores que, como o Luciano 
Lourenço, têm procurado dar utilidade social ao conhecimento científico, neste caso no 
domínio dos riscos climáticos. Os benefícios da opção por soluções de adaptação não são 
facilmente demonstráveis - como ilustram os contributos do projeto EXHAUSTION 
(Exposure to heat and air pollution in EUrope: cardiopulmonary impacts and benefits of 
mitigation and adaptation) - mas é sem dúvida a opção mais robusta e a que promoverá a 
mudança estrutural de paradigma de qualidade de vida e bem-estar dos seres humanos, 
imprescindível para uma coabitação mais harmoniosa de todos os elementos no ecossistema.

Palavras-chave: Risco climático, adaptação às alterações climáticas, Lei do Clima, 
projeto EXHAUSTION.

Abstract

In climate risks adaptation, you need to think small. The approval, on April 16th 2021, 
of the Climate Law by the European Council and Parliament finally pay tribute to the 
efforts of researchers who, like Luciano Lourenço, have tried to give a social utility to the 
scientific knowledge, in this case in the field of climate risks. The benefits of choosing 
adaptation solutions are not easily clear and perceptible as the contributions of the 
EXHAUSTION project (Exposure to heat and air pollution in EUrope - cardiopulmonary 
impacts and benefits of mitigation and adaptation) illustrate, but it is undoubtedly the 
most robust and the one that will promote the needed structural change of human 
being’s life quality and well-being paradigm essential for a more harmonious cohabitation 
of all elements in the ecosystem.

Keywords: Climate risk, adaptation to climate change, Climate Law, EXHAUSTION project.
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Introdução

É com emoção e enorme respeito pessoal e profissional que tenho a honra de 
participar neste elogio ao Professor Luciano Lourenço, que conheço desde 1982, quando 
iniciei o meu percurso profissional no Departamento de Geografia, da Faculdade de 
Letras da Universiade do Porto (FLUP). E, conservo, desde essa época, o registo de um 
colega amigo, solidário, agregador, competente e empenhado em valorizar socialmente 
e civicamente o conhecimento geográfico. Associei-o sempre aos fogos florestais, aos 
riscos, às conferências e às sessões de formação para as escolas, para os bombeiros, para a 
academia e, naturalmente, à criação e dinamização da Territorium - Revista Internacional 
de Riscos e da RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança.

Dito isto, pensei que o Luciano Lourenço talvez gostasse que eu deixasse aqui, como 
testemunho deste louvor público, a abordagem mais recente a um dos riscos naturais 
mais relevantes para a humanidade nos tempos que correm e sobre o qual mais me tenho 
debruçado ao longo da minha vida profissional – os riscos climáticos. 

Dentre as múltiplas perspetivas pelas quais podia abordá-los, pareceu-me que a 
celebração da aprovação recente da Estratégia de Adaptação às Alterações Climáticas da 
Comissão Europeia (Fevereiro de 2021) talvez pudesse ser um bom mote para lhe dizer que 
a abordagem que fez aos riscos naturais esteve sempre certa!

Juntei aqui comigo mais duas gerações que, interessando-se tanto como nós pela 
temática, têm procurado colocar a geografia no centro do debate obrigatório para que, 
coletivamente, possamos dar os passos necessários e decisivos na mudança de paradigma 
de bem-estar e qualidade de vida imprescindível ao convívio harmonioso dos seres 
humanos com a incerteza e a complexidade do nosso ecossistema.

O momento é agora único, já que a 16 de abril de 2021 o Conselho Europeu e o 
Parlamento Europeu chegaram, finalmente, a acordo para a criação da Lei do Clima que 
regulamentará o objetivo da neutralidade climática da União Europeia em 2050.

A Lei do Clima será bem ancorada pela Estratégia de Adaptação às Alterações 
Climáticas que traça o roadmap para, até 2040, a União Europeia reorientar as suas 
políticas socorrendo-se de várias iniciativas complementares que servirão de barómetro 
e de garantia de sucesso como são por exemplo: o 100 Climate-neutral Cities by 2030 
– by and for the Citizens ou o Proposed Mission: 100 Climate-neutral Cities by 2030 – by 
and for the Citizen.

Ana Monteiro, Helena Madureira, Carlos Sousa e Maria Pacheco
Na adaptação aos riscos climáticos é preciso pensar pequeno



219

GeoGrafia, riscos

e Proteção civil

HomenaGem ao Professor 
doutor luciano lourenço
volume 1

O desafio da adaptação aos riscos climáticos

As evidências cada vez mais frequentes da impulsividade do sistema climático 
colocaram aos investigadores, aos decisores e aos seres humanos desafios gigantescos que 
apelam a uma mudança substantiva de quadro conceptual de análise e de ação. 

Os impactes diretos e indiretos dos eventos extremos de temperatura, precipitação 
ou vento, na vida dos seres humanos têm demonstrado a importância das desigualdades 
dos alvos quanto à sua preparação e capacidade de reação aos eventos extremos. Isto, tem 
sublinhado, se dúvidas ainda houvesse, como o conhecimento científico e a inovação 
tecnológica devem ser postos ao serviço da adaptação dos seres humanos às vicissitudes 
do seu contexto concreto e que este é, provavelmente, o único caminho eficaz apesar de 
ser ainda muito pouco praticado.

De acordo com a International Disaster Database (EM-DAT em https://www.emdat.be 
acedido em Abril de 2021), os eventos climáticos extremos foram responsáveis, entre 
1900 e 2021, por 6255 do total de 15908 desastres naturais registados. Só na Europa 
foram registados 960 paroxismos climáticos que causaram mais de 160 mil mortes e 
danos cujo montante atinge 220674 milhões US$ dentre os quais apenas 24% estavam 
cobertos por seguros. E o número de eventos climáticos extremos geradores de perdas e 
danos de que há registo, tem vindo a aumentar no planeta desde o final da última década 
do século XX (fig. 1).

Fig. 1 - Número de eventos climáticos extremos na Europa entre 1900 e 2020 (base de dados 
disponível em https://www.emdat.be acedido em Abril de 2021).

Apesar do número e da gravidade dos eventos climáticos extremos terem aumentado 
substantivamente nos últimos anos, os seres humanos continuam, aparentemente, a 
ser surpreendidos. Esta obnubilação generalizada é estranha perante a dimensão dos 
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impactes diretos e indiretos tanto nos indivíduos como na sociedade. Embora o aumento 
do número de ocorrências aconteça no intervalo de tempo de uma geração, parece 
estranhamente não deixar rasto na memória dos alvos. Este alheamento só é inteligível 
pela dificuldade persistente em colocar adequadamente o problema em termos de 
perspetiva de abordagem e de quadro conceptual nos vários domínios científicos que se 
dedicam ao conhecimento do ecossistema, designadamente a climatologia. Até agora, a 
excessiva crença na eficácia da ciência e da inovação tecnológica para ultrapassar alguns 
riscos permitiu a ocupação de espaços no globo onde os seres humanos não sobreviveriam 
sem “ferramentas adicionais” e estimulou o sonho de domínio e controlo de todos os 
outros elementos em seu benefício. Assim, para cada evento climático indesejado foram 
procuradas soluções de defesa sustentadas no princípio de que seria possível afastar todos 
os riscos desde que a competência fosse adequada e ilimitada.

Contudo, a realidade tem mostrado que este trajeto não tem sido capaz de gerir eficazmente 
a nossa integração no ecossistema e que, designadamente nos riscos climáticos, tal tem sido 
absolutamente desastroso. O menu de respostas de “combate” ao sistema climático, mesmo 
nos países mais desenvolvidos científica e tecnologicamente, tem-se revelado trágico.

Os exemplos do insucesso das terapêuticas experimentadas, por mais sofisticadas 
que sejam, são reveladores da incompetência dos diagnósticos perturbados por uma 
cultura excessivamente antropocêntrica. Daí ser necessário, para além de melhorar 
substantivamente o conhecimento em climatologia, passar definitivamente a “pensar 
pequeno”, isto é, adotar uma perspetiva bottom-up, e uma agilidade escalar embutida na 
Teoria Geral de Sistemas, tipicamente geográfica.

O diagnóstico: o sistema climático e a vulnerabilidade dos seres humanos nas 

últimas décadas 

Comecemos então pela qualidade do diagnóstico.
Sabemos ainda muito pouco sobre o comportamento do sistema climático que, sendo 

caótico, exige uma observação organizada e disciplinada. E, pese embora, a sofisticação dos 
processos de automatização carreados pela tecnologia disponível, a observação e o registo 
dos elementos climáticos têm dispensado alguns ingredientes fundamentais: i) as séries 
seculares; ii) a distribuição geográfica equilibrada de postos de monitorização climática no 
planeta, tanto em terra como no mar; iii) as fontes de conhecimento informal resultantes 
de necessidades básicas de sobrevivência.
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Ainda assim, os dados disponíveis confirmam que tem havido uma subida persistente 
da temperatura à escala global, zonal, regional e local nas últimas 4 décadas. Esta 
tendência começou a ser percebida sobretudo a partir dos anos 80 do século XX e tem-se 
prolongado pelo século XXI. Estes registos oficiais recentes têm mostrado continuamente 
valores muito superiores a outros períodos também excecionalmente quentes, observados 
por exemplo na Europa no século XVIII, ou no início do século XX até 1940. Desde o 
período de ligeiro arrefecimento registado na década de 70 do século passado, a subida da 
temperatura tem sido, em média, persistente até à atualidade (IPCC, 2015). 

Desde a década de 80 do século XX, com a tendência crescente da temperatura, os 
episódios extremos de calor e de frio aumentaram em número, duração e severidade e 
assistiu-se a uma desregulação estacional expressa em todas as variáveis climatológicas 
(IPCC, 2015; Monteiro et al., 2018; Alves et al, 2020), causando impactes negativos na 
saúde humana, exercendo uma grande pressão sobre as infraestruturas de abastecimento 
de energia, de água e de alimentos e interferindo desorganizadamente nas cadeias tróficas.

Esta impulsividade recente do sistema climático, não sendo inédita à escala temporal 
da história da Terra, encontrou agora um conjunto de alvos particularmente vulneráveis, 
acomodados maioritariamente em espaços urbanizados, e muito debilitados por um imenso 
distanciamento do ecossistema. E, é esta mescla complexa que tem confundido gravemente o 
diagnóstico. Apesar da causa dos riscos climáticos ser frequentemente atribuída a um qualquer 
elemento climático, frequentemente a explicação para a magnitude das consequências está 
na vulnerabilidade dos alvos. Mas, a reivindicação urgente de terapêuticas tem perturbado a 
realização eficaz dos diagnósticos necessários à escala espacial adequada.

As consequências da onda de calor de 2003 foram, neste aspeto, um marco relevante 
por mostrarem aos investigadores, às instituições e aos decisores a importância das 
desigualdades socioeconómicas e ambientais na distribuição geográfica das mais de 
70000 mortes devidas exclusivamente ao desconforto bioclimático (Robine et al, 2008). 
Os vários trabalhos sobre este paroxismo climático concluíram que a severidade das 
consequências de um evento climático extremo não é indiferente à condição biológica, 
social, económica, cultural e ambiental dos seres humanos (Monteiro et al., 2013; Song 
et al., 2017), deixando também claro que as estratégias, políticas e medidas de adaptação, 
adotadas tanto individual como coletivamente, podem diminuir a magnitude das perdas 
e danos perante este tipo de riscos (Kovats & Kristie, 2006).

Este episódio foi e continua a ser um dos argumentos mais utilizado para sublinhar a 
importância de observar e analisar o comportamento do sistema climático à escala regional 
e local, de criar e disseminar índices de conforto bioclimático, de melhorar a literacia 



222

climática da população e dos decisores, de incluir o conhecimento climatológico em todos 
os processos de planeamento e ordenamento do território e de criar espaços  “à medida” do 
perfil dos alvos e da sua capacidade de adaptação ao contexto climático em que vivem. 

A terapêutica: a dificuldade na implementação de medidas adaptação aos riscos climáticos

Passemos então à terapêutica.
Apesar das dificuldades ainda existentes no âmbito dos meios de diagnóstico, existe um forte 

consenso quanto à gravidade dos sintomas manifestados pelo sistema climático e uma concor-
dância generalizada sobre o elevado potencial de eficácia da adaptação enquanto terapêutica.

Contudo, a adaptação aos riscos climáticos é um processo muito exigente que 
implica modificações estruturais a várias escalas espaciais e temporais e que requer o 
comprometimento individual e coletivo na experimentação de novas condições e estilos 
de vida. E, os tempos de resposta, individuais e coletivos, não têm, na maioria dos casos, 
acompanhado a impulsividade do sistema climático. 

A capacidade de avaliar um determinado risco climático, de concertar uma solução 
capaz de reduzir as consequências negativas e afastar danos e perdas, é um objetivo muito 
difícil de atingir coletivamente. Cada indivíduo, de acordo com a sua condição física, 
socioeconómica, cultural, política e ambiental tem uma interpretação diversa da relação 
custo-benefício que o esforço de mudança exige. E, cada uma das interpretações vai 
estimular desempenhos diferenciados que prejudicam a eficácia da terapêutica. 

Acresce ainda que como o sistema climático é um sistema caótico muito complexo e funcio-
na em escalas de tempo e de espaço diversas, as consequências de uma determinada medida de 
adaptação podem não ser reveladas durante anos ou décadas e/ou podem fazer-se sentir longe do 
local onde a medida de adaptação foi adotada, o que dificulta ainda mais a adesão a esta solução.

Esta dificuldade só pode, no entanto, ser ultrapassada à medida que forem emergindo 
exemplos que ilustrem os impactes positivos decorrentes da implementação de políticas, 
planos, projetos ou ações de adaptação.

Foi precisamente a diversidade, a quantidade e a qualidade das terapêuticas implementadas 
que procuramos avaliar no âmbito da investigação em curso no projeto EXHAUSTION 
fazendo uma revisão sistemática da bibliografia publicada, entre 1990 e 2020, sobre o tipo 
de medidas de adaptação aos riscos de temperaturas extremas com resultados na saúde dos 
seres humanos (Monteiro et al., 2020). Nesta revisão sistemática de publicações científicas 
analisámos mais de 17400 artigos sobre esta temática e, infelizmente, constatamos que 
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destes, apenas 67 apontavam objetivamente as consequências para a saúde dos seres humanos 
resultantes da implementação de uma determinada medida de adaptação aos riscos climáticos. 
Destes, a maioria (82%) são dedicadas ao calor extremo e muito poucos (12%) ao frio 
extremo. A Europa (35%) e a América do Norte (34%) têm sido os focos da atenção da 
maioria dos estudos publicados. E, na maioria dos casos, os dados de saúde analisados foram a 
mortalidade (72%). Surpreendentemente, a leitura cuidada dos estudos selecionados apontou 
resultados bastante dececionantes por serem escassos, pouco diversificados e, em alguns casos, 
com repercussões negativas no equilíbrio do sistema climático (Tabela I).

Medida de adaptação ao calor/frio
Resultados em saúde Contribuição para as Alterações 

Climáticas 

Positivo (nº); Nenhum (nº) Curto prazo; Longo Prazo

Calor (54)
Planos e Políticas Preventivas (n= 22) Positivo (22)  
Ar condicionado (n= 22) Positivo (21); Nenhum (1) Negativo; Negativo
Greening/Blueing (n= 0) -  
Áreas permeáveis (n= 9) Positivo (9) Positivo; Positivo
Qualidade da habitação (n= 6) Positivo (5); Nenhum (1) Positivo; Positivo
Alteração nas rotinas quotidianas ao 
ar livre e dentro de casa (n= 4) Positivo (3); Nenhum (1) Positivo; Positivo

Condições de vida (n= 5) Positivo (5) Positivo; Positivo
Vestuário (n= 1) Positivo (1)  
Frio (9)
Planos e Políticas Preventivas (n = 1) Positivo (1)  
Ar condicionado (n= 0) -  
Greening/Blueing (n = 0) -  
Áreas permeáveis (n = 0) -  
Qualidade da habitação (n = 6) Positivo (6) Positivo; Positivo
Alteração nas rotinas quotidianas ao 
ar livre e dentro de casa (n = 0) -  

Condições de vida (n = 3) Positivo (3) Positivo; Positivo
Vestuário (n = 4) Positivo (4) Positivo; Positivo
Calor e Frio (4)
Planos e Políticas Preventivas (n = 0) -  
Ar condicionado (n = 4) Positivo (4) Negativo; Negativo
Greening/Blueing (n = 0) -  
Áreas permeáveis (n = 0) -  
Qualidade da habitação (n = 0) -  
Alteração nas rotinas quotidianas ao 
ar livre e dentro de casa (n = 0) -  

Condições de vida (n = 1) Positivo (1) Positivo; Positivo
Vestuário (n = 0) -  

Tabela I - Síntese das medidas de adaptação às temperaturas extremas objetivamente avaliadas nos 
67 estudos considerados na revisão sistemática da literatura realizada no projeto EXHAUSTION

Fonte: Monteiro et al., 2020.



224

Ana Monteiro, Helena Madureira, Carlos Sousa e Maria Pacheco
Na adaptação aos riscos climáticos é preciso pensar pequeno

A maioria das evidências científicas publicadas ilustram o efeito positivo da implementação 
de planos e de políticas nacionais e regionais de prevenção de temperaturas extremas que surgiram 
depois da onda de calor de 2003. Mas, mesmo nestes exemplos releva o desconhecimento das 
consequências do aquecimento global já que a grande maioria é dedicada aos extremos de calor 
desvalorizando quase totalmente os extremos de frio (Tabela I).

Dentre as medidas de adaptação relacionadas com a qualificação do conforto térmico 
indoor, sobressaem inesperadamente os estudos de caso sobre a introdução de equipamentos 
de ar condicionado para melhorar a adaptação às temperaturas extremas com resultados 
maioritariamente positivos sobre a saúde humana (Tabela I). Estes estudos são sobretudo 
dos EUA e beneficiam da existência de uma longa série de registos sobre a localização 
destes equipamentos. No entanto, como se deduz, pelo consumo de energia e pelos custos 
ambientais e económicos associados, esta solução é pouco recomendável, exceto em locais 
e circunstâncias muito especiais, como hospitais, lares de idosos, etc.. 

Por outro lado, os estudos de caso que avaliam as consequências nas mudanças de uso 
do solo ou na arquitetura e nas características construtivas, ou na criação de áreas verdes 
e áreas permeáveis são muito poucos o que sinaliza as consequências negativas da falta de 
hábito de monitorização ex-ante e ex-post na maioria das intervenções, por exemplo, no 
planeamento e ordenamento do território que permita comparar os resultados obtidos.

Conclusão 

Embora os riscos climáticos sejam uma ameaça conhecida, cada vez mais frequente e 
temida por todos, isso não provocou ainda as mudanças de paradigma de qualidade de vida e 
bem-estar que facilitem a adoção de medidas de adaptação eficazes e justas em todo o planeta. 
Primeiro, porque as respostas do sistema climático às ações humanas não acontecem nem 
nos lugares, nem sobre os atores que geram o impacto. Em segundo lugar, porque os fatores 
climáticos deixaram de ser um dos muitos determinantes das opções de localização de pessoas 
e atividades. Seguidamente, porque a avaliação do custo-benefício associado aos esforços de 
adaptação aos riscos climáticos na qualidade de vida dos seres humanos não é imediata, óbvia 
e fácil de demonstrar. Finalmente, porque os resultados das medidas de adaptação dificilmente 
coincidem com os ciclos políticos e podem não beneficiar os promotores do investimento.

Por todos estes motivos é que a aprovação recente da Lei do Clima estribada numa 
Estratégia de Adaptação às Alterações Climáticas com um roteiro delineado até 2040, pode 
ser uma oportunidade única para a União Europeia estimular os seus 446 milhões de 
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habitantes a mudar de estilo de vida, a conviver melhor com a incerteza e com os riscos, 
designadamente os climáticos, e, a construir, num futuro próximo outros modos de 
coabitação dos seres humanos com todos os outros elementos do ecossistema.

E, por tudo isto, o teu esforço, Luciano Lourenço, para dar utilidade social à geografia, 
valeu a pena.
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Resumen

Desarrollamos una aplicación para calcular el riesgo sísmico para cualquier sitio 
específico. Se muestra que el cálculo del  riesgo sísmico puede hacerse con una 
herramienta amigable y accesible. Los escenarios sísmicos consideran zonas 
sismogenéticas de subducción y fallas locales. El riesgo se expresa en IMM. Los 
resultados son: mapas de isolíneas IMM del sitio especificado y un informe de PGA 
máximo para cada isolínea IMM. Se aplicó a 15 centros de llamadas de emergencia 
de Ecuador, América del Sur. El resultado cambió las prioridades de enrutamiento 
de llamadas.

Palabras claves: Terremoto, RS,  sitio específico, sísmica.

Abstract

Application to calculate the seismic risk of a specific site. This is the application of 
the available seismic knowledge of Ecuador for the development of software to 
calculate the seismic risk for any specific site. This could be a way to do the seismic 
risk calculation a more friendly and accessible tool for safety decision making. The 
seismic scenarios consider local faulting and subduction seismogenic zones. The risk 
is expressed in IMM. The outputs are: maps of IMM isolines from the specified site 
and a report of maximum PGA for each IMM isoline. It was applied to 15 emergency 
call centers of Ecuador. The results leaded to change significantly the contingency 
routing matrix.
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Introducción

Después de décadas de estudios sísmicos,  el formato en que se presenta esta 
información no está preparada para el uso por un ciudadano común. Usualmente, la 
información sobre riesgo sísmico  (RS) para el ciudadano común está expresada en la escala 
de Intensidad Mercalli Modificada (IMM), a nivel regional.  No ha sido posible todavía 
proveerle la información de RS de su local de interés, sin que medien los especialistas.  La 
precisión sigue dependiendo del proceso continuo y a largo plazo del registro sísmico, de 
la densidad de puntos de registro y  de los nuevos  aprendizajes. De ahí que la precisión 
dependa de la disponibilidad, calidad y cantidad de datos.

Con la disponibilidad de información sísmica cada vez más precisa y el desarrollo 
de herramientas amigables de software, ahora es  posible  proporcionar información de 
RS y de peligro sísmico (PS) de un  sitio específico en un formato más comprensible y 
de una forma más ágil. El objetivo es presentar una herramienta de aplicación práctica, 
que  pretende dar al ciudadano común la información sísmica de un sitio específico. El 
desarrollo de una aplicación para calcular el peligro sísmico de un sitio específico daría 
como resultado una mejora de los estándares de seguridad que las personas pueden exigir 
para sus espacios locales. En este caso, se aplicó a Ecuador, pero los conceptos pueden 
ser aplicados a cualquier región. En el caso que presentamos, aplicado a  la gestión de 
la red de Centros de llamadas de Emergencia,  se muestra cómo se puede aprovechar la 
información sísmica disponible.

Peligro sísmico

Selección del enfoque 

Desde el punto de vista de la ingeniería constructiva y la planificación territorial,  
toda decisión  sobre áreas propensas a la ocurrencia de sismos necesita   basarse en el 
conocimiento de la sismicidad,  mediante los estudios denominados de zonificación 
sísmica (Caneva et al., 2004). A esta información usualmente se aplica  tratamiento 
determinístico o probabilístico  que da como resultado el cálculo  del peligro sísmico. 

Cabe tener en cuenta que muchas veces en la literatura se utiliza el término RS como 
sinónimo de peligro sísmico (Laffaille, 1996). Bajo el enfoque de gestión territorial, el 
riesgo es la acumulación de relaciones espacio-temporales socio-naturales desequilibradas 
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(Fernández Moreno, 2013). Entonces, en un escenario propenso a sismos, el RS  será 
una función entre el peligro sísmico (PS), y la vulnerabilidad sísmica (VS) a lo largo del 
tiempo (t) en un espacio dado: 

Teniendo en cuenta que el propósito de esta aplicación es hacer del RS una herramienta 
accesible para el ciudadano común, la VS está definida aquí por la intensidad potencial 
resultante expresada en IMM. Según el USGS (2013), el valor de IMM provee más 
información al ciudadano común, ya que la intensidad se refiere a  efectos realmente 
experimentados en ese lugar. 

Catálogos instrumentales e históricos

El catálogo disponible para esta aplicación consta de 6023 terremotos con epicentro 
dentro de Ecuador continental, ocurridos entre abril de 1541 y mayo de 2009: 5749 
provienen del archivo del Instituto Geofísico de la Escuela  Politécnica Nacional de Quito, 
138 del catálogo sísmico del Instituto Geofísico del Perú y 136 provienen del catálogo 
del Centro Nacional de Información sobre Terremotos de EE. UU. (Castro, 2009). Entre 
los años 1540 y 1979, la profundidad focal de los terremotos no se registraba de manera 
confiable porque estos terremotos no se medían  instrumentalmente.

De otra parte, en series muy extendidas en el tiempo, es común tener magnitudes de 
sismos expresadas en diferentes escalas. En el caso del catálogo de Ecuador, la mayoría de 
las magnitudes sísmicas están expresadas en la escala de Magnitud de Momento MW. Sin 
embargo, entre los años 1540 y 1899, 19 terremotos con MB por encima de 5 se expresan 
en escalas MB, MS y ML. A estos sismos se los transformó a la escala MW. Las relaciones 
empíricas para convertir magnitudes fueron  tomadas de Yaner et al. (Yenier, Erdoğan, & 
Akkar, 2008).
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Zonas sismogenéticas de fallas y subducción locales

Dependiendo de la complejidad sísmica de la región, se puede tomar en cuenta uno o 
los dos grupos de zonas sismogenéticas: locales y subducción. En el caso de Ecuador, hemos 
utilizado de Castro (2009) las fallas locales y la geometría de subducción para ambas zonas 
sismogenéticas. Castro identificó 11 zonas sismogenéticas relacionadas con fallas locales y 9 
relacionadas con subducción (fig. 1). Castro obtuvo la geometría para ambos grupos de zonas 
sismológicas usando el hipocentro de 5545 sismos de magnitudes mayores a 3.5 y el estudio 
de Garcia & Peñafiel (García & Peñafiel, 2000) sobre actividad sísmica en la región sur del 
Ecuador. Además Castro consideró 216 fallas locales. Para la sismicidad por subducción, 
Castro consideró la falla de la cordillera Carnegie ubicada en la trinchera de subducción de la 
Placa de Nazca como sugieren Aguiar y Castro (Aguiar & Castro C., 2009).

Fig. 1 - Zonas sismogenéticas  relacionadas con fallas locales (izquierda) y subducción 
(derecha) (Fonte: Castro, 2009).

Sismos característicos

La actividad sísmica para cada zona sismogenética está definida por un terremoto 
característico. Jackson y Kagan (Jackson & Kagan, 2011) definen como sismo característico 
a un terremoto que rompe todo un segmento de falla o como una secuencia de terremotos 
que rompen el área de falla (Tablas I y II). 
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Zona Lat. Long. Magnitud 
[MW]

1 1,6 -79,36 8,8

2 -2,2 -81,04 6,9

3 -1,925 -80,99 7,5

4 -1,7 -79,03 7

5 -3,6 -80,6 7,6

6 -1,7 -78,6 7,4

7 -1,6 -78,3 7

8 -1,25 -78,37 6,3

9 -3,546 -77,70 7,3

10 -3,6 -80,6 7

Zona Lat. Long. Magnitud 
[MW]

11 -4,843 -78,10 6,8

12 -0,7 -81,5 7,9

13 -2 -82 7,5

14 -3,84 -81,58 6,9

15 -4,178 -80,715 7,1

16 -3,195 -77,166 6,3

17 -1,2 -78,8 6,4

18 -2 -79 7,1

19 -2,93 -77,806 7,5

20 -5,573 -77,184 6,6

Tabla I - Sismos característicos relacionados 
con fallas locales

Tabla II - Sismos característicos relacionados 
con subducción

En este estudio, el terremoto característico para cada una de las 20 zonas sismogenéticas 
es el de mayor magnitud que se haya registrado en esa zona. Las Tablas I y II muestran 
los terremotos característicos de las zonas sismogenéticas de subducción y fallas locales.

Leyes de atenuación sísmica

Debido a las características de la sismicidad de Ecuador, se utilizaron dos ecuaciones 
de atenuación. Primero, Aguiar desarrolló la siguiente ecuación relacionada con fallas 
locales (Aguiar & Castro C., 2009): 

donde  es la máxima aceleración del suelo y D es la distancia hipo-central.
Aguiar desarrolló esta ecuación utilizando 20 terremotos: 19 con epicentro en Ecuador 

continental y 1 con epicentro en el sur de Colombia, fuera del área de este estudio. Aguiar 
explica que se incluyó este último, de 8,8 MW, porque causó grandes daños a las provincias 
del norte de Ecuador. Algunas de las isosistas utilizadas por Aguiar fueron calculados por 
Egred (1999; 2009), mientras que algunas otras fueron extraídas del estudio geológico del 
proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair (Pasquaré, 1998). 
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M� = 0.953M� � 0.422,			3.9 � M� � 6 . 8  (4) 

PGA = e�.�����.�������.������������� (5) 

PGA = e�.����.������.��������.����.��������.������  (6) 

��� ��� � 0.25��� � 0.25  (7) 

(5)
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La segunda ecuación está relacionada con la subducción. Siguiendo la recomendación 
de Aguiar, se seleccionó la ley de atenuación de Crouse para la zona de subducción 
de Ecuador. Él explica que esta ley fue aplicada también en la zona de subducción de 
Colombia (Crouse, 1991) cerca de Ecuador en el Cinturón de Fuego del Pacífico: 

donde R es la distancia epicentral y h es la profundidad focal. 
Al aplicar ambas ecuaciones de atenuación, se obtienen dos valores para PGA para 

el mismo sitio. Luego, se elige el valor de PGA más alto para representar la máxima 
aceleración del sitio específico.

Enfoque para el riesgo sísmico de un sitio específico expresado en

Como se explicó anteriormente, en el modelo que presentamos, el riesgo de daño 
causado por terremotos en estructuras y personas se mide con la escala de intensidades, la 
misma  que describe subjetivamente el potencial destructivo de un terremoto. Se utilizó la 
escala IMM, que a pesar de ser una escala macro-sísmica,  es la más comúnmente utilizada 
y está más accesible para cualquier ciudadano (Aguiar, 2008). La ecuación de  Murphy & 
O’Brien ( 1977) fue utilizada para transformar PGA en IMM: 

donde PGA es la aceleración del suelo e IMM  es la escala de Intensidad de Mercalli 
Modificada.

Se han sugerido varios métodos para estimar el riesgo sísmico asociado a un sitio 
específico, pero según Bommer (2002), los pasos que siguen diversos investigadores 
para calcular el riesgo sísmico específico para cada sitio son esencialmente los mismos. 
Comparamos los métodos de Benito & Jiménez (1999) con los de Gupta (Gupta, 
2002) y confirmamos, como sugiere Bommer, que si bien existen diferencias en la 
forma en que se implementa cada paso,  no existen diferencias en el enfoque. Por eso, 
nos decidimos por los pasos deterministas de Benito & Jiménez. Ellos se inspiraron 
en Algermissen & Perkins (1972). Por tanto, definimos que el riesgo sísmico para una 
estructura específica se expresa en términos de los valores máximos de la intensidad 
del movimiento.
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Diseño del software para cálculo del riesgo sísmico de un sitio específico

La aplicación de software para calcular el riesgo sísmico de cualquier sitio depende de 
los datos disponibles para alimentar el modelo (fig. 2). Cuanto más próxima sea la fuente 
del dato, más precisos son los resultados. La aplicación simula el impacto de un terremoto 
característico en el sitio específico elegido por el usuario. Se define el sitio específico 
introduciendo las coordenadas geográficas de dicho sitio. Luego, la aplicación calcula 
cómo impactaría el terremoto en el sitio y en  toda la región en términos de PGA e IMM. 

Fig. 2 - Diagrama de cálculo del riesgo sísmico de un sitio específico.

Coordenadas geográficas de la región 

Catálogos instrumentales e históricos (coord.de 
epicentros, magnitud [MB, MS, ML, MW], 

profundidad focal)

Ecuaciones para convertir magnitudes 
[MB, MS, ML] a MW 

Terremotos característicos por cada zona 
sismogenética (coord.de epicentros, magnitud [MW], 

profundidad focal)

Zonas sismogenéticas
(coord. geograficas) 

Leyes de atenuación sísmica para zonas de subducción y fallas 
locales

Coord. geográficas del 
sitio específico 

Distancia epicentral y focal del 
terremoto simulado  

Cálculo de la aceleración máxima del suelo 

Cálculo de  IMM 

Mapa de isolíneas  
IMM 

Informe de la máxima  PGA e informe  
IMM del sitio específico  
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El software consiste de dos partes: a) el cálculo del riesgo sísmico y b) la interfase de 
visualización. La aplicación proporciona: a) una visualización de la zona en términos de  
IMM ; y b) una tabla con PGA e isolíneas de IMM para toda la región en la que está 
inmerso el sitio de interés. La fig. 2 muestra el modelo para calcular el riesgo sísmico 
específico del sitio.

Aplicación al Sistema de Llamadas de Emergencia SISECU 911

Para investigar la aplicabilidad del software que desarrollamos, tomamos como 
ejemplo el sistema de llamadas de emergencia de Ecuador porque es un servicio muy 
sensible que debe garantizar la continuidad del servicio. El SIS ECU 911 opera en red 
con 15 centros en Ecuador continental (no se consideró  el Centro Galápagos porque 
consideramos las diferencias entre la sísmica continental y la del archipiélago).

Las medidas de mitigación más extendidas están recogidas principalmente en los 
códigos de construcción (Spence, 2004). Los edificios SIS ECU 911 cumplen con el 
código de la Norma de Resistencia Sísmica CEC2002 (MIDUVI, 2015). Estos edificios 
están construidos bajo el mismo diseño modular (fot. 1). Entonces, la diferencia de la 
respuesta sísmica radica principalmente en la ubicación.

Fot. 1 - Ejemplo de edificio modular del 
SISECU 911.

Los mapas resultantes se obtienen  con la API de ArcGIS, ya que ésta es la opción 
predeterminada del SIS ECU 911. En la aplicación práctica que se realiza aquí, se simula 
el impacto de un terremoto característico en cada ECU y cómo afectaría a todas las demás 
Centrales ECU en términos de PGA e IMM. El software de esta aplicación entrega un 
mapa para cada sitio de interés y el informe de PGA. En la fig. 3 se muestra un ejemplo 
de los resultados.
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Calculamos el riesgo sísmico para los 15 Centros ECU. La Tabla III resume los 
resultados más significativos que se obtuvieron de la aplicación del software.  

Zona de riesgo: 1
ECU PGA [cm/s2] IMM

1 264 IX
2 238 VIII
3 237 VIII
4 219 VII
5 236 VIII
6 234 VIII
7 223 VII
8 223 VII
9 207 VII 
10 213 VII
11 215 VII
12 218 VII
13 210 VII 
14 223 VII
15 203 VII

Fig. 3 -  Evaluación de riesgo sísmico del Centro ECU 1 ubicado en la costa del Océano Pacífico, 
al norte del país, y su influencia en los otros Centros.

ECU PGA IMM Zona sismogen.  
más influyente

1 447 IX 1
2 244 VIII 1
3 239 VIII 1
4 237 VIII 6
5 233 VIII 1
6 223 VIII 1
7 173 VII 1

Tabla III - Máxima aceleración del suelo (PGA  [cm/s2]) e IMM en cada Centro ECU.

ECU PGA 
[cm/s2] IMM Zona sismogen.  

más influyente

8 170 VII 6
9 157 VII 5
10 129 VII 6
11 112 VII 3
12 94,9 VI 3
13 92 VI 5
14 64,5 VI 2
15 64,3 VI 10

La Tabla IV muestra las prioridades de enrutamiento de emergencia para garantizar 
la continuidad del servicio en función de los criterios de telecomunicaciones: proximidad 
y capacidad de respaldo del centro de llamadas. Para mejorar la toma de decisiones, se 
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agregó el riesgo sísmico del sitio específico a los otros criterios. Esto se realizó para los 15 
Centros de la plataforma continental. El criterio de riesgo sísmico tomó en cuenta la zona 
sismogenética, es decir, que el centro ECU seleccionado para sustituir al ECU vulnerable 
no debe estar ubicado en la zona sismogenética más influyente. Además consideró las 
isolíneas de IMM.

Como se muestra en la Tabla V, después de aplicar el criterio de riesgo sísmico, la 
prioridad cambió significativamente, es decir, el sistema se conectaría a otros Centros 
diferentes de los que estaban previstos en la matriz de prioridades que consideraba 
solo telecomunicaciones. 

ECU 1ra 2da 3ra 4ta 5ta

1 3 7 2 6 13

2 6 14 8 3 9

3 1 7 6 2 15

4 8 13 12 6 11

5 14 12 6 2 15

6 2 11 8 14 13

7 6 2 3 1 10

8 6 2 13 4 9

9 13 11 15 8 2

10 13 8 15 9 7

11 14 9 6 13 2

12 11 5 4 1 15

13 1 11 8 10 6

14 11 6 2 1 13

15 1 13 10 8 3

Tabla IV -  Prioridades de enrutamiento de 
emergencia entre Centros ECU considerando 

solo   riesgos de telecomunicaciones.

Tabla V - Prioridades de enrutamiento de 
emergencia entre Centros  añadiendo riesgo 
sísmico a los riesgos de telecomunicaciones .

ECU 1ra 2da 3ra 4ta 5ta

1 13 7 6 3 2

2 9 8 14 6 3

3 15 7 6 2 1

4 6 11 13 12 8

5 15 12 14 6 2

6 13 11 8 14 2

7 10 6 3 2 1

8 2 9 6 13 4

9 2 8 13 11 15

10 7 15 9 13 8

11 2 6 13 9 14

12 1 15 5 4 11

13 6 8 10 11 9

14 2 6 13 9 11

15 2 6 10 4 11

Conclusiones

 Esta versión beta del software de aplicación para proveer información sísmica al 
ciudadano, se desarrolló con  información sísmica en Ecuador. Sin embargo, el modelo 
puede ser aplicado a cualquier región. La precisión del software depende de los datos. Por 
tanto, la aplicación requiere una actualización periódica de la información sísmica.
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Este estudio contribuyó a la introducción de la gestión del riesgo sísmico en el SIS 
ECU 911, e influyó para mejorar sus propias medidas de seguridad. Como consecuencia, 
se mostró la necesidad de tener en cuenta el cálculo del riesgo sísmico para otras 
organizaciones de telecomunicaciones en red.
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Resumo

A Escarpa da Serra do Pilar situa-se na margem esquerda do rio Douro, entre a 
Ponte do Infante e a Ponte Luís I, sendo limitado a sul pelo Mosteiro da Serra do Pilar 
(Património da Humanidade), Quartel Militar da Serra do Pilar e o Instituto Geofísico 
da Universidade do Porto (IGUP), vulgarmente conhecido como “Observatório da 
Serra do Pilar” e a norte pelo rio Douro, fazendo parte do Centro Histórico de Vila 
Nova de Gaia. Ao longo dos últimos 50 anos na Escarpa (terrenos do Estado Português 
e em Reserva Ecológica Nacional) foram construídas mais de cinco dezenas de habitações 
clandestinas originando várias manifestações de instabilidade geomorfológica, levando a 
Autarquia a questionar a permanência das habitações e restituição daquele espaço para 
fruição pública acoplado à zona classificada como património da humanidade e atrair os 
turistas para além da fruição dos autóctones da região.

Palavras-chave: Escarpa, instabilidade, turismo, património.

Abstract

The Serra do Pilar Escarpment, yesterday, today and the future. The Serra do Pilar 
Escarpment is located on the left bank of the Douro River, between Ponte do Infante 
and Ponte Luís I, being limited to the south by the Serra do Pilar Monastery (World 
Heritage Site, Serra do Pilar Military Barracks and the Geophysical Institute of the 
University of Porto (IGUP), commonly known as “Serra do Pilar Observatory” and to 
the north by the Douro River, forming part of the Historic Center of Vila Nova de Gaia. 
Over the last 50 years in Escarpa (lands of the Portuguese State) and in the National 
Ecological Reserve), more than five dozen clandestine dwellings were built, causing 
various manifestations of geomorphological instability, leading the Municipality to 
question the permanence of the dwellings and the restoration of that space for fruition 
public attached to the area classified as World Heritage and to attract tourists beyond the 
enjoyment of the indigenous people of the region.

Keywords: Escarpment, instability, tourism, heritage.
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Introdução

O Centro Histórico de V. N. de Gaia (CHVNG) apresenta uma constituição geológica 
com predomínio dos granitos e de rochas do complexo xisto-grauváquico constituintes 
do maciço Antigo (fig.1). A carta geológica do concelho de V. N, de Gaia, mostra que 
a Escarpa da Serra do Pilar, na parte nascente do CHVNG é essencialmente granítica, 
tomando a designação de “granito do Porto” e aflora na margem esquerda do rio Douro 
entre a praia de Quebrantões (Oliveira do Douro) e São Pedro da Afurada (fig. 2).

Salvador Almeida
A Escarpa da Serra do Pilar, ontem, hoje e o futuro

Fig.1 - Adaptado do Esboço Geomorfológico do Centro Histórico de V. N. Gaia 
(Fonte: Salvador Almeida, 2012).

Escarpa Serra do Pilar
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Verifica-se que os declives são maiores que 20º, declives muito fortes (A. Yong, 1972) 
havendo áreas com declives entre 18º - 30º e outras áreas  com declives entre 31º - 45º 
(fig. 3), propícias a ravinas, associada a chuvas fortes e movimentos em massa, associados 
a fortes declives e intervenções humanas (Rebelo, 2003).

Ao longo dos últimos 40 anos aconteceram em toda a área do Centro Histórico de 
Vila Nova de Gaia, nomeadamente na Escarpa da Serra do Pilar várias manifestações 
de instabilidade geomorgológica – ravinamentos devido à atuação de água da chuva 
originando ravinas e movimentos em massa - desabamentos, deslizamentos e fluxo de 
detritos), essencialmente devido à ação antrópica no território.

A Escarpa da Serra do Pilar - Ontem

Um postal de 1960, mostra como era a Escarpa da Serra do Pilar (fig. 4).

0 0,50,25
Km

S. Pedro Afurada 
Praia de Quebrantões 

Fig. 2 - Extrato da carta geológica de V. N. de Gaia (Fonte: Salvador Almeida, 2012).
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Fig. 3 - Mapa de Declives do Centro Histórico (Fonte: Salvador Almeida, 2012).

Encosta do Lugar 
do Castelo 

Encosta da 
Fervença 

Escarpa Serra do 
Pilar 

Fig. 4 - Vista da Escarpa da Serra (Postal Ilustrado – Miguel Nunes da Ponte, 1960).

Apresenta uma vegetação rasteira, sem qualquer habitação vendo-se mesmo no cimo, 
o Observatório da Serra do Pilar (hoje designado Instituto Geofísico da Universidade 
do Porto), já na encosta de Quebrantões, encontra-se a Ponte D. Maria (monumento 
nacional) e quase junto ao rio a Fábrica Cerâmica do Senhor D´Além (em ruínas) e a 
Capela do Senhor D´Além (em reabilitação).

Salvador Almeida
A Escarpa da Serra do Pilar, ontem, hoje e o futuro
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Histórico das manifestações de Instabilidade

Na década de 1960-1970 surgiram as primeiras manifestações de instabilidade, que 
se incrementaram na década de 1980-1990 e tiveram uma das situações mais gravosas em 
24 de setembro de 2006.

Relatório Laboratório Nacional Engenharia Civil (LNEC) de 1967

Devido a desprendimento de blocos mesmo adjacente aos edifícios do Quartel da 
Serra do Pilar (ex-Regimento Artilharia nº 5) e insegurança para as pessoas que utilizavam 
os caminhos existentes na base da Escarpa (rua Cabo Simão) foi solicitado um estudo ao 
LNEC. O reconhecimento realizado evidenciava:

“[...] o maciço rochoso adjacente à escarpa encontrava-se fortemente 
diaclasado e descomprimido”, tendo “.. o processo de diaclasamento conduzido 
à fragmentação em grandes blocos, alguns praticamente soltos  e muitos em 
condições de equilíbrio extremamente precárias. “Previa-se, então, que [...]
a prazo muito curto novos desprendimentos se darão, que acabarão por 
comprometer a segurança dos edifícios do Quartel”. Concluía-se, que era 
“[...]indispensável efetuar obras de consolidação da escarpa.” A intervenção 
proposta “…para conseguir a estabilização dos blocos[...]” foi “[...]a pregagem 
ou atirantamento ao próprio maciço” (LNEC, 2006).

A obra proposta realizou-se na zona poente da Escarpa da Serra do Pilar (fot. 1).

Fot. 1 - Pregagens na zona poente da escarpa abaixo do Quartel RA5 (Fonte: Salvador Almeida, 2012).
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Relatório Laboratório Nacional Engenharia Civil de 1981 e 1987

Após 1974 o número de casas clandestinas cresceu assustadoramente, provocando 
alterações significativas no terreno natural, originando manifestações de instabilidade 
que colocaram em perigo as habitações e os seus moradores. Surge assim o denominado 
Relatório LNEC, 1981 que confirmou a existência de casas muito próximas da crista, 
outras a meia encosta construídas em plataformas criadas à custa de escavações de 
zonas alteradas do maciço e de depósitos de vertente e de aterros feitos, de certeza em 
condições deficientes, nomeadamente com as fundações sem terem atingido terreno 
firme, concluindo “[...] se não for impedida a progressão da construção clandestina [...] 
estarão criadas condições perigosas para os moradores” (LNEC, 1981). Foram realizadas 
novas visitas pelo LNEC em 1987, tendo-se verificado que o número de construções 
clandestinas aumentou (de 1981 a 1987 construíram-se mais 27 edificações), tendo 
o LNEC proposto: demolição de barracas e outras edificações nos logradouros que se 
estendem até à crista da escarpa, drenagem superficial das águas pluviais, impedimento 
de qualquer terraciamento ou culturas ao longo da encosta, verificação das condições de 
fundações, observar as fissuras nas paredes e nos muros e impedir a construção de mais 
casas clandestinas ao longo da encosta. Ora, infelizmente as medidas propostas não foram 
concretizadas e o número de construções clandestinas aumentou (fot. 2).

O Plano Diretor Municipal (PDM) prevê para a Escarpa da Serra do Pilar Reserva 
Ecológica Nacional (Portaria nº 788/09, de 28 de novembro), (fig.5).

As construções clandestinas não abrandaram, as intervenções no solo cada vez mais 
instável continuaram e no dia 24 de setembro de 2006, Domingo, pelas 12h35, um dia 
com forte pluviosidade, a Central de Emergência dos Bombeiros Sapadores recebeu um 
alerta de que tinha havido um deslizamento de pedras, terra e toda a espécie de resíduos 
(ocorrência nº 105924/06).

O deslizamento tinha percorrido cerca de 100 m (em altitude cerca de 50 m) 
destruindo tudo por onde passava e havia vítimas (fig. 6).

Fot. 2 - Escarpa da Serra do Pilar, 1998 e 2005 (Fonte: Salvador Almeida, 2012).

Salvador Almeida
A Escarpa da Serra do Pilar, ontem, hoje e o futuro
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No dia anterior à ocorrência, no número 590 da rua Cabo Simão (uma das casas 
atingidas) tinha havido uma festa de família com dezenas de pessoas. Felizmente o 
deslizamento não aconteceu nesse dia.

Fig. 5 - Extrato do PDM- Escarpa da Serra do Pilar (Fonte: GAIURB, EEM 2009).

Fig. 6 - Local de deslizamento de terras – rua Cabo Simão (Fotografias: Relatório LNEC).

Na sequência da ocorrência n.º 105924/06, na rua Cabo Simão-Escarpa da Serra do 
Pilar, União de Freguesias de Santa Marinha e São Pedro de Afurada (deslizamento de 
pedras e resíduos), após vários relatórios e face à complexidade técnica, a necessidade de 
um estudo global, ser demorado e haver moradores em risco iminente de serem atingidos 
por pedras, terras e resíduos, com base n.º 1, art.º 9.º, Lei n.º 27/2006 e alterações, foi 
declarada a Situação de Alerta Municipal em 4 de outubro de 2006.

N.º 590
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Após a declaração de Situação de Alerta Municipal foram executadas várias medidas 
preventivas e iniciou-se um processo administrativo para desalojamento dos moradores da 
Escarpa da Serra para Empreendimentos Sociais (fig. 7).

Fig. 7 - Notícia do Comércio de Gaia de 24 /01/2008 e Notícia do Jornal Público de 3/06/2008.

Entretanto, a 17 de Março de 2008 foi declarada pelo Governo Civil do Porto a 
Situação de Alerta Distrital. Entendeu a Estrutura Técnica Distrital de Coordenação e 
Controlo de Meios e Recursos que a solução para a Escarpa era desmatar, remover lixos 
e monos, instalar uma infraestrutura de drenagem de águas pluviais, demolir algumas 
barracas e manter as habitações clandestinas localizadas em REN (Reserva Ecológica 
Nacional).  Durante 7 meses levaram a efeito estas obras. Desmataram a encosta, 
retiraram lixos e monos e demoliram barracas, consolidaram taludes com pregagens e 
ancoragens e instalaram em algumas partes uma rede de dupla torção, (fig. 8). A 31 de 
Dezembro de 2008 terminou a Situação de Alerta Distrital para a Escarpa da Serra do 
Pilar. No entanto, o mesmo despacho do Governo Civil (despacho n.º 25/2008, de 31 
de Dezembro) tinha a informação de que tinham sido detetados, ao longo dos meses 
em que durou a intervenção, blocos rochosos instáveis pelo que, para além de uma nova 
campanha de prospeção , a referida situação exigia uma intervenção complementar. Assim 
foi decretada nova Situação de Alerta Distrital por um período de 4 meses (terminou a 30 
de abril de 2009) para as áreas identificadas (fig. 9).

Após a intervenção, foi decidido instalar Inclinómetros por forma a medir os 
deslocamentos horizontais dos terrenos na zona intervencionada. Foram instalados 2 
tubos inclinométricos em 2 tubos de sondagens e efetuadas durante 6 meses 26 leituras 
inclinométricas e piezométricas em cada tubo na área 6 (fig. 9) e ainda foram instaladas 
2 células de carga na área em situação de alerta a poente (fig. 9). A análise dos resultados 

Salvador Almeida
A Escarpa da Serra do Pilar, ontem, hoje e o futuro
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mostrou que houve recuperação dos movimentos dos terrenos logo após a execução das 
pregagens, movimentos que tendencionalmente estabilizaram à medida que decorreram 
os trabalhos de consolidação do talude até à última leitura. Ao longo dos anos 2012, 2013 
e 2014 foram realizadas leituras nos instrumentos de medição (Inclinómetros e Células de 
Carga) e produzidos relatórios técnicos com a monitorização.

Fig. 8 - Locais de consolidação de taludes (Fonte: Salvador Almeida, 2008).

Fig. 9 - Planta da Escarpa da Serra identificando a área em Situação de Alerta 
(Fonte: Governo Civil do Porto).

A Escarpa da Serra do Pilar – Hoje (2006 a 2021)

Foi efetuado o trabalho de limpeza da Escarpa da Serra, com a demolição de mais de 4 
dezenas de construções até dezembro de 2015 (fot. 3). As fotos mostram que só restam 6 
habitações das 55 que existiam em 2005. Foi um trabalho de grande persuasão junto dos 
moradores, um grande esforço negocial, a par de um grande esforço financeiro, pois todos 

Gutinagem da parede

Área em situação de alerta 
de 1/1/09 a 30/04/09

Área em situação de alerta 
de 1/1/09 a 31/4/09
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foram ressarcidos.O trabalho de demolição das construções clandestinas continuou, pois 
o objetivo da gestão dos riscos e das crises é, sem dúvida, a redução das vulnerabilidades 
(Lourenço, 2007).e entretanto o Municipio preparou um projeto de candidatura ao 
Programa PO Norte 2020 para estabilização da Escarpa da Serra do Pilar

Fot. 3 - Escarpa da Serra do Pilar em dezembro 2015 (Salvador Almeida, Dezembro 2015).

Foi lançado concurso para a obra: Estabilização da Escarpa da Serra do Pilar em 
Fevereiro de 2016. Em: 23 de janeiro de 2017, foi efetuada a adjudicação pelo valor de 
2.911.024,46 € + IVA. A  3 de outubro de 2018 teve o Visto do Tribunal de Contas  e 
finalmente foi consignado a 14/11/ 2018 

Foi realizado um estudo geológico e geotécnico, fez-se o zonamento da intervenção (fig.10).
Deu-se inicio à obra de consolidação de toda a escarpa (fig.11).
Foi executado o recalçamento e refechamentos de juntas em todos os muros, fez-se a 

reconstrução de outros ao longo da rua Cabo Simão,executaram-se pregagens e cabos de 
aço, aplicou-se rede de dupla torção, malha de pregagens isoladas, removeram-se blocos 
soltos, fez-se a desmatação e instalou-se  drenagem profunda e  semi profunda (fot. 4 e 
fig.12). Foi ainda instalado equipamento que permitirá monitorizar a obra executada ao 
longo de toda a sua vida garantindo assim a segurança dos seus utilizadores.

Fot. 4 - Recalçamento e reconstrução de muros) 
(Fonte Câmara Municipal V. N. Gaia, 2019-2021).

Mostra-se um troço do passadiço (fot. 5) construído ao longo da rua Cabo Simão e 
suspenso sobre o rio Douro desde a ponte Luís I e que ligará ao Areinho de Oliveira do 
Douro. A fot. 6 representa um conjunto de fotografias representativas de toda a obra de 
consolidação da Escarpa da Serra do Pilar.

Salvador Almeida
A Escarpa da Serra do Pilar, ontem, hoje e o futuro
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Fig. 10 - Zonamento macro das análises efetuadas (zonas a vermelho: avaliação de fenómenos 
globais; zonas a roxo: avaliação de fenómenos localizados de zonas rochosas) 

(Fonte Câmara Municipal V. N. Gaia).

Fig. 11 - Ilustração dos 6 conjuntos de soluções integradas na Intervenção ao longo do 
Quartel - recalçamentos (azul), rede dupla torção (rosa e amarelo), pregagens +cabos de aço 
(quadricula amarelo), redes de cabos (verde), malha de pregagens isoladas (cinzento e pontos 
verdes) e desmatação (malha amarela) (Fonte Câmara Municipal V. N. Gaia, 2019-2021).

Fig. 12 - Reparação e construção de drenagem superficial 
(Fonte Câmara Municipal V. N. Gaia, 2019-2021).
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A Escarpa da Serra do Pilar – Futuro

O trabalho iniciado há quinze anos e agora em conclusão, devolve a Escarpa da Serra 
do Pilar ao que era em 1960, renaturalizada e preparada para ser um parque público para 
os cidadãos usufruirem em segurança, valoriza o edíficio Mosteiro da Serra do Pilar e a 
Instalação Militar que é Património da Humanidade, será um passeio obrigatório para as 
centenas de milhar de turistas que visitam o Centro Histórico de V. N. de Gaia e num 
futuro não muito longínquo será o ponto de partida e chegada da via pedonal sobre o 
Douro até à barragem de Crestuma Lever e à foz do rio Douro, respectivamente. Para 
completar todo o excelente trabalho que foi levado a efeito serão semeadas e plantadas 
espécies arbustivas adequadas à Escarpa, transformando-a num jardim e uma varanda 
única sobre o Douro e a cidade do Porto.

Conclusão 

A Escarpa da Serra do Pilar, inserida em reserva ecológica nacional (D.L. 166/2008, de 
22 de Agosto e Portaria n.º 788/2009, de 28 de Julho) era uma fonte de preocupações para 
o Municipio face às manifestações de instabilidade geológica provocadas pela intervenção 
humana, que duravam há quase 40 anos. A demolição das construções clandestinas  e 
as obras de estabilização da escarpa reduziram as vulnerabilidades, dando cumprimento 
ao grande objetivo que esteve sempre presente, desde setembro de 2006, na Missão da 
Proteção Civil Municipal e que era a  gestão do risco e das crises. 

Fot. 5 - Construção do Passadiço na base da Escarpa da Serra do Pilar que ligará a Ponte Luís I ao 
Areinho de Oliveira do Douro (Fonte: Câmara Municipal V. N. Gaia, 2019-2021).

Salvador Almeida
A Escarpa da Serra do Pilar, ontem, hoje e o futuro
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Fot. 6 - Conjunto de obras realizadas para consolidação e arranjo paisagístico da Escarpa da Serra do Pilar 
(Fonte Câmara Municipal V. N. Gaia, 2019/2021).
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Resumo

A população está sujeita a riscos naturais e/ou outros. Neste pequeno artigo 
pretende-se dar a conhecer os riscos geológicos naturais, mistos e induzidos. Mostrar 
a importância para a necessidade de existir uma gestão de riscos geológicos para evitar 
tragédias, tanto bens materiais como vidas humanas.
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Geological Risks - Some examples in Portugal. The population is subject to natural 
and/or other risks. In this short article we intend to make known the natural, mixed 
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and human lives.
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Introdução 

O planeta Terra desde sempre registou ocorrências naturais relacionadas com 
o estado climático ou clima, os quais geraram catástrofes, isto é, provocaram um 
grande número de mortos e/ou enormes prejuízos materiais. Histórias como Pompeia 
(Vesúvio no ano 79 a.C., soterrou a cidade e seus habitantes); Sicília (Etna, em 1169, 
que matou 15000 pessoas); Vulcão Eyjafjllajökull, em 2010, que libertou cinzas 
vulcânicas espalhadas pelo vento impedindo a circulação aérea em todos os países; 
sismo em 2011 no Japão com epicentro no Oceano Pacífico a cerca de 130 Km 
da costa japonesa e a cerca de 24 km de profundidade, provocando um tsunami e 
rebentamento da central nuclear Fukushima, matando 15839 pessoas; movimentações 
de vertentes e torrentes lamacentas em áreas urbanas no Rio de Janeiro em 2011 
provocadas pelas chuvas intensas destruindo e matando centenas de pessoas; queda 
de meteorito na cidade Chelyabinski (Montes Urais, Rússia) em 2013 provocando a 
destruição de 7200 edifícios em sete cidades e 1500 feridos; supertufão Hayan com 
ventos de velocidade superior a 200 Km/h, nas Filipinas, em 2013, originado mais de 
10000 mortos e a completa destruição das aldeias e de todos os meios de subsistência; 
rebentamento da barragem do Brumadinho do Estado de Minas Gerais, no Brasil, 
em 2019, provocando destruição, mortos e desaparecidos; incêndio florestal em 
Pedrógão Grande, em 2017, com 66 mortos, 253 feridos e 53 mil hectares destruídos, 
incluindo meio milhar de casas, ... (Rebelo, F., 2011, 2013; sites: 24sapo e tvi24), 
permitem perceber que as ocorrências naturais provém do próprio planeta e do 
Universo. Provocam riscos à humanidade, tais como: morte, ferimentos, problemas 
de saúde, pandemia, deslocamento da população, contaminação da biosfera, danos 
aos ecossistemas, danos ao ambiente  construído  e  destruição  de  infraestruturas. No 
geral, são riscos em que há perdas de vidas, danos estruturais, económicos, políticos 
e sociais, e com incalculável sofrimento humano. São tanto mais agravados quando 
não são acautelados com estudos e com planos de ordenamento, de protecção e de 
emergência (Alvarez, 2011).

 O artigo, baseado em informação bibliográfica, pretende recordar a importância de 
conhecer os riscos naturais em Portugal, nomeadamente, os geológicos e de os incluir 
nos planos de ordenamento do território. Também, pretende relembrar a importância 
de existir financiamento para a sua investigação, monitorização e programação de planos 
de sensibilização e de educação à população, para a sua protecção e seus modos de acção 
perante um determinado risco.

Carla Caroça
Riscos Geológicos – Alguns exemplos em Portugal
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Definição de Risco

Em Portugal, a teoria do risco desenvolvida por diversos autores (Faugéres, 1990; 
Hadjiconstantinou, 1990; Rebelo, 1995, 1996, 1997b, 2014; in Lourenço e Amaro, 2018) 
é explicada pela sequência de três conceitos: risco, perigo e crise. Segundo Lourenço e Amaro 
(2018) e de forma sumária, «risco é algo que está mais ou menos distante da manifestação», 
«perigo é algo que está muito próximo dessa manifestação» e crise é a manifestação do risco, 
que para as Nações Unidas (ISDR, 2009, in Lourenço e Amaro, 2018), é considerada como 
uma emergência que requer acção urgente. Portanto, só se deve «falar de perigo quando 
a manifestação do risco, ou seja, a crise está mesmo iminente». No perigo existem sinais 
que permitem alertar para a iminência da manifestação do risco. Sendo assim, a população 
deixa de estar em risco e passa a estar em perigo efectivo. Durante o desenvolvimento da 
crise, o perigo permanece e/ou evolui para diferentes formas. Mas também, o perigo, por 
se tratar de uma hipótese, poderá nunca se manifestar. Ou então, por não existir humanos 
ou bens que o perigo afecte. É o caso por exemplo, do risco natural de avalanche. Só existe 
perigo quando existem seres humanos na área. Recorda-se que os processos naturais só são 
perigosos quando geram perigo para a população e seus bens.

Risco pode ser definido como qualquer processo natural ou antrópico que afecta a 
vida e os bens da Sociedade. Resulta do conhecimento da perigosidade (probabilidade 
de ocorrência de um processo), da vulnerabilidade (o grau de danos ou perdas potenciais 
num elemento) e do custo ou valor do elemento (vítimas e económicos) (Fidalgo, E., 
2018; Almeida, 2011):

Risco = Perigosidade x Vulnerabilidade x Custo ou valor do elemento

Tipos de Riscos

Os riscos são vários. De acordo com o Instituto Geológico e Mineiro de Espanha 
(IGME, 1988) e Coch (1995), os riscos podem ser divididos em riscos tecnológicos, 
riscos sociais e de governação, e riscos naturais (fig. 1).

No entanto, Lourenço e Amaro (2018) dividem os riscos em três grupos: naturais, 
antrópicos e mistos, considerando os riscos mistos como sendo resultantes dos dois 
anteriores e podendo estar relacionados com a atmosfera (exemplos: queda de meteoritos, 
exploração do universo, diminuição da camada de ozono, efeito de estufa, poluição 
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atmosférica, chuvas ácidas) ou com o próprio planeta (exemplos: sismicidade, erosão, 
desertificação, salinização, poluição no solo, ar e água, incêndio florestal) ou com 
o desequilíbrio entre o ser humano e os outros seres vivos (riscos mistos biomédicos) 
(exemplos: transmissão, inalação, ingestão de vírus, de bactérias e de parasitas).

Em seguida, a autora focar-se-á somente nos riscos geológicos dando alguns exemplos 
em Portugal.

Riscos Naturais Geológicos

Os riscos naturais geológicos podem ser definidos como: «Todos os processos, 
situações ou ocorrências no meio ambiente, naturais, induzidos ou mistos, que possam 
gerar um dano económico ou social a alguma comunidade, e em cuja previsão, prevenção 
ou mitigação, se usem critérios geológicos.» (IGME, 1988). Assim quanto à sua origem, 
os riscos geológicos podem ser naturais internos e externos.

Fig. 1 - Riscos com especial incidência nos Riscos Geológicos.

Carla Caroça
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Riscos Geológicos Internos

Os riscos geológicos internos originam-se no interior da Terra. Incluem os riscos da 
actividade vulcânica, dos sismos, dos tsunamis e dos diapiros. 

As ilhas vulcânicas dos Açores e da Madeira, apresentam o risco de actividade 
vulcânica activa pela presença de fontes termais («emanações de água, vapor de água e 
dióxido de carbono a elevada temperatura»), de fumarolas («emanações gasosas exaladas 
através de fissuras, em zonas próximas de vulcões activos»), de sulfataras («fumarolas com 
predomínio de gases sulfurados (dióxido e trióxido de enxofre, ácido sulfídrico, etc»), de 
mofetas («fumarolas com emanação quase exclusiva de dióxido de carbono»), de depósitos 
de enxofre, e por vezes, do aparecimento de novo vulcão (Baptista e Silva, 1983). É o 
exemplo da erupção dos Capelinhos, na ilha do Faial, do Arquipélago dos Açores entre 
Setembro de 1957 e Outubro de 1958, onde também ocorreu cerca de 500 abalos de 
maior ou menor intensidade, nessa ilha. Apenas ocorreu a deslocação das pessoas para sua 
protecção (Roque e Castro, 1984; Madeira, 2007; Forjaz, 2008). 

Em Portugal continental e seus arquipélagos, Açores e Madeira, sofrem de tempos, em tempos, 
sem aviso, tremores de terra, muitos dos quais são pouco sentidos. Mas todos ainda recordam 
do grande sismo histórico em Lisboa, em 1755, com a destruição da cidade acompanhada de 
onda tsunami e de incêndios. Existem vários vestígios geológicos da ocorrência de tsunami, os 
tsunamitos, do terramoto de 1755, por exemplo, em Belém, Lisboa, e de liquefacção nas areias 
não compactadas, em Benavente (Ramos-Pereira et al., 2015; Fernandes, 2012).

O diapiro provoca elevação da superfície e facilita a entrada de água que ao reagir com 
o mineral anidrite transforma-se no mineral gesso. A dissolução do gesso pode provocar 
assentamentos (por exemplo, no concelho de Óbidos). Outro risco é o diapiro interceptar 
um aquífero tornando a água salina (exemplo águas cloretadas sódicas, das Caldas-da-
Rainha) (IGME, 1988; Caroça, 2016).

Riscos Geológicos Externos

Os riscos geológicos naturais externos são originados à superfície terrestre ou próxima 
desta e geralmente são dependentes do clima. Incluem os fenómenos: movimentos de 
vertente, subsidências naturais cársicas e por liquefacção, instabilidade do solo (exemplo, 
argilas expansivas), dunas e inundações (embora as inundações sejam classificadas, 
também, como risco geoclimático).
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Em Portugal, existem muitos exemplos de movimentos de terreno, tanto na época da 
chuva, por exemplo, na ilha da Madeira com 27 desalojados em 2021, e em Guimarães com 
um edifício em risco, em 2013, como na época do calor, por exemplo, na Praia Maria Luísa, 
em Albufeira, onde matou cinco pessoas, em 2019 (sites radiocalheta, tvi24 e público).

Subsidência refere-se a um abatimento lento de terreno brando, por variadíssimas 
causas: pela solubilidade de formações carbonatadas (exemplo: dolinas na Serra de Aires e 
dos Candeeiros) (Marques, 2010); por liquefacção de areias não compactadas por motivo 
de um sismo (Fernandes, 2012) ou durante uma vazante na praia cujo afundamento é 
tanto maior, quanto maior for a alimentação de água doce. Quando este fenómeno ocorre 
numa praia representa um perigo para todos, em especial para as crianças. Exemplo: areia 
fluidizada na praia dos Olhos de Água, Albufeira, na região Algarve (Talaia, 2011).

A instabilidade de solos diz respeito à variação de volume do solo dependendo do 
conteúdo em água e do tipo de mineral. Por exemplo, as argilas expansivas incham na 
presença de água provocando a deformação / rotura de vertentes e terrenos (Nuhfer et al., 
1997). É o caso da zona de Benfica, em Lisboa (Santos, 2017).

As Dunas têm tendência a avançar para o interior do continente, tornando os terrenos 
soterrados e estéreis. Exemplo, a Praia do Guincho coloca paliçadas para controlar o 
avanço da duna (site jornaldaregiao).

Em Portugal é normal ocorrerem inundações por fenómenos climáticos, podendo 
ser de três origens: cheias de grandes rios provocadas por vários dias ou semanas de 
precipitação; cheias associadas aos pequenos cursos de água que se formam ao fim de 
algumas horas de precipitação intensa; e cheias urbanas devido a forte precipitação 
de algumas dezenas de minutos, da impermeabilização e/ou da maré cheia (Saraiva e 
Carvalho, 2009). Por exemplo, a grande inundação em 1967 na região de Lisboa 
resultado de grande precipitação em poucas horas, provocando destruição e mais de 460 
mortos (site rr.sapo.pt). Em Lisboa é comum ocorrer inundações espontâneas devido a 
elevada precipitação em tempo curto, exemplo, inundações na zona baixa de Lisboa em 
conjunção com a maré alta (site youtube).

Riscos Geológicos Mistos

Os riscos geológicos mistos referem-se à modificação da dinâmica natural (erosão – sedi- 
mentação continental), à modificação da dinâmica do litoral, e à radioactividade natural 
pela acção humana (Nuhfer et al., 1997).

Carla Caroça
Riscos Geológicos – Alguns exemplos em Portugal



259

GeoGrafia, riscos

e Proteção civil

HomenaGem ao Professor 
doutor luciano lourenço
volume 1

O principal risco da erosão é a desertificação irreversível do território causado pelo 
desaparecimento do solo, que origina a perda da cobertura vegetal e animal. Diminui 
a resistência à erosão, aumenta a escorrência do caudal líquido e sólido, provocando 
inundações e deslizamentos em determinadas formações e a alteração do clima (exemplo: 
diminuição da evapotranspiração e da infiltração). Existem vários impactos que levam 
ao risco de desertificação: a alteração do curso das linhas de água, o esgotamento dos 
aquíferos e das nascentes para cultivos inadequados à geologia local e a ocorrência de 
incêndios espontâneos ou provocados (IGME, 1988).

O fenómeno da sedimentação resultante da deposição do material erodido, quando 
em ambiente de pouca ou nenhuma energia para transportar, apresenta riscos mistos, 
tais como: transbordo do caudal do rio (inundações), entupimento dos canais efluentes 
urbanos (inundações urbanas) e diminuição da capacidade do volume de água nas 
albufeiras obrigando ao despejo.

A dinâmica do litoral é o processo ambiental que modela a costa através da acção das 
correntes marinhas, das marés, da ondulação, do vento, da água dos rios e dos sedimentos 
trazidos pelos rios. As acções principais são a erosão e a sedimentação, as quais dependem 
da geomorfologia da costa, do tipo de rocha e da sua estrutura geológica. Por este motivo, 
existem diferentes geomorfologias do litoral.

A radioactividade natural existe em algumas formações geológicas (exemplo: o gás 
radioactivo radão encontra-se em formações graníticas e resulta do decaimento radioativo 
do urânio). Em condições naturais, em espaço aberto, não existe problemas. No entanto, 
usado como material de construção, em casas sem ventilação suficiente, o gás radioactivo 
radão concentra-se e provoca cancro para os seres vivos que nesse espaço habitam. Em 
Portugal, foram detectados cancros com a origem nesse gás e no mineral asbesto, mais 
conhecido por amianto (material usado na construção civil privada e pública) (sites 
apambiente e dgs).

Riscos Geológicos Induzidos

Os riscos geológicos induzidos são riscos para a comunidade que foram provocados 
por alguma actividade humana ou pela presença de alguma infraestrutura que desequilibra 
a Natureza. Exemplos: a rotura de barragens, a subsidência induzida hídrica, a subsidência 
induzida mineira, os riscos mineiros, os riscos geotécnicos, a contaminação da água, a 
contaminação dos solos, o esgotamento e a perda de recursos geológicos.
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Acidente por rebentamento de barragem, em Portugal, será raro acontecer devido à 
melhoria dos conhecimentos científicos e tecnológicos e do controlo da qualidade e da 
segurança, durante as fases de construção, de exploração e de monitorização (Viseu e 
Almeida, 2011). 

Os restantes riscos, por vezes, acontecem. Por exemplo, subsidência hídrica numa 
rua de Alcântara, em Lisboa, (12/01/2021) por rebentamento da conduta de água; águas 
ácidas pelo alagamento da Mina de São Domingos desactivada; perda de sustentação de 
um imóvel aquando da elaboração dos trabalhos para a construção de outro próximo, 
na Nazaré, em 2018; contaminação dos recursos hídricos subterrâneos e superficiais pela 
introdução em poços de: produtos químicos para agricultura, resíduos sólidos, animais 
e/ou humanos mortos; risco de salinização em terrenos próximos do litoral; esgotamento 
de água potável (sites: cmjornal, cidadeinfinita e regiaodanazare; Caroça, 2016).

Conclusão 

Portugal apresenta todos os riscos geológicos mencionados, com mais ou menos gravidade.
Estando a habitar num país / mundo cheio de riscos, devemos estar atentos aos sinais que 

a natureza nos fornece e estudá-los, assim como aos episódios de catástrofes antigas. Devemos 
elaborar planos de protecção e de segurança, afim de evitar e/ou diminuir perdas humanas e 
bens económicos. Para isso há que ter a noção de que os riscos nunca se apresentam sós no 
tempo e no espaço. É necessário conhecer o encadeamento espacial e temporal e os danos 
locais e distantes (Alvarez, 2011). Por exemplo, a grande precipitação que para além de erodir, 
dá origem a inundações, que por sua vez, causam movimentos de terreno. 

A monitorização dos diferentes riscos que geram processos potencialmente perigosos à 
sociedade deve ser executada e os seus resultados devem ser aplicados nos diversos planos 
(ordenamento, protecção, segurança e emergência) e divulgados à população para anular 
o factor surpresa da ocorrência do evento.

Ricardo Alvarez (2011) sugere a importância de estudar os sobreviventes em vez dos 
vitimizados, para a realização dos planos de emergência, e também, a educação a todas as 
faixas etárias de todos os níveis da sociedade (escolas, universidade, todas as profissões) 
sobre os riscos para a redução dos futuros danos. 

A autora considera importante, além da análise e da monitorização, existir equipas 
multidisciplinares, com geólogos de diversas áreas, para fazer uma gestão dos riscos 
geológicos naturais internos, externos, mistos e induzidos, de forma a conseguir-se dar 

Carla Caroça
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uma resposta mais organizada para ser introduzido nos planos de ordenamento e de 
emergência, melhorar a eficiência na resposta dos agentes da protecção civil, e, também, 
elucidar e educar a população como se prevenir (Almeida, 2011; Eiras et al., 2020).
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Resumo

O principal objetivo deste projeto é a aplicação da Equação Universal de Perdas do 
Solo. Tal permitirá evidenciar a importância que o processo de Erosão Hídrica possui 
na degradação dos solos, sendo que para o Concelho de Idanha-a-Nova, a maioria 
destes (69,14%) já se encontram com uma perda média a elevada, devido a este 
processo de destacamento e remoção das partículas pela ação da precipitação e da 
escorrência superficial.

A identificação dos solos degradados, ou aqueles que estão mais suscetíveis ao 
processo de erosão, permitirá às entidades competentes tomar rapidamente decisões 
conscientes, no sentido de se evitar a perda irremediável deste bem precioso!
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Abstract

Hidric Erosion of Soils: the particular case of Idanha-a-Nova (Castelo Branco). The 
main objective of this project is the application of the Universal Soil Loss Equation.  
This will highlight the importance that the process of Hidric Erosion has on soil 
degradation, and for the Municipality of Idanha-a-Nova, most of these (69.14%) are 
already with a loss medium to high, owing to this process of detachment and removal 
of the particles by the action of precipitation and surface water runoff.

The identification of degraded soils, or those who are more susceptible to the 
erosion process, will enable the competent authorities to quickly make informed 
decisions, in order to prevent irretrievable loss of this precious resource.
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Introdução: Breve Enquadramento Geográfico e Geomorfológico de Idanha-a-Nova

Situado no Distrito de Castelo Branco, o Concelho de Idanha-a-Nova, o segundo 
maior do Distrito, o quatro mais extenso do país e o terceiro mais envelhecido (INE), 
situa-se na Região Centro de Portugal e na Sub-Região da Beira Interior Sul (NUT 
II), tendo como limites administrativos (fig. 1), o Concelho de Penamacor a Norte, os 
Concelhos do Fundão e de Castelo Branco a Oeste, confinando a Leste com o rio Erges 
e a Sul com Espanha e com o rio Tejo. Neste, e de acordo com Almeida et al., (2012) 
identificam-se duas zonas com interesse para a protecção da natureza, sendo elas, a Zona 
de Protecção Especial do Tejo Internacional, Erges e Pônsul e o Parque Natural do Tejo 
Internacional. Para além deste vasto património geonatural e cultural situ à passagem do 
rio Tejo na parte Sul do Concelho, Idanha-a-Nova alberga ainda uma grande e importante 
albufeira - a albufeira Marechal Carmona -, além de possuir outras duas importantes 
albufeiras: a de Penha Garcia e a da Toulica.

Paulo Lemos e Cláudia Costa
Erosão Hídrica dos Solos: o caso particular de Idanha-a-Nova (Castelo Branco)

Fig. 1 - Localização Geográfica do Concelho de Idanha-a-Nova.
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Objetivos

O grande objetivo que norteará este projeto será a aplicação da Equação Universal 
de Perdas do Solo (EUPS/USLE), tendo como principais dimensões o cálculo do Fator 
Erosividade (R), Erodibilidade (K), do Fator Topográfico (LS), do Fator Práticas Agrícolas 
(P) e também do Fator Coberto do Solo (C).

Decorrente da sua aplicação, será possível avaliar, compreender e caracterizar as diversas 
formas de distribuição e uso do solo presentes no Concelho de Idanha-a-Nova, além de se 
discernir as diversas tipologias de solo do mesmo e a possibilidade de se delimitar quais os 
fatores que condicionam o aproveitamento e uso sustentável deste recurso natural. É possível, 
ainda, evidenciar os diversos fatores favoráveis e/ou circunscritivos da erosão dos solos.

Metodologia

Recorreu-se ao cálculo dos fatores da USLE, com base na seguinte fórmula: 
E = R x LS x K x C x P. Em que E representa a perda de solo real (Erosão Hídrica 
Real) referida à unidade de área em estudo; R é o Fator de Erosividade e foi calculado 
com base em dados disponibilizados pelas Estações Meteorológicas localizadas na área 
de estudo, bem como, em seu redor e que possuíssem, pelo menos, uma “Normal 
Climatológica”. Destas, referenciadas no Sistema Nacional de Informação dos Recursos 
Hídricos (SNIRH), socorreu-se fundamentalmente de informação respeitante aos valores 
da Precipitação Diária, Mensal e Diária Máxima Anual. Assim sendo, aquelas que foram 
selecionadas para o efeito, foram as Estações Meteorológicas de Ladoeiro, da Barragem 
Cabeço Monteiro, de São Miguel de Acha, de Idanha-a-Velha, de Penha Garcia, Lentiscais 
e a de Malpica do Tejo. Com base na fórmula de cálculo do Índice de Erosividade, e 
recorrendo-se ao processo Spline, foi possível conceber uma compreensão da distribuição 
temporal e espacial da precipitação (Meneses, 2011). 

Já o LS (Fator Fisiográfico ou Topográfico), que corresponde ao produto do Fator L 
(comprimento da encosta) pelo Fator S (inclinação da encosta), foi calculado com base na 
fórmula (adaptada) sugerida por Simões (2013), tendo por base os dados adquiridos pelo 
ArcGis quanto aos valores do Flow Accumulation e dos declives.

Quanto ao K, que designa a Erodibilidade do solo, socorreu-se dos dados disponibiliza-
dos no Atlas do Ambiente à escala 1:1 000 000 e para o C (Fator de Cobertura e Maneio) a 
informação utilizada foi a que se encontra disponibilizada na CLC 2006 (Corine Land Cover).
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Por fim, o Fator P (Práticas Conservativas), que traduz a cultura praticada ao longo 
das curvas de nível, foi calculado com base no agrupamento em cinco classes dos declives 
de superfície e atribuído a cada classe um valor predefinido por Tomás (1993).

Terminado o cálculo de todos os Fatores que compõem a USLE, e já depois de 
convertidos em Raster, procedeu-se à sua multiplicação obtendo-se um mapa final que 
realça a Erosão Hídrica Real. Porém, optou-se também por elaborar a Erosão Hídrica 
Potencial que se difere da primeira, por não equacionar na fórmula as variáveis P e C, 
pois são fatores que possuem uma variação anual mais sensível, não sendo permantentes 
devido à intervenção humana. 

Revisão Bibliográfica

A erosão hídrica pode ser definida como “[…] o ‘processo’ de destacamento ou remoção 
de partículas por ação da precipitação e do escoamento superficial, assumindo maior ou menor 
intensidade em função das características intrínsecas dos materiais e do meio sobre o qual atua 
[…]” (Fernandes, 2014, p. 5) e é, por isso, aquela que mais se destaca, devido ao enorme 
impacto que possui na redução do funcionamento pleno do solo.

Neste sentido, em 1965, Wischmeier e Smith preconizam a (re)formulação de uma 
fórmula que permite determinar a relação entre a energia da precipitação e a perda de 
solo, avaliando a erodibilidade dos solos, calculando o fator sistema de culturas com base 
na ocupação do solo e tendo em devida relevância o comprimento e o declive da área em 
estudo (Ferreira, 2008). Essa fórmula é originariamente conhecida como Universal Soil 
Loss Equation (USLE) ou, na versão portuguesa, como Equação Universal de Perdas de 
Solo (EUPS) e pretende discernir a perda de solo por unidade de área e por unidade de 
tempo, apresentando-se como um dos modelos empíricos mais conhecidos e aplicados, 
que tem inclusivamente servido de base à consolidação de muitos outros modelos da 
mesma tipologia (Ferreira, 2008; Meneses, 2011; Fernandes, 2014). Deste modo, a USLE 
combina um conjunto de fatores condicionantes, que articulados, permitem estimar a 
erosão média anual do solo. A adotada a este projeto é a seguinte: E = R x K x LS x P x C.

O Fator Erosividade representa a capacidade que a precipitação e escoamento têm 
para destacar e transportar as partículas do solo. Neste sentido, é necessário a análise dos 
dados de precipitação das Estações Meteorológicas localizadas na área de estudo e no 
seu redor, permitindo aferir as áreas mais suscetíveis à erosão hídrica (Meneses, 2011), 
obedecendo a um critério definido, em 1978, por Wischmeier e Smith, na qual o cálculo 

Paulo Lemos e Cláudia Costa
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do Fator R é obtido a partir do Índice de Erosividade (EI30 – traduz o produto da 
energia cinética da precipitação pela máxima intensidade da mesma, num período de 30 
minutos), embora autores como Meneses (2011) e Simões (2013) defendam que o seu 
cálculo deva contemplar simplesmente valores de precipitação igual ou superior a 12,5 
mm, pois são estes os “eventos” considerados erosivos. Já a

“Erodibilidade determina-se por comparação com a perda de solo numa 
parcela de terreno (22,13 m de comprimento e 9% de declive) permanentemente 
a descoberto através da mobilização de solo no sentido de maior declive, 
avaliando-se a resistência do solo à ação da chuva e da escorrência superficial” 
(Meneses, 2011, p. 23).

 Para o efeito, é fundamental que se conheça os teores de areia, limo, argila e matéria 
orgânica que compõem o solo, tendo, também, em devida consideração as informações 
sobre a permeabilidade e a estrutura do mesmo (Pimenta, 1998; Ferreira, 2008; Fernandes, 
2014), uma vez que as características físico-químicas do solo (e suas interpelações) acabam 
por induzir um efeito variado nos valores de erodibilidade.

O Fator Topográfico traduz, segundo Ferreira (2008) e Meneses (2011), o produto 
entre o comprimento da encosta (expresso pela relação entre a perda de solo ocorrida com 
o comprimento da encosta considerada e a que ocorreria com um comprimento de 22,1 
m) e a inclinação da encosta (corresponde à relação entre a perda de solo ocorrida com o 
declive considerado e a que ocorreria se este fosse de 9%), sendo considerado como “[…] 
um dos fatores que maior influência exerce sobre a erosão, embora seja muito condicionado pelo 
tipo de cobertura de solo (Fator C) e pela prática agrícola (Fator P), assim como pelos aspetos 
texturais traduzidos pelo Fator K” (Fernandes, 2014, p. 61).

Já o Fator de Práticas Conservativas é definido pela relação entre a perda de solo que 
ocorre com determinadas práticas agrícolas, tais como lavouras segundo as curvas de nível 
e culturas em faixas e a que ocorreria se essas práticas fossem efetuadas segundo a linha de 
maior declive (Ferreira, 1996-1997). 

Por fim, o Fator da Cobertura e Maneio, definido pela relação entre a perda de solo 
ocorrida num determinado sistema cultural e o que ocorreria num solo nu (Ferreira, 
1996-1997; Pimenta, 1998; Ferreira, 2008), é determinado através da devida consideração 
atribuída a diversas variáveis, das quais se contemplam o tipo de cultura praticada, os 
períodos de sementeira, a densidade de vegetação, o estado do solo e a quantidade de 
resíduos deixados após a colheita (Meneses, 2011). 
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Portanto, o processo de erosão hídrica dos solos é condicionada por um conjunto 
de fatores que atuam de forma integrada, dependendo, por um lado, da quantidade, 
duração e intensidade da precipitação, bem como da forma como se processa o 
escoamento superficial dos detritos (fatores de erosividade - responsáveis por possuírem 
uma importância acrescida no controlo do tipo de processos que serão desencadeados), 
e, por outro, de parâmetros relacionados com os próprios materiais que constituem os 
solos e o contexto morfoestrutural e antrópico em que os mesmos se enquadram (fatores 
de erodibilidade), influenciando a maior/menor suscetibilidade à atuação dos processos 
erosivos (Ferreira, 2008; Fernandes, 2014).

Resultados e Discussão

Recorrendo à aplicação da USLE, foi possível evidenciar que, ao nível do Fator R, 
o Concelho de Idanha-a-Nova apresenta uma grande variabilidade relativamente ao 
níveis de erosividade que os solos concelhios apresentam. Estes concentram valores 
entre os 131 e os 140 MJ/ha – mm/ano, o que representa uma grande capacidade que a 
precipitação e o escoamento possuem para destacar e transportar as partículas do solo. 
Por sua vez, o Fator K, que se traduz pela maior ou menor suscetibilidade dos solos ao 
processo de erosão, é caracterizado para o Concelho de Idanha-a-Nova pela existência de 
quatro tipologias de solos, sendo eles: os Cambissolos Dístricos (cujo valor adimensional 
é 0,31)1, os Litossolos Êutricos (cujo valor adimensional é 0,39)1, os Luvissolos Férricos 
(cujo valor adimensional é de 0,31)1 e os Luvissolos Órticos (o seu valor adimensional é 
de 0,36)1. Os dois primeiros tipos de solo são os mais representativos e são aqueles que 
possuem uma menor suscetibilidade à erosão hídrica, ainda que o valor adimensional 
dos Litossolos Êutricos seja o mais elevado. Tal justifica-se por estes solos possuírem 
menos de vinte por cento de terra fina (fração inferior a dois milímetros), de serem 
pouco espessos, derivarem de vários tipos de rochas e possuírem um cariz pedregoso, 
o que permite proteger os solos da erosão hídrica, já que o seu carácter grosseiro tem 
uma grande capacidade de permitir que as águas se infiltrem mais facilmente não se 
formando escorrência superficial (WRBSR, 2006). Por oposição às duas primeiras 
tipologias, o terceiro tipo de solo (que possui uma suscetibilidade moderada) ocupa 

1 Valor definido de acordo com os que foram predefinidos por Pimenta (1998), por forma a adaptar a USLE às 
características dos solos portugueses, uma vez que os valores originais desta fórmula foram definidos com base 
em parâmetros característicos dos Estados Unidos da América.
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apenas uma faixa central que atravessa o Concelho e culmina, na parte ocidental do 
mesmo, numa extensa área de Luvissolos Órticos que também se presenceiam no Sul 
e que são, estes últimos, os solos que maior suscetibilidade apresentam ao processo de 
destacamento e remoção das partículas de solo por ação predominante da precipitação 
e do escoamento superficial. Todavia, e relacionando o Fator K com o Fator R, permite-
se denotar que estes tipos de solo ocupam as áreas onde a Índice de Erosividade é 
menor, variando entre os 127 e os 131 MJ/ha – mm/ano. Por tal facto, uma das grandes 
conclusões que se pode retirar é que os solos mais suscetíveis à erosão hídrica ocupam as 
áreas onde o Índice de Erosividade é menor, estando, por isso mesmo, “salvaguardados” 
deste processo.

No entanto, register-se que são estes solos (os que mais suscetibilidade apresentam à 
erosão hídrica) que possuem as culturas temporárias, culturas permanentes e pastagens 
permanentes e também albergam as culturas agrícolas heterogéneas (Luvissolos Férricos), 
o que se traduz, por vezes, e em determinadas alturas específicas do ano, que estes solos se 
encontrem desprovidos de vegetação que os possam proteger do efeito erosivo das gotas 
da chuva (splash) aumentando a sua exposição e vulnerabilidade às diversas formas de 
erosão, nomeadamente a hídrica. Por oposição, os Cambissolos Dístricos e os Litossolos 
Êutricos, ou seja, os solos com menor suscetibilidade ao processo de erosão explicam-se 
pela presença primordial do coberto vegetal na preservação da estrutura dos solos e suas 
características, embora correspondam às áreas onde o Índice de Erosividade é maior. Em 
verdade, a ocupação do solo do Concelho de Idanha-a-Nova revela que os solos ocupados 
com florestas e com florestas abertas e vegetação herbácea e arbustiva assumem grande 
importância, uma vez que aumentam a infiltração da água no solo, protegem a parte 
superficial do mesmo do impacto direto das gotas de chuva e atuam com grande eficácia 
na distribuição da água pela superfície, não permitindo que as partículas (nomeadamente 
as argilosas) cerrem os poros do solo, mantendo a sua relativa aragem e consistência. 
Ademais, a presença de húmus, bem como a sombra proporcionada pelas plantas, 
mantém a humidade do solo, evitando o seu gretamento, já que um solo gretado é mais 
facilmente erodido pelas chuvas. Todavia, é compreensível que um solo sem cobertura 
vegetal ou com cobertura vegetal insuficiente é um solo mais suscetível à erosão, porque 
a precipitação ao cair iniciará um processo de erosão laminar, perdendo-se a principal 
camada superficial deste.

Já no que concerne ao Fator LS, aquilo que se denota é que os valores mais elevados 
concentram-se nas áreas com maior altitude (nas Cristas Quartzíticas de Penha Garcia, 
principalmente), obtendo-se também valores igualmente elevados na fachada Sul 
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do Concelho que confronta com a passagem do rio Tejo. Contudo, ao se observar o 
Fator P, pode-se constatar que ocorre exatamente o inverso: ou seja, os valores mais 
baixos concentram-se nas áreas de maior altitude, uma vez que as práticas agrícolas 
não se efetuam em áreas montanhosas, já que esses solos não possuem a capacidade de 
sustentar as plantas, pois detêm uma estrutura física e química (espessura e fertilidade, 
respetivamente) incipiente para tal. Porém, verifica-se que a área em estudo revela 
valores do Fator P bastante elevados, quando os valores do Fator LS são relativamente 
baixos, sendo que as práticas agrícolas são mais intensas quando se localizam em áreas 
de menor declive. 

Ora no que respeita ao Fator C, observa-se que Idanha-a-Nova possui pequenas 
parcelas de solo suscetíveis à erosão hídrica e em que aquelas cujos valores são mais 
elevados (elevados e moderados, essencialmente) coincidem com as tipologias de solo 
mais suscetíveis à erosão hídrica, onde predominam as culturas temporárias, culturas 
permanentes, pastagens permanentes e também as culturas agrícolas heterogéneas. Já os 
valores mais baixos concentram-se nas Cristas Quartzíticas de Penha Garcia, nos relevos 
existentes no Concelho e em algumas parcelas espalhadas pelo mesmo, presumindo-se 
que sejam estas as áreas florestais. Salvo, claro, nas Cristas Quartzíticas de Penha Garcia, 
uma formação xisto-quartzítica de idade Paleozóica, em que a própria formação não 
permite suster a evolução de estratos arbóreos significativos. 

Por fim, e quando comparados os dados cartográficos referentes à Erosão Hídrica Real 
e à Erosão Hídrica Potencial (fig. 2), conclui-se que os dados mais representativos para 
o tema em questão são os que respeitam à Erosão Hídrica Potencial, uma vez que estes 
acabam por determinar a perda de solo rejeitando

“[…] os fatores que se apresentam variáveis no tempo, ou seja os Fatores C e 
P, na medida em que estes não são permanentes, devido à influência antrópica. 
[Por tal facto,] consideram-se apenas os Fatores R, K e LS, o que significa que 
a Erosão Hídrica Potencial depende unicamente de características relacionadas 
com a precipitação (Erosividade), topografia (LS) e atributos físicos do solo 
(Erodibilidade)” (Fernandes, 2014, p. 98). 

Tal só comprova que os valores obtidos da Erosão Hídrica Real são muito inferiores 
quando comparados com os da Erosão Hídrica Potencial, demonstrando-se, assim, a 
grande influência que os Fatores P e C possuem na determinação real da perda do solo, 
por erosão hídrica (Meneses, 2011).

Paulo Lemos e Cláudia Costa
Erosão Hídrica dos Solos: o caso particular de Idanha-a-Nova (Castelo Branco)



271

GeoGrafia, riscos

e Proteção civil

HomenaGem ao Professor 
doutor luciano lourenço
volume 1

Em verdade, e no que se reporta à Erosão Hídrica Real (fig. 2), denota-se que os 
valores percentuais apurados permitem inferir que esta é elevada (37,79%) a moderada 
(31,15%), embora grande parte do Concelho possua também uma erosão hídrica baixa 
(21,1%), resguardando-se uma percentagem residual para a erosão hídrica muito elevada 
(9,63%). Todavia, estes valores contrastam um pouco com aqueles que são auferidos 
para a Erosão Hídrica Potencial (fig. 2): embora se mantenha a erosão hídrica elevada 
(48,94%) a moderada (18,23%), agora bem mais demarcada, os solos que se encontram 
já com um grau de erosão muito elevado ganham relevância no contexto concelhio 
(15,88%). Significa isto que, o Concelho de Idanha-a-Nova necessita urgentemente de 
adotar medidas de cariz preventivo, no sentido de se evitar a perda real destes solos “[…] 
através da implementação de medidas futuras, ou reativas quando se obtém a perda de solo 
real, resultados que permitem a atuação imediata sobre o território na minimização dessa 
perda” (Meneses, 2011, p. iii).

Fig. 2 - Resultados da Erosão Hídrica Real e Potencial, respetivamente, 
para o Concelho de Idanha-a-Nova.
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Conclusão

 

Em suma, e com todas as limitações, mas principalmente, com todos os benefícios 
da aplicação da Equação Universal de Perdas de Solo foi possível apurar-se que para 
o Concelho de Idanha-a-Nova a erosão hídrica em áreas de cariz agrícola (ou seja, os 
solos ocupados com culturas temporárias, culturas permanentes, pastagens permanentes 
e também com culturas agrícolas heterogéneas) é superior à das áreas sem intervenção 
antrópica (áreas florestais, essencialmente). Porquanto, apura-se aqui a importância da 
vegetação na redução deste processo. 

Todavia, referiu-se também que estes solos agrícolas não possuem o mesmo grau de 
erosão, uma vez que se denota que este é muito mais elevado nas áreas Sul e Norte do 
Concelho do que propriamente na parte central do mesmo (erosão moderada), uma 
vez que esta área é relativamente aplanada (formação geomorfológica central de relevo 
planáltico, com cotas entre os 200 e 400 metros) por contraste à orografia existente no 
resto do Concelho. Ademais, e embora sejam estas áreas aquelas que correspondem aos 
solos com maior suscetibilidade ao processo de erosão hídrica, o Índice de Erosividade 
para as mesmas é relativamente baixo, o que permite a salvaguarda destes solos, tidos 
como os principais solos agrícolas do Concelho. 

Ainda que a análise principal seja a que se realizou para a Erosão Hídrica Real, aquela 
que se efetua para a Erosão Hídrica Potencial permite acentuar os resultados obtidos para 
a primeira, uma vez que se retiram da equação os Fatores P e C. Assim sendo, as áreas 
onde o relevo está presente é onde o processo de erosão é muito elevado, sendo que o 
inverso se denota nas áreas relativamente aplanadas que, por conseguinte, são aquelas 
onde a prática agrícola é mais evidente.

Por isso mesmo, não se marginalize… A realidade de que para o processo de erosão 
hídrica dos solos não existem curas, é algo real e inevitável (Tomás, 1993)! Todavia, e 
como Tomás (1993, p. 1) argumenta, aquilo que existe à disponibilidade do Homem

 “[…] são ferramentas que permitem detetar e diagnosticar sinais precoces 
[, por modo a] implementar medidas que reduzam as taxas de erosão [sendo] 
necessário dispor de tecnologia e de conhecimentos que permitam avaliar as 
situações existentes e determinar as melhores alternativas para a gestão e uso 
do solo e da água”.

Paulo Lemos e Cláudia Costa
Erosão Hídrica dos Solos: o caso particular de Idanha-a-Nova (Castelo Branco)
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Resumo

Os processos de erosão por sulcos ou ravinas contribuem, de forma efetiva, para 
perda e degradação do solo, em particular em ambientes Mediterrâneos. O conhecimento 
dos fatores de instalação e desenvolvimento é importante para a eficácia das estratégias e 
medidas de proteção do solo. Neste trabalho, pretende-se identificar os principais fatores 
associados ao desenvolvimento de ravinas em ambiente Mediterrâneo. Para o efeito, 
foram avaliadas as mudanças morfológicas na ravina do Corgo (centro de Portugal), 
entre 2015 e 2019, e avaliadas algumas variáveis biofísicas. O coeficiente de correlação 
de Spearman-Rho e a regressão múltipla stepwise foram aplicados para avaliar a correlação 
entre as variações morfológicas e as variáveis consideradas.

Palavras-chave: Ravinas, morfologia, erosão do solo, centro de Portugal.

Abstract

Gully erosion processes effectively contribute to soil loss and degradation, particularly in 
Mediterranean environments. The knowledge of the installation and development 
drivers are important for the effectiveness of soil protection strategies and measures. 
In this work, we aim to identify the main factors associated with the development of 
gullies in a Mediterranean environment. For this purpose, morphological changes in 
the Corgo ravine (central Portugal) between 2015 and 2019 were evaluated and some 
biophysical variables were assessed. Spearman-Rho correlation coefficient and stepwise 
multiple regression were applied to assess the correlation between morphological 
variations and the considered variables.
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Introdução 

A erosão hídrica dos solos é a forma mais difundida de degradação do solo, à 
escala global, e uma forte ameaça à produtividade do solo agrícola e à estabilidade 
económica e social de diversas regiões. Vários estudos têm demonstrado a importância 
dos ravinamentos, em especial nas regiões semi-húmidas e semiáridas dos países 
Mediterrâneos, como processos de erosão hídrica que se traduzem, frequentemente, 
em prejuízos associados à perda e capacidade produtiva dos solos e degradação das 
paisagens (Martinez-Casasnovas, 2003; Castillo et al., 2018; Rebelo, 2010; Nunes et 
al., 2008, 2009; Tsimi et al., 2012; Frankl et al., 2012; Slimani et al., 2010; Arabameri 
et al., 2019).

A diversidade de fatores associados à formação e evolução das ravinas implica uma 
análise bem fundamentada com base em observações no terreno. Embora possam 
ser considerados um número significativo de fatores naturais, na maioria das vezes, 
a presença de ravinas está relacionada com fatores antrópicos, como a desflorestação, 
incêndios florestais, construção de estradas e impermeabilização dos solos, uma vez 
que são responsáveis por significativas alterações nas condições hidrogemorfológicas. 
Estes fatores não são só responsáveis pela instalação de ravinas, como aumentam a sua 
capacidade erosiva (Poesen et al., 2003; Valentin et al., 2005; Ezezika & Adetona, 2011; 
Kheir et al., 2007; Lourenço et al., 2014).

Considerando que as projeções ambientais globais indicam que os sistemas climáticos 
e hidrológicos estarão sujeitos a mudanças importantes nas próximas décadas (Li & 
Fang, 2016; Frankl et al., 2020), urge a necessidade de aplicação de programas que visem 
medidas mais eficazes de prevenção e controle de ravinas (Guyassa et al., 2018; Deng 
et al., 2015; Ayele, 1016). Embora o número de trabalhos consagrados à compreensão 
dos processo e fatores associados à instalação e evolução das ravinas tenham vindo a 
aumentar, os seus resultados permanecem dispersos e incompletos (Castillo & Gómez, 
2016; Poesen et al., 2006), especialmente no que diz respeita às técnicas de controlo e 
mitigação. Em Portugal, embora se reconheça os problemas associados a ravinamentos, 
são ainda escassos os trabalhos com enfoque na quantificação das taxas de erosão do 
solo e na evolução das ravinas (Krause et al., 2003; Bergonse & Reis, 2011; Martins 
et al., 2019; 2020). Isto, provavelmente, porque o monitoramento de um sistema de 
ravina permanente implica uma análise demorada e trabalhosa.

É, pois, pertinente a análise dos fatores relacionados com evolução das ravinas. 
Em domínio Mediterrâneo, as chuvas intensas e concentradas, aliada a extensas áreas 

Bruno Martins, Adélia Nunes e Ana C. Meira Castro
Fatores de controlo da evolução das ravinas em ambiente Mediterrâneo 
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afetadas por incêndios florestais, contribuem para a diminuição da cobertura vegetal 
e para o aumento do potencial de perda de solo por ação erosiva (Meira-Castro et al., 
2011, 2015). Para além da instalação de ravinas, contribuem ainda para a reativação 
de ravinas já instaladas, as quais estariam numa fase de estabilização, com baixas taxas 
de erosão (Martins et al., 2020), desencadeando, assim, importantes alterações na 
morfometria do canal.

De um modo geral, a monitorização da evolução de ravinas é feita a partir de 
dois métodos. O primeiro baseia-se na quantificação de material que é transportado, 
quantificado na secção jusante da ravina (Mathys et al., 1996). Este método não analisa 
a evolução morfológica do canal, nem identifica os setores de acumulação/erosão no 
talvegue da ravina. O segundo método baseia-se na análise topográfica das paredes e 
do talvegue da ravina, a partir da análise topográfica (DEM), permitindo, desta forma, 
avaliar a evolução morfológica da ravina num período de tempo (Collinet & Zante, 
2005; Marzolff & Poesen, 2009; Khalili et al., 2013).

O objetivo deste trabalho é: (a) avaliar a evolução de uma ravina de fundo de vale 
formada sobre um substrato granítico num ambiente mediterrânico, localizado no vale 
do rio Alva, Centro de Portugal, entre 2015 e 2019; e (b) identificar os principais 
fatores responsáveis pelas diferenças espaciais e temporais observadas no processo de 
erosão-acumulação ao longo da ravina.

Metodologia

A área de estudo

A ravina em estudo localiza-se na margem direita do rio Alva, a jusante da povoação de 
Penalva de Alva e em frente à de Caldas de São Paulo, no concelho de Oliveira do Hospital 
(fig. 1). Desenvolve-se entre curvaturas da estrada, numa vertente com elevado declive, 
a variar entre os 20 e os 30%. Trata-se de uma área florestal afetada por vários incêndios 
florestais, entre agosto de 2013 e 2018. A área de estudo e, por conseguinte, aquela onde 
se localiza a ravina, está incluída no designado Maciço Antigo, na denominada zona 
Centro-Ibérica (Dias et al., 2011). Do ponto de vista litológico, integra-se na chamada 
província uranífera das Beiras, sendo essencialmente constituída por rochas graníticas, 
com predomínio do granito porfiróide de grão grosseiro, de natureza calco-alcalina e, por 
vezes, com orientação dos megacristais (JEN, 1968).
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A ravina desenvolve-se sobre o rególito resultante da meteorização do granito. Do 
ponto de vista granulométrico, trata-se de material com predomínio de areias grosseiras. 
Os valores da fração silto-argilosa são muito reduzidos. A classe modal corresponde às 
areias com 2 mm de diâmetro, e as medidas de tendência central (mediana, média e média 
gráfica) apontam para valores entre os 1,5 mm, 1,3 mm e os 1,5 mm, respetivamente. 
Os valores de calibração confirmam o predomínio e a concentração de sedimento nas 
frações grosseiras, revelando afastamento da concentração em torno da média. Os valores 
de assimetria sugerem, ainda, o enriquecimento em materiais grosseiros face aos finos. O 
valor da curtose indica uma curva leptocúrtica. 

À semelhança da maior parte do país, o clima da área em estudo tem características 
temperadas mediterrâneas (Cbs), com verão seco e suave, com cerca de dois meses secos 
(julho e agosto). A precipitação anual varia entre os 1100 mm, na vertente de cota 
inferior, e 1300 mm, nas de cotas superiores. A precipitação ocorre, por vezes, de forma 
intensa e concentrada.

Fig. 1 – Localização da área de estudo (Fonte: Martins et al., 2020).

Bruno Martins, Adélia Nunes e Ana C. Meira Castro
Fatores de controlo da evolução das ravinas em ambiente Mediterrâneo 
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Monitorização das variações morfológicas da ravina

A ravina e vertente foram secionadas em perfis transversais, separados por 2 
metros. A profundidade e a largura foram obtidas a partir de uma régua de 
medição BOSCH GR 240 Professional e um medidor laser BOSCH GLM 40. A 
profundidade foi determinada a partir da distância perpendicular entre a base da 
ravina e uma barra horizontal. Os levantamentos de campo foram realizados em 
junho de 2015 e fevereiro de 2019. As áreas de acumulação e erosão, bem como 
o volume, foram determinados durantes os levantamentos de campo com recurso 
ao software SURFER 8.0 (Scientific Software Corp., Sandy, UT, EUA) e, depois, 
através do ArcGIS 10.2 (Esri, Portugal). Para cada secção foram, ainda, determinadas 
as seguintes variáveis biofísicas:

(a) o declive (%);
(b) o perfil da vertente (côncavo/ convexo/linear);
(c) a percentagem de cobertura vegetal média (%);
(d) a resistência média do solo à penetração, em kg cm-2 (obtida a partir de um 

penetrómetro de bolso, marca Eijkelkamp©), e
(e) a resistência do solo à torção, em kg cm-2 (obtida a partir do torvane, marca 

Eijkelkamp©).

Análise estatística

Com o intuito de identificar os principais fatores que determinam a evolução da 
ravina, bem como aferir o seu contributo na variabilidade espacial observada, procedeu-
se a uma análise exploratória de dados a partir de correlações e regressões múltiplas 
com recurso ao software IBM SPSS Statistics 22.0. Numa primeira fase, foi aplicado o 
coeficiente de correlação Spearman Rho para estimar a correlação entre a morfologia 
da ravina (largura e profundidade) com as variáveis biofísicas consideradas. Trata-se 
de um método robusto que beneficia do facto de ser não sensível a assimetrias na 
distribuição nem à presença de outliers.  Com o recurso à regressão múltipla Stepwise 
procurou-se, fundamentalmente, a identificação das correlações mais fortes entre a 
variável independente com a(s) variável(is) dependente(s), e deste modo, identificar as 
variáveis que melhor explicam a variação no comportamento observado pela ravina, 
no período em análise.



280

Resultados

Características morfológicas da ravina

A ravina apresenta, em toda a sua extensão, cerca de 116 metros de comprimento 
e ocupa uma área de aproximadamente 0,03 ha. A respetiva largura ronda, em termos 
médios, 1,5 metros e a profundidade é de cerca de 2 metros. No seu tramo a montante 
apresenta menores dimensões, ocorrendo a passagem, através de uma soleira, para o seu 
tramo a jusante, mais profundo e largo. Tendo em consideração as diferenças observadas, 
do ponto de vista morfológico, a ravina foi dividida em duas seções: a secção inicial (S1) 
e a secção jusante (S2) (fot. 1). 

Fot. 1 - A ravina do Corgo no setor inicial (S1) (a); a ravina no setor jusante (b) 
(Fonte: Martins et al., 2017).

a b

A S1 corresponde a um setor da ravina menos profundo, com largura média 
inferior a 1 metro e profundidade próxima a 0,23 m. O valor médio da relação 
entre profundidade/largura (RLP) é de 3,5 e a correlação entre estas duas variáveis é 
positiva e moderada (r = 0,80). A correlação entre o RLP e o declive do canal é 0,09. 
O setor S2 tem um comprimento de cerca de 78 metros. O valor médio de largura 
é superior a 1 metro e, em alguns tramos, ultrapassa os 3 metros. A profundidade 
média é de aproximadamente 3 metros, ultrapassando nalguns tramos os 5 metros. 
O valor médio de RLP obtido é 1,37. A correlação entre profundidade e largura da 
ravina é positiva e significativa (r = 0,93). A correlação entre o RLP e a inclinação do 
canal é negativa (r = -0,34).

Bruno Martins, Adélia Nunes e Ana C. Meira Castro
Fatores de controlo da evolução das ravinas em ambiente Mediterrâneo 



281

GeoGrafia, riscos

e Proteção civil

HomenaGem ao Professor 
doutor luciano lourenço
volume 1

A evolução da ravina

As principais variações no talvegue da ravina estão apresentadas na figura 2, baseadas 
nos levantamentos de campo realizados em junho de 2015 e fevereiro de 2019. É na 
S2 onde se observam as variações mais significativas. Os maiores valores de deposição 
ocorreram principalmente entre 100 e 104 m e entre 118 e 124 m. Entre os 84 e 94 m os 
processos de destacamento foram mais intensos (fig. 2).

Fig. 2 - Perfil do talvegue da ravina (2015 - linha tracejada verde; linha tracejada cinza 2019) e 
perfil da vertente obtido de NE (esquerda) e SW (direita), extraído de Martins et al., 2020.

Principais fatores que interferem na variação da profundidade da ravina

As correlações entre a variação observada na profundidade, as características 
geomorfológicas associadas ao coberto vegetal são apresentadas na Tabela I. De acordo 
com os resultados obtidos, a forma da vertente e a resistência à penetração são as variáveis 
que melhor se correlacionam com a variação da profundidade registada para a ravina do 
Corgo durante o período de estudo. A associação com a forma da vertente é positiva, com 
a resistência à penetração o sentido é inverso, ou seja, negativo.

Variação em 
profundidade 

Variação 
em largura

Forma da 
vertente

Coberto 
vegetal 

(%)
Declive Res. 

penetração
Res. 

torção

Coef. 
de cor. 0.389** 0.391** −0.123 −0.182 −0.532** −0.152

Tabela I - Correlação de Spearman entre a variação da profundidade e algumas variáveis independentes.

* A correlação é significativa a 0.05 nível de confiança (2-tailed); ** a correlação é significativa a 0.01 nível de 
confiança (2-tailed); n: 58 (Martins et al., 2020).

Fonte: Martins et al., 2020.
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O modelo obtido a partir da análise de regressão múltipla Stepwise sugere uma 
explicação entre 32% e 45%, no que respeita à variação da ravina em profundidade. O valor 
mais baixo, 32%, é obtido quando considerada apenas a variável resistência de penetração 
do solo (modelo a). O modelo b melhora a capacidade explicativa em 10%, considerando 
a variável anterior e o declive. Um valor ligeiramente superior, de 45%, é obtido quando 
associadas variáveis anteriores e a forma da vertente (modelo c) (Tabela II).

Variação em 
profundidade

(Vp)

Mod. R Exp. Var. 
(%) Err. Est. Eq. Reg. Mulp.

Mod. (a)

Mod. (b)

Mod. (c)

0,567a

0,634b

0,670c

32,1

40,2

44,9

60,40

57,19

55,44

Vp = 132,18 – 33,99rp

Vp = 156,89 – 34,39rp – 64,97dl

Vp = 90.37 – 26,69rp – 78,34sl 
+ 23,04fv

Tabela II - Regressão múltipla, correlação e grau de significância para variação de profundidade.

Fonte: Martins et al., 2020.

Variável dependente: profundidade; Preditores do modelo (a): resistência do solo à penetração; Preditores 
do modelo (b): resistência do solo à penetração e declividade; Preditores do modelo (c): resistência do solo à 
penetração, declividade e forma do declive.

Fatores principais na variação da largura

A relação entre a variação da largura da ravina e as variáveis independentes consideradas 
estão resumidas na Tabela III. A forma da vertente, a percentagem de coberto vegetal e 
a resistência do solo à penetração são as variáveis cujas correlações se apresentam, mais 
elevadas. As correlações com a forma da vertente (r: 0,582) e a percentagem de coberto 
vegetal (r: 0,300) foram ambas positivas, contrariamente à estabelecida com a resistência 
à penetração do solo (r: -0,529).

Variação em 
largura 

Variação em 
profundidade

Forma da 
vertente

Coberto 
vegetal 

(%)
Declive Res. penet-

ração
Res. 

torção

Coef. 
de 

cor.
0,389** 0,582** −0,300** 0,214 −0,529** −0,126

Tabela III - Correlação Spearman entre a variação em largura e algumas variáveis independentes.

Fonte: Martins et al., 2020.

* A correlação é significativa a 0.05 nível de confiança (2-tailed);
** a correlação é significativa a 0.01 nível de confiança (2-tailed); n: 58 (Martins et al., 2020).

Bruno Martins, Adélia Nunes e Ana C. Meira Castro
Fatores de controlo da evolução das ravinas em ambiente Mediterrâneo 
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O modelo de regressão stepwise explica a variabilidade da largura, entre 26% e 44,5%, 
a partir de três modelos (Tabela IV). O modelo (a) considera apenas a variável forma da 
vertente, o modelo (b) associa a forma da vertente ao coberto vegetal e, o modelo (c), com 
o resultado mais alto, resulta da combinação das últimas duas varáveis com a resistência 
do solo à penetração (rp). 

Variação em 
largura (Vl)

Mod. R Exp. Var. 
(%) Err. Est. Eq. Reg. Mulp.

Mod. (a)

Mod. (b)

Mod. (c)

0,510a

0,595b

0,667c

26,0

35,4

44,5

74,88

70,63

66,02

Vl = −45,81 + 54,09fv

Vl = −79,26 + 50,04fv + 50,04cv 

Vl = 33,72 + 30,89ss + 1,46vc – 
25,07rp

Tabela IV - Regressão múltipla, correlação e grau de significância para variação em largura.

Fonte: Martins et al., 2020.

Variável dependente: largura; Preditores do modelo (a): forma do declive; Preditores do modelo (b): forma 
do declive, cobertura vegetal; Preditores do modelo (c): forma da encosta, cobertura vegetal, resistência do 
solo à penetração.

Discussão e conclusão

No presente estudo avaliámos a evolução dos atributos morfológicos da ravina do Corgo 
e identificámos os fatores que tiveram influência na ocorrência de erosão (destacamento 
vs. acumulação), entre 2015 e 2019. Os resultados mostram uma distribuição espacial 
muito complexa da erodibilidade do solo, embora as diferenças registadas na evolução 
do perfil tenham sido muito mais significativas na S2, onde ocorreu um alargamento 
significativo. A este propósito, Bennett e Wells (2019) referem que a variação temporal e 
espacial na erodibilidade dos sedimentos, ao longo de vertentes, pode ser bastante grande 
e não há consenso sobre a forma de prever esta variação. 

Neste estudo os principais fatores que parecem controlar a variação espacial dos processos 
erosivos observados são a resistência à penetração do solo, o declive, a forma da vertente 
e o grau de cobertura vegetal. A resistência à penetração foi o fator mais influente nas 
variações espaciais observadas, tanto na profundidade como no alargamento. Vários estudos 
consideram que resistência do solo à penetração se relaciona com propriedades como a 
densidade aparente, o conteúdo de água, potencial solo-água. A este propósito, Nunes et al. 
(2010) constataram que a resistência do solo à penetração segue um padrão semelhante ao 
de outras propriedades físicas do solo (ex. densidade aparente) que influenciam o processo 
de erosão do solo, registando uma correlação negativa, com significado estatístico, entre 
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a resistência do solo à penetração e o escoamento superficial e a produção de sedimentos. 
Constaram, de igual forma, que a cobertura vegetal, ao promover maior proteção ao solo 
face à ação dos agentes erosivos, mostra uma correlação negativa, ou seja, é nas áreas com 
menor proteção que ocorrem processos erosivos mais ativos. 

Todavia, neste estudo, apesar de terem sido consideradas diversas variáveis, o valor 
explicativo obtido pode ser considerado de moderado, a rondar os 45%, o que significa 
que existem outras variáveis, não consideradas, que poderão deter uma importância 
relevante na compreensão da evolução desta ravina. Vários estudos têm demonstrado 
que são múltiplos os fatores a considerar na análise da instalação e evolução de ravinas 
(Valentin et al., 2005) e que os fatores que mais contribuíram numa área podem não ser 
significativos noutra (Descroix et al., 2008). Outros estudos sugerem mesmo que se trata 
de uma evolução disruptiva, associada a uma fase ativa, relativamente curta, com uma 
elevada capacidade erosiva, responsável pelo aumento em comprimento, área e volume da 
ravina, com incisão e alargamento do canal, e erosão remontante (Martins, et al., 2019; 
Sidorshuk, 2006). 

Apesar dos contributos que este trabalho possa fornecer, no que diz respeito à 
evolução da ravina do Corgo, devem ser reconhecidas as suas limitações. Com efeito, a 
evolução desta ravina depende da interação de fatores como topografia, a litologia, tipo 
de solo, uso/cobertura vegetal e respetiva área de drenagem.  Além disso, uma análise 
mais detalhada acerca do material sobre o qual se desenvolve torna-se determinante, de 
modo a compreender de que forma pode afetar os processos de degaste vs. acumulação. 
Estes parâmetros podem incluir propriedades físicas, geoquímicas e biológicas, bem como 
práticas de gestão de terrenos, podendo todos eles variar ao longo do tempo. Por outro 
lado, não foi considerada a análise da precipitação e, desta forma, não foi possível analisar 
o seu papel na evolução da ravina, nem a forma como interagiu com outras variáveis como 
o declive, o uso e ocupação do solo e o sistema de drenagem.

Bruno Martins, Adélia Nunes e Ana C. Meira Castro
Fatores de controlo da evolução das ravinas em ambiente Mediterrâneo 
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Resumo

Sabe-se que o processo de erosão desencadeado por ravinamento pode contribuir 
de forma significativa para a perda e degradação do solo, o que pode limitar, as opções 
no que ao uso e ocupação do solo dizem respeito. A variedade de fatores físicos 
associados à instalação e evolução de ravinas dificulta a interpretação, e requer uma 
análise bem fundamentada com base na observação local. Neste trabalho são analisadas 
um conjunto de ravinas numa área agrícola, próximo de Seirós, Ribeira de Pena 
(Norte de Portugal). Para além da caracterização, é averiguada, ainda, a adequação da 
estratégia de proteção implementada pelo proprietário e apresentadas medidas de 
mitigação no sentido de controlo da erosão do solo, e reabilitação da área afetada.

Palavras-chave: Ravina, erosão hídrica, norte de Portugal.

Abstract

Ravine mitigation and control measures: A case study of the ravines of Seirós (Northern 
Portugal). The erosion process triggered by gullies is known to contribute significantly 
to soil loss and degradation, which can often limit land use and occupation options. 
The variety of physical factors associated with the installation and evolution of gullies 
makes interpretation difficult and requires a well-founded analysis based on local 
observation. In this work, the installation of a set of gullies in an agricultural area near 
Seirós, Ribeira de Pena (Northern Portugal) is analysed. Besides the characterization, 
it is also investigated the adequacy of the protection strategy implemented by the 
owner and presented mitigation measures towards soil erosion control and 
rehabilitation of the affected area.

Keywords: Gullies, soil erosion, north of Portugal.
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Introdução 

A erosão por ravinamento é um problema sério em muitas partes do mundo, e em 
particular nos países mediterrâneos devido à especificidade do seu clima, à composição 
físico-química e mineralógica dos solos, características de relevo, e uso e ocupação do solo 
(Martinez-Casasnovas, 2003; Vandekerckhove et al., 2003; Nunes et al., 2008, 2009; 
Tsimi et al., 2012; Frankl et al., 2012; Taddese, 2001; Tebebu et al., 2016). 

As ravinas são frequentemente encontradas em regiões montanhosas, que, neste 
contexto, influenciam a hidrodinâmica das águas superficiais e potenciam a degradação 
do solo. Por outro lado, a formação de ravinas está muito associada a ação antrópica, 
encontrando-se, entre as mais frequentes, a construção de estradas, a desflorestação, e a 
atividade agro-pastatorícia (Poesen et al., 2003; Nyssen et al., 2002; Douglas e Pietroniro, 
2003; Ezezika e Adetona, 2011). Os incêndios florestais são também apontados como causa 
para a génese de ravinas, uma vez que, após um incêndio florestal, a consequente perda da 
cobertura vegetal do solo permite que este fique mais exposto a chuvas e à ação erosiva, 
aumentando, inevitavelmente, a perda de solo (Meira-Castro et al., 2011, 2012, 2015).

A formação de ravinas conduz a um aumento da perda de capacidade produtiva dos 
solos, os quais são conduzidos para cursos de água próximos, provocando, por vezes, o 
assoreamento de reservatórios, contribuindo desta maneira, de forma muito significativa 
para a perda da qualidade da água (Mekonnen et al., 2015). Esta mobilização de sedimentos 
dos solos conduz, ainda, a uma redução na percolação da água em profundidade, devido 
ao facto dos poros do solo serem preenchidos por sedimentos à medida que a água que 
os transporta se infiltra (Wasson et al., 2002; Krause et al., 2003; Vente et al., 2007; 
Vandekerckhovea et al., 2005; Bergonse e Reis, 2017). 

Vários estudos confirmaram, atendendo à elevada produção de sedimentos, que a 
perda e degradação de solos por ação de ravinamentos é considerável (Poesen et al., 1998; 
Kheir et al., 2007). Por esta razão, o estudo deste tipo de processos geomorfológicos 
deve merecer especial atenção, uma vez que, por acelerar os problemas relacionados 
com a erosão do solo, contribuiem como importante fator na limitação em termos de 
disponibilidade, adequação e qualidade da área produtiva para a agricultura, pastagem e 
produção de madeira (Hallet et al., 1996; Poesen, 2011).

Talvez por esta razão, a atenção às causas, à análise de processos, previsão e controlo 
associados à erosão por ravinamento têm vindo a despertar o interesse da comunidade 
científica (Sidorchuk e Golosov, 2003; Sidorchuk, 2005; Hui et al., 2010; Ehiorobo e 
Ogirigbo, 2013). 

Bruno Martins, Cármen Ferreira, Adélia Nunes e Ana C. Meira Castro
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Neste trabalho analisaram-se um conjunto de ravinas formadas numa área de cultivo, 
em Seirós, norte de Portugal, formadas após chuvas intensas no ano de 2015, em resultado 
do galgamento de um canal contruído com o intuito de proteger uma área de cultivo 
agrícola. Trata-se de um canal com cerca de 49m de comprimento, 0,70m de largura e 
0,75m de profundidade. Pretende-se ainda efetuar uma análise e discussão da adequação 
desta estratégia, implementada pelo proprietário do terreno, que visava o controlo da 
erosão do solo, bem como as medidas de reabilitação da área afetada. 

Metodologia

A área de estudo

As ravinas do Seirós situam-se entre os rios Beça e Tâmega, a nordeste de Ribeira de 
Pena, na região Norte de Portugal (fig. 1). 

Fig. 1 - Localização da área de estudo (ext. de Martins et al., 2019).
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A área de estudo integra os terrenos autóctones da Zona-Centro-Ibérica (ZCI) e 
dos mantos parautóctones da Zona Galiza-Trás-os-Montes (ZGTM), em particular no 
seu ramo SE (Ribeiro, 2011a). O substrato rochoso corresponde a metassedimentos da 
formação pelito-grauváquica do Silúrico inferior que integra o complexo de unidades 
parautóctones de carreamento maior. Trata-se de uma formação constituída por xistos 
cinzentos com intercalações de xistos negros, ampelitos e liditos, com alternância de 
pelitos psamíticos, grauvaques e tufos vulcânicos. 

As ravinas desenvolvem-se sobre um leptossolo sobre um depósito de vertente. Trata-
se de um depósito de cor alaranjada, onde é frequente a presença de clastos que raramente 
ultrapassam os 30cm de diâmetro. A análise granulométrica indica um valor da fração 
silto-argilosa próxima de 20% da matriz. Com base nas curvas granulométricas, obteve-se 
um valor da mediana próximo dos 1,15mm. O valor médio de calibração de 2,47, a variar 
entre 3,16 e 3,18. O valor médio obtido de assimetria é 2,08 e a curtose 1,38.

O clima da área em estudo caracteriza-se, de acordo com a classificação de Köppen, 
por ser Mediterrâneo (Cs). Tendo por referência as estações meteorológicas do Instituto 
Português do Mar e da atmosfera (IPMA), a precipitação anual média varia entre 1200 
mm e 1400 mm. São frequentes bátegas intensas de chuva, por vezes concentradas, Cerca 
de 70% da precipitação concentra-se entre os meses de outubro e março. Apenas dois 
meses (julho e agosto) são meses secos (precipitação em mm igual ou inferior a duas vezes 
a média mensal temperatura em ° C).

Coleta e análise de dados 

A monitorização das ravinas de Seirós decorreu entre dezembro de 2015, quando 
foram formadas, e julho de 2017. Atividade agrícola foi interrompida entre dezembro 
de 2015 e dezembro de 2016 devido aos danos causados pelos ravinamentos. Após esse 
período, o proprietário do terreno neutralizou as ravinas por meios mecânicos por forma 
a, simultaneamente, conseguir retomar a atividade agrícola e preservar o reservatório 
de água, localizado nas proximidades. Por esta altura reconstruiu, ainda, o canal com 
o propósito de evitar nova formação de ravinas. O canal, construído no início de 2015, 
tinha 49m de comprimento, 0,70m de largura e 0,80m de profundidade. 

A caracterização da morfologia das ravinas (medições de dimensões e inclinação) foi 
levada a cabo utilizando uma barra de ferro graduada e de uma bússola, utilizada para 
levantamento da direção e alinhamento. Foi considerada uma distância entre os pontos 
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de medição de cerca de 1m, exceto quando se verificou mudanças significativas no perfil 
da ravina, ou seja, na sua largura e/ou profundidade. No sentido de melhorar o rigor 
das medições, nas ravinas de menor dimensão, foi utilizada uma ponte de erosão, com 
intervalos de 2cm entre as estacas, em secções separadas por 1m.

Os dados de precipitação foram obtidos diretamente do IPMA e do Sistema Nacional 
de Informações sobre Recursos Hídricos (SNIRH).

Procedeu-se, ainda, à estimativa da capacidade de fluxo do canal de drenagem, bom 
como do fluxo gerado pelo episódio de precipitação que levou à formação das ravinas. 
A taxa de escoamento da bacia hidrográfica, Q em m3/s gerado por um episódio de 
precipitação, foi calculada de acordo com o método racional para modelos de precipitação/
escoamento (Eq. 1). Pela sua simplicidade e precisão, este método é considerado adequado 
para problemas hidrológicos em pequenas bacias (Lencastre, 1983). Assim:

Q = C.I.A (1)

onde C é um coeficiente adimensional de escoamento para precipitação, I (m3/s/m2) 
representa a intensidade da chuva e A (m2) é a área contribuinte da bacia hidrográfica. 

A área de drenagem foi determinada usando o software ArcGIS. A respetiva delimitação 
fez por analise das curvas de nível e orientação do fluxo de escoamento.

A capacidade do canal de drenagem aberto para transportar o escoamento gerado 
(considerando fluxo uniforme e regime permanente) foi calculada com base na equação 
de continuidade (Eq. 2) e na equação da velocidade de Manning-Strickler (Eq. 3):

Q = Sm. V (2)
V = K. R.2/3. J 1/2 (3)

onde Q (m3/s) representa o fluxo de escoamento gerado para o canal, Sm (m2) é a 
seção inundável do canal, V (m/s) é a velocidade do fluxo, K é o coeficiente de rugosidade 
de Manning, R (m) é o raio hidráulico e J (m / m) é a inclinação do canal.

2 – Resultados

2.1 – Morfologia de ravinas e cronologia dos acontecimentos

A formação de ravinas terá resultado do transbordo do canal construído com o 
intuito de desviar a da água de escoamento a montante, o que terá contribuído para uma 
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excecional concentração da escorrência (fot. 1 à esquerda). Em dezembro 2015, formou-
se um conjunto de 8 ravinas (fot. 2 centro e direita) devido a um evento de chuva que 
ocorreu entre as 20:00 do dia 14 dezembro e 2h00 do dia 15 de dezembro (fig. 2).  

Fot. 1 - Aspeto do canal construído pelo proprietário (esquerda); aspeto das ravinas (centro); 
aspeto das ravinas de menor dimensão (direita). 

Fig. 2 - Precipitação acumulada e valores de precipitação horária, entre 5h do dia 14 e 5h do dia 
15 de dezembro (fonte de dados: SNIRH) (ext. Martins et al., 2019).

Com base nos valores de precipitação obtidos pelas estações meteorológicas mais 
próximas da área de estudo, Boticas e Celorico de Basto, foram identificados três períodos 
de intensa precipitação que precederam a formação das ravinas. O primeiro ocorreu no 
início de novembro, o segundo período, mais curto e menos intenso, entre os dias 21 e 23 de 
novembro e, finalmente, o terceiro, mais intenso entre 7 e 9 de dezembro. Finalmente, foi o 
episódio chuvoso iniciado pelas 20h do dia 13 dezembro que terá feito aumentar a escorrência 
ultrapassando a capacidade de vazão do canal, e por o ter galgado, terá contribuído para a 
concentração da escorrência e consequente formação das ravinas (fig. 3). As características 
morfológicas das ravinas formadas estão sumariamente são descritas na Tabela I. 
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O comprimento das ravinas varia entre os 6 metros e os 22, a largura entre 0,3 metros 
e 2,1 metros e a profundidade entre 0,4 metros e 1,7 metros. A relação entre a largura e a 
profundidade (RLP) varia entre 0,8 e 3,2. O total a perda de solo estimado será próximo 
de 284m3. 

O aumento da profundidade em muito se relaciona com a profundidade do depósito 
de vertente, sobre o qual, após vencida a erosão do solo, as ravinas se desenvolvem. O 
valor da correlação entre a profundidade da ravina e a espessura do coluvião é positivo e 
estatisticamente significativo (r = 0,64).

Do ponto de vista morfológico, é possível identificar, muito claramente, dois tipos de 
ravinas: no primeiro incluem-se as ravinas mais longas e mais profundas (G1, G2 e G5); 
no segundo, as ravinas de menores dimensões, mais curtas e estreitas e menos profundas 
(G3, G4, G6, G7 e G8). A correlação entre a profundidade e o comprimento da ravina é r 
= 0,63. Há também uma correlação positiva e moderada entre o comprimento da ravina e 
a perda volumétrica de solo, bem como, entre comprimento de ravina e a perda estimada 
de solo (r = 0,60 e r = 0,58 respetivamente). A correlação entre RLP e a perda de solo é 
negativa e moderada (r = −0,50). Finalmente, a correlação entre RLP e a perda estimada 
de solo é, de igual modo negativa, mas estatisticamente mais significativa (r = −0,60).

Ravina 
ID

C
(m)

L
(m)

P
(m) RLP

Dec. 
SAR

(m m-1)

AF
(°)

Dec. S 
(m m-1)

A
(m2)

MPD
(m)

VSP
(m3)

PESP
(ton)

G 1 22 1.4 1.2 1.2 0.09 0.23 39.8 1.3 54.1 80.2 22
G 2 19 1.7 2.1 0.8 0.03 0.08 42.4 2.5 108.4 165.9 19
G 3 12 0.4 0.3 1.6 0.08 0.18 3.8 0.6 1.5 1.2 12
G 4 15 0.6 0.4 1.6 0.04 0.06 7.2 0.4 3.8 2.9 13
G 5 18 1.1 0.9 1.2 0.07 0.07 16.7 0.9 15.2 17.9 18
G 6 13 0.8 0.3 3.2 0.03 0.07 4.8 0.9 1.4 1.3 14
G 7 13 0.5 0.4 1.1 0.04 0.08 4.2 0.3 1.1 0.8 12
G 8 6 0.6 0.5 1.3 0.08 0.21 22.2 0.4 14.6 13.7 11

Tabela I - Características morfológicas mais importantes das ravinas e valores estimados 
de perda de solo.

C- Comprimento; L- largura; P-profundidade; RLP- relação entre largura e profundidade; Dec. SAR- declive da 
superfície acima da ravina; AF-angulo de fricção; A- área do talvegue da ravina; MPD- média da profundidade do 
depósito; VSP- volume de solo perdido; PESP- peso estimado de solo perdido. 

Fonte: Martins et al., 2019.
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Caracterização do fluxo do canal 

De acordo com a Eq. (2), e considerando um coeficiente de escoamento para o tipo de 
solo de 0,82 (adimensional), um cenário de chuva de 15mm por hora (considerado como 
valor extremo), e uma área de drenagem de 4,9 ha, foi obtido o valor de escorrência (Q) 
de 0,17m3/s. De acordo com o modelo de precipitação/escoamento, cujos resultados são 
apresentados na Tabela II, a solução utilizada pelo proprietário do terreno para prevenir a 
formação de ravinas não foi adequada, dada a incapacidade de vazão para o fluxo gerado. 
Atendendo a que não há solução explícita para o cálculo da profundidade da água num 
canal aberto, foram realizadas várias simulações que apontam para um aumento da 
profundidade do canal, em cerca de, pelo menos, 10 cm. Foi possível concluir, ainda que, 
para a real eficácia do canal, seria necessária uma profundidade superior aos atuais 0,70 
m, atribuindo um valor mínimo de segurança de 0,90 m.  

Profundidade do 
canal (y)

Secção 
inundável 

Sw=b.y (m2)

Perímetro 
molhado 
Pw=b+2y

Raio 
hidráulico
R=Pw/Sw

Sw.R 2/3 SwR(2/3) = 
Q/(K.J(1/2)

B=0,50
0,90 0,45 2,30 0,20 0,15 0,13 OK
0,80 0,40 2,10 0,19 0,13 OK
0,70 0,35 1,90 0,18 0,11 Insuficiente
0,60 0,30 1,70 0,18 0,09 Insuficiente
0,50 0,25 1,50 0,17 0,08 Insuficiente

Tabela II - Mudanças na capacidade do canal, variando a cota limite de tolerância considerando 
um fluxo de escorrência constante, coeficiente de rugosidade, largura do canal e declive.

Fonte: Martins et al., 2019.

Conclusões

As ravinas em Seirós formaram-se devido ao transbordo de um canal construído com o 
propósito de proteger um campo agrícola, após um episódio de chuva intensa e concentrada. 
Após a instalação de uma rede de ravinas, de dimensão variada, a prática agrícola cessou por 
um período de cerca de um ano, enquanto se procedeu, em simultâneo, à neutralização das 
ravinas com recurso a maquinaria e à reconstrução do canal de drenagem. 

Com base nos resultados, torna-se claro que a capacidade de escoamento do canal de 
drenagem construído era insuficiente face ao fluxo gerado pelo episódio de precipitação, o que 
deixa antever que, para um cenário de precipitação semelhante voltem a formar-se ravinamentos. 
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Como medida mitigadora e de controlo da formação de ravinas, sugere-se uma adapta-
ção das dimensões da profundidade da seção transversal do canal para um valor nunca in-
ferior a 0,90 m ou, em alternativa, alterar sua largura e/ou pendor. Adicionalmente, deverá 
ser considerada a possibilidade de aumentar a percentagem de cobertura vegetal a montan-
te de forma a aumentar a capacidade de infiltração e diminuir a velocidade da escorrência.
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Resumo

A poluição antropogénica é um problema mundial que contribui para a degradação 
dos ecossistemas, com impactos na saúde humana. Poluentes emergentes como os 
microplásticos devem ser estudados, dado o fraco conhecimento existente e o difícil 
controlo da sua entrada e ocorrência no meio ambiente. De forma a conhecer o nível 
de poluição de microplásticos em determinado local, torna-se importante conectá-lo 
a diferentes níveis de uso do solo e, consequentemente, a diferentes fontes. O presente 
trabalho avalia o risco da ocorrência de microplásticos em diferentes tipos de usos do 
solo de acordo com eventos passados e possíveis fontes. A representação e análise 
espacial em larga escala assume um papel relevante na ligação e controlo das fontes e 
meios de transporte de microplásticos.

Palavras-chave: Microplásticos, fontes, transporte, usos do solo.

Abstract

Environmental risk of microplastic pollution - the importance of spatial distribution 
analysis. Anthropogenic pollution is a worldwide problem that contributes to the 
degradation of ecosystems, with significant impacts on human health. Emerging 
pollutants such as microplastics must be studied, given the weak existing knowledge and 
the difficult control of their entry and occurrence in the environment. To know the level 
of microplastic pollution in a given location, it is important to connect it to different 
levels of land use and, consequently, to different sources. The present work evaluates the 
risk of microplastics occurring in different types of land uses according to past events 
and possible sources. Large-scale spatial representation and analysis plays an important 
role in linking and controlling sources and pathways of microplasticst.

Keywords: Microplastics. sources, pathways, land-uses.
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Introdução 

A poluição, descrita como a introdução de uma substância no meio ambiente com efeitos 
negativos no seu equilíbrio, tornou-se um grave problema sobretudo nas áreas urbanas e ex-
ploradas (Chen et al., 2016; Ferreira et al., 2016). A Organização Mundial da Saúde estimou 
que, nos países em desenvolvimento, o aumento da poluição urbana resulta em mais de 2 
milhões de mortes por ano, para além do aumento dos casos de doenças respiratórias (WHO, 
2014). Também a agricultura representa uma forte fonte de poluição para o solo, mas so-
bretudo para a água, dados os produtos como pesticidas e fertilizantes aplicados nas culturas 
(Ukaogo et al., 2020). As áreas verdes representam os maiores reguladores e filtros naturais de 
poluição (Burkhard et al., 2014), através da retenção de sedimentos e poluentes pela vegeta-
ção, por meio de intercetação e filtragem de água, diminuindo consequentemente também o 
escoamento superficial (Moruzzi et al., 2020). Apesar do seu papel fundamental nas cidades, 
os espaços verdes como parques e florestas urbanos parecem apresentar, contudo, um menor 
potencial para regular a poluição, face aos localizados distante das cidades (Leitão et al., 2019). 

Um dos grupos de poluentes atualmente mais problemáticos inclui os emergentes, 
como os micropoluentes, uma vez que são mal compreendidos e, consequentemente, mal 
controlados no meio ambiente (EC, 2020). Os microplásticos (MPs) são um exemplo de 
micropoluentes recentemente reconhecidos como uma ameaça ambiental (EC, 2020), 
sendo definidos como as partículas sólidas de plástico com comprimento menor que 5 
mm, que provêm da degradação de objetos de plástico maiores (Arthur et al., 2009). Este 
poluente tem sido encontrado em diferentes áreas do meio ambiente devido ao aumento 
da produção e aplicação global de plásticos (Diretiva da UE 2019/904; Wang et al., 2020), 
podendo entrar por diversas vias de exposição no corpo humano (Boudreau et al., 2011; 
Wang et al., 2020). Ao nível da saúde humana, os riscos atuais da ingestão de MPs ainda não 
são claros, apesar de se preverem futuros danos associados a uma carga crónica acumulativa 
(Prata et al., 2021a). Contrariamente, os riscos para o solo e respetivos organismos, assim 
como para as plantas já estão identificados (O’connor et al., 2019; Li et al., 2020), assim 
como para o funcionamento dos ecossistemas, podendo levar ao risco de inundação ou 
erosão, e consequentemente ao aumento da dispersão de patogéneos (Prata et al., 2020a). 

As fontes de MPs tais como estradas, indústrias, aterros ou atividade agrícola (Wang et al., 
2020; Corradini et al., 2021) e as vias difusas como vento, chuva, escoamento e erosão (Müller 
et al., 2020; Waldschläger et al., 2020) precisam ser estudados com especial atenção. Diferentes 
níveis de uso e exploração do solo e distribuições de uso do solo representam diferentes 
distribuições de fontes e meios de transporte de MPs. Neste contexto, o presente trabalho 
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avalia e representa espacialmente o risco de ocorrência de MPs no município de Coimbra de 
acordo com o uso do solo e possíveis fontes. Esta análise espacial surge como um importante 
ponto de partida para prever o estado da poluição por MPs no município de Coimbra e 
controlar as suas entradas e transportes, bem como para planear possíveis formas de atuar.

Metodologia

Área de estudo

O presente estudo é realizado no município de Coimbra (319,4 km²), localizado na 
região centro de Portugal e atravessado pelo rio Mondego (fig. 1). Esta área contém 143.396 
habitantes, distribuídos por núcleos urbanos de densidade variável entre 134 hab/km² e 
2020 hab/km² (INE, 2012). Coimbra apresenta um clima mediterrâneo, de acordo com 
a classificação climática Köppen-Geiger (Kottek et al., 2006). Este município tem verões 
quentes e secos, tornando a vegetação suscetível a incêndios (ICNF, 2016). Os invernos são 
frios e chuvosos, muitas vezes com chuvas curtas e intensas que provocam alguns episódios 
de inundação (Paiva, 2006; Fernandez et al., 2018). Estas tornam-se condições ideais para 
o aumento da vulnerabilidade dos solos das áreas ardidas à ocorrência de erosão, e o seu 
consequente arrastamento pelos cursos de água (Gouveia e Lourenço, 2013).

De acordo com a cartografia do uso e ocupação do solo de 2018 (fig. 1), cerca de metade 
do concelho de Coimbra é ocupado por florestas (48%), seguindo-se as áreas agrícolas 
(30%) e superfícies artificiais (18%). Com uma menor percentagem de ocupação, surgem 
os matos (~2%), as pastagens (~1%) e as massas de água superficiais (~1%). Os espaços 
descobertos e com pouca vegetação são quase inexistentes, bem como as zonas húmidas, 
representadas em Coimbra pelo Paul de Arzila. 

Avaliação da ocorrência de Microplásticos

O risco da ocorrência de MPs no município de Coimbra será avaliado de acordo 
com (1) a abundância de MPs em distintos tipos de uso do solo segundo diferentes 
fontes bibliográficas (Tabela I), e (2) fontes de MPs específicas existentes no município 
de Coimbra, tais como estradas, áreas em construção, atividades industriais, hospitais, 
estações de tratamento de águas residuais e lixeiras. 
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Fig. 1 - Localização geográfica e uso do solo no município de Coimbra (adaptado de SNIG, 2019).

Tabela I – Abundância de microplásticos em diferentes usos do solo.

Uso do solo Local Abundância (média 
de partículas/kg) Referência

Territórios artificializados Coimbra, Portugal 66666 Leitão et al., 2021
Agricultura Shanghai, China 320 Zhang et al., 2018
Agricultura Chile 306 Corradini et al., 2021
Pastagens Chile 184 Corradini et al., 2021
Pastagens México 3500 Álvarez-Lopeztello et al., 2021
Florestas Shanghai, China 14360 Zhang e Liu, 2018
Florestas Coimbra, Portugal 10666 Leitão et al., 2021
Matos Chile 2 Corradini et al., 2021
Matos Coimbra, Portugal 9466 Leitão et al., 2021

Zonas húmidas Washington DC, USA 1270 Helcoski et al., 2020
Zonas húmidas Jiangxi, China 263 Liu et al., 2019

Massas de água superficiais Mondego, Portugal 20 Leitão et al., 2021
Massas de água superficiais Douro, Portugal 231 Prata et al., 2021b
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Trabalhos desenvolvidos em Portugal tiveram prioridade. Quando existentes, são 
considerados dois trabalhos que contemplem o mesmo uso do solo, sendo calculada 
uma média dos valores da abundância de MPs. Não existem estudos que considerem a 
ocorrência de MPs em espaços descobertos ou com pouca vegetação, pelo que para este 
uso do solo será considerado o valor dos matos. 

O risco de ocorrência de MPs será quantificado no intervalo de valores 1-6, significando 
1 muito baixo e 6 muito elevado risco de ocorrência de partículas de MPs (Tabela II). A 
cada uso do solo será atribuído um valor, de acordo com o valor médio de abundância de 
MPs calculado. As fontes de MPs são associadas a um risco máximo. Esta informação será 
mapeada no município de Coimbra.

Espaços Risco

Massas de água superficiais 2

Agricultura 2

Zonas húmidas 3

Pastagens 3

Matos 3

Florestas 4

Territórios artificializados 5

Fontes de MPs 6

Tabela II - Quantificação do risco de ocorrência de microplásticos.

Resultados

Risco de ocorrência de microplásticos 

As concentrações de zonas com diferentes níveis de risco de ocorrência de MPs são 
notórias ao longo do município de Coimbra (fig. 2). O risco elevado de ocorrência de 
MPs concentra-se fortemente no centro urbano de Coimbra, com alguma dispersão para 
norte e sul. Nas periferias do município e sobretudo a montante do rio Mondego, existe 
um risco médio alto de ocorrência de MPs ligado às zonas florestais. Contrariamente, a 
jusante do rio mondego existe um risco mais baixo de ocorrência de MPs associado aos 
grandes espaços agrícolas do Baixo Mondego. 
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Discussão

Controlo de fontes e transportes de microplásticos

O risco da ocorrência de MPs existe ao longo de todo o município de Coimbra, 
embora distintos locais estejam associados a diferentes níveis de poluição deste elemento, 
e consequentemente diferentes impactos no ecossistema. De facto, as partículas de MPs 
têm vindo a ser encontradas em diferentes ambientes, desde urbanos, a agrícolas e mesmo 
em espaços verdes ou massas de água (Corradini et al., 2021). 

As fontes de MPs existentes no ambiente envolvente, bem como os diferentes graus de 
exploração do solo, levam a distintos níveis de poluição por MPs. As maiores fontes de MPs 
identificadas são urbanas, uma vez que fazem parte de espaços artificiais altamente alterados 
e habitados pelo homem (Waldschläger et al., 2020), contudo, também a aplicação de lamas 
originárias das ETARs tem vindo a representar uma relevante fonte de MPs, sobretudo em 
áreas agrícolas (Corradini et al., 2019). Contrariamente, as florestas são espaços naturais 

Fig. 2 - Risco de ocorrência de microplásticos no município de Coimbra. 
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muitas vezes afastados de fontes de MPs, como é o caso de alguns dos espaços representados 
no município de Coimbra (Fig. 1), e que ainda assim têm vindo a apresentar elevados níveis 
de MPs possivelmente provenientes de locais distantes. As massas de água são consideradas o 
uso do solo com um menor risco de ocorrência de MPs por kg, contudo, representam uma 
via de transporte dos mesmos (Waldschläger et al., 2020).

Os meios de transporte de MPs assumem um papel crucial na dispersão de MPs das suas 
fontes para os seus destinos finais. Assim como as massas de água (ex. rios), o vento, a deposição 
atmosférica, precipitação, erosão ou escoamento superficial/inundações são identificados 
como meios de transporte de MPs (Leitão et al., 2021; Waldschläger et al., 2020). Sendo 
considerados fenómenos naturais, o seu controlo é maioritariamente difícil ou impossível, 
embora existam medidas mitigadoras para reduzir a vulnerabilidade de determinadas situações 
de erosão ou inundação (Fernandez et al., 2018; Gouveia e Lourenço, 2013). Pelo contrário, 
a ocorrência de MPs pode ser controlada na respetiva fonte através da limitação do uso de 
plásticos, assim como através da remoção de MPs de fontes como as lamas a serem aplicadas 
em culturas agrícolas ou da água a ser utilizada para rega dos mesmos espaços ou de parques 
e jardins (Iyare et al., 2020). Contudo, apesar de existirem atualmente medidas com o 
intuito de limitar o uso de plásticos (EC, 2018), o controlo da qualidade da água e respetivos 
tratamentos pelas estações de tratamentos de água e águas residuais não inclui os MPs, visto 
não ser obrigatório por legislação. Deste modo, torna-se pertinente pensar formas de controlar 
a poluição por MPs no meio ambiente e incluí-las em legislação.

Necessidade de estudos futuros

O grupo de poluentes MPs tem vindo a causar um maior grau de preocupação nos últimos 
anos (Akdogan e Guven, 2019). Os estudos de quantificação da ocorrência de MPs focam-se 
maioritariamente em ambiente aquático e sobretudo marinho, pelo que o número de estudos 
que envolvem MPs em ambiente terrestre é reduzido, focando-se a maioria em áreas agrícolas 
devido à aplicação de lamas (Corradini et al., 2019). A evidência de MPs em espaços verdes e 
urbanos é pouco conhecida. Também o transporte de MPs entre solo, água e atmosfera, e as 
respetivas interações ambientais permanece mal compreendidos (Akdogan e Guven, 2019).

Considerando a variabilidade na distribuição e gestão de usos do solo, torna-se pertinente 
conhecer a distribuição espacial de MPs num local específico de acordo com a sua exploração, 
bem como a sua ligação com a localização das fontes de MPs, através de diferentes meios de 
transporte. Neste sentido, tomando o exemplo do município de Coimbra, a ocorrência de 
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MPs nos diversos usos do solo deve ser quantificada considerando localizações com distintos 
riscos de poluição por este poluente (fig. 2), condições meteorológicas e sazonais. Nas 
mesmas condições, meios de transporte de MPs como fluxos hidrológicos de precipitação 
e escoamento superficial, bem como deposição atmosférica seca e vento devem também ser 
analisados, assim como a linha de água principal a montante e jusante e os seus afluentes em 
diferentes sub-bacias hidrográficas. De modo a conhecer a ligação a possíveis fontes de MPs, 
a caracterização dos tipos de MPs extraídos de cada local deve ser conhecida

Uma vez chegados ao destino final em ambiente terrestre, é importante conhecer a 
capacidade do solo para reter os MPs e purificar a água que atingirá o nível subterrâneo. 
As áreas verdes são um bom exemplo, uma vez que são considerados filtros naturais 
(Burkhard et al., 2014). Tão importante é perceber a capacidade de remediação do solo 
face a este poluente (Sarker et al., 2020). Como um suporte, torna-se ainda relevante 
conhecer e avaliar possíveis soluções e recomendações para gerir, planear e governar 
diferentes tipos de uso do solo a fim de melhorar o problema de poluição por MPs.

Conclusão 

Os MPs estão presentes em diferentes tipos de ecossistema e meios ambientais. O 
município de Coimbra apresenta diferentes níveis de risco de poluição por MPs, de acordo 
com o uso do solo e a localização de fontes de MPs. A análise espacial do risco da ocorrência 
de MPs representa um ponto de partida para conhecer a sua ligação com possíveis fontes 
e meios de transporte de MPs. Estudos futuros devem ser pensados, para uma melhor 
compreensão da ocorrência de MPs em diferentes ambientes. De forma a conhecer a 
origem dos MPs, a exploração e gestão local deve ser considerada, assim como os meios de 
transporte de diferentes tipos de MPs e as respetivas interações solo-água-ar. À exceção da 
redução do uso de plásticos, poucas são as soluções apresentadas para reduzir a ocorrência 
de MPs no meio ambiente. O controlo de MPs deve ser considerado em legislação. Possíveis 
soluções naturais tais como a purificação da água através do solo e a posterior remediação do 
solo, assim como recomendações de gestão e planeamento territorial devem ser analisadas. 
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Abstract

Cape Verde is a small insular developing country that faces major water resources 
management challenges, mainly due to the marked variability and seasonality of the 
rainfall regime. These features lead to water resources scarcity and also to violent 
hazardous rainfall events. Both are limiting factors for the society welfare and 
development. Moreover, they constitute potential risk to the population security and 
property, which is expected to increase due to an intensification of the rainfall variability.

Keywords: Precipitation, hydrological regime, trends, extremes.

Resumo

Riscos associados à escassez de água e regime hídrico na Ilha de Santiago (Cabo Verde). 
Cabo Verde é um pequeno país insular em desenvolvimento que enfrenta grandes 
desafios de gestão de recursos hídricos, principalmente devido à acentuada variabilidade 
e sazonalidade do regime de precipitação. Essas características levam à escassez de 
recursos hídricos e a perigosas chuvadas violentas, sendo fatores limitantes para o 
bem-estar e desenvolvimento da sociedade, e constituindo risco potencial para a 
segurança e bens da população, que se espera venha a aumentar devido a uma 
intensificação da variabilidade da precipitação.

Palavras-chave: Precipitação, regime hidrológico, tendências, extremos.
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Introduction

Water risk related to climate change, water scarcity, pollution, poor drainage, 
inadequate infrastructures, governance and others conditions endanger many sectors of 
the society and will continue to be one of the world’s biggest challenges in the next 
decades. The threats are manifold for people and organizations, and for the economy. 
Securing water, whether by infrastructure, innovation or political and corporate actions 
is essential in the coming years. It involves to safeguarding sustainable access to adequate 
quantities of suitable quality water for satisfying livelihoods, human well-being, and 
socio-economic development, for warranting protection against water-borne pollution 
and diseases and water-related disasters, and for preserving ecosystems. 

At many places, the effects of climate change and a growing population have already 
disrupted or are expected to disrupt traditional water sources. In fact, despite the growing 
evidence that the global climate is changing, at the local scale the natural and anthropic 
variability in the climate system and consequences for the environment needs to be 
further characterized, which is more acute for the more vulnerable and less studied areas. 

In particular, Small Islands Developing States (SIDS), which climate is influenced 
strongly by ocean-atmosphere interactions that often manifest themselves in extreme weather 
events (e.g. hurricanes, cyclones), face a risk of water shortage and hazards. These extreme 
events can be associated, for example, with storm surges, inundation of land and erosion, 
often leading to high-cost damages to the socio-economic and cultural infrastructure.

In these territories, water shortage is boosted by climate change and its consequences, 
particularly with respect to freshwater resources. On the one hand, surrounded by the 
ocean, the islands’ groundwater is prone to salinity intrusion. On the other hand, the 
influence of the global warming and the warming of the ocean surface that surrounds 
small islands on the local climate system, although still not fully understood, is expected 
to continue; it could result in increased intensity and/or frequency of cyclones/hurricanes 
and heavy rainfall events, and other temporal and spatial changes in rainfall patterns. 
Because water resources could be strained by changes in rainfall patterns, they are expected 
to negatively impact different economic activities/sectors. 

Cape Verde is a developing insular country whose economy strongly depends on 
agriculture and tourism, thus, on fresh water. It is inserted on the Sahel climate zone (arid 
and semi-arid zone) that crosses Africa, east to west, where rainfall is characterized by a 
marked inter- and intra-annual variability, and a high seasonality (e.g. Nicholson, 2013). 
However, Sidibe et al. (2018) highlight that contradictions between different studies 
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focussing on the Sahel partly reflect significant changes in the spatial distribution of 
rainfall in this area, whilst findings are highly dependent on the specific region and period 
studied. Thus, knowledge about the long-term variability and trend in local rainfall is 
important, in particular because of the extreme vulnerability of the regional environment. 
In Cape Verde Islands the impact of the variability in rain is very strong; annual rainfall 
is sometimes below 300 mm and extremely irregularly distributed. 

Insight on hydrological risk factors in Santiago Island

Cape Verde is a small archipelago located in the Atlantic Ocean (fig. 1), lying 
approximately 570 km off the Senegal coast (West Africa). It is formed by 10 islands of 
volcanic origin and has a total land surface of 4033 km2. The estimated population of 
Cape Verde is approximately 553 thousand inhabitants, of which about 55% live in urban 
areas. The main economic sectors are highly dependent on the local climate conditions.

Fig. 1 – Location of the Santiago Island (Cape Verde) in the Atlantic Ocean and location of the 
available rain gauge stations in the Island.
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Santiago Island, with an area of 991 km2 and a rugged, rocky and volcanic terrain, is 
the biggest island in the archipelago and reaches the altitude of 1394 m. It constitutes about 
25% of the national territory and holds almost half of the country’s population. The island 
is located between latitudes 15º 20› and 14º 50› N and longitudes 23º 50› and 23º 20› W. 

Two seasons are identified in the local climate: the “rainy” season, typically between July 
and November – especially the trimester August-October; and the “dry” season, when none 
or few rainfall events are recorded, which covers most part of the year. The average annual 
rainfall is approximately 285 mm and the average annual temperature is around 25 °C.

Santiago Island presents marked differences in the spatial distribution of rain, which 
is influenced by the effect of latitude and the orientation of the relief masses in relation to 
the prevailing winds; this leads to distinct local conditions, namely, aridity in the coastal 
areas, where annual rainfall is low, and about three times more wetness at higher altitudes 
(e.g. Amaral, 1964; Martins, 2017).

The marked variability and seasonality in the rainfall regime has a strong impact on 
the local water resources availability (e.g. Gomes, 2007), which consequently affects the 
country’s economy and food production capacity. Furthermore, the territory is highly 
vulnerable to the occurrence of extreme natural phenomena such as heavy rain (e.g. Marzol 
et al., 2006; Ribeiro, 2008) and droughts (e.g. L’Hôte et al., 2002) that are expected to 
intensify due to climate change. This vulnerability to extreme events can be observed 
directly or indirectly in various sectors, namely, in agriculture, tourism, fishery, and other 
activities (e.g. Martins, 2017). Therefore, the study of intense rainfall is essential both for 
water resources management and the planning and management of the territory. 

With respect to groundwater in Santiago Island (e.g. Carreira et al., 2010, UNESCO-
IHP & UNEP, 2016): i) aquifer lithology is basalt; groundwater recharge per capita is 
classified as high to very high; iii) predominant natural groundwater quality is brackish, 
with salt water intrusion being high to very high; iv) overexploitation of coastal aquifers and 
vulnerability to pollution are among the main problems related to groundwater resources 
assessment and management. This brings to light the need to better manage surface water 
resources, because the only source of fresh water in Cape Verde comes from rainwater.

Methodology

Rain data of annual and monthly resolutions from twelve rain gauge stations 
distributed across the Island of Santiago (fig. 1), recorded in the period 1980-2016, were 
studied. There were no missing data in the series. 
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The presence of linear trends in the data was tested using the Mann-Kendall 
method (e.g. Mann, 1945; Kendall, 1975). This non-parametric test allows to 
investigate monotonic linear tendencies in time series, positive/increasing or 
negative/decreasing. For estimating the magnitude of the trend, the analysis was 
complemented with the statistical trend estimator of Sen (e.g. Sen, 1968; Gilbert, 
1987). The statistical significance of the results was determined for the confidence 
level of 90, 95, 99 and 99.9%.

Detailed descriptions of the above cited methods, and their application to studying 
rainfall, can be found in e.g. Hirsch et al. (1982), Salmi et al. (2002), Yue et al. (2002), 
de la Casa & Nasello (2010), de Lima et al. (2010), Tabari et al. (2011), Shifteh Some’e 
et al. (2012), de Lima et al. (2013).

Variability and trends in annual and sub-annual rainfall 

The available rainfall data from Santiago Island revealed that, in the period 
1980-2016, the annual rainfall varied among the measuring stations between 182 mm 
(Praia-Airport, near the shore, at an altitude of 64 m) and 488 mm (São Jorge dos Órgãos, 
in the centre of the island, at an altitude of 310 m), and the coefficients of variation 
between approximately 41% and 58%. This maximum value is observed for the Praia-
Airport station, that also registered the lowest mean annual rainfall, which highlights the 
strong fluctuations in annual rainfall at this location, in relation to the mean.

In this period (1980-2016), the annual average rainfall for the Santiago Island, 
estimated using the Thiessen method applied to the available rain gauge stations, 
is shown in fig. 2. The stations are not uniformly distributed across the territory 
(fig. 1), which can lead to some bias; however, the effect is not expected to alter 
significantly the picture for the inter-annual variability in the Island (fig. 2), which 
is high. Overall, trend tests reveal a statistically significant positive trend (at the 
90% confidence level) in annual rainfall that is approximately of 40 to 100 mm/
decade, for all the stations; the higher absolute trends are found at higher altitudes, 
where rainfall rates are higher. The Praia-Airport gauging station, which presents 
the lowest mean rainfall among the studied sites, exhibits also one of the lowest 
absolute annual rainfall increase (43.6  mm/decade), in comparison to the other 
stations; however, in relative terms, this station registers the highest growth rate 
trend (23.9%/decade). 
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Mean annual rainfall was larger in the period 2000-2016 in comparison to the rainfall 
in the two previous decades of 1980-1999 (fig. 3a), which is qualitatively consistent 
with fig. 2 and the tendency suggested by trend tests. For Cape Verde, Cropper (2013) 
supports that rainfall has shown signs of recovery after a marked drought during the 
period 1970-1990, which is consistent with the present study, that identifies a return to 
wetter conditions by the end of the 1990s.

Fig. 2 - Annual average rainfall on the Santiago Island, in the period 1980-2016, estimated 
based on the application of the Thiessen method to 12 data series (fig. 1).

Fig. 3 - Comparison between the period 1980-1999 and the period 2000-2016: a) mean annual 
rainfall; and b) average number of dry months (i.e. monthly rainfall smaller than 10% of the mean 
annual rainfall on each station) in the rainy season (July-November), in the Santiago Island (fig. 1).
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Low frequency fluctuations in rainfall (e.g. de Lima & Lovejoy, 2015) lead often to 
time intervals of a few decades when the variability in rainfall and persistence of wet or 
dry years is such that the estimation of partial trends attain particularly high (increasing)/
low (decreasing) rates of change that are statistically significant. However, such short term 
partial trends (e.g. Tomé & Miranda, 2005) are often embedded in long term trends. Thus, 
results of trend analyses must be interpreted and extrapolated cautiously, in particular for 
small samples. It is nevertheless important to understand how that behaviour in rainfall 
affects other hydrological and environmental processes and incorporate that knowledge 
in water resources management.

Inter-decadal rainfall variability, which is usually explained based on large scale 
atmospheric dynamics, affects rain worldwide. For Cape Verde studies are limited, but 
in this region oscillations such as the Pacific Decadal Oscillation (PDO) and the North 
Atlantic Oscillation (NAO) may influence the long-term rainfall variability (e.g. Varela-
Lopes & Molion, 2014).

Annual rainfall in Santiago Island is very unevenly distributed during the year, 
which greatly influences other hydrological processes, the local ecosystem and water 
uses. Mean monthly rainfall for the Praia-Airport station is shown in fig. 4; this was 
the driest measuring site in the period 1980-2016. The marked seasonal character of 
the rainfall regime shown in fig. 4 is striking and observed across the Santiago Island. 
The rainy period (July to November) contributes on average with more than 94% to 
the annual rainfall. 

Regarding the intra-annual rainfall distribution (1980-2016), trend analysis revealed 
a statistically significant increase in sub-annual rainfall, at the level of confidence above 
90%, for all the stations studied. On average, the increasing trend is higher in the trimester 
ASO (approximately 63 mm/decade), which indicates a concentration of rainfall in this 
period, explained by the increasing wetness of rainy days. Overall, the variability in daily 
rainfall is extreme, with rainy episodes accumulating sometimes in a single day, in a few 
hours, more than 50% of the annual rainfall.

The statistically significant rainfall increase observed in months that are contiguous 
to the ASO period, although of small magnitude, may indicate that, on average, the 
rainy season could tend to last longer. Figure 3b shows a comparison between the average 
number of dry months in the rainy season (July to November: 5 months) in the periods 
1980-1999 and 2000-2016, of about two decades each; it suggests that, in the more 
recent period, there was, on average, a reduction in the number of months having rainfall 
less than 10% of the mean annual rainfall on each station (i.e. “dry” months), a behaviour 
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that is shared by all the measuring stations. One implication could be that rainfall is likely 
more regularly distributed during the rainy season. Higher resolution rain data (e.g. daily 
data) could confirm the presence of these trends.

Fig. 4 – Monthly average rainfall for the Praia-Airport rain gauge stations, in the period 1980-
2016. The corresponding mean monthly rainfall (Pmean), standard deviation (SD) and coefficient 

of variation (CV) for the intra-annual distribution of rainfall is indicated in the figure. 

Conclusion 

Results show that in recent few decades there was an increasing trend in the annual 
rainfall in Santiago Island. The wet trimester that up rise as exhibiting the highest rainfall 
increasing trend is August-September-October. This trend in the wetter months is likely 
to be explained by an increasing number of intense events, or intensified events, or both. 
Likely, this behaviour leads to an aggravation of rainfall related events, such as urban 
floods and water erosion. 

The extreme temporal rainfall variability in Santiago Island and the expected changes 
in the climate allow to anticipate high uncertainty in rainfall predictions in the next 
decades. The Island depends much on surface water resources, thus on the rainfall regime, 
for supporting different activities that are crucial for the local population (e.g. agriculture, 
tourism) and the socio-economic development of Cape Verde. Thus, misestimating the 
climate impact on water resources can hinder the adaptation process. Also, understanding 
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rainfall and other hydro-climatic variables is essential to evaluating the available water 
resources in the archipelago. Hydrological responses to climate change and sea-level 
rise need to be coordinated and integrated with existing policies of socio-economy and 
environmental conservation to facilitate sustainable development.
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Abstract

In rice growing, production risk is strongly dependent on the availability of fresh 
water. The contribution of remote sensing observations in identifying the conditions 
under which rice is cultivated, particularly throughout the growing season, can be 
instrumental in water and crop management. This work discusses the usefulness of 
different remote sensing products, of different spatial resolutions, to describe the local 
rice growing conditions in the Lower Mondego region, aiming to enhance the use of 
these tools as a support element in irrigation management.

Keywords: Satellite Sentinel-2, drone, NDVI, environmental monitoring, precision 
agriculture.

Resumo

Deteção remota na avaliação de risco em orizicultura. Em orizicultura, o risco 
associado à produção é fortemente dependente da disponibilidade de água doce. A 
contribuição da deteção remota na identificação das condições observadas ao longo da 
estação de cultivo do arroz pode ser fundamental para a gestão da água e agronómica. 
Este trabalho discute a utilidade de diferentes produtos de deteção remota, com 
diferentes resoluções espaciais, para descrever as condições locais na região orizícola do 
Baixo Mondego, visando potenciar o uso dessas ferramentas no apoio à gestão da rega.

Palavras-chave: Satélite Sentinel-2, drone, NDVI, monitorização ambiental, agricul-
tura de precisão.
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Introduction

Risk is inherent to rice farming, which is strategic for food security in many countries. 
In particular, production risk, which derives from the uncertain natural growth processes 
of the rice crop as affected by weather, irrigation water availability, disease, pests, and 
other factors, affect both the quantity and quality of the commodities produced. In 
recent years, remote sensing products are increasingly being used as a complementary 
source of information to in situ environmental monitoring networks (e.g. Sheffield et al., 
2018). Images obtained from satellites and Unmanned Aerial Systems (UAS), are offering 
attractive routes to acquire field data of important temporal and spatial resolutions in 
a fast and easy way that could routinely assist to support better informed agronomic 
management decisions. Remote sensing products have been widely used in environmental 
surveying and scientific research.

This study discusses the usefulness of such products to better characterize rice farming 
conditions in the Lower Mondego region and, therefore, to contribute to estimate crop 
water requirements and to better inform irrigation water management. The intent is to 
support local practices by better understanding the local territorial conditions. 

Remote sensing and environmental monitoring

Environmental monitoring has become increasingly important to better understand 
the Earth System, envisaging environmental protection and sustainability. At present, a 
broad range of remote sensing systems allow to acquire information of varying resolutions 
and products that have manifold applications in different sectors and areas of research. 
Essential information is provided by a suite of space borne sensors in the optical, thermal 
and microwave spectrum, and systems measuring atmospheric composition and gravity 
fields (e.g. Belward & Skøien, 2015; Denis et al., 2017).

Global, regional and local studies require data of, correspondingly, increasing 
resolution. Some datasets are freely available. In general, global scale studies rely on 
low spatial resolution Earth observations using sensors (e.g. Moderate Resolution 
Imaging Spectroradiometer – MODIS; Advanced Very High Resolution Radiometer 
– AVHRR); regional studies are rather interested in historic archives of moderate 
resolution images (e.g. National Aeronautics and Space Administration - Landsat, 
available since 1984) and European Space Agency - Sentinel data (available since 
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2015) through optical and microwave images; and, finally, local studies search for 
high-resolution images (e.g. Zhu & Scott Mackay, 2001; Zhu, 2017). Because 
satellite data resolutions are still too coarse to address plot scale conditions, UAS 
constitute a useful solution to obtain higher resolution data. These aerial systems, 
developed in recent decades, have the potential to fill the scale gap between space 
borne observations and detailed field observations, and are contributing to increase 
our knowledge about e.g. surface processes and land cover dynamics (e.g. González-
Jorge et al., 2017; Tatum & Liu, 2017; Manfreda et al., 2018; Tmušić et al., 2020; 
de Jong et al., 2020). 

Studies using remote sensing include, for example, crop biomass development, 
precision agriculture, food and water security, vegetation mapping (forest, grassland, 
wetlands, riparian), coastal systems, topographic survey, geomorphology, archaeology, 
health-related services, snow and ice dynamics, and landslide monitoring. Applications 
related to rice agro-systems (e.g. Oguro et al., 2003; Chosa et al., 2010; Kuenzer & 
Knauer, 2013; Dong et al., 2015; Duan et al., 2019; Wan et al., 2020) are also found; 
rice cultivation is one of the largest users of the world’s freshwater resources. Whilst, 
there are seldom any studies dedicated to rice cropping in the Mediterranean region 
and the Iberian Peninsula. This study focuses on rice cultivation in Portugal, which is 
found mostly in dedicated downstream areas of the Tagus, Sado and Mondego River 
basins. It aims at using remote sensing tools to estimating rice water consumption, thus, 
saving water by improving rice irrigation, and assessing rice production risk, both of great 
importance to local economies.

Application of remote sensing to better characterize rice farming in the Lower 

Mondego region

Presentation of the case study

Rice cultivation has long been a tradition in the Lower Mondego Valley, which is 
found mostly in the lowlands where soil drainage is poor and salinity is high. It generates 
significant local rural employment and direct and indirect economic activity (rice 
industry, machinery, agrochemicals, transport). There is also a cultural value associated 
with the tradition of rice production in this region, which influences other activities of a 
social and gastronomic nature.
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The selected study area (fig. 1), of approximately 335 ha, is an irrigation unit 
(Bloco 1 – Quinta do Canal, coordinates: 40° 7’ 0.16” N, 8° 47’ 47.34” W) that is 
predominantly dedicated to rice cultivation (about 332 ha). Quinta do Canal is located 
in the left bank of the Mondego River, in the downstream part of the Lower Mondego 
Valley. The area is bounded to the north by the Mondego River, to the south by the 
Pranto River and to the west by the Mondego River estuary. Quinta do Canal is amongst 
the most downstream irrigated lands of the Lower Mondego Irrigation District.

Quinta do Canal integrates 71 rice fields. The rice produced has long grain, of the 
variety Ariete, sub-species Oryza sativa L. ssp. japonica; commercially, it is known as 
“Carolino” rice. Traditional irrigation is by continuous flooding. 

Portugal shares concerns with the main European rice producer countries, Italy and 
Spain, in relation to rice cultivation (global) sustainability. It is anticipated that the 
current situation, that faces a number of problems, is aggravated by the consequences 
of the expected climate change and the increasing pressure on water resources. Research 
in progress explores alternative irrigation and agronomic practices adapted to the local 
conditions that might lead to less irrigation water application, keeping crop productivity 
high and environmental impacts low. For this purpose, it is important to increase the 
knowledge about the water dynamics of rice growing.

Isabel Pedroso de Lima, Romeu Gerardo Jorge e João L. M. Pedroso de Lima
Remote sensing based tools to assess risk in rice agriculture

Fig. 1 - Location the study area “Quinta do Canal”, on the left bank of the Mondego river, 
and of the two selected rice fields (adapted from Google Maps, 2021).
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Available remote sensing products

This study explored satellite Sentinel-2 imagery and data obtained through dedicated 
UAS flights undertaken in 2020, during the rice crop cultivation season. 

The available satellite Sentinel-2 images obtained from March 1 to October 31, 2020, 
were downloaded from the Copernicus open-access website (https://scihub.copernicus.
eu). Level-2A images at 10 m full spatial resolution, already atmospheric corrected, were 
selected. Only images showing a cloud cover lower than 8% were retained. The Sentinel-
2A optical instrument allows to obtain data in 13 spectral bands.

The UAS data used were collected during a flight made between 2:30 pm and 4:00 pm 
on July 9, 2020, under conditions of no wind and clear sky. A DJI Matrice 600 drone 
equipped with a camera X5 for RGB and a Micasense RED Edge –M multi-spectral sensor 
was used (photo 1), that collected images having a spatial resolution of 0.074×0.074 m2. 
The UAS was autonomous and was operated respecting a pre-set flight plan.

Photo 1 - View of the rice fields in the study area of Quinta do Canal (left panel) and of the 
UAS (DJI Matrice 600 drone) used for the field survey (right panel) 

(photographs by R. Jorge, on 9th July 2020).

Methodology outline

All selected Sentinel-2A images of the study area were classified using the Normalized 
Difference Vegetation Index (NDVI). NDVI values were calculated using the formula: 
NDVI=(NIR-RED)/(NIR+RED), where RED and NIR stand for the spectral reflectance 
measurements acquired in the red (visible) and near-infrared band regions, respectively. 
RED and NIR are represented by spectral bands 4 and 8. The NDVI varies between -1.0 
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and +1.0; it is directly related to the photosynthetic capacity and hence energy absorption 
of plant canopies. Thus, this index is useful to detect live green plant canopies based on 
multispectral remote sensing data.

Based on satellite data, NDVI maps were obtained for each rice plot using Quantum 
GIS (QGIS) software. For the UAS flight images’ data, including orthorectification and 
elaboration of NDVI maps, the Pix4D software (Pix4D S.A., Prilly, Switzerland) was used.

Basic statistics were obtained for the collected data, extracted using the zonal statistics 
plugin in QGIS. The temporal variation of the rice plots’ NDVI estimated from Sentinel-
2A data was analysed. The Sentinel-2A and UAS based NDVI estimates were compared.

Results and Discussion

Data from two of the Quinta do Canal’s rice fields, identified as plot 1 (3.15 ha) and 
plot 2 (1.6 ha) (see fig. 1), are used to illustrate some of the results obtained for the 2020 
rice cropping season. This season lasted 151 days: sowing date was May 10 and harvest 
date was October 10.

The temporal variation of the NDVI average values was estimated from Sentinel-2A 
data (fig. 2). This type of NDVI profile has been reported for rice by previous studies 
in the Mediterranean region (e.g. Corvino et al., 2018; Rolim et al., 2019; Sarvia et al., 
2021), but results for the conditions in the Lower Mondego region are lacking. 

Fig. 2 - NDVI average values calculated for irrigated agricultural plots 1 and 2 (Quinta do Canal, fig. 1) 
using satellite Sentinel-2A imagery obtained in 2020. The period plotted include the rice cropping 
season, that lasted 151 days in 2020: sowing date was May 10 and harvest date was October 10.

Isabel Pedroso de Lima, Romeu Gerardo Jorge e João L. M. Pedroso de Lima
Remote sensing based tools to assess risk in rice agriculture
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As expected, the NDVI profiles reflect the different conditions of the field plots, 
over time, and the different rice cropping phases: initial growth, crop development, 
reproduction and maturity phases. The observed differences between the two field plots 
are explained by differences in field conditions and crop responses to the applied water 
and agronomic practices. The lowest NDVI values, around zero, are observed in the initial 
phase; they are related to the flooding of the fields close to the rice crop sowing time. The 
highest NDVI values, of approximately 0.90, are observed in August, and reflect the 
peak greenness of rice that corresponds to the heading stage. Towards the end of the 
cultivation period, the NDVI values decrease until the plant reaches full maturation and 
is harvested, in the beginning of October. For the Lower Mondego region’s conditions, 
the specific local signature depicted by NDVI is a useful tool to better characterize rice 
crop responses and, thus, water requirements, and to support water management and 
agronomic decisions.

Comparison of the NDVI values obtained during the rice reproductive phase for plots 
1 and 2, from satellite Sentinel-2A (July 8) and UAS data (July 9), show that the NDVI 
average values estimated from UAS data (0.87±0.05 and 0.88±0.03, respectively, for 
n1≈6.26×106 and n2≈3.17×106, being ni the number of pixels in the plot 1 and plot 2 UAS 
images) are higher than the values estimated based on the Sentinel-2A data (0.74±0.07 
and 0.72±0.04, respectively, for n1=321 and n2=160, being ni the number of pixels in 
the plot 1 and plot 2 Sentinel images). Between the two platforms, the differences in 
the NDVI estimates could be explained by using reflectance measurements that were 
not recorded simultaneously and the fact that different instruments acquire different 
spectral channels through different cameras or focal planes, since each sensor has its 
own characteristics and performance. It is also to be expected that the NDVI estimates 
obtained at other times from data of different origins and other conditions (e.g. weather) 
could be different between the platforms. In short, using the NDVI for quantitative 
assessments as opposed to qualitative surveys demand that a number of issues are properly 
addressed for interpretation of results to be meaningful. However, such discussion is 
outside the scope of this text. 

NDVI maps derived from both Sentinel-2 and UAS images were obtained using 
QGIS software (fig. 3 is for plot 2). The two maps show that the quality of the mapping 
is, as expected, affected by the different resolution of the two remote sensing products; for 
plot 2, the number of analysed pixels is 160 for the Sentinel-2 images and approximately 
3.17×106 for the UAS images. Indeed, the NDVI map obtained from the UAS data is 
closer to the original conditions in the field; ditches, roads and tracks are easily identified 
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in these maps. However, Sentinel-2A data imagery provides already much detail in 
comparison to other satellites and can be useful for improving the local knowledge on 
land surface processes.

Fig. 3 - NDVI maps calculated for rice plot 2 (Quinta do Canal), using data from Sentinel-2A 
(left) and UAS (right) imagery. The data were obtained in 2020, during the rice reproductive 

phase. Please note that the colour classification is different between the two maps.

Conclusion

Analyses of different vegetation indices calculated using remote sensing data from 
different reflectance bands help to obtaining a picture of the territory at the regional and 
local scales, which is particularly useful for agriculture. Their variation over time allows 
to monitor progresses in crop development, and the need and effect of irrigation and 
agronomic practices. Particular features of different crops and growing conditions justify 
that some indices are more adequate than others on a case-to-case basis, according to the 
different vegetation’s spectral signatures. 

Fine-scale information is necessary to allow detailed analysis within agricultural rice 
production areas and to give specific indications regarding different adopted water and crop 
management practices. This study, for rice, illustrates that remote sensing data can play an 
important role towards producing, managing and making use of spatial information. The 
approach is flexible enough to be applied in different contexts and constitutes a practical basis 
to monitor and understand our living environment, which helps to preserve and manage 
our resources. The territorial coverage of the data and the frequency of the observations are 
favourable attributes of remote sensing based study approaches. 

Public administrations (or other institutions) should promote advances in increasing 
the quantity and quality of geographical data and systematically collect, organize and 
update information, which would improve the reliability of vulnerability and risk 

Isabel Pedroso de Lima, Romeu Gerardo Jorge e João L. M. Pedroso de Lima
Remote sensing based tools to assess risk in rice agriculture
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assessments. The development of adaptation strategies (for example, in relation to climate 
change) is also tied to political, social and economic factors that play an important role in 
decision-making; such factors need to be also considered.
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Resumo

Nos últimos anos os ambientes vem sendo modificados como resultado da 
ocupação desordenada e da utilização inadequada de seus recursos, contribuindo para 
produzir alterações nas suas características naturais. A área objeto deste estudo - a 
Ribeira do Pinto/Bacia do Rio Lis - é constituída por agentes e processos de acumulação 
fluvial pela alimentação de sedimentos e pela configuração do modelado, 
condicionando a formação de ambientes inclinados à suscetibilidade. A metodologia 
seguiu pressupostos das pesquisas em Geografia Física, com observação e 
complementação de dados através de consultas a bibliografia específica. Quanto aos 
aspectos da suscetibilidade ambiental, tomou-se como referencial os impactos naturais 
e antrópicos, onde os processos de degradação estão em ritmo crescente, ocorrendo 
uma diminuição dos recursos naturais.

Palavras-chave: Geografia física, susceptibilidade ambiental, Ribeira do Pinto.

Abstract

Methods in physical geography: Lenses from the experience with Professor Luciano Lourenço. 
In the last years the natural landscape and environments is being modified as result of 
the disordered occupation and the inadequate use for its resources, contributing to 
produce alterations in the natural environmental characteristics. This study’s area object 
- the Ribeira do Rio Pinto/Bacia do Rio Lis - is constituted by agents and processes from 
fluvial accumulation for the feeding of sediments and the configuration of the shaped 
one, conditioning susceptibility conditions. The adopted methodology followed the 
scientific research directions, in Physical Geography, as observations and data 
complementation through specific library consultations. Referring to ambient 
susceptibility aspects it overcome the natural impacts and humans, where the degradation 
processes are in increasing rhythms, occurring a reduction of natural resources.

Keywords: Physical geography, environmental susceptibilty, Ribeira do Pinto.
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Introdução

Nos últimos anos as paisagens e os ambientes naturais vem sendo modificados 
como resultado da ocupação desordenada e da utilização inadequada de seus recursos, 
de forma praticamente sem controle. As transformações produzidas por ação humana, 
como movimentos de terra ou o desmatamento, contribuem para produzir alterações 
significativas nas características naturais das paisagens e dos ambientes, sendo que aquele 
ambiente que maior impacto recebe está inegavelmente mais inclinado à susceptibilidade, 
dado seus fluxos hídrico-climatológicos.

A porção continental e costeira de Portugal na sua Região Centro apresenta-se com níveis 
de modelados das formações geológicas regionais, originando as falésias na costa, e vales 
fluviais no interior, formando ambientes com alto grau de susceptibilidade. É neste contexto 
que está inserida a área da Ribeira do Pinto, afluente da Bacia Hidrográfica do Rio Lis, bacia 
constituída por ambientes e condições locais com significativo grau de susceptibilidade, 
que predomina em toda a sua extensão, acompanhando todos os afluentes que formam a 
bacia. Na Bacia do Lis ocorrem terrenos aluviais intervencionados para correção torrencial, 
caracterizados, sobretudo, por fenômenos de hidromorfismo, formadores das planícies 
fluviais, e desenvolvimento de solos halomórficos, constituindo as planícies flúvio-marinhas.

Na porção central desta bacia, situa-se a área objeto deste estudo, a Ribeira do 
Pinto, constituída por diversos setores relacionados aos diferentes agentes e processos de 
acumulação marinha e fluvial pela contribuição do rio Lis na alimentação de sedimentos 
na configuração do modelado, com a deposição de sedimentos areno-argilosos, e a 
ocorrência predominante dos processos de erosão marinha, em função dos ventos alísios, 
que transportam e depositam sedimentos para o interior do continente, condicionando a 
formação da ambiência regional.

Para a execução do presente trabalho, realizou-se inspeções de campo visando 
uma melhor avaliação das atuais condições da área de estudo, não tendo apenas como 
embasamento os aspectos paisagísticos, como também as bases hídrico-climatológicas, 
possibilitando a integração dos diversos conhecimentos científicos que possibilitem 
propostas de organização do espaço.

Este trabalho foi desenvolvido originalmente como atividade curricular da disciplina 
‘Riscos Naturais e Ordenamento do Território RNOT’, em 2013, dentro das etapas 
de estudo que integrava o projeto ‘Avaliação de ambientes susceptíveis à interveções 
para correção torrencial na bacia hidrográfica do rio Lis’’, projeto da disciplina RNOT 
idealizado pelo Professor Doutor Luciano Lourenço.

Jorge Luis P. Oliveira-Costa
Métodos da Pesquisa em Geografia Física:

Lições da Experiência com o Professor Luciano Lourenço
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Na Ribeira do Pinto, o campo de estudo da susceptibilidade ambiental à intervenções 
para correção torrencial necessitou desenvolver inicialmente o trabalho de revisão 
cartográfica e bibliográfica, como suporte à análise das características ambientais locais. 
Assim, este estudo foi realizado em 2013, iniciado durante a disciplina RNOT na 
Universidade de Coimbra, sob orientação do Prof. Luciano Lourenço, envolvendo desde 
o levantamento cartográfico que, de alguma forma, se refere a susceptibilidade ambiental 
da área, à montagem de uma criteriosa metodologia de fundamentação geográfica, 
compatível com a natureza do estudo.

Como objetivo geral, portanto, o presente trabalho visa fornecer subsídios para a 
compreensão das características regionais e susceptibilidade dos ambientes da Ribeira do 
Pinto, através da proposição de uma base técnica sobre a qual poderão ser desenvolvidos 
os trabalhos de detalhamento sobre os fatores determinantes da fragilidade dos ambientes 
na área e da sua susceptibilidade à eventos de erosão.

Aplicação da Metodologia

Objetivo do estudo

O objectivo primordial deste trabalho é produzir um estudo-base a partir da 
convergência entre o modelo teórico e o modelo operacional que são estruturadores da 
análise ambiental e dos métodos da pesquisa em Geografia Física. Assim, este trabalho 
pretende fazer a avaliação da análise ambiental e das paisagens da área de estudo (Ribeira 
do Pinto), considerando questões relativas aos:

1. Procedimentos de análise;
2. Métodos e técnicas;
3. Execução da pesquisa: coleta de dados;
4. Trabalho in loco: aferição da realidade terrestre
Para além do suporte teórico, o estudo apoia os seus resultados e conclusões na 

análise geográfica das condições hídrico-climatológicas da Ribeira do Pinto, realçando 
as relações com os modelos teóricos discutidos, no que concerne aos conceitos da análise 
ambiental. Para se conseguir concretizar o estudo de forma sustentada é importante a 
determinação das condições ambientais, e, especialmente, uma análise mais detalhada das 
componentes estruturadoras dos ambientes, desde os compartimentos geomorfológicos, 
até os dados hidrológicos e de uso do solo, que possam servir de base ao diagnóstico 
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realizando uma comparação com os efeitos previstos nos pressupostos teóricos da análise 
ambiental e da Geografia Física, bem como na dinâmica e vulnerabilidade ambiental da 
área de estudo escolhida.

O modelo da análise ambiental em Geografia (componente teórica)

Utilizou-se a análise ambiental como fundamento para a organização do espaço na 
área da Ribeira do Pinto, objetivando uma caracterização geoambiental e a avaliação das 
condições ambientais, tendo em vista a elaboração de proposições para minimizar os 
efeitos dos impactos provenientes das atividades antrópicas. Foram utilizados materiais 
necessários para o trabalho de campo, tais como: cartas topográficas, imagens de satélite, 
planilhas para levantamento de campo.

Os métodos adotados seguiram os encaminhamentos fundamentais das pesquisas 
científicas “in loco”, onde foram abordados procedimentos metodológicos como a 
observação e a complementação de dados, através de consultas a bibliografia referente ao 
tema e/ou a área estudada (Cavalcanti, 2006).

Outro aspeto é referente à análise ambiental. Concretamente, a análise ambiental pode 
ser entendida como uma análise/investigação sobre as dinâmicas, a organização espacial, o 
comportamento, os padrões de distribuição, e as interações, de todos os elementos (bióticos 
e abióticos), combinado aos processos, que se desenvolvem no ambiente. O foco da análise 
ambiental é estabelecido na dependência do objetivo que se pretende alcançar; por exemplo, 
é possível focar a análise na qualidade do ar do ambiente urbano, no ambiente urbano em 
termos sociológicos ou de organização espacial, ou ainda pode ser sobre fatores e aspetos 
humanos ou naturais ou ambos. É sobretudo neste último contexto concreto, com foco nos 
aspetos naturais, que está baseado o presente trabalho e metodologia.

O modelo da análise ambiental em geografia (componente prática)

Foi adotado como base para o trabalho aplicado, a abordagem geoambiental, como 
uma disciplina que, usando conceitos e métodos de variadas ciências, visa resolver 
e mitigar problemas ambientais, utilizando-se de aproximações teóricas, conceitos e 
instrumentos metodológicos diferenciados, provenientes da Geografia e áreas afins. A 
finalidade da abordagem geoambiental é a compreensão das relações entre os diversos 
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componentes, as estruturas e os fluxos ambientais que, integrados, formam o sistema do 
ambiente físico, onde se procede a uma exploração biológica (Christofoletti, 1979). Neste 
sentido o estudo prático do presente trabalho pode ser caracterizado metodologicamente 
geoambiental, sendo realizadas as seguintes atividades para a sua concretização:

•	 Tópico: Ambientes susceptíveis à intervenções de correção torrencial - o caso da 
Ribeira do Pinto/Bacia Hidrográfica do Rio Lis:

A) Caracterização geoambiental:
•	 Localização geográfica da área de estudo;
•	 Substrato geológico (com base nos dados da litologia);
•	 Tipos de uso e ocupação do solo (com enfoque nas suas mudanças);
•	 Balanço hídrico-climatológico (delimitação, hierarquização e cálculo dos 

parâmetros morfométricos da bacia; precipitação e dados dos caudais);
•	 Geomorfologia (hipsometria, altimetria, declividade e exposição das 

vertentes com o esboço geomorfológico da área).
B) Análise integrada do meio ambiente: condicionantes estruturadores dos 

ambientes versus a dinâmica e a vulnerabilidade ambiental:
•	 Aplicação da Análise Geoambiental: análise integrada dos dados da 

caracterização geoambiental;
•	 Avaliação da dinâmica e vulnerabilidade ambiental: avaliação dos efeitos 

das condicionantes físicas e do componente antrópico, na dinâmica das 
paisagens e vulnerabilidade ambiental;

•	 Avaliação do potencial de erosão e susceptibilidade dos ambientes à 
intervenções de correção torrencial, a partir dos resultados das análises: (i) 
geoambiental, e da (ii) vulnerabilidade ambiental.

Identificação e Análise dos Condicionantes Relevantes no Dinamismo dos Ambientes 

e Susceptibilidade Ambiental à Correção Torrencial

O estabelecimento de um quadro da paisagem onde as perturbações ambientais 
(antrópicas e naturais) estão inseridas, assim como a inter-relação destas perturbações 
com o ambiente, tem se mostrado, para o caso particular da área de estudo escolhida, o 
método de abordagem mais adequado para compreensão da dinâmica e da vulnerabilidade 
ambiental. Um dos enfoques principais em relação à investigação prática do trabalho, 
proposta para a área da Ribeira do Pinto, na qual o modelo teórico discutido deverá 
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ser aplicado, é o direcionamento da investigação a procura por dados ambientais e 
paisagísticos, que possam revelar informações significativas sobre a dinâmica da paisagem 
e vulnerabilidade ambiental do local.

Localização da área de estudo

A área de pesquisa, a Ribeira do Pinto, constitui num dos afluentes da margem direita 
do Rio Lis, contemplando uma microbacia da Bacia Hidrográfica desse rio, situada a 
montante, aproximadamente no centro da bacia hidrográfica. Está localizada entre as 
coordenadas 39º 46’ 53” de latitude norte e 8º 50’ 00” de longitude oeste (foz), 39º 46’ 
20” de latitude norte e 8º 47’ 19” de longitude oeste (nascente), 39º 45’ 55” de latitude 
norte e 8º 48’ 30” de longitude oeste (limite sul), 39º 46’ 37” de latitude norte e 8º 48’ 20” 
de longitude oeste (limite norte), ocupando uma área de 546 hectares e um perímetro de 
12.754m, compreendendo significativa área da freguesia de Marrazes, e pequena porção 
da freguesia de Pousos, limitando-se ainda com outras 7 freguesias do concelho de Leiria: 
Santa Eufêmia, Boa Vista, Milagres, Requeira de Pontes, Amor, Barosa e Leiria (fig. 1). 
A posição geográfica da Ribeira do Pinto, os aspectos topográficos, geológicos, climáticos, 
lhe concederam traços próprios, que podem ter influenciado na intervenção humana 
local. Estas características possivelmente tornaram-na significativa, já que trata de uma 
ribeira de pequenas dimensões comparadas às vizinhas microbacias (apenas 546 hectares). 
Em outras palavras, verificada as condições ambientais pré e pós-possível intervenção na 
ribeira em questão, que serão discutidas na sequencia do trabalho, salienta-se desde já o 
fato de que os caracteres físicos da Ribeira do Pinto são os determinantes para a sua baixa 
susceptibilidade, evidenciando a pouca necessidade da área em ser intervencionada para 
correção torrencial de seu fluxo hídrico.

Substrato geológico

As rochas depositadas e modificadas ao longo de sucessivas etapas geológicas 
constituem o elemento base da configuração do relevo atual da área da Ribeira do Pinto. 
A Bacia do Rio Lis, que agrega a Ribeira do Pinto, está localizada integralmente no 
domínio geológico da Orla Meso-Cenozóica Ocidental. Neste domínio afloram unidades 
cujas idades vão do Jurássico, ao Plistocênico e Holocênico.
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Como descrito no trabalho de Ramos (2008), as unidades geológicas da Orla 
MesoCenozóica são resultado da sedimentação em depressões individualizadas por barreiras 
controladas pela subsidência e basculamento de blocos ao longo de falhas. Esse processo de 
evolução é sistematizado em quatro etapas, de acordo com a evolução do Atlântico Norte 
durante o Mesozóico: Triásico Superior-Caloviano, Oxfordiano-Berriasiano, Valangiano 
Inferior-Aptiano e Aptiano Superior-Turoniano (RAMOS, 2008).

Na área de influência da Ribeira do Pinto são identificadas 16 unidades geológicas: Aluviões 
e Depósitos de Fundo de Vale, Cenomaniano Inferior/Albiano/Aptiano e Neocomiano, 
Complexo de Vale de Lagares, Depósitos de Praias Antigas e de Terraços Fluviais de 10-20m, 
Depósitos de Praias Antigas e de Terraços Fluviais de 30-45m, Depósitos de Praias Antigas e de 
Terraços Fluviais de 60-75m, Eocênico: Complexo de Pousos, Formações Marinhas de Monte 
Real: Série Continental de Marrazes e de Barracão, Margas de Dagorda, Margas de Dagorda: 
Calcários Dolomíticos, Miocênico Continental, Oligocênico, Plistocênico Indiferenciado, 
Pteroceriano, Turoniano Incluindo as Camadas com Pterocera Incerta (fig. 2).

São apresentadas as principais unidades geológicas (Tabela I) que se distribuem na 
Ribeira do Pinto. Verifica-se a dominância da unidade Formações marinhas de Monte 
Real: série continental de Marrazes e de Barracão, com quase 50% da cobertura geológica 
da área (48,5%). As outras 14 unidades geológicas dividem os quase 50% restantes, com 

Fig. 1 - Posição geográfica da Ribeira do Pinto.
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destaque para o percentual de cobertura da unidade geológica Miocênico continental 
(17,3%). Na sequência os maiores percentuais são do Cenomaniano Inferior (12,8%), 
seguido pelos Aluviões e depósitos de fundo de vale (10,8%). As restantes 12 unidades 
geológicas não representam nem 1% da área de estudo, com exceção do Plistocênico 
indiferenciado (2%), Turoniano incluindo as camadas com Pterocera incerta (1,7%), 
Depósitos de praias antigas e de terraços de 10-20m (1,6%), Depósitos de praias antigas 
e de terraços fluviais de 60-75m (1,5%).

Principais Formações Geológicas Área % 

Formações marinhas de Monte Real: Marrazes e Barracão 49% 

Mioceno continental 17,30% 

Cenomaniano inferior, Albiano, Aptiano e Neocomiano 12,80% 

Aluviões e depósitos de fundo de vale 10,80% 

Plistocênico indiferenciado 2% 

Turoniano incluindo as camadas com Pterocera incerta 1, 7% 

Depósitos de praias antigas e de terraços fluviais de 10-20m 1, 6% 

Depósitos de praias antigas e de terraços fluviais de 60-75m 1, 5% 

Tabela I - Principais formações geológicas na área da Ribeira do Pinto.

Fig. 2 - Mapa geológico da Ribeira do Pinto.
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Dinâmica hídrico-climática

Os dados de precipitação avaliados estão de acordo com o recorte temporal proposto, 
de 1940 a 1996, coletados com base no Sistema Nacional de Informação de Recursos 
Hídricos (SNIRH), para a estação udométrica de Leiria (precipitação diária e mensal), 
com vistas à caracterização da precipitação. Quanto aos dados do caudal, foram avaliados 
os dados médios diários obtidos pela estação localizada no Açude do Arrabalde, que, por 
sua vez, situa-se no Rio Lis, próximo à área em estudo. A caracterização produzida não 
é exatamente para a ribeira em estudo, em virtude da inexistência de dados, optando 
por coleta de registros em área próxima da Ribeira do Pinto, localizada ligeiramente a 
montante (Cidade de Leiria). Para o período de 1980/81 – 1989/90 procedeu-se a uma 
análise da relação precipitação/caudal.

Análise da série mais longa: 

Na avaliação da série mais longa, verificou-se grande variabilidade/irregularidade 
interanual da precipitação, com anos bastante húmidos, muito acima da média (906,6 
mm) e anos com valores muito baixos (cerca de metade do valor médio). A variabilidade 
vê-se, por exemplo, no fato de um ano com quantitativos muito baixos suceder um ano 
muito pluvioso e vice-versa. Observa-se (fig. 3) a forte oscilação interanual dos índices 
de precipitação, onde anos como 1940, com um dos maiores registros de precipitação, 
sucedidos por períodos com queda dos índices (1942). Nota-se inexistência de gráfico 
para o ano 1950, em razão da falta de dados.

Os dados apresentados (fig. 4) apontam a forte variabilidade sazonal existente na 
área, com significativo contraste entre a estação húmida e a estação seca, representada 
pelo verão. No período mais longo de análise, os meses mais chuvosos são Dezembro 
e Janeiro, e os mais secos correspondem a Julho e Agosto. A precipitação do mês mais 
seco corresponde a cerca de 5% da precipitação do mês mais chuvoso. Por outro lado, 
nos meses mais chuvosos (Novembro a Janeiro), regista-se mais de 40% (41,3 %) do 
total da preciptiação anual. Setembro marca a chegada das primeiras chuvas e o início 
do Outono, com uma subida acentuada da precipitação, que se consolida em Outubro 
registrando o dobro da precipitação do mês de Setembro, marcando, claramente o 
início do período chuvoso.
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Análise do período 1980/81-1989/90: o caudal e a precipitação

A partir da análise dos dados, verifica-se uma forte irregularidade do caudal médio 
anual, que decalca o padrão de distribuição da precipitação anual (fig. 5). Também se 
verifica uma forte correlação entre estas variáveis (coeficiente de correlação 0,81%). De 
referir que no ano de 1986/86 os valores de caudal estão anormalmente baixos, fato 
que se poderá dever a intervenção antrópica, já que a sua relação com o quantitativo 
pluviométrico é muito débil (valor de R2) (fig.6).

Fig. 3 - Dinâmica hídrico-climática na Ribeira do Pinto.

Fig. 4 - Traços do balanço 
hídrico-climatológico (períodos 

de superávit e déficit hídrico).
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No que se refere aos valores do caudal médio mensal (fig. 7), observa-se contraste 

sazonal entre os meses de inverno, com cmc >2 (águas altas com possibilidade de cheia 
e inundação) e o estio (cmc < 0,25 – Julho, Agosto e Setembro). Setembro é o mês mais 
seco, não se repercutindo no caudal a subida da precipitação (perda por evapotranspiração 
devido a temperaturas ainda elevadas e rápida infiltração para os solos, sequiosos de água 
depois de vários meses de estio e para reposição das reservas aquíferas).

O mês com maior caudal é fevereiro, num atraso de 2 meses relativaemtne ao mês 
mais chuvoso desta pequena série (10 anos) e de 1 mês relativametne à série mais longa. 
De salientar ainda o pico primaveril de caudal no mês de abril, refletindo o aumento da 
precipitação, sendo este pico primaveril resultante de escoamento direto e de escoamento 
proveniente das reservas subterrâneas abastecidas durante o Inverno (fig. 8).

Fig. 5 - O caudal e a precipitação na Ribeira do Pinto entre 1980 e 1990.

Fig. 6 - Performance do regime hídrico e o caudal na Ribeira do Pinto.
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No que diz respeito à precipitação máxima diária na área em estudo, observado 
os valores apresentados no quadro abaixo, verifica-se que estes índices evidenciam 
características de grande intensidade de precipitação (total precipitação/tempo), o que irá 
repercutir numa forte torrencialidade do curso de água, que só não é mais grave porque 
se trata de uma bacia com baixo declive.  

A forte concentração da precipitação evidencia-se em 26-01-1960 onde os 95 mm de 
precipitação diária correspondem à quase totalidade da precipitação ocorrida naquele mês (109 
mm). De salientar que alguns destes episódios ocorrem em meses como Setembro, Abril, Maio 
ou até mesmo Junho, podendo gerar situações de cheias rápidas com inundação, particularmente 
pelo caráter inesperado de tais valores de precipitação nestes meses (Tabela II).

Características da hidrografia

De seguida a rede hidrográfica da Microbacia da Ribeira do Pinto é apreentada em 
dois momentos distintos (fig.’s 9 e 10) , apresentando a evolução temporal e espacial dos 
cursos d’água deste afluente do Rio Lis. O primeiro registo é da Carta Militar de Portugal 
e está referido ao mapeamento realizado pelo Serviço Cartográfico do Exército em 1947, 
enquanto que o segundo, atual Carta Militar de Portugal, refere-se ao mapeamento 
realizado pelo Serviço Cartográfico do Exército no ano de 1950.

Com base nestes dois documentos cartográficos, verificam-se significativas mudanças 
na rede hidrográfica da Ribeira do Pinto, possivelmente ligadas a questões como cursos 
d’água perenes que mudaram seus regimes e não foram inseridos na reâmbulação do 
documento cartográfico, transposição de cursos d’água, e/ou terraciamento e construções 
humanas (como estradas de ferro e rodovias).

Fig. 7 - Comportamento do caudal nos 
períodos de déficit e superávit hídrico.

Fig. 8 - Relação entre o caudal e a precipitação 
na Ribeira do Pinto.
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Data Prec. máxima diária Data Prec. máxima diária

26-01-1960 95,0 26-10-1942 46,0

12-11-1976 76,1 28-02-1991 46,0

27-09-1949 75,0 29-01-1965 44,7

12-03-1954 74,4 15-02-1985 44,5

13-03-1969 72,5 25-06-1974 44,2

06-01-1994 65,0 28-03-1989 43,0

26-11-1967 61,5 12-11-1985 42,0

03-02-1972 60,5 31-12-1978 41,0

18-01-1970 60,0 12-02-1995 40,5

21-12-1989 60,0 14-04-1956 40,0

18-02-1966 59,6 06-11-1966 40,0

15-10-1979 58,0 15-11-1963 39,5

16-03-1984 57,3 22-02-1947 39,2

27-12-1981 57,2 02-01-1959 39,0

16-02-1963 57,0 09-11-1941 38,0

08-11-1957 54,3 25-09-1976 38,0

11-11-1986 53,5 07-11-1982 38,0

20-01-1941 52,0 05-05-1988 37,0

08-05-1948 51,2 05-03-1975 35,5

26-05-1961 50,4 03-04-1992 35,3

26-12-1995 50,2 28-04-1971 34,0

01-01-1962 50,0 28-12-1956 33,6

09-01-1955 49,8 09-05-1981 32,5

25-04-1993 48,5 27-02-1944 30,8

13-01-1973 46,5 28-11-1944 28,4

24-04-1946 46,4 29-12-1952 25,0

Tabela ii – Precipitação máxima diária na Ribeira do Pinto (1940 - 1996).

Fig. 9 - Estrutura da Ribeira do Pinto
em 1947.

Fig. 10 - Estrutura da Ribeira do Pinto 
atualmente. 
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Numa análise das figuras, verificam-se significativas mudanças, sobretudo na porção 
norte da microbacia, onde é conspícua uma significativa modificação no setor a jusante, 
próximo à foz, no Rio Lis, com um alongado curso d’água fazendo ligação entre a Ribeira do 
Pinto e a Ribeira dos Milagres, que pode ter desaparecido em razão de construções no local.

Outras modificações são observadas na porção sul da microbacia, principalmente 
com cursos d´água de ordens mais secundárias na hierarquia, o que permite concluir, e 
é facilmente verificado, que o curso principal e seus afluentes mais próximos (primeiras 
ordens da hierarquia), praticamente não sofreram modificações, ou tiveram poucas 
alterações, a ponto de cartograficamente apresentarem uma organização semelhante.

Numa contagem aleatória e aproximada da quantidade de cursos d’água da bacia em 
questão, em cada mapeamento, foram registrados 33 cursos d’água no documento de 
1947, e apenas 9 cursos d’água no mapeamento mais recente.

Quanto à morfometria da Bacia da Ribeira do Pinto, foram calculados os seus índices 
morfométricos a partir dos dados da sua área (5,46 km²), perímetro (12,7 km), seu 
comprimento (5 km) e a largura (1,9 km).

Para efeito de diagnóstico, os resultados serão comparados com os índices obtidos por 
outra microbacia hidrográfica da Bacia do Rio Lis, que, com base nos dados apresentados 
no trabalho de Lourenço (1989), verifica-se significativa semelhança (há semelhanças 
entre a Ribeira de Loriga na Bacia do Rio Alva e a Ribeira do Pinto na Bacia do Rio Lis). 
A partir da aplicação dos índices morfométricos, constatou-se que a área de estudo não é 
susceptível, ou é pouco susceptível, a episódios de cheias e inundações, pois está composta 
de ambientes pouco vulneráveis a riscos de escorregamentos e eventos de erosão.

A Ribeira do Pinto é, de um modo geral, uma bacia bem conservada, com forma 
alongada (fig. 11), pouco susceptível a eventos naturais de cheias, inundações e erosão.

Fig. 11 - Estrutura da hierárquização da Ribeira do Pinto.

N
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O Índice de Gravelius (Coeficiente de Compacidade/Kc), que compara a forma da 
bacia com a forma de um círculo, é definido pela relação entre o perímetro da bacia e o 
perímetro de um círculo com área igual a da bacia, resultando na fórmula:

Kc = Coeficiente de compacidade; P = Perímetro da bacia km; A = Área da bacia em km²

A área da Ribeira do Pinto apresentou Kc = 1,52, semelhante ao obtido pela Ribeira 
de Loriga (Kc = 1,53) que representa uma das menos compactas na Ribeira do Alva. O Kc 
varia com a forma da bacia, sendo tanto maior quanto menos compacta for a bacia (mais 
irregular). Isso implica, com base no valor de Kc obtido, que no caso da área de estudo 
a bacia é menos compacta, ou seja mais irregular, e por isso sua forma está distante da 
forma circular, mais próxima da forma alongada, já que a capacidade da bacia decresce a 
medida que o valor de Kc aumenta, implicando numa concentração de águas mais lenta 
na foz durante uma cheia.

K = Índice de forma; P = Perímetro da bacia em km; A= Área da bacia em km² 

O Índice de Circularidade (Ic) aparece para confirmar a forma da bacia. O registro 
apresentado pela Ribeira do Pinto (Ic = 0,43) é semelhante ao índice obtido pela Ribeira 
da Loriga na Bacia do Rio Alva (Ic = 0,42), uma das ribeiras que mais se afastam da forma 
circular nessa bacia hidrográfica. O Ic é representado pela fórmula: 

Ic = Índice de circularidade; A = Área da bacia em km²; P = Perímetro da bacia em km
 
O valor máximo de Ic corresponde as formas perfeitamente circulares, o que significa 

que quanto mais próximas as bacias encontram-se do valor máximo, mais circulares 
são, e quanto mais distante estiverem, menos circulares serão, que é o caso da Ribeira 
do Pinto, por apresentar um valor baixíssimo de Ic significa que está muito distante da 
forma circular, e, por conseguinte, encontra-se mais próxima da forma alongada. Quanto 
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ao índice de Alongamento da Bacia (Ia), a Ribeira do Pinto apresentou valor de 0,53, 
exatamente igual ao valor obtido pela Ribeira de Loriga no Rio Alva (0,53), ratificando o 
alongamento dessas ribeiras em suas bacias hidrográficas. O Ia traduz a relação existente 
entre o diâmetro de um círculo com área igual a da bacia, pelo maior comprimento da 
mesma, onde o valor máximo será tanto mais próximo do zero quanto mais alongada for 
a bacia. O índice é dado através da fórmula:

Ia = Alongamento da bacia; A = Área da bacia em km²; L = Comprimento máximo da bacia

Quanto ao índice que demonstra o Fator Forma (Kf ), a Ribeira do Pinto apresentou 
valor de 0,22, outra vez exatamente igual ao índice obtido pela Ribeira de Loriga na Bacia 
do Rio Alva (Kf = 0,22), ratificando a forma alongada dessas bacias. O Kf é definido 
como sendo a relação existente entre a largura média e o comprimento da bacia, o que é 
equivalente à relação da área da bacia pelo quadrado do seu comprimento, onde o valor 
será tanto menor quanto mais alongada for a área da bacia. O Kf é expresso pela fórmula:

Kf = Fator de forma; A = Área da bacia em Km²; L = Comprimento da bacia em Km²

Quanto ao Índice de Forma (S), a Ribeira do Pinto apresentou valor de 4,58, 
semelhante ao índice obtido pela Ribeira de Loriga no Rio Alva (4,53), reafirmando 
a forma alongada dessas ribeiras. O valor obtido em S será tanto maior quanto mais 
alongada for a bacia, diferente do índice anterior, que apresenta desvantagem, já que, 
como destaca Lourenço (1989), enquanto que no Fator Forma os valores oscilam apenas 
entre 0,1 e 0,9, no caso do Índice de Forma os valores podem ser apresentados até em 
dezenas, o que permite uma melhor diferenciação da forma das bacias. O índice S é 
representado pela fórmula:

S = Índice de forma; L = Comprimento da bacia em km; A = Área da bacia em km²
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Quanto ao índice da relação entre o comprimento e a área da bacia (ICo), a Ribeira 
do Pinto apresentou valor de 2,14, semelhante ao índice obtido pela Ribeira de Loriga no 
Rio Alva com valor de 2,13. O ICo permite interpretar a forma das bacias, de modo que: 
(i) para valores de ICo iguais ou aproximados à 1,0 a forma da bacia é semelhante a um 
quadrado; (ii) para valores de ICo menores que 1,0 a bacia apresenta uma forma alargada; 
(iii) para valores de ICo maiores que 1,0 a bacia será tanto mais alongada quanto mais 
elevado for o valor de ICo, que é o caso das duas bacias em questão. O ICo é representado 
pela fórmula:

ICo = comprimento e a área da bacia; L = comprimento da bacia; A = área da bacia em km²

Quanto ao Índice de Homogeneidade (Ih), a Ribeira do Pinto apresentou valor de 
0,09, número discrepante com relação ao apresentado pela Ribeira de Loriga no Rio 
Alva (0,37). A razão da discrepância está no fato de que o índice Ih traduz a relação da 
forma da bacia com sua semelhança com um óvulo, onde os valores mais próximos de 
zero referem-se a bacias com formas significativamente diferentes da forma de um óvulo, 
e vice-versa. Ou seja, no caso da Ribeira do Pinto, por apresentar valor de 0,09, a bacia 
possui forma que está bastante distante da forma de um óvulo, sendo mais próxima da 
forma alongada, enquanto que a Ribeira de Loriga apresenta um valor mais elevado (0,37) 
e por isso é menos alongada que a Ribeira do Pinto, mas também não apresenta uma 
forma tão ovular. O Ih é representado pela fórmula:

Ih = índice de homogeneidade; A = área da bacia; L = maior comprimento da bacia em km

Quanto ao Índice de Lemniscato (K), a Ribeira do Pinto apresentou valor de 1,14, 
semelhante ao índice obtido pela Ribeira de Loriga no Rio Alva com valor de 1,13. Esse 
índice compara a forma da bacia com a de uma curva lemniscata, semelhante a um 8, 
sendo representado através da fórmula:

K = índice lemniscato; L = comprimento da bacia em km; A = área da bacia em km²

 

   

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

   

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

   

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



344

Formas de uso e ocupação do solo

Para avaliação do uso do solo na área da Ribeira do Pinto, foram utilizados os 
documentos cartográficos: Carta de Ocupação do Solo (COS) 1990 e 2007. No que diz 
respeito a área da Ribeira do Pinto, ficou constatado uma mudança pouco significativa 
nos tipos de uso da área de estudo desde o levantamento mais antigo (COS 1990), 
comparativamente a outro mais recente (COS 2007). Os resultados apontam para uma 
dominância de áreas bem conservadas constituídas por formações florestais (observou-se 
que em 1990 áreas florestais cobriam a bacia quase por completo, sendo reduzidas após 
modificações advindas das atividades humanas, que não foram tão expressivas, de modo 
que as Florestas continuam a dominar no mapeamento de 2007), além do significativo 
aumento do tecido urbano ao longo do recorte temporal em análise.

Estes aspectos gerais já demonstram a conivência das características do uso e ocupação 
do solo da área de estudo, com a linha de investigação que vêm sendo construída pelo 
trabalho, na qual se pretende demonstrar a suceptibilidade dos ambientes da Ribeira do 
Pinto à intervenção para correção torrencial.

A começar pelo mapeamento de 1990 do uso e ocupação do solo da Ribeira do 
Pinto, que delimita 56 diferentes formas de ocupação (onde as letras U, SW, JJ, SL estão 
relacionadas as áreas artificiais; C, V, A, O, D, G estão referidas as áreas agrícolas; B, Z, 
T, N, Q, E, F, P, M, R estão correlacionadas as áreas florestais; e H refere-se aos meios 
aquáticos), razão pela qual a legenda do mapa apresenta-se somente com as abreviaturas 

Área (Km2) 5,46

Perímetro (Km) 12,7

Comprimento (Km) 5

Largura (Km) 1,9

Índice de Gravelius
Índice de circularidade
Índice de forma
Factor de forma
Alongamento da bacia
Relação comprimento/área
Índice de homogeneidade
Índice lemiscato

1,52
0,43
4,58
0,22
0,53
2,14
0,09
1,14 

Tabela III – Índices morfométricos e respectivos valores para a Ribeira do Pinto.
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desses tipos, verifica-se dominância de áreas ocupadas por ambientes agrícolas, com 
destaque para a unidade CF0 (representada no mapa com a cor azul claro), distribuindo-
se especialmente pelo centro da bacia e setores a montante junto às nascentes. Segundo 
a legenda COS 1990, a unidade CF0 constituí Territórios Agro-Florestais, ocupados por 
culturas anuais que se distribuem combinado à áreas florestais. Os outros tipos de uso 
do solo tem pouco destaque, com exceção das áreas agrícolas e áreas com tecido urbano 
(UU1, UU2, UU9), pouco expressivas em 1990, concentrando-se nos setores a jusante, 
próximos à foz, no Rio Lis; comparativamente com o mapeamento mais recente, estes 
usos tiveram um aumento significativo (fig. 12).

Fig. 12 - Uso e ocupação do solo em 1990 na Ribeira do Pinto.

Num levantamento sobre o uso e ocupação do solo mais recente, o COS 2007, são 
apresentados para a área da Ribeira do Pinto 11 unidades diferentes de uso e ocupação 
do solo: 1) Tecido Urbano, 2) Indústria, Comércio e Transportes, 3) Extração de Inértes 
e Deposição de Resíduos, 4) Espaços Verdes Urbanos, Culturais e Históricos, 5) Culturas 
Temporárias, 6) Culturas Permanentes, 7) Áreas Agrícolas Heterogêneas, 8) Florestas, 
9) Florestas Abertas e Vegetação Arbustiva e Herbácea, 10)Zonas Descobertas e com 
Pouca Vegetação, 11) Zonas Húmidas Interiores. (fig. 13)
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São apresentadas as opções e as porcentagens de cada unidade de uso do solo com 
relação à área total da Ribeira do Pinto (Tabela IV). As FLORESTAS são dominantes 
representando 40% da ocupação do solo na área da bacia. Na sequencia, destaque para 
as CULTURAS TEMPORÁRIAS com dominância de 21% da área. Outros três usos 
que aparecem com significativa relevância na área de estudo são o TECIDO URBANO 
(16%), as FLORESTAS ABERTAS E VEGETAÇÃO ARBUSTIVA HERBÁCEA (15%), 
e as ÁREAS AGRÍCOLAS HETEROGÊNEAS (10%). Nota-se que estes usos do 
solo juntos já somam quase 100% da área da bacia. Desse modo, pela área de estudo 
distribuem-se outras formas de uso do solo, com representatividade de menos de 1% de 
área para cada uma destas unidades de uso e ocupação do solo.

Fig. 13 - Uso e ocupação do solo em 2007 na Ribeira do Pinto.

Ocupação do Solo COS 2007 Área  
% Ocupação do Solo COS 2007 Área 

%

Tecido Urbano 16% Áreas Agrícolas Heterogêneas 10% 
Indústria, Comércio e Transportes 0,70% Florestas 40% 
Extração de Inertes e Deposição de Resíduos 0,02% Florestas Abertas 15% 
Espaços Verdes Urbanos, Culturais e Históricos 0,03% Zonas Descobertas e com Pouca Vegetação 0,06% 
Culturas Temporárias 21% Zonas Húmidas Interiores 0,07% 
Culturas Permanentes 0,09% Vegetação Arbustiva e Herbácea 15%

Tabela iV - Porcentagens e tipos de uso e ocupação do solo na Ribeira do Pinto.
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Condições do relevo

Quanto aos aspectos do relevo local, observa-se que a área de influência da Ribeira 
do Pinto não apresenta traços que mostrem alta e/ou significativa susceptibilidade à 
episódios de erosão, o que justifica sua baixa necessidade de intervenção para correção 
torrencial, já que do ponto de vista topográfico, geomorfológico e altimétrico, a bacia 
contempla ambientes dominados por superfícies planas bem conservadas, topografia com 
cotas altimétricas dominadas pela classe entre 51-100m, além de vertentes com fracos 
declives, concentradas na classe de 0-30m de declividade.

A começar pelas características apresentadas no mapa de hipsometria (fig. 14), as 
classes estabelecidas, que vão de 0 a 300 metros (divididas em cinco grupos a cada 50m), 
foram propostas conforme a topografia da área, que por apresentar relevos baixos e planos, 
resultou num mapa hipsométrico em que a cota máxima estabelecida foi de 300m, e a 
mínima de 0m, sendo que a classe 201-300m não está representada (nota-se que assim 
como a área da bacia, todo seu entorno também não apresenta esta classe), já que a cota 
máxima do relevo da área é 200m, representada pela classe 151-200m a montante da 
bacia, no setor da nascente. Desse modo, a dominância são de relevos entre as cotas 
51-100m, distribuídos no setor intermédio da bacia, seguido das áreas a montante 
próximas as nascentes com cotas altimétricas entre 101-151m, e das áreas a jusante 
próximas à foz, com cotas altimétricas entre 0-50m, além de uma mínima área, já referida, 
representando a classe entre 151-200m.

Fig. 14 - Mapa hipsométrico da Ribeira do Pinto.
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O mapeamento de declividade (fig. 15), conivente como os resultados dos outros 
aspectos da geomorfologia, confirma a hipótese que vem sendo levantada pela investigação, 
destacando o fato da baixa suceptibilidade dos ambientes da Ribeira do Pinto à correção 
torrencial. Verifica-se no mapa a dominância da classe de declives de 0-50m, sendo que 
a cota máxima, representada pela classe >47m, não está presente, nem mesmo a 2º classe 
mais elevada, entre 30-47m possui significativa representação, o que permite salientar que 
as vertentes da Ribeira do Pinto estão entre as pequenas cotas de declive, entre 0-30m, 
sendo que a classe 12-30m refere-se aos vales mais encaixados, enquanto que a classe 
dominante 0-30m distribui-se por toda a área.

Fig. 15 - Mapa de declividade da Ribeira do Pinto.

Quanto à exposição das vertentes (fig. 16), a mapa apresenta a dominância de vertentes 
voltadas a sul, no setor norte da bacia, e6quanto na porção sul da Ribeira do Pinto 
dominam vertentes voltadas a norte, nordeste e leste, com algumas áreas com orientação 
à noroeste. Este mapeamento traduz importante fato acerca dos territórios preferenciais 
para ocupação humana, já que, como se sabe, as vertentes com orientação voltada a sul 
são preferenciais devido a questões como a luminosidade solar, sendo a mais densamente 
atropizada no caso da Ribeira do Pinto.

O esboço geomorfológico (fig. 17), feito com base na fotografia aérea de 1958, mostra 
a área de influência da Ribeira do Pinto dominada por superfícies aplainadas, onde no 
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Fig. 16 - Mapa de exposição das vertentes da Ribeira do Pinto.

Fig. 17 - Esboço geomorfológico da 
Ribeira do Pinto.

setor sul da bacia, nos topos das vertentes, observam-se superfícies aplainadas classificadas 
com grau ‘bem conservadas’ por apresentarem reduzida atividade humana (salienta-se 
que há possibilidade destas áreas estarem antropizadas, já que a fotografia é de 1958). 
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Já na porção norte da bacia, diferente do setor sul, encontram-se superfícies aplainadas 
classificadas com grau ‘em erosão’, em razão da intensidade da atividade erosiva, quer 
natural quer humana, especialmente no limite da Ribeira do Pinto com a Ribeira dos 
Milagres (um dos registos destaca um local que na cartografia militar de 1948 apresentava 
uma significativa ribeira ligando a Ribeira do Pinto à dos Milagres, e que depois não foi 
registrada no atual mapeamento do exército).

Quanto a forma dos vales, dominam vales em “U” nos setores de alargamento na 
porção intermediária da microbacia, com vales em “V” próximos à foz e às nascentes 
onde os vales alargados terminam (ou começam) estreitos. Alguns terraços fluviais foram 
identificados especialmente junto a foz, no Rio Lis, e, pelo menos, quatro significativas 
falhas são conspícuas na área da microbacia e seu entorno.

Considerações finais

O presente trabalho buscou avaliar, à luz dos métodos da pesquisa em geografia física, 
ambientes outrora intervencionados para correção torrencial, com vistas à obtenção de 
dados que permitissem o entendimento da susceptibilidade da área à eventos naturais, 
como episódios de cheias e inundações, além de erosão, justificando a sua intervenção 
para obras de correção torrencial.

Observou-se, a partir dos resultados obtidos, que a metodologia utilizada foi eficaz 
para os propósitos almejados pela presente investigação, sobretudo na avaliação dos 
ambientes e da sua susceptibilidade à intervenção para correção torrencial.

Verificou-se, para o caso da Microbacia da Ribeira do Pinto, que suas condições 
ambientais possuem significativa inclinação à eventos naturais de cheias, inundações 
e erosões, sendo, por isso, de fundamental importância a realização de pesquisas e 
investigações detalhadas da área desta microbacia, no sentido de entender o ambiente 
susceptível, em benefício das comunidades humanas e gerações futuras.

Ficou evidenciado para os cursos d’água distribuídos no setor norte da microbacia, 
no limite com a Ribeira dos Milagres, principalmente para aqueles mais a montante, 
a existência de condições físico-naturais que mostram certa susceptibilidade destes 
ambientes à episódios de erosão, sobretudo para aqueles próximos da foz. Se de fato 
houve intervenção para correção torrencial na Ribeira do Pinto, há forte probabilidade 
destes afluentes terem sido intervencionados, dada suas condições naturais. A área em 
questão - porção norte da microbacia no setor a montante próximo à foz - enquadra-se, 
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segundo o modelo ecodinâmico, a um AMBIENTE INTERGRADES, caracterizado por 
sua posição de transição entre ambientes estáveis e instáveis (grau de erosão).

Já os ambientes à sul da microbacia, especialmente aqueles no setor intermediário, 
apresentam condições de conservação da natureza local, com características como o 
significativo grau de cobertura vegetal, que destaca uma menor susceptibilidade destes 
ambientes à episódios de erosão e cheias, e, consequentmente, uma menor inclinação à 
intervenção para correção torrencial. Estes ambientes, localizados no setor intermédio 
da microbacia, sob a ótica do modelo ecodinâmico, correspondem a AMBIENTES 
ESTÁVEIS, com significativa estabilidade do ponto de vista da sua estrtutura física, e, 
portanto, são menos susceptíveis a eventos naturais de erosão e cheias.

A partir das conclusões obtidas com esta análise pode-se formular um conjunto de 
propostas que definem ou pelo menos orientam uma metodologia de ordenação deste 
espaço, destacando algumas recomendações específicas:

•	 Promover opções de desenvolvimento de acordo com as vocações das unidades 
ambientais consideradas, garantindo a integridade e, quando for o caso, a recuperação 
das áreas legalmente protegidas, objetivando a proteção dos recursos hídricos, a 
conservação da diversidade genética e a auto-regulação do meio ambiente;

•	 plicar a legislação existente de conservação da natureza e dos recursos naturais, 
organizando um eficiente sistema de fiscalização e promovendo o uso racional 
desses recursos;

•	 Compatibilizar a ocupação dos solos, considerando a vocação dos solos e 
estabelecendo critérios adequados de uso e conservação para cada unidade 
paisagística, segundo suas aptidões e ocupação efetiva;

•	 Implantar um sistema de monitoramento que atenda a identificação e controle 
de problemas ambientais, de ocupação territorial e de proteção e exploração dos 
recursos fluviais, marinhos e terrestres;

•	 Por último, sugere-se que sejam incentivadas pesquisas, para que se possa 
compreender o funcionamento e a capacidade do espaço, permitindo um 
desenvolvimento que distribua mais equitativamente os benefícios do progresso 
econômico e proteja o meio ambiente, em benefício das futuras gerações e melhore 
a qualidade de vida.

Por fim, a problematização aqui apresentada e discutida (Será que a antropização é 
um problema para a área de estudo? Porque? O solo da área de influência da Ribeira do 
Pinto deve ou não ser mobilizado para a correnção torrencial, ou foi um erro? Esta área 
deveria ficar isenta de ação antrópica? Porque?) serve como exemplo ao demonstrar a 



352

importância do estudo da análise ambiental para a Geografia Física, e a necessidade de 
manutenção e manejo desta área protegida da intervenção humana nas sub-bacias do 
Rio Lis, preferencialmente integrando os modelos teóricos e metodológicos da Geografia 
Física e da Análise Ambiental.
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Resumo

Partimos do interesse do Professor Luciano Lourenço, sobre a questão da 
etimologia, para propor-lhe uma questão. Intencionamos suscitar a reflexão sobre o 
que a etimologia é capaz de dizer e ao mesmo tempo não dizer, sobre as certezas que 
dela se derivam, bem como sobre as incertezas que sobre ela pairam. Através desses 
deslocamentos, intencionamos adentrar o campo da dúvida, atitude indispensável para 
lidar com temas tão importantes e complexos. Questionar (bem como questionar-se) 
reporta, nesse escrito, sobre o fato de que o exercício intelectual exige coragem e 
desprendimento, elementos generosamente manifestos e latentes em toda a obra de 
nosso homenageado.

Palavras-chave: Etimologia, dúvida, produção discursiva.

Abstract

A question about etymology [to Professor Luciano Lourenço. We start from Professor 
Luciano Lourenço’s interest in etymology to propose a question to him. We intend to 
raise a reflection about what etymology is capable of saying and, at the same time, of not 
saying, about the certainties that are derived from it, as well as about the uncertainties 
that hover over it. Through these displacements, we intend to enter the field of doubt, 
an indispensable attitude when dealing with such important and complex themes. 
Questioning (as well as questioning oneself ) reports, in this writing, on the fact that the 
intellectual exercise requires courage and detachment, elements generously manifested 
and latent in all the work of our homage.
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Introdução

“A língua portuguesa, cada vez mais “enriquecida” com estrangeirismos, vê 
muitos dos seus vocábulos perderem o significado original. Umas vezes, devido 
a erros cometidos por personalidades influentes e mediáticas, que os ouvintes 
passam a repetir, por desconhecimento dos termos correctos, transformando-se 
em vocábulos da moda. Outras vezes, devem-se à tradução literal de vocábulos 
com grafias semelhantes em português e no idioma de origem, mas com 
significados às vezes completamente distintos, devido a origens etimológicas e 
evoluções culturais muito diferentes” (Lourenço, 2004, p. 17).

Clareza e rigor podem estar junto com a curiosidade, sendo, portanto, atributos da 
coragem. Sem esta, o que sobra para as buscas e realizações científicas? Podemos ver 
tudo isso na obra instigante do Professor Luciano Lourenço e, nestas linhas, a nossa 
intenção é a de levantar alguns aspectos do seu interesse pela questão da etimologia, 
que aparece com frequência nos seus escritos, como no trecho acima, que abre este 
capítulo e, mais especificamente, em sua trilogia risco-perigo-crise (Lourenço, 2004; 
2007; 2015; 2018; 2020). 

Ao refletirmos sobre o que seria nosso escrito, tomamos como premissa que nenhum 
elogio é confiável se também não nos sentimos à vontade para levantar questões. Além 
do que, como bem sabe o professor Lourenço, elogios são importantes e fundamentais. 
Contudo, entendemos que, diante de inquirições, nossos desenvolvimentos podem 
alcançar melhores patamares, uma vez que ciência não combina com submissão. O 
Professor nos lembra disso ao dizer que:

“a ciência faz-se refletindo e percorrendo o caminho. Ao pretender-mos dar 
mais um passo na clarificação desses conceitos, apresentamos nosso ponto de vista, 
fazendo-o com a firme convicção de que em ciência não há verdades absolutas, 
pois não hesitaremos em aceitar outra proposta que possa surgir e apresente, de 
forma mais lógica, os conceitos de risco, perigo e crise” (Lourenço, 2015, p. 3).

Com esta motivação é que produzimos este breve texto em homenagem ao Professor 
Luciano Loureço, no entendimento de que o seu jubilamento com certeza irá ampliar o 
seu já conhecido espírito crítico.

Ney Roberto Vattimo Bruck e Greice Martins Gomes
Uma questão sobre etimologia [ao Professor Luciano Lourenço]
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Desenvolvimento

Gostaríamos de formular uma questão que será explicitada logo adiante. Contudo, 
tornam-se importantes algumas breves considerações.  Elas dizem respeito ao nosso 
entendimento de que o Professor Lourenço coloca a etimologia de uma palavra como 
referência de verdade, na medida em que um termo, “usado com um significado diferente 
do etimológico e que, por isso, consideramos menos correto”. Nesta mesma direção, o 
Professor Lourenço (Lourenço, 2018, p. 18), citando Guerreiro, diz-nos que:

“Todos sabemos que as palavras estão sujeitas a modificações, a evoluções, 
tanto na forma como no sentido, e que os seus campos semânticos podem 
restringir-se ou dilatar-se no decurso dos tempos. Mau é que, por vezes, evoluam 
num dado sentido por lapso, incúria ou má interpretação”.

Por outro lado, vê-se que o professor Lourenço faz do estudo etimológico não um 
ponto de chegada, mas, sim, uma área de partida, por exemplo, ao dissertar sobre os usos 
das palavras incidente e acidente e suas implicações para a área operacional:

“O uso corrente da palavra incidente passe a corresponder ao seu sentido restrito, 
ou seja, o uso do termo incidente com o significado de: circunstância acidental, 
episódio, no sentido do “episódio repentino que reduz significativamente as margens 
de segurança sem, contudo, as anular, apresentando por isso apenas potenciais 
consequências para a segurança. A substituição do termo incidente pelo termo 
de acidente, mais adequado, quando pretendemos referir-nos a “acontecimentos 
repentinos e imprevistos, provocados pela acção do homem ou da natureza, com 
danos significativos e efeitos muito limitados no tempo e no espaço, susceptíveis de 
atingirem as pessoas, os bens ou o ambiente” (Lourenço, 2004, p. 18).

As conexões, a partir da etimologia, são postas no sentido de partir para outras 
reflexões, como na análise destas expressões, que remetem para usos dentro do universo 
cindínico. Como áugure à espreita do tempo próprio para agir, entre o céu e a terra, como 
adivinho no templum-contemplação1 e de olho, e pés, nos movimentos que ocorrem 
entre a montante e a jusante!

1 Diante das inúmeras tradições a respeito da contemplação, é possível perceber uma intensa relação entre as 
perspectivas filosóficas, místicas e religiosas no mundo antigo e uma correlação entre o razoável e o racional. 
Desse modo, os diversos contextos históricos que propiciam as produções intelectuais relativas ao termo indi-
cam uma iluminação, ou epifania, a ocorrer em determinados espaço e tempo especialmente designados para 
o ato contemplativo (Assis, 2018, p. 46)
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Sua abordagem holística2, na busca de desvelar o indizível, que afirma que “os 
significados dos termos mencionados deverão ser hierarquizados em função da intensidade 
cindínicas”, dá-nos importantes pistas para o difícil caminho das pedras no campo dos 
riscos. É verdade, nosso homenageado preocupa-se em dar-nos os mapas, mas é preciso 
lembrar que a viagem é por conta dos caminhantes. E, como peregrinos que somos nesta 
viagem (e o uso do termo aqui não é mera coincidência), formulamos esta questão ao 
professor Lourenço: em que medida a etimologia de uma palavra não está ligada a uma 
determinada produção discursiva que deseja sustentar dada perspectiva de mundo? 

Por certo, essa é uma questão que não intenciona discutir conceitos, mas, sim, 
questionar se a busca etimológica não nos traria tantas dúvidas quantas nos traz certezas. 

Quando nos referimos a uma produção discursiva, estamos referindo-nos a formas 
particulares de ver e entender o mundo, como se fossem justas e verdadeiras em si e por si 
só. Todavia, vale lembrar que o discurso, sendo um momento de todas as práticas sociais. 
também tem uma função dual, ou melhor, dialética (Fairclough, 2016), ou seja, ele pode 
ser aquilo que naturaliza determinada percepção e verdade de mundo, assim como aquilo 
que é capaz de transformá-la. Em outras palavras, o discurso é socialmente constitutivo e 
também é socialmente condicionado. Ele irá constituir situações, objetos, conhecimentos, 
identidades sociais e relações entre pessoas e grupos. O discurso ajuda a sustentar e, ainda, 
a reproduzir o status quo, mas também contribui para transformá-lo.

Isso significaria considerar também que, por um lado, ao apoiar-nos agudamente na 
etimologia de um termo, podemos inclinar-nos em direção a um processo de naturalização, 
no sentido de que não há mais nada a ser dito, pois tudo já está determinado, delineado e 
decidido. Por outro lado, à medida que nos depararmos com aquilo que é repleto de incertezas, 
de indefinições, que nasce do inesperado - como uma situação de catástrofe -, uma profunda 
adesão à etimologia talvez possa nos impedir de expressar-nos, não sendo possíveis definições 
prévias capazes de explicar um extremo de adversidade, ou seja, aquilo que é ‘indizível’.

Parece-nos, ainda, que a etimologia também pode trazer-nos indicadores para a ação, 
ou seja, nesta relação fui-sou-serei, em uma perspectiva de consciência temporal, diz-se que 
o passado “é o que não pode não ser”, ou seja, que não pode ser modificado. Será mesmo? 
Quando Nietzsche (1979) nos diz que não existem fatos, mas interpretação de fatos, o que 
isso significa se mudamos no presente, por qualquer que seja o motivo, a representação de 

2 Com base neste enquadramento, serão feitas tanto a contextualização quanto a hierarquização de alguns dos 
conceitos mais frequentemente usados em ciências cindínicas, no que a teoria do risco diz respeito, do mesmo 
modo que, em função da respectiva génese, ensaiar-se-á uma tipologia de riscos, sujeita ao mesmo princípio 
de enquadramento e em uma lógica de tratamento conjunto, decorrente de uma visão holística que importa 
ter sobre os riscos (Lourenço, 2015, p. 6).

Ney Roberto Vattimo Bruck e Greice Martins Gomes
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algo que aconteceu? Tomemos um exemplo para melhor explicar isso. Imaginemos que 
determinada pessoa guarda consigo, durante muitos anos, o entendimento de que a fala de um 
colega lhe foi ofensiva em um determinado momento do passado. Contudo, recentemente, 
ela descobre que, naquele dia, tal colega estava com um grave problema pessoal e que seu 
gesto nada tinha a ver com ela, mas sim com circunstâncias excepcionais. Tendo por base os 
exemplos com que argumentamos, vê-se que esta nova perspectiva pode fazer com que o passado 
mude, já que a representação sobre o acontecido foi modificada (a partir de um novo relato). 
Neste caso, mudou o fato porque a representação sobre o fato mudo. No caso hipotético, o 
passado mudou e a “máxima” de sua imutabilidade cai por terra, dando lugar, como já dito, 
à mudança de algo que já aconteceu. Assim também se dá quando modificamos as nossas 
crenças, as nossas percepções sobre os significados dos conceitos - tal como os de acidente e 
incidente. Isto é, ao nos debruçarmos, ressignificarmos os conceitos ou paradigmas ligados 
a eles, podemos alçar voos para posições mais esclarecidas, com mais rigor e, possivelmente, 
mais apropriadas às intervenções, considerando que nossas ações também se originam das 
nossas cognições. Há que compreender tudo isso de forma conjunta, holística, como coloca 
o professor Lourenço, pois sabemos que essas compreensões podem colaborar diante dos 
desafios na prevenção e mitigação.

Conclusão

Nossa pergunta nasce do entendimento de que questionar os significados atribuídos 
aos termos, por meio da etimologia, parece um valioso exercício de curiosidade e 
genealogia. Isso porque interpelar as acepções atribuídas etimologicamente poderia ser 
uma forma de favorecer a relação teoria-prática, pois, com isso, abre-se caminho para 
que justamente não se cometam confusões conceituais. Além disso, esse parece ser um 
exercício que desenvolve a erudição e a cultura, elementos fundamentais para concepções 
holísticas e para a consciência crítica. 

Ainda assim, a questão que formulamos ao professor Lourenço também significa 
adentrar no campo da dúvida, atitude primeira indispensável para lidar com a complexidade 
tanto como problematização de questões candentes quanto como disparador de outras 
hipóteses ou como aproximação à complexidade, pois aqui não significa complicação, 
mas capacidade de pensar várias coisas ao mesmo tempo. 

Para finalizar, intencionamos mostrar que uma forma de homenagem é a de mostrar 
que o pensamento do professor Luciano Loureço está vivo e é contemporâneo e, por 
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isso, propomos aqui uma questão que pretende ser reflexiva, mostrando a atualidades de 
conceitos que utiliza em sua obra.
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Resumo

O conceito de casa é amplo e indefinido. Com dimensões materiais e imateriais, a 
casa estará ligada a valores positivos de conforto, segurança e identidade. Por essa 
razão, a perda da casa é sempre uma forma de violência. Mas também existem ameaças 
dentro desse espaço doméstico. A habitação poderá ser um lugar agressivo e inseguro. 
Para além disso, pode ser um instrumento de imposição de poder. Construir ou 
destruir casas poderá fazer parte de uma estratégia geopolítica para afirmação da 
soberania sobre um território. Por tudo isto, atravessando todas estas questões, a 
relação entre a casa e os riscos é múltipla, extensa e variada.

Palavras-chave: Casa, riscos, segurança, domocídio.

Abstract

The house and the risk - between insecurity, domocide and geopolitical 
instrumentalization. The meaning of home is not a plain understandable concept. 
Home is a positive material and non-material place where we find confort, safety and 
self-identity. For this reason, loosing a home can always be an experience of violence. 
However, threats may arise within that domestic space. Home can also be an aggressive 
and unsafe geography. In addition, home is also a valuable instrument for achieving 
political power. Building or destroying homes can be a geopolitical strategy for 
asserting sovereignty over a territory. The connection between home and risks 
intersects with all these issues.

Keywords: Home, risks. security. domicide.

* Texto de homenagem ao Professor-Doutor Luciano Lourenço, a quem o autor agradece o exemplo e a referência na 
formação de múltiplas gerações de geógrafos e a quem deixa uma palavra de admiração e reconhecimento pessoal. 
Numa nota mais específica, a abordagem que se segue vai ao encontro da partilha de momentos de trabalho de campo, 
nos quais a casa, em múltiplos sentidos, tem sido um tema recorrente de conversas, em especial sobre os efeitos 
sistémicos dos incêndios florestais na geografia humana

DOI: https://doi.org/10.34037/978-989-9053-04-5_1.1_22

https://orcid.org/0000-0002-9419-631X


366

Introdução

São muitas as abordagens da casa enquanto objeto e sujeito nas ciências cindínicas. 
Este texto começará com uma reflexão sobre o sentido e os significados dos espaços onde 
se habita, a sua importância nos quotidianos, na qualidade de vida, na segurança e nas 
identidades individuais e coletivas. Feitas estas ponderações introdutórias, o trabalho fará 
um percorrido temático sobre as diferentes condições nas quais a casa se cruza com os 
riscos naturais, antrópicos ou na intersecção de ambos. Em muitas circunstâncias, a casa 
enquanto tema de análise cindínica estará no domínio que Luciano Lourenço (2007) 
refere como dos riscos mistos. Nesse sentido, o trabalho pretende pensar, sinalizar e 
sistematizar a constelação de caminhos cruzados que apontam pistas para estudos mais 
aprofundados e especializados da casa enquanto fator de vulnerabilidade geohumana.

Os múltiplos significados da casa: entre a materialidade e a imaterialidade

Como palavra, a casa é um termo comum e coloquial. Enquanto substância e 
conteúdo, abre um universo de perguntas e indefinições. Como objeto, será um tema 
interdisciplinar e uma experiência pessoal muito para além da materialidade de um 
edifício (Gurney, 1997). Para Sixsmith (1986, p. 281), a casa é uma realidade triangular, 
“[…] three modes of experience: the personal home; the social home; the physical home”. 

Neste sentido mais emocional, a casa terá uma dimensão externa que se pode 
completar em várias escalas geográficas – será aquele quarto, o edifício de residência, mas 
também a rua ou o bairro, ou mesmo a cidade ou o Estado, para não irmos mais longe 
nos diferentes lugares de pertença. 

Esta é também a leitura de autores como Frémont (1980) e Moles e Rohmer (1972), 
que assinalam o caráter difuso destas territorialidades, remetendo para um espaço 
vivido que, ao longo do tempo, vai mudando e estendendo limites em diferentes escalas 
geográficas, primeiro no interior de um território mais íntimo e doméstico, depois para 
espacialidades mais distantes, cada uma constituindo, segundo Bailly, Scariati e Simões 
(2009, p .35), uma “concha protectora”.

Esta ideia de casa é também intimista, será um lugar de memória e de identidade 
(Bachelard, 2009), um espaço onde nos sentimos bem ou, como refere Alain de 
Bottom (2006) um estado de espírito que complementa a materialidade do construído, 
compensando a vulnerabilidade de cada um e conferindo significado e personalidade ao 
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ser humano. Daí o sentido de posse e apropriação quando se enfatiza a casa ou, como se 
lê ainda em Bailly, Scariati e Simões (2009, p. 113), a “minha casa”.

Enquanto experiência, a casa tem conotações positivas, está associada à família e à 
comunidade, a uma permanência mais longa e à garantia de proteção perante um exterior 
percebido como ameaçador. Daqui resulta a ideia de abrigo e de segurança ontológica 
(Giddens, 2001) ou, para Craig Gurney (1997), um território de satisfação. Segundo 
Pallasmaa (2017, p.18), a “[…] essência de um lar nos afasta das propriedades físicas da casa 
e nos aproxima do território psíquico da mente”.

Também para Bush (1999, p. 163), a casa é importante pelos significados e por uma 
relação especial entre espaço, objetos e pessoas, que torna os lugares diferentes: “While 
I reject […] the idea that my house (or any other) has a personality, I have come to realise 
that it does have a language of its own, one the includes not only the slight sounds, hums, and 
vibrations of all electrical appliances that keep it going, but a host of other interior systems, 
a network of social and cultural currents, those habits, beliefs, and values that also make it 
function. And I realize, too, that it is be being attuned to all these systems that we might arrive 
at some genuine understanding of what it is that gives power to the places we live”.

A casa será, nesta conjugação de fatores, uma filiação afetiva ou, segundo Yi-Fu Tuan 
(1980), um território de topofilia, uma emoção duradoura que perdura com o tempo 
e resiste aos impulsos da mobilidade. Assim o referem, mais uma vez, Bailly, Scariati e 
Simões (2009, p .22), para quem “Cada pessoa tece laços com um ou vários lugares, com 
os quais desenvolve relações empáticas. Assim é com o idoso que não quer abandonar a sua 
habitação insalubre por outra mais moderna […]”.

Estas leituras expressam o caráter polissémico da casa, que envolve conceitos como 
o habitar, o morar, ou mesmo o lar, o domicílio ou a residência. Deste leque variado 
de expressões retiram-se outras vocações da casa, como a da cidadania, que implica o 
vínculo individual a uma morada. A organização e eficácia dos Estados passa em muito 
pelo vínculo de cada cidadão com um lugar onde este possa ser encontrado, sinalizado ou 
contactado. A casa não tem que ser sempre a mesma. No entanto, cada efetivo de uma 
população deve ter uma morada fixa. Em parte, o conflito entre as entidades estatais e 
as territorialidades nómadas, menos passíveis de serem reguladas por entidades públicas 
centralizadas, tem aqui a sua justificação.

Noutra vertente, a casa deve ser entendida como um lugar. No entanto, mais que uma área 
fechada, é um território aberto de relações em múltiplas escalas geográficas. Como nos mostra 
Doreen Massey (1991, p.28), “Instead […] of thinking of places as areas with boundaries around, 
they can be imagined as articulated moments in networks of social relations and understandings […]”.
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Ainda que os conceitos de casa não sejam consensuais, habitar é um direito consagrado 
e, em muitos regimes jurídicos e normativos, uma condição universal que se deve garantir. 
Embora a realidade empírica não o confirme, o acesso a um espaço de acolhimento e 
proteção faz parte de um conjunto estruturante de princípios assumidos em diferentes 
escalas geográficas.

A casa como um direito. Breve referência a alguns textos legais

No seu artigo 12.º, a Declaração Universal dos Direitos do Homem refere que 
“Ninguém sofrerá intromissões arbitrárias na sua vida privada, na sua família, no seu domicílio 
ou na sua correspondência, nem ataques à sua honra e reputação. Contra tais intromissões ou 
ataques toda a pessoa tem direito a protecção da lei”. Neste articulado, a casa é defendida 
enquanto domicílio e garantia de proteção da vida privada e familiar.

Na Europa, o artigo 8.º da Convenção Europeia dos Direitos Humanos vai no mesmo 
sentido: “1. Everyone has the right to respect for his private and family life, his home and his 
correspondence; 2. There shall be no interference by a public authority with the exercise of this 
right except such as is in accordance with the law and is necessary in a democratic society in 
the interests of national security, public safety or the economic well-being of the country, for the 
prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals, or for the protection of 
the rights and freedoms of others”

Depreende-se daqui que, no ponto de vista europeu, a casa é um direito e que não 
é reconhecido ao Estado o poder para, de modo indiscriminado e sem justificação legal, 
atentar contra a privacidade, um dos mais elementares valores garantidos pelo ato de habitar.

Estes mesmos princípios podem ser encontrados no quadro legal de alguns países. 
No caso inglês, o Bill of Rights também menciona a casa como um direito que deve 
garantir a privacidade individual e familiar -“The right to respect for private and family 
life, home and correspondence”.

Em Portugal, o artigo 65.º da Constituição da República, indica que “Todos têm 
direito, para si e para a sua família, a uma habitação de dimensão adequada, em condições de 
higiene e conforto e que preserve a intimidade pessoal e a privacidade familiar”.

No caso português, para além de se juntar a casa à ideia de uma habitação com 
condições materiais que garantam o conforto e a qualidade de vida, a Lei Fundamental 
refere os valores da privacidade e da família. Enquanto valor inalienável da cidadania, a 
Constituição impõe ao Estado um conjunto de obrigações de forma a assegurar o direito 
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à casa e ao habitar. Este texto legal ainda reflete os problemas estruturais de Portugal 
no após 25 de abril de 1974, em particular nas desigualdades de acessso a uma casa 
digna. Apesar disso, a obrigatoriedade de envolvimento do Estado no tema da habitação 
é revelador da importância deste direito hoje reconhecido como universal.

Este princípio é seguido por outros países, como é o caso de Espanha. No artigo 47.º 
da sua Constituição, lê-se que “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda 
digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán 
las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de 
acuerdo con el interés general para impedir la especulación […]”. Também aqui se consaga o 
direito a uma habitação de qualidade, envolvendo o Estado na garantia desse pressuposto.

O exemplo dos dois países ibéricos são paradigmáticos na forma como traçam uma 
ligação direta entre o direito a uma casa digna e a presença de um Estado que regula e 
promove as condições para garantir essa habitação de qualidade. Regressaremos a este facto 
mais adiante, quando se discutir a supressão destes direitos em diferentes lugares do mundo.

A casa- uma relação múltipla com os riscos e as ciências cindínicas

O conceito de casa é impreciso, envolve diferentes dimensões e escalas geográficas. 
Contudo, nessa diversidade de perceções, é comum a ideia de conforto e proteção. Trata-se 
de um imaginário de confiança e familiaridade que atravessa várias conceções, algumas 
mais materialistas, outras mais existencialistas. 

A filiação da casa a uma zona de conforto, confiança e segurança acaba por induzir o 
seu efeito contrário. A degradação ou a perda da habitação atenta contra a qualidade de 
vida, a segurança e a identidade individual ou coletiva. É nesta sequência que, também 
num registo poroso, indefinido e indeterminado, se encontram expressões que remetem 
para esta ausência de casa.

Assim ocorre com o sem abrigo e o seu correspondente anglossaxónico - ‘homeless’, mas 
também com outras condições que revelam afastamento relativamente à área demarcada 
de bem-estar assegurada pela casa. Na lista encontramos termos como refugiado, 
apátrida, exilado ou ostracizado, todos de algum modo marcados por privações materiais 
e sentimentos emocionais de perda, aqui expressos por palavras como a saudade ou a sua 
versão anglossaxónica ‘homesickness’ (composta, mais uma vez, pela expressão ‘home’).

Perder a casa é, por isso, um risco primordial. O respeito pelo acesso à casa pode 
depender do vínculo legal entre o residente e esse espaço de habitação, questão sobre a 
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qual não existe uma norma comum. A este respeito, são muitas as assimetrias. Na União 
Europeia, em 2018, a maior parte da população, cerca de 70%, vive em casa própria, 
um valor médio que oscila entre os 51,4 % na Alemanha, os 75% em Portugal e os 96,4 
% na Roménia (Eurostat, 2021). Contudo, estes vínculos legais podem não garantir o 
direito inalienável ao usufruto da habitação. No continente europeu e noutras economias 
liberais e de mercado, esta casa está muitas vezes comprometida com hipotecas bancárias 
que não se conseguem garantir em caso de desaceleração económica. Também no ano de 
2018, 25% da população da Europa dos 27 residia em propriedades hipotecadas a uma 
instituição financeira (Eurostat, 2021).

Na recente crise de 2008, a insustentabilidade das dívidas impostas pela aquisição 
da casa fez aumentar o número de sem abrigo em países como os EUA, território no 
qual proliferaram, na época, as tent cities, aglomerados de tendas que acolheram grupos 
humanos vulneráveis. Estes lugares improvisados de habitação precária distribuiram-se 
pelos insterstícios dos espaços urbanos e das vias de comunicação. 

A perda de casa na sequência de ciclos económicos depressivos é um risco também 
conhecido na Europa e em Portugal, sobretudo nas áreas mais urbanizadas. Como referem 
Teresa Sá Marques e Fátima Loureiro de Matos (2016, p.191), “[…] as cidades e as áreas 
urbanas estão confrontadas com um conjunto de desafios sociais, económicos e territoriais, fruto 
da diminuição do emprego, da dinâmica económica, do aumento da pobreza, dos riscos sociais 
e das injustiças espaciais”.

A relação entre a casa e os riscos passa por valores como a segurança e a proteção 
relativamente às incertezas vindas de fora. O levantamento de muros materiais e digitais, 
assim como a construção de condomínios privados e fechados, têm sido uma tendência à 
escala global, aumentando a distância asséptica entre o conforto de um interior ordenado 
e as ameaças oriundas de um exterior percebido como inseguro e caótico. 

Estes simbolismos são transversais a escalas, envolvimentos, espaços e tempos 
diferenciados. Apenas a título de exemplo, nas montanhas dos Emirados Árabes Unidos, 
a tribo Al-Shehhi procurou manter o grupo unido e protegido das ameaças externas. 
Os rituais sonoros de aviso que, historicamente, pretendiam concentrar a comunidade e 
alertar para a chegada de intrusos, fazem parte desse sentimento de unidade e desconfiança 
perante o mundo exógeno (Tsukerman, 2019).

Com efeito, a ontologia da casa atravessa escalas geográficas e contextos espaço-
temporais. Sobretudo em áreas urbanas, as desigualdades sociais, a difusão do medo 
e o empolamento das teses securitárias têm-se materializado nestas espacialidades 
fragmentadas (Cunha, 2019).
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Neste ponto de vista, uma cerca proeminente, um muro elevado ou uma inscrição 
que sinaliza e exterioriza a presença de um qualquer dispositivo eletrónico de proteção, 
manifestam um poder que pretende afastar o visitante indesejado e, ao mesmo tempo, 
unir o grupo (ou a ‘comunidade’) interna, protegendo os mais vulneráveis, como os idosos 
ou as crianças (Shamsuddin, Zaini & Sulaiman, 2014).

Na atual sociedade urbana, com frequência as ameaças provenientes do exterior 
devem-se mais à perceção e à desconfiança, que a factos reais (Cunha, 2019). No entanto, 
esta geografia do medo não se pode dissociar do desenvolvimento de um mercado da 
insegurança, com a multiplicação de empresas privadas de vigilância, tecnologias e 
sistemas domóticos de proteção contra roubos, incêndios ou outras perturbações para 
garantir a preservação deste território de conforto (Fernandes, 2018).

Noutros casos, a proteção implica criar grupos armados informais, ou com estatutos 
diversificados de reconhecimento legal, organizados em condomínios que traçam cordões 
securitários em redor dos respetivos espaços de habitação. Assim acontece nalgumas áreas 
urbanas dos EUA, como Minneapolis, mas este é apenas um exemplo de um processo que 
se tem vindo a estender pelo mundo (Schuberth, 1995; Fadel, 2002; Stentiford, 2002).

A proteção da casa tem também uma dimensão religiosa e sobrenatural. Para Bailly, 
Scariati e Simões (2009), nesta geografia cultural, a cor azul das portas e das janelas das 
habitações dos pescadores são apelos à proteção divina. Os santos, os espanta-espíritos, 
algumas cores, são símbolos de um ambiente doméstico que se deve proteger, afastando o 
azar e dissipando as ameaças. 

Para além de refletir o medo, real ou produzido, este território protegido traduz a 
dialética universal entre as sociedades fechadas, que se protegem das incursões exógenas 
e aquelas que se abrem à hospitalidade e ao bem receber, criando laços de compromisso 
e solidariedade.

A ideia essencialista da pertença- sou daqui, não sou de mais lado nenhum, é o sustento 
de um mosaico de identidades monolíticas e unidimensionais (Maalouf, 1999; Sen, 2007). 
Estas cartografias maniqueístas estão na base de um localismo globofóbico que rejeita o 
exterior, um outro risco que, em sentido amplo, se interseta com a casa (Ferrão, 2003).

Como comprova Jean-François Staszak (2017), os limites entre a casa e o exterior são 
dinâmicos e performativos, criam uma zona de tensão e condicionam comportamentos. 
Esta relação pode também fazer do espaço doméstico interior um território de risco. A 
esse propósito, Gonçalo M. Tavares (2020, p. 11) refere-se a uma “[…] casa que por vezes 
se torna espaço de perigo e não de abrigo”, acrescentando que “Muitas casas são mais exteriores 
do que o exterior mais violento”. 
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Em casa pode sofrer-se um acidente, uma queda, ser-se vítima de um incêndio ou 
de uma explosão. Para além disso, o espaço interior, mais protegido dos olhares alheios, 
pode acomodar condutas impróprias. Estas serão menos escrutinadas pela censura ou 
pela vergonha, valores que regulam comportamentos, em particular nos espaços públicos 
(Peristiany, 1971; Peristiany e Pitt-Rivers, 1992). 

Como refere Gurney (2020), o espaço protegido e privado da casa é também o 
território preferencial da violência doméstica, do consumo de produtos psicotrópicos, 
tabaco ou álcool. A este propósito, refira-se o exemplo finlandês do ‘Kalsarikännit’, 
um ritual de ingestão de bebidas alcóolicas, solitariamente, na privacidade dos redutos 
domésticos (Rantanen, 2018).

Na dialética entre o interior e o exterior, algumas normas são insensíveis a esta 
fronteira. Assim acontece, por exemplo, com a condenação da violência doméstica. No 
entanto, outras regras fazem a distinção entre os comportamentos entre e fora de portas. 
Assim ocorre em diferentes legislações nacionais, consoante a hora do dia, relativamente 
ao consumo de bebidas alcóolicas- toleradas em casa e noutros espaços interiores, não 
permitidas no espaço público.

Ainda para Craig Gurney (2020), o espaço doméstico é também o território das depressões 
e de outras sociopatias, daqui resultando uma cartografia do suicídio que, dependendo do 
contexto geográfico, coincide com a casa ou com lugares de proximidade. A atual pandemia e a 
imposição de confinamento nos espaços domésticos, terá intensificado o problema e ampliado 
o risco da casa enquanto potencial território de doenças do foro psicológico.

Também neste aspeto o mercado e a cultura de massas têm procurado soluções 
terapêuticas: “Faça da sua casa um refúgio de paz e tranquilidade com o Feng Shui”, 
assim escreve Vanda Boavida (2021), que aponta esta prática milenar como solução para a 
mitigação de alguns riscos numa casa que deve ser mais harmoniosa e equilibrada. 

Apesar disso, a tendência tem sido a multiplicação de dispositivos e aparelhos 
miniaturizadas que simulam o espaço público. Nesta lista incluem-se tanto a passadeira 
elétrica que encena os passeios na rua ou no jardim, como a máquina portátil de café que 
pode limitar as saídas e prolongar as estadas em casa. Em vez do apelo à saída, encena-se 
e traz-se a rua para casa.

Não se discute aqui a provável desvalorização do espaço público a jusante deste 
confinamento, mas tão só o risco da paragem e do encerramento prolongado na habitação. 
Independentemente da pandemia, sobretudo em espaços densos e urbanizados, a casa 
pode estar relacionada com o sedentarismo, o autoencerramento, a falta de cultura motora 
ou a exacerbação dos medos pelo não enfrentamento do exterior. 
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Para autores como Gill (2007) e Neto (2020), a casa será o epicentro de uma sociedade 
higienizada avessa ao risco, mesmo o risco calculado e necessário ao saudável crescimento 
e amadurecimento do ser humano. Como refere Carlos Neto (2020, p.151), “Sair de casa 
e desfrutar do ar livre é uma atividade sempre importante na nossa formação motora, 
psicológica e social”.

As práticas recorrentes de confinamento podem conduzir ao que Neto (2020) e Louv 
(2008 e 2011) caraterizam como transtorno pelo deficite de natureza, uma sociopatia 
desenvolvida pela distância entre o sujeito e os ambientes mais agrestes e naturais.

Retomando Frémont (1980), a casa deve ser o ponto de partida para uma 
territorialidade flexível que se vai estendendo para outras esferas terriroriais, a começar 
pela rua: “[…] não se pode falar de casa sem mencionar o seu espaço gémeo, a rua, embora a 
relação, ou mesmo a oposição, entre as duas categorias tenha aspectos complexos que não podem 
de forma alguma ser tidos como estáticos ou absolutos” (Carvalho, 2008, p. 104).

O confinamento imposto pela pandemia do SARS-CoV-2 ampliou e colocou estas 
matérias na agenda. A casa tornou-se um território de espera, uma vivência de tempo 
prolongado, em muitos casos num espaço reduzido, com aumento da tensão e do desgaste 
(Fernandes, 2021). 

Confinar para evitar o risco pandémico implica potenciar outros riscos. Nesta 
paragem prolongada, invertem-se as dinâmicas da time-space compression nas quais, para se 
percorrerem distâncias longas, se necessita menos tempo (Harvey, 2002). Neste território 
de espera é o inverso: o espaço encolhe e o tempo prolonga-se. 

Para além disso, a pandemia exacerbou questões como a qualidade assimétrica de 
habitabilidade, tendo em conta fatores como a dimensão, os materiais, a existência de 
varandas, janelas ou jardins, a luminosidade, a circulação de ar ou a qualidade acústica.

A vida em casa pode tornar-se um risco e esse facto é condicionado pelas condições 
da habitação. Apenas um exemplo. Em 2019, 22,7% da população portuguesa declarou 
habitar em agregados familiares expostos ao ruído. Na União Europeia, o valor médio 
foi 17,3%. Naquele ano, Portugal era o 4º país da Europa dos 27 mais vulnerável a este 
indicador, apenas suplantado por Malta (28,3), Países Baixos (26,6) e Alemanha (26,1), 
mas muito acima de países como a Hungria, Bulgária, Croácia, Estónia e Irlanda, todos 
com valores entre os 8,2 e 9,7% (PORDATA, 2021).

Como território de conforto, a casa depende de indicadores como o controlo 
da temperatura. Em países como Portugal, o Índice de Pobreza Energética é social e 
espacialmente desigual, mas é na habitação que mais se revela. Em muitos casos, nestes 
espaços supostamente de segurança e conforto, passa-se frio e sente-se calor.



374

Estar em casa, um território de aparente proteção e refúgio, poderá implicar viver num 
alojamento sobrelotado, mas pode também significar o contrário- os espaços domésticos 
poderão ser territórios de solidão, em particular para os residentes mais envelhecidos. No 
caso português, em 2019 a Guarda Nacional Republicana (2019), sinalizou 41868 idosos 
que vivem em situação de vulnerabilidade, sozinhos e/ou isolados.

Nos espaços urbanos, sobretudo nos centros históricos de algumas cidades em 
Portugal, a população mais envelhecida pode sentir dificuldades de acesso à rua. Nos 
edifícios de propriedade horizontal, alguma desta população mais vulnerável confinou-
se nos andares superiores, com escassa acessibilidade vertical. Estes idosos vivem um 
processo de encolhimento das espacialidades e de desreterritorialização que é aqui um 
problema social (Haesbaert, 2004).

Com efeito, como atrás se referiu, abordar a casa sob a ótica dos riscos passa pela 
relação desta com o exterior, pelo limite performativo que, mais que uma linha, é uma 
fronteira. Mas esta é porosa e negociada, por vezes difusa, real nalguns aspetos, aparente 
e ilusória noutros.

As novas tecnologias de informação trouxeram complexidade a esta região fronteiriça, 
aquela que se produz entre a casa e a não casa, entre o interior e o exterior que, em muitos 
aspetos, se confundem.

A digitalização, a internet e os fluxos imateriais, abriram este reduto familiar ao 
mundo. Porque as redes se alargaram aos espaços domésticos, também em casa se criam 
nós de contacto e comunicação e se produzem dados.

Nesta habitação ligada em rede, é grande a exposição aos excessos da internet. Também 
aqui se sente a Síndrome da Fadiga de Informação, o risco da submersão do sujeito nos 
caóticos fluxos de dados que atravessam os muros da casa, ocupando espaços e tempos 
coletivos e, sobretudo e cada vez mais, individuais.

Neste território de risco digital, os moradores expoem as suas identidades e 
comportamentos e criam-se vulnerabilidades. A pretexto de uma aparente segurança e 
de uma privacidade ilusória, a casa é um território de controlo e vigilância com origens 
difíceis de identificar (Han, 2014 e 2014a Zuboff, 2020).

Esta é também a casa automatizada da domótica, que entrou neste espaço doméstico 
para garantir vantagens como a segurança, a fiabilidade e o conforto.

Com a próxima expansão da rede 5G e a consequente omnipresença e aumento da 
eficácia dos sensores, este território da casa será um espaço de intermediação nas redes de 
objetos-dispositivos (internos e externos ao edifício) que contactarão entre si, ligados por 
conetividades complexas que produzem, registam e fazem circular dados. 

João Luís J. Fernandes
A casa e o risco - entre a insegurança, o domocídio e a instrumentalização geopolítica
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A Internet of Things (IoT) será decisiva nesse processo de diluição das fronteiras entre 
o espaço de habitação e o incerto mundo exógeno, abrindo estes territórios de aparente 
intimidade e privacidade ao escrutínio de poderes difusos e mal identificados.

Contudo, esta é uma relação multidimensional. A casa poderá ser objeto de controlo, 
vigilância e sabotagens digitais, mas também é verdade que, a partir daqui, de um canto 
mais obscuro deste espaço familiar, se pode observar e perturbar o mundo. A geografia dos 
haeckers é incerta mas a casa será um lugar a partir do qual se pode atuar sobre o mundo 
que está distante.

Enquanto lugar, a casa é uma sobreposição de escalas, um local que integra o global, que 
aqui se territorializa com dinâmicas de duplo sentido. Como refere Doreen Massey (1991, 
p. 29), “It is a sense of place, an understanding of ‘its character’, which can only be constructed 
by linking that place to places beyond. A progressive sense of place would recognise that, without 
being threatened by it. What we need […], is a global sense of the local, a global sense of place”.

Apesar da transparência da casa, os pontos obscuros, tais como sótãos, caves, quartos 
mais dissimulados, foram espaços de privacidade, informalidade, resistência e dissidência 
(Bryson, 2011). Com o alargamento das redes wireless para o espaço doméstico, os 
centros de gravidade da casa são agora difusos, incertos e dispersos. Numa leitura mais 
fenomenológica, à centralidade mais ordenada e coletiva em torno da lareira, seguiu-se uma 
casa tecnológica que atomizou as vivências (Pallasmaa, 2017). Com a rádio e a televisão, o 
núcleo familiar permaneceu unido mas o foco estava na mensagem, no som e na imagem 
emitidos pelos aparelhos. Esta era ainda a casa analógica. A dispersão do sinal de internet, a 
individualização e miniaturização dos dispositivos de acesso à rede, trouxeram a casa digital, 
mais interativa e aberta, mas também mais vulnerável e transparente.

Entre os espaços analógicos e digitais, a materialidade sólida e a imaterialidade líquida 
(Bauman, 2000), o espaço de habitação continua a ser um ponto georreferenciado 
num mapa, condição que lhe confere importância geopolítica em diferentes conflitos 
territoriais, nos quais a construção e/ou destruição de casas é um meio de coação e um 
instrumento de poder.

O domocídio e a casa enquanto fator em estratégias geopolíticas 

Neste percorrido pela relação entre casa e riscos, regressemos a uma linha de análise: 
as ocorrências que podem levar à perda da habitação e, utilizando um termo de David 
Harvey (2004), as consequências dessa dispossession.
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Embora seja difícil categorizar esta privação através de conceitos bem definidos e 
delimitados, Porteous e Smith (2001, p. IX), sugerem o termo domocídio (domicide, no 
original), “[…] the deliberate destruction of home that causes suffering to its inhabitants”. 
Para os mesmos autores (Porteous e Smith (2001, p. IX), o domocídio está ligado a um 
outro conceito: “[…] ‘memoricide’, concerns deliberate attempts to expunge human memory, 
chiefly through the destruction of memory’s physical prop”. Nesta perspetiva, perder a casa 
(domicide) implica perder a memória (memoricide).

Se flexibilizarmos os adjetivos ‘deliberado’ ou “intencional” e incluirmos no domocídio 
a perda de casa em múltiplas circunstâncias, são muitos os exemplos que, em diferentes 
escalas geográficas, ilustram esta descapitalização individual ou coletiva. 

Essa perda pode ter vários sentidos: perder-se o acesso à casa porque se foi expulso ou 
despejado; perder-se a casa porque esta foi, material e simbolicamente, destruída.

Como se referiu atrás, pode-se perder a casa porque não se consegue manter uma 
hipoteca. No caso dos arrendamentos, uma dinâmica de gentrificação (derivada, por 
exemplo, do turismo) pode tornar incomportável o preço do imóvel.

O domocídio é um dos efeitos colaterais de um conflito armado que não protege 
a população civil. A destruição material de espaços urbanos como Aleppo, no atual 
conflito sírio, é um exemplo. Neste caso, a eliminação da casa é parte integrante da 
decomposição mais geral de uma cidade ou, como referem Velez de Castro e Fernandes 
(2019), de um urbicídio.

Pode-se perder a casa (ou o acesso livre e seguro à mesma) na sequência de uma 
catástrofe tecnológica, como a de Chernobyl, em 1986, que levou ao abandono definitivo 
da cidade de Pripyat, das habitações e dos equipamentos de trabalho e lazer. Contudo, 
salvaguardando as diferenças de grau e de contexto, os exemplos empíricos abundam, em 
Portugal e noutras partes do mundo.

No caso português, são muitos os exemplos de domocídios, definitivos ou temporários. 
Com a submersão da Aldeia da Luz após o encerramento das comportas da Barragem de 
Alqueva, em 2002; Nos incêndios florestais de 2017; no sismo de 1980, em Angra do 
Heroísmo; na erupção vulcânica dos Capelinhos (Faial- Açores), entre setembro de 1957 
e outubro de 1958; nas cheias que, em 1967, ocorreram na região de Lisboa.

Em momentos diferentes, com a destruição parcial ou total da casa, estamos perante 
riscos naturais e antrópicos com diferentes processos de desreterritorialização das 
populações (Haesbaert, 2004).

A perda da casa, por expulsão dos moradores, destruição da mesma ou por ambas, 
tem sido uma das dimensões dos conflitos territoriais e das estratégias geopolíticas. 

João Luís J. Fernandes
A casa e o risco - entre a insegurança, o domocídio e a instrumentalização geopolítica
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Nestes casos, a casa está no epicentro da perturbação da paz e da violência que recai 
sobre populações e comunidades vulneráveis. A produção e instalação de novas casas, 
como forma de apropriação e afirmação de soberanias políticas, tem sido comum neste 
cruzamento entre o habitar, os riscos e os conflitos.

Estas duas dimensões geopolíticas da casa- destruir e expulsar para afirmação de poder, 
por um lado; construir e instalar populações para apropriação e marcação de soberanias, 
por outro, levam-nos a dois exemplos (Myanmar e Cisjordânia), que aqui apresentaremos 
de modo abreviado.

Em 1962, um golpe de Estado na Birmânia conduzido por militares, implantou um 
regime político nacionalista centrado na identidade budista dos bama, a etnia maioritária 
e hegemónica. Os conflitos com os rohingya são históricos mas aumentaram desde então. 
No atual Myanmar (ex- Birmânia), esta população muçulmana continua a ser vista como 
um grupo ilegítimo de imigrantes provenientes do Bangladesh (Ware e Laoutides, 2018).

No passado recente, sucederam-se as operações armadas com a consequente expulsão 
de membros desta comunidade religiosa, que se deslocaram sobretudo para o território 
bengáli. Em 1978, esse fluxo totalizou os 200 mil refugiados. 

Em 1982, foi publicado um Citizenship Act que reconheceu 135 grupos étnicos, 
deixando de fora dessa filiação de pertença os cerca de um milhão de rohingya, a quem 
não foi reconhecida a cidadania. Em 1991, uma nova campanha militar teve como 
resultado cerca de 250 mil refugiados. 

Após 2012, depois da queda da ditadura militar, os conflitos continuaram. A criação 
de um grupo armado para defesa desta minoria levou ao aumento da violência em ambos 
os sentidos e ao consequente alargamento da coluna de deslocados.

Entre maio e setembro de 2017, ocorreu uma nova onda de migrações precárias, com 
cerca de 700 mil refugiados, engrossando uma diáspora de 1,3 milhões de deslocados 
que se dispersa por países como o Bangladesh, a Tailândia e a Malásia (Ware e Laoutides, 
2018; Mahmud; Khaled & Fariba, 2019).

Neste longo processo de instabilidade, é possível delinear uma tendência de fundo - o 
domocídio, a destruição intencional da casa como manifestação de poder e estratégia para 
afastamento de uma comunidade. Em 2017, no Estado de Rakhine (Myanmar), forças 
nacionalistas terão eliminado 288 aldeias, queimando ou demolindo as habitações dos 
residentes rohingya. A destruição da casa torna a expulsão irreversível, abrindo espaço 
para o avanço de projetos de desenvolvimento rural. O domocídio faz parte de uma 
dinâmica mais complexa de neoextrativismo e disputas pelo controlo de recursos como a 
água e o solo (Mahmud; Khaled & Fariba, 2019). 
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Aqui, a supressão do lugar de residência é um atalho para criar vulnerabilidades num 
grupo não hegemónico. A destruição da casa é um ato material e simbólico de perda de 
segurança e uma efetiva imposição para a saída. Esta é a ideia que perpassa no relatório 
de 2012 da organização humanitária The Equal Rights Trust, intitulado Burning Homes, 
Sinking Lives (The Equal Rights Trust, 2012).

Noutra região do mundo, em 1967 a Guerra dos Seis Dias opôs Israel a países árabes como 
a Síria, o Egipto, a Jordânia e o Iraque. Terminado o conflito, os israelitas iniciaram a construção 
de colonatos judeus nos territórios ocupados da Cisjordânia, de maioria palestiniana. A 
edificação desses núcleos de povoamento foi aumentando, fixando, na atualidade, cerca de 
meio milhão de residentes, na sua maior parte judeus ortodoxos radicais (Dias, 2015).

Trata-se de lugares securitizados e protegidos por muros e cercas. Com as casas 
implantaram-se infraestruturas e fizeram-se investimentos na agricultura, na indústria, 
em parques naturais e sítios turísticos. No seu conjunto, este avanço consolida a presença 
de Israel sobre espaços geográficos que antes não controlava (United Nations High 
Commissioner for Human Rights, 2016).

A produção de casa e de ambientes domésticos de habitação afirmam e legitimam 
a soberania israelita sobre os territórios ocupados, numa estratégia que é militar mas 
também religiosa e nacionalista. 

Atendendo aos argumentos de Israel, a extensão do território e a salvaguarda de um 
espaço defensivo de profundidade são fundamentais para a contenção das ameaças e para 
a defesa da população perante o risco de ataques terroristas. Contudo, a tendência para a 
formação de uma Grande Israel é um propósito condenado pela comunidade Internacional, 
pela ONU e pelo Tribunal Internacional de Justiça.

A construção de casas, enquanto projeção do poder de Israel com efeitos na 
fragmentação do território palestiniano, aconteceu depois da expropriação de terras e 
da destruição de residências muçulmanas, com a consequente deslocação involuntária 
de populações. Por exemplo, entre 2013 e 2016, ocorreram cerca de 2600 mobilidades 
forçadas (United Nations High Commissioner for Human Rights, 2016).

Sob o ponto de vista da população palestiniana, o domocídio e a consequente expulsão 
de residentes é um processo que remonta a 1948, com a criação do Estado de Israel. A atual 
diáspora palestiniana, entre deslocados internos (na Faixa de Gaza e na própria Cisjordânia) 
e refugiados dispersos por países como o Líbano, a Síria, a Jordânia ou o Egipto, mas também 
alguns Estados do Golfo Pérsico, da Europa e da América do Norte, poderá totalizar cerca 
de 8 milhões de efetivos, 5 milhões dos quais protegidos ao abrigo da UNRWA, a United 
Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA, 2021).

João Luís J. Fernandes
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379

GeoGrafia, riscos

e Proteção civil

HomenaGem ao Professor 
doutor luciano lourenço
volume 1

Como refere Julie Peteet (2007, p. 627), “The year 1948 marks the beginning of al-
ghurba (exile or diaspora) and al-nakba (disaster or calamity), words intensely resonant in the 
Palestinian lexicon”.

A deslocação forçada e a consequente perda da casa será, na perspetiva dos palestinianos, 
uma calamidade. Para os israelitas, a leitura é a contrária: o alargamento do território de 
soberania e a expansão difusa de ambientes domésticos através dos colonatos constituem 
condições fundamentais para a defesa da sua casa. 

Esta paralaxe interpretativa condiciona as perceções em função do lugar dicotómico 
em que se encontra o observador. Independentemente dessa dualidade, tal como em 
Myanmar, também neste conflito israelo-árabe o domocídio é um vetor geopolítico. O 
ciclo de destruição-construção de casas de habitação tem sido um dos pontos fulcrais num 
xadrez geohumano complexo e instável.

Conclusão

Este texto é uma viagem entre lugares, geografias, escalas e tempos diferentes, sem 
uma aparente ordem, a não ser a demonstração da casa, em primeiro lugar, como um 
tema nas ciência cindínicas e, em segundo, a diversidade que carateriza essa análise.

A casa é um conceito amplo e multivariado e a sua relação com o risco implica um 
percurso longo e uma encruzilhada de caminhos. Estas abordagens levantam um número 
alargado de hipóteses de investigação e aprofundamento.

Apesar dessa aparente dispersão, é possível identificar algumas linhas de contacto 
nestas diferentes relações entre a casa e os riscos, naturais, antrópicos e mistos. 

Por um lado, o risco de se perder um valor patrimonial mas também, por outro, o 
afastamento em relação ao conforto, ao refúgio e ao chão que suporta uma identidade. 
Essa perda pode ser literal. Há uma realidade material que, com intenção ou não, de 
decompõe e destrói. No entanto, a privação desse território doméstico de segurança pode 
resultar de outras dinâmicas- da supressão do acesso, da expulsão ou do exílio. Em muitos 
casos, estas duas formas de violência coexistem. Sair de casa implica, a montante ou a 
jusante, a destruição desse valor material.

A relação entre casa e riscos passa também pelo papel do Estado. Como se viu, a 
habitação é garantida nalguns quadros normativos. Noutros casos, ao abrigo de teses 
securitárias, as entidades estatais usam a casa como meio de afirmação perante populações 
mais vulneráveis, como se referiu a propósito de Myanmar e da Cisjordânia.
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A securitização atravessa todos os atores, dos Estados, às empresas e às famílias. Por 
isso, em múltiplas escalas geográficas, a casa é pretexto para o levantamento de muros 
e sistemas de proteção. As ameaças serão exógenas e devem ser contidas e mitigadas. 
Contudo, o maniqueísmo entre o interior-seguro e o exterior-inseguro é, em si, um risco. 
A conceção essencialista da casa, que implica identidades monolíticas do sou daqui e não 
sou de outro lugar, traz consigo um risco antrópico- o localismo globofóbico (Ferrão, 
2003) que sustenta regionalismos, nacionalismos e fundamentalismos variados.

Acrescenta-se ainda que o conceito incerto de casa pode estar associado a uma ideia 
de segurança aparente. A casa será também um território de fronteiras porosas, difusas e 
dinâmicas. Nesta ótica, a casa é um espaço geográfico aberto às influências múltiplas do 
mundo. Com o avanço da domótica e das novas tecnologias de informação e comunicação, 
este espaço doméstico é o nó de uma rede complexa e global de conexões digitais, entre o 
material e o imaterial, entre os objetos e as pessoas.

Contudo, e apesar da transparência digital que atravessa os limites da casa, esta pode 
garantir algumas sombras que, ao abrigo de uma também aparente privacidade que escapa 
aos olhares externos, implique excessos, abusos de si e dos outros e comportamentos 
multivariados de risco.

Por tudo isto, pensar a casa é um exercício próximo daquele que o Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento (UNDP, 2009, pp.13-14) realizou sobre as 
comunidades e as ameaças que as podem perturbar, a partir de fora mas também de 
dentro: “Threats from the state […]; Threats from other states […]; Threats from individuals 
or gangs […]; Threats directed against women […]; Threats directed at children based on their 
vulnerability and dependence […]; Threats to self […]”.

Neste tema, são muitas as linhas de reflexão. Na dialética entre casa e risco, as análises 
multiplicam-se. Apenas mais um exemplo: por vezes é necessário sair de casa para ajudar 
a mitigar o risco dos outros. O voluntariado em Organizações Não Governamentais em 
contexto de risco e catástrofe apenas é possível com o abandono dos territórios familiares 
e de conforto (Nobre, 2004).

Nesta sempre instável fronteira entre o estar fora e o estar dentro, entre o exógeno e o 
endógeno, a casa é mais que um invólucro material. Poderá ser um lugar incerto que varie 
com o tempo. No limite, estar em casa pode significar estar algures onde nos sintamos bem. 
Por isso, nesta geografia das emoções, a violência pode estar na perda da casa mas também na 
incapacidade em abandonar uma materialidade que outrora sentimos como um domicílio 
mas que se tornou anacrónica: porque a localização deixou de fazer sentido; porque a estrutura 
familiar mudou; porque essa casa se tornou demasiado onerosa; por qualquer razão que a torna 

João Luís J. Fernandes
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inviável ou indesejável. Nesse sentido, a inércia geográfica, a incapacidade de mudar, a fixação 
longa e indefinida a um espaço inapropriado, revela baixos níveis de capital de mobilidade, 
pode significar uma outra forma de violência e um outro risco.
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Resumo

A problemática dos sem-abrigo tem vindo progressivamente a interessar a 
comunidade académica nomeadamente nas áreas das ciências sociais e humanas. O 
presente artigo insere-se nesta renovada atenção no que às realidades da população 
que não tem habitação permanente diz respeito. A análise encontra-se dividida em 
três partes fundamentais, a saber: num primeiro momento, abordaremos os 
domínios de conceptualização do fenómeno dos sem-abrigo e, seguidamente, 
proporemos um percurso analítico com enfâse nas dinâmicas de causalidade e visão 
ecológica sobre a realidade multidimensional do não acesso a soluções permanentes 
no quadro da habitação.
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Abstract

The problem of Homelessness: concept(s) and dynamics of causality. The problem of 
homelessness has gradually come to interest the academic community, particularly in 
the areas of social and human sciences. This article is part of this renewed attention 
with regard to the realities of the population that does not have permanent housing. 
The analysis is divided into three fundamental parts, namely: firstly, we will approach 
the conceptualization domains of the homeless phenomenon and, next, we will 
propose an analytical path with an emphasis on the dynamics of causality and 
ecological vision on the multidimensional reality of the lack of access to permanent 
solutions in the housing sector.
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Introdução

A problemática dos sem-abrigo tem vindo progressivamente a interessar a 
comunidade académica nomeadamente nas áreas das ciências sociais e humanas. O 
presente artigo insere-se nesta renovada atenção no que às realidades da população 
que não tem habitação permanente diz respeito. A análise encontra-se dividida 
em três partes fundamentais, a saber: num primeiro momento, abordaremos os 
domínios de conceptualização do fenómeno dos sem-abrigo e, seguidamente, 
proporemos um percurso analítico com enfâse nas dinâmicas de causalidade e visão 
ecológica sobre a realidade multidimensional do não acesso a soluções permanentes 
no quadro da habitação. Pretende-se com este artigo, proceder a breve estudo sobre as 
realidades associadas subjacentes à existência de segmentos da população das nossas 
comunidades urbanas que não encontram soluções habitacionais no quadro das 
políticas públicas e dos mecanismos de mercado no sector da produção imobiliária. 
Importa ter presente que, salvo algumas situações de exceção, a vida nas ruas não 
é uma opção de vida. Antes pelo contrário corresponde a uma dinâmica forçada 
de um quadro relacional marcado pela solidão, pela doença e pela pobreza. Deste 
modo, importa conhecer as engrenagens e as causalidades que, ao interactuarem no 
sentido de um reforço mútuo, determinam o surgimento de vivências pautadas pelo 
sofrimento e abandono.

Um conceito de pessoa em situação de sem-abrigo no século XXI

A definição e operacionalização do conceito de “pessoa em situação de sem-abrigo” 
desde sempre colocaram inúmeras dificuldades à comunidade científica e aos decisores 
políticos. A procura de uma definição pragmática e de fácil operacionalização estatística 
tem levado, em muitas situações, à circunscrição ao significado etimológico da palavra. A 
preposição “sem” aponta para a ideia de ausência e exclusão; o substantivo “abrigo” remete 
para a noção de casa e protecção. Assim, de acordo com esta definição literal, o sem-
abrigo pode ser considerado como aquele que se encontra desprovido de uma casa, de um 
espaço que o filie e com o qual se possa identificar. No entanto, é de nosso entender que 
esta definição não traduz a total extensão do conceito, por desvalorizar outras dimensões 
(sociais, económicas, psicológicas, laborais, familiares, etc.) não raramente associadas a 
essa condição. 
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Definições de Sem-Abrigo 

O fenómeno dos sem-abrigo é complexo, pois tem uma grande variedade de causas 
e de consequências. Como resultado, o número de significações é desmesurado e os seus 
contornos advêm mais frequentemente de ideologias e não tanto de análises imparciais 
e desapaixonadas. Após consulta a uma vasta literatura concluímos que existe uma 
grande multiplicidade de definições sobre sem-abrigo. A maior parte da bibliografia 
consultada converge para grupos específicos como os desempregados, imigrantes, 
consumidores de substâncias psico-activas, minorias étnicas, mulheres vítimas de 
violência doméstica, veteranos de guerra, crianças de rua, pessoas com problemas 
de saúde mental, entre outros. Contudo, o grande problema destas perspectivas é o 
excessivo enfoque em experiências subjectivas e nas características e histórias de vida 
dos indivíduos, estigmatizando-os e correndo-se o risco de não serem verdadeiramente 
sustentados os principais factores estruturais.

Teria um grande mérito uma definição universal que permitisse monitorizar o 
fenómeno e torná-lo comparável em todo o mundo. No entanto, tal torna-se intangível 
uma vez que existe uma abundância de causas que conduzem as pessoas à situação de 
“sem-abrigo”, e as suas consequências estão relacionadas com uma grande diversidade 
cultural e com as particularidades dos grupos afectados. 

Porém, têm sido feitas tentativas para desenvolver estas definições universais, como 
por exemplo, a tentativa de propor o termo houselessness para identificar aqueles que detêm 
abrigos desadequados, o que tem a vantagem de reconhecer os que não têm qualquer tipo 
de habitação; são houseless aqueles que a detêm, mas em condições inadequadas. Coloca-
se, neste momento, a questão da medição do fenómeno e em que categorias incluir os 
moradores dos “bairros de lata”, os “moradores” dos campos de refugiados, as vítimas de 
catástrofes ambientais, entre outros.

Springer (2000, p. 479) alerta-nos para a imensidade de definições e conclui que 

“[…] there are as many classifications and definitions of homelessness as 
there are different points of views. A definition of homelessness might refer to a 
special housing situation, to a special minimum standard, to the duration and 
the frequency of a stay without shelter, to lifestyle questions, to the use of the 
welfare system and to the being part of a certain group of the population, to the 
risk of becoming houseless and to the possibility to move or not if desired […]” 
(Springer (2000, p. 479).
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Em quase todos os países a definição de sem-abrigo revela a existência de uma forte 
ligação entre o “ser sem-abrigo” e a carência de habitações para alojar toda a população. 
No entanto, a forma como esta situação se manifesta, varia entre as diferentes nações. 
De acordo com um relatório do Centre for Human Settlements (2000), das Nações 
Unidas, e referido no 2007 National Symposium on Homelessness Research, as Nações estão 
organizadas em três clusters:

•	 “high-income, industrial countries, including the United States, Western Europe, 
Canada, Australia and Japan,

•	 Other industrial countries with economies in transition, including Eastern and Central 
Europe and the Russian Federation, and

•	 Developing countries, including many in Africa, Latin America, and much of Asia” 
(Leginski, 2007, p. 1-27)1.

Nos últimos anos o UNCHS (Habitat), agora denominado UN-Habitat, esteve 
a rever as suas definições sobre sem-abrigo, uma vez que existiam outras mais correctas, 
nomeadamente na Europa e nos Estados Unidos. Alguns autores definiram homelessness como 
uma falta de direito a aceder a uma casa com condições de habitabilidade e descreveram-na 
como “[…] rooflessness (living rough), houselessness (relying on emergency accommodation or 
long-term institutions), or inadequate housing (including insecure accommodation, intolerable 
housing conditions or involuntary sharing)” (Edgar et al., 1999, p. 2). 

Esta definição é muito semelhante à que foi desenvolvida pela FEANTSA2 . Procura-se, 
actualmente, no contexto europeu encontrar formas de entendimento mais abrangentes 
que permitam abordar a questão em diferentes países. De acordo com Brousse (2005), 
o EUROSTAT conseguiu chegar a uma definição consensual de “sem-abrigo”, fruto de 
um entendimento com todos os actores envolvidos, nomeadamente os profissionais da 
estatística e os representantes da FEANTSA: 

“Une personne est dite sans-abri si elle n’a pas accès à un logement qu’elle 
pourrait raisonnablement occuper, que ce logement soit légalement sa propriété 
ou qu’il soit loué; fourni par un employeur; occupé sans loyer d’une manière 
contractuelle ou selon un autre arrangement. En conséquence, elle est obligée 
de dormir: à l’extérieur; dans des bâtiments qui ne satisfont pas aux critères 
reconnus communément pour l’habitation; dans un centre d’urgence dépendant 

1  Historical and Contextual Influences on the U.S. Response to Contemporary Homelessness, in Toward Un-
derstanding Homelessness: The 2007 National Symposium on Homelessness Research, USA, Setembro de 2007. 

2  Fédération Européenne d’Associations Nationales Travaillant avec les Sans-Abri.
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du secteur public ou d’organisations caritatives; dans des centres de plus long 
séjour dépendant du secteur public ou d’organisations caritatives; dans un bed-
and-breakfast; dans un autre hébergement de court séjour; chez des amis ou 
de la famille; dans des squats occupés avec autorisation […]” (Brousse, 2005, 
p. 52).

A FEANTSA apresentou, pela primeira vez, em 1998, a tipologia “ETHOS” – 
European Typology of Homelessness (Tipologia Europeia sobre Sem-abrigo e Exclusão 
Habitacional) que está dividida em quatro categorias:

•	 Os sem-tecto (rooflessness): é a forma mais visível, incluindo as pessoas que dormem 
na rua;

•	 Os sem-casa (houselessness): refere-se às situações em que apesar de existir acesso 
a centros de abrigo de emergência ou instituições com permanência de longa 
duração, as pessoas continuam a ser classificadas como sem-abrigo;

•	 Habitação precária (insecure housing): diz respeito à ocupação ilegal de um fogo ou 
edifício, sub-arrendamento ou a viverem em casa de familiares e amigos;

•	 A habitação inadequada (inadequate accomodation): inclui aqueles cujo alojamento 
é inadequado para habitação ou sobrelotado e ainda aqueles cujo alojamento é 
uma caravana ou um barco. 

No nosso País, a utilização do termo sem-abrigo tem vindo a ser debatida, procurando 
ter maior impacto na percepção de que está cada vez menos assente numa linearidade 
causal explicativa, centrada nas características individuais dos sem-abrigo, sendo urgente 
promover uma reflexão que permita dar visibilidade às causas estruturais destes fenómenos 
de marginalização extrema e que se encontram, aliás, inscritas nas trajectórias individuais 
e familiares mais ou menos explícitas, de acordo com I. Baptista (2005).

Apesar dos muitos debates sobre estas matérias foi necessário envolver um grupo de 
actores que identificasse um conjunto de problemas que estão na base destas situações e 
definisse um agregado de medidas que visassem a sua resolução. Assim, foi constituído um 
Grupo Interinstitucional, em Maio de 2007, cuja tarefa foi desenvolver uma Estratégia 
Nacional para a Integração de Pessoas Sem-Abrigo. A coordenação deste Grupo esteve a cargo 
do Instituto de Segurança Social, IP e nele estiveram representados os diferentes sectores 
públicos e privados, considerados actores chave para a intervenção neste fenómeno. 

Este Grupo Interinstitucional sentiu a necessidade de que a Estratégia, a definir, fosse 
dirigida a um grupo-alvo bem preciso, pelo que foi definido um conceito de pessoa sem-
abrigo, que passou a vigorar, que era o seguinte:
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“Considera-se pessoa sem-abrigo aquela que, independentemente da sua nacionalidade, 
idade, sexo, condição sócio-económica e condição de saúde física e mental, se encontre:

•	 sem tecto – vivendo no espaço público, alojada em abrigo de emergência ou com 
paradeiro em local precário;

•	 sem casa – encontrando-se em alojamento temporário destinado para o efeito”.
Este conceito foi elaborado com base nas categorias operacionais da tipologia proposta 

pela FEANTSA e utilizada por outros países europeus, com vista à facilidade da sua 
aplicação e operacionalização.

Há quatro anos (2017), e no âmbito da redefinição da Estratégia Nacional de 
Intervenção para a Integração de Pessoas em Situação de Sem Abrigo (ENIPSSA)3, para o 
período de 2017-2023, foi considerado que a

“[…] designação de “sem-abrigo” deveria ser alterada para “pessoa em 
situação de sem-abrigo”, uma vez que não se deve assumir o “sem-abrigo” 
como condição de vida de uma pessoa, mas sim como uma situação que poderá 
caraterizar uma determinada fase na vida de uma pessoa e que se deseja ser de 
transição na vida do indivíduo […]”.

Assim, actualmente, considera-se Pessoa em Situação de Sem-Abrigo aquela que, “[…] 
independentemente da sua nacionalidade, origem racial ou étnica, religião, idade, sexo, 
orientação sexual, condição socioeconómica e condição de saúde física e mental, se encontre:

•	 Sem teto, vivendo no espaço público, alojada em abrigo de emergência ou com 
paradeiro em local precário;

•	 Espaço público – espaços de utilização pública como jardins, estações de metro/
camionagem, paragens de autocarro, estacionamentos, passeios, viadutos, pontes 
ou outros;

•	 Abrigo de emergência – qualquer equipamento que acolha, de imediato, 
gratuitamente e por períodos de curta duração, pessoas que não tenham acesso a 
outro local de pernoita;

•	 Local precário – local que, devido às condições em que se encontra permita uma 
utilização pública, tais como: carros abandonados, vãos de escada, entradas de 
prédios, fábricas e prédios abandonados, casas abandonadas ou outros.

ou

3 A ENIPSSA 2017-2023 foi aprovada pelo Conselho de Ministros, através da Resolução nº 107/2017 de 25 de 
julho de 2017, e assenta em três objectivos estratégicos, que visam a promoção do conhecimento do fenómeno 
das pessoas em situação de sem-abrigo, informação, sensibilização e educação, o reforço de uma intervenção 
promotora da integração das pessoas em situação sem-abrigo, bem como a coordenação, monitorização e 
avaliação. (consultada em: http://www.enipssa.pt/objetivos-estrategicos-e-metas).
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Sem casa, encontrando-se em alojamento temporário destinado para o efeito:
•	 Alojamento temporário – equipamento que acolha pessoas que não tenham 

acesso a um alojamento permanente e que promova a sua inserção. Corresponde, 
por exemplo, à resposta social da nomenclatura da Segurança Social ou outras 
de natureza similar, designada por Centro de Alojamento Temporário: “resposta 
social, desenvolvida em equipamento, que visa o acolhimento, por um período 
de tempo limitado, de pessoas adultas em situação de carência, tendo em vista o 
encaminhamento para a resposta social mais adequada4.

Porque as Pessoas são Sem-Abrigo?

Toro e Warren (1999) descrevem como principais critérios para definir o fenómeno 
dos sem-abrigo, a natureza das condições de vida, e ao fim de quanto tempo a pessoa 
que viva nessas condições é considerada sem-abrigo. Associada às pessoas que dormem 
em abrigos ou que vivem nas ruas, deve a definição incluir aqueles que se encontram em 
instituições, hospitais ou prisões, que serão desinstitucionalizados e não têm para onde ir. 
Por exemplo, Rivlin (cit. por Pereira, Barreto e Fernandes, 2000) diferencia os sem-abrigo 
em termos da duração do período em que estes se encontram na rua e do consequente 
grau de vulnerabilidade. Distinguem-se, assim, quatro formas de sem-abrigo:

•	 O crónico, que passa grande parte da sua vida na rua, tem apenas dinheiro 
suficiente para gastos mínimos; pode manter uma rede de contactos sociais ou 
formar pequenas comunidades com pessoas na mesma situação; 

•	 O periódico, que tem casa, mas que, por vezes, a deixa indo viver para um albergue 
ou até mesmo para a rua, mantendo-se, no entanto, essa casa acessível;

•	 O temporário, que está numa situação de sem-abrigo devido a uma situação 
inesperada. Tem a capacidade para manter uma casa estável;

•	 Por último, o total, que é considerado o mais dramático de todos. Não tem casa, 
pernoita em albergues, igrejas, edifícios abandonados. Por norma, são pessoas 
traumatizadas por não manterem relações sociais na comunidade, e que não têm 
qualquer tipo de suporte social nem humanos.

Em tempos, a natureza das explicações para o surgimento dos sem-abrigo, estava 
centrada apenas nas características individuais dos sem-abrigo. No entanto, o aparecimento 

4  In Resolução do Conselho de Ministros n.º 107/2017, de 25 de julho
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em massa e a selectividade social do fenómeno, bem como a heterogeneidade de situações 
e de trajectórias que a situação de sem-abrigo encerra, colocaram em causa as explicações 
de carácter individual (Pereira, Barreto e Fernandes, 2000). Os estudos centrados apenas 
nos indivíduos não fariam mais do que identificar os factores vulneráveis, e não as causas 
dos problemas (Bento e Barreto, 2002).

Assim, é considerado que a abordagem mais adequada para a situação de sem-abrigo é 
a que considera a sua complexidade (Anderson e Christian, 2003; Clapham, 2003; Sosin, 
2003) de uma forma contextual, tendo em conta todos os factores que a podem influenciar, 
assim como a complementaridade entre diferentes factores (Meert et al., 2004).

Por isso, a situação de sem-abrigo não é um problema social distinto com características e 
causas únicas (Pleace, 1998) e, como tal, não deve ser conceptualizada enquanto problema de 
ordem estrutural ou de ordem individual, mas sim considerada na interacção e sobreposição 
entre estruturas sociais e circunstâncias individuais (Anderson e Christian, 2003), isto é, 
num modelo que integre ambos os tipos de fatores de risco (Commitee of the Regions e Shinn, 
cit. por Clapham, 2003, e que considere também a importância dos acontecimentos de vida 
como centrais na explicação da situação de sem-abrigo (Sosin, 2003).

Poderão existir quatro causas principais que contribuem para a situação de sem-abrigo: 
pobreza persistente, distúrbios de comportamentos, empobrecimento das redes sociais e 
perda de habitação acessível (Koegel et al.; Rossi, cit. por Shinn et al., 1998). Os factores 
estruturais estão relacionados com a organização da sociedade, tais como condições de 
emprego e do mercado habitacional, e políticas públicas, como as da saúde e da segurança 
social (Clapham, 2003), e os factores individuais estão relacionados com: perturbações 
psiquiátricas, défices educacionais e profissionais, desafiliação e falta de identificação 
cultural (Piliavin et al., cit. por Bento e Barreto, 2002).

Existem outros factores de risco que fazem uma pessoa tornar-se sem-abrigo, tais 
como: conflitos; fim de relações; abuso físico e sexual; falta de qualificações; desemprego; 
consumo de álcool e drogas; problemas de saúde mental e do foro judicial, ou seja, com 
o sistema de justiça criminal (prisões); endividamento; falta de uma rede de suporte 
social (Randall e Brown, cit. por Clapham, 2003); ou institucionalização ou morte de 
um progenitor durante a infância (Nordentoft e Wandall-Holm, cit. por WHO, 2005).

Uma abordagem mais centrada numa explicação da natureza dos problemas que 
afectam os sem-abrigo, apresenta três explicações:

•	 Ser sem-abrigo como uma opção de vida (decisão consciente em rejeitar a vivência 
numa casa convencional);

•	 Ser sem-abrigo devido a problemas patológicos (doença mental, droga/alcoolismo…);

José Lúcio e Filomena Marques
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•	 Ser sem-abrigo como consequência de acontecimentos ou circunstâncias negativas 
(violência doméstica, incapacidade financeira para manter um alojamento…) 
(“Estudo dos Sem-abrigo”, ISS, 2005).

Koegel et al. (cit. por Sousa e Almeida, 2001) argumenta que o aparecimento de 
pessoas sem-abrigo está intrinsecamente ligado às políticas que afectam o bem-estar das 
famílias, particularmente das mais pobres. Isto inclui as políticas relacionadas com a 
distribuição de rendimentos, com a habitação, com o emprego, com a educação, com 
o abuso de substâncias e com a saúde mental. Assim, a prevenção de situações de sem-
abrigo terá que passar necessariamente por mudanças nessas políticas.

Abordagem dos Sem-Abrigo de acordo com uma Perspectiva Ecológica

Ornelas (1997) refere que a Ecologia é um paradigma científico e um conjunto 
de valores, partindo do pressuposto de que o ambiente exerce efeitos significativos no 
comportamento humano. A Ecologia focaliza-se na relação entre os organismos e os 
recursos, chamando a atenção para o que está para além da pessoa. 

A perspectiva ecológica, segundo Kelly (cit. por Ornelas, 1997) transpõe a necessidade 
da observação dos indivíduos nos seus contextos naturais, propõe a impossibilidade de 
separação, dos métodos de investigação, dos valores subjacentes e do trabalho ou posição 
do interventor social.

A partir dos quatros princípios da perspectiva ecológica podemos compreender a 
relação do indivíduo com os contextos sociais. Neste contexto, pretende-se fazer uma 
analogia entre a perspectiva ecológica e a problemática da situação de sem-abrigo. Os 
quatro princípios da perspectiva ecológica são:

a) Princípio da adaptação: 

Está em causa a adaptação do indivíduo ao meio social e a sua relação com o 
mesmo. A especificidade dos recursos que o meio proporciona e como estes podem 
facilitar determinados comportamentos e constranger outros (Ornelas, 1997). O 
contexto social é estruturado em vários níveis de análise, em que cada um deles 
contribui para a compreensão do ambiente e os seus efeitos no comportamento 
(Bronfenbrenner, cit. por Toro et al., 1991). Quanto aos sem-abrigo, o princípio 
da adaptação demonstra que existem diversas influências de adaptação, que são: 
as influências socioculturais, onde se sugere a necessidade de considerar a forma 
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como os factores sociais e culturais influenciam esta problemática. Segundo Toro e 
Rojansky (cit. por Toro et al., 1991) numa análise dos factores que influenciaram a 
problemática dos sem-abrigo, sugere-se que o recente crescimento do fenómeno de 
sem-abrigo nos Estados Unidos, pode ser o resultado de diferentes manifestações 
culturais, o que diferencia este país dos outros. Na influência local é importante 
ter em conta os vizinhos, o meio em que interagem, tudo aquilo que os envolve 
localmente. Embora vários factores socioculturais vão no sentido de uma visão global 
dos sem-abrigo, a consideração de múltiplos níveis de análise sugere que o contexto 
de vizinhança fornece constrangimentos mais imediatos face aos sem-abrigo. De 
que forma as pessoas se enquadram no meio. Destaca a noção de que a adaptação 
funciona como uma interacção entre as características pessoais e as características 
individuais dos contextos; assim, nenhuma política, serviço, ou recurso deve ser visto 
como a única solução possível, visto que a situação de sem-abrigo é um fenómeno 
que aponta para um conjunto de factores ligados entre si (Toro et al., 1991).

b) Princípio dos Recursos Cíclicos (Cycling of Resources):

Se o princípio da adaptação realça uma visão contextual dos sem-abrigo, o 
dos recursos cíclicos promove um enfoque diferente na forma como os recursos 
no sistema social são definidos, distribuídos e melhorados. Adoptar a perspectiva 
de recursos cíclicos nos sem-abrigo, implica a procura das forças do indivíduo 
e da comunidade em que podem ser desenvolvidos e aplicados, tendo em 
consideração a forma como os recursos não explorados na comunidade podem ser 
melhor utilizados (Toro et al., 1991). A avaliação dos recursos a nível individual 
é importante para avaliar aqueles que são necessários para sobreviver como uma 
pessoa sem-abrigo nos mais variados contextos. Para o desenvolvimento das 
intervenções, a avaliação dos procedimentos para a utilização desses recursos, 
é essencial para clarificar a forma como as capacidades são distribuídas na 
comunidade e como a comunidade partilha as suas competências (Kelly, 1986).

c) Princípio da Interdependência:

Refere-se não somente à existência de uma influência mútua entre os 
componentes da comunidade, mas também à sua interacção dinâmica ao longo 
dos tempos. Este princípio realça a complexidade dos processos de mudança e 
aponta a comunidade como unidade base de intervenção (Ornelas, 1997). O 
princípio da interdependência pode ser aplicado em diferentes níveis de análise, 
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tal como os outros princípios ecológicos. Este princípio realça que, por exemplo, 
em contexto individual e familiar, tornar-se sem-abrigo envolve várias alterações 
na vida, como, por exemplo, na redefinição do papel da família, numa mudança 
individual e na rede social, ou no aumento de problemas de saúde (Streuning e 
Padgett, cit. por Toro et al., 1991).

d) Princípio da Sucessão: 

É particularmente relevante para estudar os ambientes sociais e acautela o 
investigador a avaliar e definir a mudança sistémica presente na comunidade antes 
de iniciar qualquer intervenção (Kelly, 1986). Isto implica que na avaliação dos 
ambientes ou contextos, estes não sejam designados como estáticos. Segundo 
este princípio os problemas e as limitações com que nos defrontamos residem 
na capacidade de visionar e criar novos contextos (Ornelas, 1997). Defende, 
igualmente, uma abordagem histórica e contextual na compreensão actual deste 
fenómeno social. Promove a compreensão temporal dos sem-abrigo incluindo os 
seus antecedentes, estádios ou fases, e reacções. 

Esta perspectiva (ecológica) dá relevância ao contexto em que os sem-abrigo 
estão inseridos e à complexidade das interacções ao nível social, pessoal, e 
económico, e os recursos oferecidos pelos serviços que afectam directamente o 
seu bem-estar. 

Em síntese, a perspectiva ecológica oferece um quadro de análise múltiplo e passível 
de adaptações dinâmicas aos estudos sobre os sem-abrigo. 

Conclusão 

Do que atrás ficou exposto, percebe-se que o fenómeno dos sem-abrigo é, pela própria 
essência da experiência humana, uma realidade multidimensional. No seu surgimento e 
permanência no tempo interactuam múltiplas causas que se estimulam e alimentam entre 
si. Os défices de rendimento, a falta de objectivos de vida e de realização pessoal, a ausência 
de respostas no quadro do mercado imobiliário, os limites das políticas públicas sectoriais, 
a privação, os problemas psicológicos e a fraca integração comunitária interagem para 
determinar a ocorrência de situações não condizentes com os princípios de solidariedade 
e fraternidade universal que deveriam nortear a vida das nossas sociedades. Importa, deste 
modo, promover uma atenção renovada sobre as experiências e os percursos de todos 
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aqueles que vêm negado o acesso a um bem crucial para a construção de um projecto de 
vida recompensador – a Habitação.
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Resumo

Neste texto de homenagem ao Doutor Luciano Lourenço, no âmbito da sua 
jubilação, pretendemos dar a conhecer uma possibilidade de pesquisa em Geografia 
Social, numa estreita ligação com as Ciências Cindínicas, ou seja, abordar a dimensão 
topológica dos sem-abrigo. Tendo em conta os pressupostos epistemológicos da escola 
que desenvolveu no âmbito da/dos Riscos, iremos discutir a dimensão teórico-
conceptual do tema, assim como analisar a dinâmica do fenómeno à escala nacional e 
à escala local de Coimbra, refletindo sobre caminhos de investigação desejáveis.

Palavras-chave: Geografia social, riscos sociais, sem-abrigo.

Abstract

“So many homes without people, so many people without a home”. The geography of 
homelessness from the perspective of social hazards. In this homage text to Doctor 
Luciano Lourenço, in the scope of his jubilation, we intend to raise awareness of a 
possibility of research in Social Geography, in a close connection with the Cyndinic 
Sciences, that is, to approach the topological dimension of homelessness. Considering 
the epistemological assumptions of the school that developed in the scope of/about 
Risks, we will discuss the theoretical-conceptual dimension of the subject, as well as 
analyse the phenomenon, regarding the national scale and the local scale of Coimbra. 
Also, to reflect about desirable research paths.
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Introdução

Numa entrevista de 2019, dada à Associação Portuguesa de Geógrafos1, o Doutor 
Luciano Lourenço destacou um livro que o marcou de forma indelével, de tal maneira 
que admite a sua influência para a escolha da Geografia enquanto percurso académico e 
profissional. Trata-se de “Escutismo para Rapazes”, da autoria de Robert Baden-Powell, 
obra publicada pela primeira vez em 1908, no Reino Unido. Uma leitura contemporânea, 
deverá ter sempre em conta o contexto temporal, social e cultural que influenciou a 
sua conceção e escrita. Todavia, transpostos para a atualidade os valores universais e as 
conjeturas estruturais da obra, percebe-se que é um livro onde se exorta à curiosidade 
pelo mundo que nos rodeia, ao desenvolvimento da vertente técnica de interação com 
a natureza e à importância do serviço às pessoas que fazem parte da nossa comunidade. 
No fundo, o autor transmite uma mensagem dinâmica de trabalho, dedicação, empatia e 
humanismo, que não nos deixa indiferentes.

Quem priva com o Doutor Luciano Lourenço, sabe bem que estas são qualidades 
que fazem parte da sua forma de estar e de ser, pelo que se compreende a razão que o 
levou a identificar-se com o livro e, quiçá, com a própria obra do fundador do escutismo. 
Baden-Powell (2018: 20) defende que “[…] a exploração é útil para qualquer modo de 
vida que se queira seguir […] [e] que serve de muito àquele que pretenda dedicar-se aos 
estudos científicos”. Esta forma de estar é intrínseca ao homenageado, um professor de 
excelência e de referência para várias gerações de estudantes, um investigador de renome 
entre os pares na Geografia e nas Ciências Cindínicas, um ser humano excecional 
enquanto mestre e amigo.

O prazer e a honra de privar com o Doutor Luciano Lourenço, fez-nos perceber que 
a sua visão, enquanto cientista, vai mais além, ao exortar jovens colegas a enveredarem 
por temas de investigação diferenciados dos cânones, abrindo caminhos para as novas 
ideias, para a ação e para a criatividade. É alguém que tem feito escola e que irá continuar 
a trabalhar na senda da valorização da Geografia e das Ciências Cindínicas, na totalidade 
das suas vertentes e derivações, estimulando a liberdade, o diálogo, a cooperação e o bom 
ambiente no cerne dos grupos de trabalho. Como pessoa, prevalece o homem de/da família, 
o amigo e o colega extremamente trabalhador, tranquilo e bem-humorado, de afável trato 
e de uma lisura incomum, que muito se preocupa com as pessoas que estão à sua volta, 
representando um cidadão digno e exemplar na sua comunidade.

1 Disponível em: http://www.apgeo.pt/42-luciano-lourenco (acedido a 19-3-2021)

Fátima Velez de Castro e Ana Maria Cortez Vaz
“Tanta casa sem gente, tanta gente sem casa” 

A geografia dos sem-abrigo na ótica dos riscos sociais. 
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É com profunda admiração e amizade que damos o nosso testemunho de inspiração 
que o Doutor Luciano Lourenço nos tem proporcionado ao longo dos anos de convívio e 
parceria, apresentando um texto não de passado, mas de futuro. Um tema que, inspirado 
na sua vasta obra como académico e nas suas caraterísticas como pessoa, queremos 
desenvolver do ponto de vista científico. Afirmamos, pois, que iremos continuar a sua 
Escola, inspiradas no Professor, no Investigador e no grande Amigo que é o Doutor 
Luciano Lourenço, valorizando o papel da Geografia nos estudos Cindínicos, ao colocar 
a investigação científica ao serviço do bem-estar social. 

“Tanta casa sem gente, tanta gente sem casa”: o mote para possibilidades de 

investigação em Geografia Social e Riscos

É quase certo que já nos deparámos com esta inscrição num muro ou numa parede de 
uma cidade. Este tipo de grafitagem, composta por frases que se tornaram motes de lutas 
sociais, tem como objetivo chamar a atenção para as geografias dos mais vulneráveis, que 
se veem privados das condições mais elementares de dignidade da sobrevivência humana, 
nomeadamente a habitação (Velez de Castro, 2021). Tendo como base este princípio, 
Clifford et al. (2009) destacam o papel fundamental da geografia humana para o estudo 
dos riscos sociais, no que concerne à análise e interpretação da produção de iniquidades 
territoriais. Também Lourenço e Amaro (2019) chamam a atenção para o facto de ser 
uma dimensão geográfica mais sensível à interpretação da vulnerabilidade e fragilidades 
sociais. Estas reflexões vão ao encontro das conceções teóricas de Beck (2015), o qual usa 
a expressão “sociedade de risco”, com o objetivo de abordar uma nova dinâmica social, 
onde as formas de vida tradicionais se transformam, o que leva a questionar os efeitos 
decorrentes de uma modernização bem-sucedida. Neste sentido, urge perguntar: será 
consequência disso a condição de vulnerabilidade da população sem-abrigo?

A dimensão da “casa”, enquanto espaço de luta, de resistência e de poder, assim como 
de privação de si mesmo, enquanto infraestrutura material, começou-nos a interessar, 
enquanto objeto de estudo em geografia social, pela atualidade do tema.  Já Lourenço 
e Velez de Castro (2019) na obra “Catástrofes Antrópicas: uma aproximação integral”, 
revelaram uma preocupação evidente em desenvolver o estudo dos riscos sociais, sendo 
que na mesma publicação Velez de Castro e Fernandes (2019) aprofundam a dimensão 
epistemológica do tema, referindo-se aos “Territórios quotidianos, riscos sociais e 
vulnerabilidade da população. Análise preliminar do conceito de urbicídio”, tendo em 
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conta o facto de determinadas ocorrências poderem desencadear situações de insegurança 
nas populações, tornando-as vulneráveis e mais suscetíveis a situações de perigo. Neste 
trabalho, constatou-se que a real ou potencial perda da casa – domocídio - é um tema 
que urge ser estudado, no que concerne à sua relação com as ciências cindínicas. Também 
Oliveira (2011) publicou “Processos de desterritorialização e filiação ao lugar: o caso da 
Aldeia da Luz”, sobre a necessidade de recolocação desta comunidade, por consequência 
do alagamento provocado pela construção da Barragem do Alqueva (Alentejo, 
Portugal). A investigação destacou a perda da casa, como objeto fundamental de estudo, 
nomeadamente na dimensão espacial e simbólica dos vínculos e dos laços estabelecidos 
com o território, e de como a privação do espaço de abrigo criava vulnerabilidades e 
influenciava na construção de novas territorialidades.

Pain et al. (2014) e Valentine (2013), no âmbito da geografia social, defendem que 
a casa não é apenas uma estrutura tridimensional, mas também rede de relações sociais, 
com forte valor simbólico, ideológico e de topofilia. A casa é percebida como um espaço 
privado, uma área de conforto, de segurança, um lugar de fuga às quotidianidades externas, 
um investimento emocional. Não é só um conjunto físico de materiais numa determinada 
localização, mas representa a vertente imaterial das relações sociais e íntimas. Pereira 
(2016) refere-se à importância da casa como um espaço de cariz simbólico e identitário 
do domínio privado, que ganha significado pelas práticas aí desenvolvidas. Parece-nos 
determinante a posição de Sommerville (1997), que identifica sete significados associados 
à casa nomeadamente: abrigo (local de segurança física e proteção); conforto individual 
(local de aconchego e bem-estar); conforto coletivo (local onde se estabelecem relações 
de apoio entre os membros do grupo); privacidade (local de controlo de quem e onde se 
entra em casa, podendo-se estabelecer barreiras físicas como portões, alarmes, etc.); raízes 
(local de  pertença, que não é alienante face à multidão; morada (local onde se dorme e se 
descansa, mas também de pertença formal; sucesso (local de materialização de um projeto 
de vida). Por isso, a casa dá sentido à perceção espacial do individuo-usuário sobre a sua 
vivência territorial. Bento (2004: 135) reforça o papel da casa materializada, não só por 
satisfazer as necessidades básicas dos indivíduos, mas “[…] antes de ser uma coisa entre as 
coisas do mundo, a casa é a possibilidade do mundo, um transcendente concreto […]”.

Em suma, do ponto de vista da geografia social e dos riscos, o estudo da privação 
da casa é essencial para se perceber como é que as populações estabelecem relações de 
equilíbrio com os territórios, ou no sentido oposto, como é que a quebra dessas relações 
pode gerar contextos de desequilíbrio e vulnerabilidade social, nomeadamente do ponto 
de vista dos sem-abrigo.
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Uma geografia dos sem-abrigo

A Estratégia Nacional para a Integração de Pessoas em Situação de Sem Abrigo 
(ENIPSA, 2017), apresenta a definição sem-abrigo como sendo “[…] aquela [pessoa] 
que, independentemente da sua nacionalidade, origem racial ou étnica, religião, idade, sexo, 
orientação sexual, condição socioeconómica e condição de saúde física e mental, se encontre 
sem teto […] [e/ou] sem casa”.2 Na situação “sem-teto”, incluem-se aqueles que vivem em 
espaços públicos (pontes, viadutos, jardins, passeios, paragens de autocarros, etc., como 
é visível na foto 1), abrigos de emergência (instalações de pernoita, de caráter limitado 
e temporário) e locais precários (casas e outros edifícios abandonados, vãos de escadas, 
entradas de prédios, etc.). 

As pessoas “sem-casa” são as que se encontram em alojamentos (relativamente) 
temporários, numa lógica de resposta a uma situação de risco social eminente (casas de 
acolhimento, lares residenciais, centros de acolhimento, residências de reinserção social, 
etc.). Apesar da importância da casa como estrutura tridimensional materializada, a 
espacialidade e a dimensão social afetiva dos laços é igualmente importante para a génese 
da condição desta população vulnerável.

Lima (2018) defende que o isolamento social está ligado ao início da vivência de rua 
de muitos sem-abrigo. Aldeia (2014) corrobora esta ideia, ao reforçar que o fenómeno 
dos sem-abrigo está relacionado com situações de pobreza, não só por via da carência de 

2 Definição disponível em: http://www.enipssa.pt/conceito-de-pessoa-em-situacao-de-sem-abrigo (acedido a 12-3-2021)

Fot. 1 - Sem-teto em Montreal, 
Canadá (Arquivo fotográfico pessoal 

de Dalma Macedo, 2010).

http://www.enipssa.pt/conceito-de-pessoa-em-situacao-de-sem-abrigo
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meios financeiros, mas acima de tudo pela degradação e ausência de laços sociais com o 
mundo do trabalho, com a comunidade e com a família. Segundo o autor, é este cenário 
de precarização que cria a situação de vulnerabilidade inerente a certos indivíduos, que 
acabam a viver na rua. Bento (2004) já vinha reforçando esta ideia, de que se trata de 
uma população interiormente fragilizada por vinculações inseguras, pela condição de 
isolamento, de rutura emocional, pela ausência de um sentimento de pertença familiar, 
onde é notório o empobrecimento das suas redes de relações sociais primárias, assim como 
a frouxidão dos laços que estabelecem com as instituições. 

São, portanto, pessoas despojadas da sua condição cidadã, que os marginaliza em várias 
frentes. Do ponto de vista geográfico e social, são indivíduos proscritos e espoliados do espaço 
urbano público e privado. Sobre esta questão, de certa forma patente na foto 2, Nobre (2015: 
162) constata que “[…] na cidade contemporânea estão em curso processos de controlo social que 
vão recusando um lugar aos indivíduos sem-abrigo. Constata-se a existência de diversos mecanismos 
de contenção, de deslocação e de manutenção fora de zonas específicas, que se entrecruzam e limitam 
as possibilidades de (sobre)vivência dos sem-abrigo. […]”. 

Fot. 2 - Estratégia de retirada 
de sem-teto do espaço público de 
Miami, EUA (Arquivo fotográfico 
pessoal de Dalma Macedo, 2010).

Esta rejeição da partilha do espaço, acaba por intensificar os múltiplos fatores de 
risco para a permanência nas ruas, identificados por Caton et al. (2005), que os autores 
sintetizam em três dimensões: demográfica (idade, sexo, habilitações literárias, profissão, 
emprego, etc.); familiar (apoio, funcionalidade e disfuncionalidade) e saúde (doenças 
mentais, dependência de drogas, stress pós-traumático, personalidade antissocial, bem 
como a falta de acesso aos serviços médicos). Segundo os autores, a conjugação e dinâmica 
destes fatores determina o tempo de permanência no espaço público. Gomes e Guadalupe 
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(2011: 73) acrescentam que o fenómeno dos sem-abrigo “[…] é uma problemática 
multidimensional, que pode afetar não só os indivíduos mais vulneráveis às situações de risco, 
como também aqueles que se encontram numa situação social e económica estável que, num 
certo período das suas vidas, se destabiliza radicalmente. […]”.

Tendo em conta o contexto nacional português, assim como o caso específico de 
Coimbra, pareceu-nos pertinente abordar o tema dos sem abrigo, uma vez que a 
observação empírica diária nos tem permitido perceber o uso do espaço urbano por esta 
população. Além disso, preocupa-nos, enquanto investigadoras e cidadãs, a dimensão da 
vulnerabilidade social desta população em risco.

A vulnerabilidade dos sem-abrigo em Coimbra

Antes da escala local, a nacional: a “Estratégia Nacional para a Integração de 

Pessoas Sem Abrigo 2017-2023”

A apresentação pública da ENIPSSA – Estratégia Nacional para Integração de Pessoas 
Sem Abrigo – ocorreu a 14 de março de 2009, tendo sido materializada por 23 entidades 
(18 públicas e 5 privadas), através da assinatura de carta de compromisso, com o objetivo 
de “Consolidar uma abordagem estratégica e holística de prevenção e intervenção, centrada 
nas pessoas em situação de sem-abrigo, por forma a que ninguém tenha de permanecer na rua 
por ausência de alternativas” (ENIPSSA, 2017)3. Além de uma abordagem centrada no 
que são os direitos humanos e a realização da dignidade da pessoa, esta estratégia envolve 
a análise, monitorização e intervenção na multidimensionalidade e complexidade das 
situações de sem-abrigo, tendo-se a preocupação de promover a participação proativa em 
processos de inserção social desta população.

A ENIPSSA 2017-2023 assenta em 3 áreas estratégicas, que se constituem como eixos de 
ação, a saber: Eixo 1) “[…] promoção do conhecimento do fenómeno das pessoas em situação de 
sem-abrigo, informação, sensibilização e educação, configura um conjunto de medidas que visam 
o conhecimento permanente do fenómeno a vários níveis, permitindo a troca de informação, 
a planificação e a tomada de decisões políticas.”; Eixo 2) “[…] reforço de uma intervenção 
promotora da integração das pessoas em situação de sem-abrigo de forma a garantir a qualidade, 
eficácia e eficiência em duas vertentes fundamentais […]” – preparação da intervenção técnica 

3 Informação disponível em: http://www.enipssa.pt/visao (acedida a 30-3-2021). 

http://www.enipssa.pt/visao
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e qualidade das respostas dirigidas à população sem-abrigo; Eixo 3) “[…] coordenação, 
monitorização e avaliação da ENIPSSA, visam colmatar a complexidade inerente à coordenação, 
monitorização, implementação e avaliação da Estratégia […]” (Ob.Cit.)4.

O relatório de avaliação do plano anterior – ENIPSSA 2009-2015 – permitiu tirar ilações 
para a constituição do documento atual, nomeadamente, a de manter os objetivos e metas 
já delineados, e dos quais destacamos alguns, que nos pareceram mais relacionados com a 
dimensão da mitigação dos riscos sociais, tais como: promover um conceito único de “pessoa 
em situação de sem-abrigo” a nível nacional; combater a discriminação; fomentar o aumento 
de soluções e respostas de alojamento, capacitação, educação e inserção social; assegurar acesso 
aos serviços de saúde; assegurar o acesso a medidas de apoio à integração de migrantes.

Uma análise geral à escala nacional, permite-nos perceber a dimensão quantitativa do 
fenómeno (fig. 1).

Da totalidade dos indivíduos sinalizados, a Área Metropolitana de Lisboa revela a 
presença de 56% do total de sem-abrigo no país, seguido da região Norte (22%) e da 
região Centro (13%). O Alentejo e o Algarve revelam a presença de 9% do total de sem-
abrigo, sendo a segunda região aquela que apresenta valores ligeiramente mais elevados. 
De uma forma geral, a prevalência de sem-teto e sem-casa apresenta um comportamento 
geográfico semelhante, à exceção do Alentejo, que apresenta valores superiores ao Algarve, 
no respeitante à prevalência de situações de pessoas sem-casa. 

No que concerne à mobilidade destes indivíduos, é possível fazer algumas inferências 
a partir dos dados patentes na fig. 2.

4 Informação disponível em: http://www.enipssa.pt/eixos-de-intervencao (acedido a 30-3-2021).

Fig. 1 - N.º de pessoas em 
situação de sem abrigo, 
sem casa e sem teto, em 

Portugal Continental, por 
NUT II, a 31/12/2019 

(Fonte: adaptado de 
ENIPSSA, 2020).
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Norte 694 877 1571

Centro 465 483 948

AMLisboa 1071 2883 3954

Alentejo 100 60 160

Algarve 437 37 474

2767 4340 7107
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Há 3 ideias que nos parecem importantes referir. A primeira é a de que 25% dos 
sem-abrigo são estrangeiros (PALOP, países intra e extra UE), o que nos leva a crer que 
será importante perceber se se trata de situações de fracasso migratório no processo de 
reterritorialização, ou seja, de exclusão laboral ou social, que tenha conduzido estes 
indivíduos à rua. Por outro lado, se está patente a dimensão da saúde, isto é, se o risco 
patente se relaciona não só com a falta de respostas do mercado-de-trabalho, da inclusão 
social, mas também de respostas ao nível da saúde, nomeadamente mental.

 A segunda é a de que 17% tem naturalidade desconhecida, o que revela 
a fragilidade desta população no que concerne a laços e referências, que vão desde o 
espetro familiar ao de cidadão, que parece ter abdicado e/ou excluído dos vínculos sociais 
ao território de pertença. A terceira é que 29% dos sem-abrigo vive no município de 
naturalidade, enquanto 28% é oriundo de outros municípios portugueses. Significa que, 
em termos gerais, parece haver uma tendência para mobilidade interna e externa ao país, 
sendo que a maior parte desta população vulnerável não se encontra no seu local de 
origem. Em termos geográficos, podemos ainda constatar que, de 2018 para 2019, a 
região Centro tem vindo a notar o aumento do número de situações de sem-abrigo, tanto 
no caso dos sem-teto, como no caso dos sem-casa (fig. 3).

Embora se trate de uma análise que nos permite avaliar a taxa de variação referente 
a 12 meses, não podemos deixar de ter em conta que se verificou um decréscimo dos 
indivíduos sem-casa nas regiões Norte, Alentejo e Algarve, assim como de sem-abrigo, 
no geral (exceto no Algarve). Todavia, a Área Metropolitana de Lisboa e a região Centro, 
em especial esta última, revelou um aumento significativo em todas as frentes, o que vem 
ao encontro das observações empíricas por nós verificadas, as quais são corroboradas por 
estes valores, assim como pelo trabalho técnico realizado pela autarquia de Coimbra e 
pelas instituições da cidade e da região.

Fig. 2 - Naturalidade dos sem-
abrigo (%), a 31/12/2019, a viver em 

Portugal Continental, por NUT II 
(Fonte: Adaptado de ENIPSSA (2020)

Portuguesa (município atual)

Portuguesa (outro município)

Países da UC

PALOP

Outos países

Desconhecida
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O caso do concelho de Coimbra

Dados referentes ao município de Coimbra (fig. 4) revelaram que a 23/2/2021, estavam 
sinalizados, no concelho, 221 sem-abrigo, sendo a maior parte casos (182) de indivíduos 
sem-casa (82,4%). A viver na rua foram identificadas 39 pessoas, correspondendo a 
17,6% do total de casos. Em termos de género, é notória a prevalência de homens sem-
abrigo (189 casos – 85,5%), relativamente a mulheres (32 casos – 34,5%).
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Fig. 3 - Localização de Coimbra
(Fonte dos dados: adaptado de GoogleMaps, 2021).
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A análise da dimensão etária permite perceber que a estrutura demográfica desta 
população inclui indivíduos dos 18 aos 69 anos (fig. 5).

Fig. 5 - Distribuição de pessoas 
sem abrigo (%), por grupos 

etários, no concelho de Coimbra, 
a 23/2/2021 (Fonte: Adaptado 

NPISA, Coimbra, 2021).

Há uma concentração significativa (63%) de indivíduos entre os 30 e os 59 anos de 
idade, não sendo de menosprezar valores de população mais jovem (7% são indivíduos dos 
18 aos 29 anos) e no final da vida ativa (15,6% são indivíduos dos 60 aos 69 anos). Tendo 
ainda em conta informações disponibilizadas pelo município, o concelho de Coimbra 
tem recebido casos oriundos de outras áreas da região, em parte por aqui estarem sediadas 
mais instituições que podem dar respostas variadas a casos de sem-abrigo.  Não se trata da 
institucionalização em si, mas de auxílios sociais, oriundos do apoio de proximidade, por 
exemplo, em termos de cuidados de higiene e de alimentação (fot. 3).

Fot. 3 - Centro Municipal de 
Integração Social, no Pátio 
da Inquisição, em Coimbra 
(Arquivo fotográfico pessoal 

(2021).
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No que concerne a estes serviços básicos, além da Câmara Municipal de Coimbra, 
outras instituições estão envolvidas no apoio, nomeadamente financeiro (ação social) 
e habitacional, nomeadamente: Instituto da Segurança Social de Coimbra; AMI – 
Assistência Médica Internacional (Centro Porta Amiga); ARS - Administração Regional 
de Saúde do Centro; Cruz Vermelha Portuguesa; Associação CASA – Centro de Apoio 
ao Sam Abrigo; Associação Integrar (CAIS); Fundação ADFP (Casa Dignidade); Cáritas 
Diocesana de Coimbra (Centro de Alojamento Temporário Farol); Casa Abrigo Padre 
Américo (Venerável Ordem Terceira de São Francisco); AnaJovem; ACERSI – Associação 
de Cozinhas Económicas Rainha Santa Isabel; Associação Ninho da Mariazinha; Associação 
Todos pelo Outro; SICAD – Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas 
Dependências; e Centro de Acolhimento João Paulo II.. À escala local, é muito importante 
o papel das Comissões Sociais de Freguesia (são 18 no concelho), no contexto dos riscos 
sociais, nomeadamente na sinalização de situações de vulnerabilidade, de exclusão e de 
pobreza conducentes a situações de sem-casa, em especial sem-teto (fig. 6).

Fig. 6 - Representação cartográfica esquemática dos sem-teto em Coimbra (locais de pernoita), 
a 23-2-2021 (Fonte dos dados: StoryMaps, 2021).

A geografia dos sem-abrigo em Coimbra, fez-nos tentar perceber a dinâmica das suas 
opções territoriais, pelo que desenvolvemos uma representação cartográfica esquemática 
em StoryMaps, com o objetivo de reproduzir os lugares de referência, neste caso dos sem-
teto na cidade5. Ao representarmos os locais de pernoita no espaço público, houve duas 
constatações que sobressaíram. A primeira foi referente à localização: embora haja pontos 

5 O projeto está disponível e pode ser consultado em: https://storymaps.arcgis.com/stories/
d0bcd5822a4246528939971d704bce53 (acedido a 31-3-2021).
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mais afastados do centro da cidade (Ingote), a grande maioria ocupa espaços públicos na 
Baixa de Coimbra, relativamente perto de instituições onde recebem apoio social, assim 
como nas imediações de indivíduos sem-casa, que vivem em quartos e pensões, nesta área 
da cidade.

A segunda foi referente à representação, na totalidade dos sem-abrigo do concelho: 
estima-se que 23% usam o espaço público como local de pernoita (sem-teto), enquanto 
24% recorrem a instituições de acolhimento ou a apoios sociais, que lhes permite 
arrendar um quarto particular ou em pensão (sem-casa). Todavia, em 32% dos casos, 
não foi possível determinar o local de pernoita, dado como “incerto/desconhecido”. 
Este facto está relacionado com a própria situação de vulnerabilidade destes indivíduos, 
que alteram o seu local de pernoita por iniciativa própria, mas também por motivos 
alheios, relacionados com situações de perigo (despejos, agressões, conflitos) derivantes 
da dinâmica social dos locais de referência do quotidiano. Neste sentido, urge continuar 
o trabalho na ótica das ciências cindínicas, nomeadamente dos riscos sociais, tendo em 
conta a necessidade de se perceber as dinâmicas territoriais desta população desfavorecida, 
cujas geografias necessitam ser cartografadas e analisadas.

Notas conclusivas: caminhos a percorrer

O enquadramento dos sem-abrigo na temática de investigação dos riscos 
antropossociais, com abordagem eminentemente geográfica, é algo que pretendemos 
continuar a desenvolver, não apenas do ponto de vista disciplinar, mas tendo em conta 
uma visão científica holística. Tal como defende Aldeia (2012), deve-se ir além da 
tendência de quantificação ou da individualização patológica, para se abrir o âmbito da 
investigação a perspetivas diversificas e transversais, com efeitos integrativos e práticos 
na vida dos sem-abrigo. Também Barreto et al. (2019) advogam esta ideia, destacando a 
necessidade de reunir perspetivas que incluam o campo social, da saúde, da habitação, do 
acesso aos serviços e instituições e do cuidado.

A complexidade das situações e dificuldade de resposta a esta população vulnerável, 
que a coloca em situação de risco social de exclusão e pobreza, a isso obrigam. Dimensões 
como a fragilidade da saúde mental, a dificuldade de inclusão no mercado de trabalho, o 
próprio acesso a habitação condigna, são algumas das questões que necessitam de resposta. 
As políticas públicas, no que tem sido possível, tentam responder às demandas: veja-se 
o caso da “Estratégia Nacional para a Integração de Pessoas em Situação de Sem Abrigo”. 



Refira-se também o recente exemplo do enquadramento legal do Plano Nacional de 
Alojamento Urgente e Temporário, que deverá ser aprovado no 1.º semestre de 2021, que 
tem como um dos objetivos principais, o de criar 2.130 alojamentos de emergência ou 
de acolhimento, não só para indivíduos sem-abrigo, mas também para outras pessoas em 
risco (Ministério do Planeamento, 2021).

Todavia, ainda há ainda muitos caminhos a percorrer. Em jeito de conclusão, 
deixamos uma reflexão final, que nos ficou deste estudo. Enquanto estávamos a recolher 
dados para a realização deste trabalho, foi-nos dado a conhecer o facto de ser cada vez 
mais difícil encontrar quartos para arrendar na Baixa de Coimbra, pois com o crescimento 
da atividade turística na cidade, os proprietários estão a transformar os seus imóveis, 
adaptando-os ao “alojamento local”. Se, por um lado, Coimbra e a região muito têm a 
ganhar com o desenvolvimento do turismo, por outro, o avanço do setor está a promover 
mudanças estruturais no sistema urbano, que acabam por se refletir no fenómeno da 
gentrificação, o qual acentua ainda mais a exclusão desta população do direito à cidade. 

É por isso que a geografia social e as ciências cindínicas não podem ficar indiferentes 
ao fenómeno dos sem-abrigo, uma população com muitas “feridas”, carências, invisível, 
com necessidade de se tornar vista e ouvida, para que possa ter acesso a uma vida estável 
e à realização plena da cidadania.
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Resumo

O envelhecimento da população é uma incontornável realidade global. As pessoas 
com 65 anos ou mais representavam 6% da população mundial em 1990, e esta 
proporção deverá aumentar para 16% em 2050. Ao mesmo tempo, e apesar de uma 
evidente variabilidade espacial, tem-se assistido ao aumento dos eventos extremos, da 
sua frequência e intensidade. Este texto incide sobre a dimensão da crise e do pós-
crise, e em particular sobre a vulnerabilidade e resiliência das pessoas idosas. Procura 
explorar o modo como as crises afectam a população idosa. A resiliência e a 
vulnerabilidade são frequentemente o resultado de vulnerabilidades ou capacidades 
pré-existentes, o que obriga a uma melhor monitorização e identificação, no futuro, 
dos diversos impactos sociais e de saúde sentidos pela população idosa.
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Abstract

Ageing and crises. Population ageing is now a global reality. People aged 65 and over 
represented 6% of the world population in 1990, and this proportion is expected to 
reach 16% in 2050. At the same time, and despite an evident spatial variability, there 
has been an increase in extreme events, in its frequency and intensity. This text focuses 
on the dimension of the crisis and the post-crisis. It focuses in particular on the 
vulnerability and resilience of older people. It seeks to explore how crises affect them. 
Resilience and vulnerability are often the result of pre-existing vulnerabilities or 
capabilities, which requires better monitoring and identification of the various social 
and health impacts experienced by older people.
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Introdução

O envelhecimento da população é uma incontornável realidade global. As pessoas 
com 65 anos ou mais representavam 6% da população mundial em 1990, e esta proporção 
deverá aumentar para 16% em 2050 (UNDESA 2019). Ao mesmo tempo, e apesar de 
uma evidente variabilidade espacial, tem-se assistido ao aumento dos eventos extremos, da 
sua frequência e intensidade (Cansler & McKenzie, 2014; Field, Barros, Stocker, & Dahe, 
2012; Habeeb, Vargo, & Stone, 2015; Landsea, Vecchi, Bengtsson, & Knutson, 2010). 
Os custos económicos e humanos desses eventos de grande diversidade (Field et al., 2012; 
Lourenço & Amaro, 2018) tem vindo a aumentar, devido ao aumento populacional, à 
crescente ocupação do solo, e à persistência de desigualdades.

Se o conceito de risco se define a partir da tripla dimensão de risco propriamente 
dito, de perigo e de crise (Lourenço, 2003), e se a vulnerabilidade das pessoas e das 
comunidades – que pode corresponder a vulnerabilidades físicas, financeiras, materiais, 
sociais, psicológicas, a uma dimensão individual e/ou colectiva, a uma escala local ou 
regional, este envelhecimento demográfico expressa-se então em pelo menos três vertentes:

•	 Na própria existência, extensão espacial ou intensificação do risco e da sua 
manifestação (o perigo), enquanto “sistema complexo de processos cuja modificação 
de funcionamento é susceptível de acarretar prejuízos directos ou indirectos (perda de 
recursos) a uma dada população” (Faugères, 1990, citado em Lourenço & Amaro, 
2018:26);

•	 Na dimensão da crise, entendida como o “perigo efectivo” (Lourenço & Amaro, 
2018), quando se torna necessário agir no terreno e as pessoas idosas constituem 
o grupo mais frágil, devido à sua condição de mobilidade mais reduzida, ao 
seu frequente isolamento (social e/ou geográfico), ao grau de penetração das 
comunicações móveis mais baixo, às condições económicas e de habitação 
frequentemente precárias, e até mesmo a um apego ao local mais forte que chega 
a tornar mais difícil a sua evacuação;

•	 Na dimensão do pós-crise, com a necessária recuperação a médio e longo prazo 
em que as pessoas idosas são passíveis de ser ao mesmo tempo o receptáculo 
principal das medidas a adoptar e recursos locais preciosos para a implementação 
das mesmas.

Deste modo, o envelhecimento da população é frequentemente visto como um factor 
da existência do risco: nas áreas de baixa densidade do nosso país, tem sido apontado 
como um dos factores principais do aumento da ocorrência de incêndios rurais (Nunes, 
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Lourenço, & Meira, 2016) – uma população envelhecida associa-se a uma maior 
susceptibilidade e uma maior probabilidade de ocorrência de determinados eventos. É 
também considerado como uma agravante desse risco, devido a mais baixos níveis de 
sensibilização e preparação a eventos adversos (Heller, Alexander, Gatz, Knight, & Rose, 
2005). É, por fim, um factor de acentuação da crise e de dificuldades de gestão do pós-
crise, devido às várias vulnerabilidades da população idosa.

Este texto incide sobre a dimensão da crise e do pós-crise. Incide em particular sobre 
a vulnerabilidade, resiliência e perspectiva das pessoas idosas, mais do que sobre uma 
perspectiva de protecção civil. Procuraremos explorar, embora de forma algo superficial, 
o modo como o envelhecimento da população enfrenta as crises. A população idosa será 
aqui entendida como o conjunto das pessoas com 65 ou mais anos – uma definição 
convencional e com raízes nas políticas públicas e sociais (Phillipson, 2013), discutível 
e de facto cada vez menos consensual. Esboçaremos num primeiro momento um 
panorama do envelhecimento demográfico à escala global, mostrando ao mesmo tempo 
em que dimensões da vida individual se reflecte o envelhecer. Num segundo momento, 
examinaremos o modo como as pessoas idosas respondem às crises, em função das suas 
vulnerabilidades e dos seus níveis de resiliência.

O envelhecimento

O envelhecimento demográfico global

O mundo está a envelhecer. A idade média da humanidade é de cerca de 30 anos, 
mais seis ano do que em 1950, e o número de pessoas idosas aumenta de forma constante. 
Apenas 6% da humanidade tinha 65 anos ou mais em 1990; em 2050 a proporção será de 
16% (UNDESA, 2019). Até um período recente, os problemas sociais associados a novos 
padrões de envelhecimento eram frequentemente vistos como uma questão relacionada 
com os países ocidentais. Os países com a maior proporção de pessoas com 65 anos ou 
mais encontram-se de facto na Europa, com a notável excepção do Japão, o país com a 
maior esperança de vida: 84,4 anos em 2019 (UNDESA, 2019). As estimativas para 2020 
mostram que a Europa e a América do Norte têm as maiores proporções de pessoas com 
65 anos ou mais (18,3%), seguidas pela Austrália e Nova Zelândia (16,2%).

As previsões actuais indicam que o envelhecimento da população irá continuar nas 
próximas décadas. Por volta de 2050, 1 500 milhões de pessoas deverão ter 65 anos ou 
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mais, representando um aumento de 113% em 30 anos. Quase 200 milhões de pessoas 
com 65 anos ou mais estarão a viver na África Subsaariana, no Norte da África ou na Ásia 
Ocidental; 900 milhões na Ásia (Ásia Central e Meridional, Leste e Sudeste Asiático); 
e quase 150 milhões na América Latina e no Caribe. Irão totalizar 1 250 milhões de 
pessoas, em comparação com 200 milhões na Europa e 96 milhões na América do Norte 
(UNDESA, 2019).

Ao mesmo tempo, a esperança de vida deverá estar em aumento em todas as regiões do 
mundo. Enquanto a Europa (78,3 anos), América do Norte (79,1 anos), Austrália e Nova 
Zelândia (83,0 anos) lideram, o Norte da África e a Ásia Ocidental tinham uma esperança 
de vida à nascença de 73,4 anos, que deve aumentar para 77,6 anos até 2045-2050, o Leste 
e Sudeste Asiático devem aumentar de 76,3 anos para 79,8 anos, e a América Latina e o 
Caribe devem aumentar de 75,2 anos para 79,7 anos (UNDESA, 2019). O aumento da 
longevidade também significa que o número e a proporção de pessoas com 80 anos ou 
mais devem aumentar significativamente nas próximas décadas. Enquanto 5,3% das pessoas 
que vivem na Europa e 4,0% na América do Norte têm 80 anos ou mais em 2020, a sua 
proporção deve chegar aos 10,1% e 8,7, respectivamente, em 2050. No Leste e Sudeste 
Asiático, essa proporção deverá passar de 2,1% para 7,3% no mesmo período. À escala 
global, a proporção projectada de pessoas com 80 anos ou mais deve aumentar de 145,5 
milhões em 2020 para 426,4 milhões em 2050.

O envelhecimento na trajectória de vida da pessoa

O envelhecimento, vivido como processo individual, corresponde, de um ponto de 
vista biológico, a um processo dito incapacitante (Lawrence & Jette, 1996; Verbrugge 
& Jette, 1994), o qual resulta da degradação das propriedades funcionais das células, 
tecidos e órgãos (Fedarko, 2011; Westendorp & Kirkwood, 2007). Esta evolução traduz-
se normalmente numa deterioração gradual de várias funções fisiológicas (respiratórias, 
cardiovasculares, endócrinas) e na diminuição das funções motoras (locomoção, resistência 
ao esforço), cognitivas (memória, funções executivas) e sensoriais (visão, audição). A 
exposição ao longo da vida a um amplo leque de externalidades com impactos diretos na 
morbilidade e na mortalidade também contribui para as condições do envelhecimento. 
Exemplos abundam e a investigação recente vem reforçando a ligação. Existem por 
exemplo evidências de uma associação entre a presença de partículas finas no ar e a 
deterioração da função cognitiva (Ailshire & Clarke, 2015) e das funções respiratória e 
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cardiovascular (Stieb et al., 2017), e um aumento na obesidade (Zhang, Wang, Zhang, & 
Nazroo, 2019) e na mortalidade (Wen & Gu, 2012).

Às dificuldades cognitivas, físicas e mentais sentidas ao longo do processo de 
envelhecimento acrescem as perdas sociais e psicológicas. Estas perdas relacionam-se 
com a acumulação no tempo de diversos eventos traumáticos, entre os quais as perdas 
psicológicas associadas ao declínio progressivo, com consequências nos níveis de auto-
estima e confiança, a perda dos entes queridos, com consequências emocionais e práticas, a 
perda da rede de vizinhança e amigos; a interrupção da condução, progressiva ou abrupta, 
que resulta da diminuição das capacidades da pessoa e/ou do seu grau de confiança ao 
conduzir na estrada e se traduz na diminuição das actividades e interacções sociais. Este 
último evento é o primeiro predictor de sintomas depressivos na população idosa.

Contudo, o processo de envelhecimento e as perdas biológicas, sociais e psicológicas 
associadas não se distribuem de maneira uniforme ou aleatória no espaço. Nas últimas 
três décadas, a melhoria da compreensão dos chamados determinantes sociais da saúde 
(Marmot & Wilkinson, 2005) permitiu um maior reconhecimento do papel dos 
ambientes residenciais na saúde e no comportamento das pessoas. A exposição a factores 
de risco, os comportamentos e os modos de vida, a existência de apoios (institucionais 
ou informais), todos com efeitos importantes na progressão ou no abrandamento do 
processo incapacitante, variam de acordo com a situação socio-económica do indivíduo e 
o seu nível de literacia, as suas condições materiais, os atributos do local onde reside, e a 
organização e distribuição de serviços e amenidades.

As pessoas idosas e a crise

Vulnerabilidades à crise

A maior vulnerabilidade das pessoas idosas à emergência de crises, curtas e longas, 
reflecte-se na frequente sobre-representação dessas faixas etárias nos grupos mais afectados 
(Tuohy, Stephens, & Johnston, 2014). Por exemplo, as pessoas com 75 anos ou mais 
representaram quase 83% do excesso de mortalidade em França durante a onda de calor 
de 2003 (Poumadère, Mays, Le Mer, & Blong, 2005; Powell, Plouffe, & Gorr, 2009). 
Em Kobe, Japão, mais de 50% das vítimas imediatas do terramoto de 1995 eram pessoas 
idosas, e a proporção ascendeu a mais de 90% no conjunto das vítimas subsequentes 
(WHO, 2008). As pessoas idosas corresponderam também ao grupo etário com maiores 
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vítimas do furacão Katrina em 2005 (Stephens et al., 2007). A pandemia de COVID-19 é 
o exemplo mais recente de uma crise que afecta com maior intensidade a população idosa, 
sendo a idade um factor de risco: nos Estados Unidos 80% das vítimas mortais tinham 65 
ou mais anos (Freed, Cubanski, Neuman, Kates, & Michaud, 2020).

É possível que em certos casos os níveis de preparação e consciencialização da população 
idosa sejam uma parte da explicação, uma vez que este grupo etário evidencia menor 
tendência para ter um plano de acção na eventualidade de um evento extremo (Al-rousan, 
Rubenstein, & Wallace, 2014; Heller et al., 2005). É também certo que os idosos são um 
grupo particularmente vulnerável devido à mobilidade reduzida, ao aumento dos problemas 
de visão, aos problemas auditivos e ao maior risco de stress térmico (Kenny, Yardley, Brown, 
Sigal, & Jay, 2010). Contudo, esta visão de um grupo etário homogéneo não corresponde 
à realidade que a dimensão social da vulnerabilidade acarreta. A vulnerabilidade social é 
produzida fora do contexto dos desastres e reproduz processos sociais, económicos e políticos 
(Wisner, Blaikie, Blaikie, Cannon, & Davis, 2004). As crises não devem ser vistas apenas 
como um evento externo que afecta os idosos e se alimenta das suas incapacidades intrínsecas 
e meramente individuais. Na realidade, o aumento da vulnerabilidade dos idosos, quando 
existe, é principalmente o resultado de um ambiente físico, económico e social desfavorável 
à sua resiliência. Por exemplo, os impactos de vários eventos climáticos na saúde devem ser 
interpretados como o resultado, não do evento climático, mas da solidão, das condições da 
habitação e das iniquidades sociais (Belmin et al., 2007). Essas iniquidades, que tornam 
necessário o melhor reconhecimento da heterogeneidade da população idosa, têm várias 
consequências que desempenham um papel cumulativo na vulnerabilidade associada à idade: 
as condições higrotérmicas das habitações estão associadas às condições sócio-económicas; 
a regulação da temperatura corporal e a mobilidade são afectadas negativamente pela 
existência de co-morbilidades e pela existência de desigualdades sócio-espaciais; a pobreza 
está associada à escassez de recursos e à baixa resiliência; e as desigualdades de vulnerabilidade 
na população idosa são agravadas por diferenças de literacia e de recursos económicos, pelo 
diferencial de acesso a ferramentas digitais e às informações.

O pós-crise: entre a vulnerabilidade e a resiliência

O pós-crise é geralmente marcado, no caso das pessoas idosas, por dois grandes tipos de 
consequências de médio e longo prazo: (i) consequências psico-sociais e de saúde mental; 
(ii) consequências em saúde.
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As primeiras encontram-se sobretudo relacionadas com perdas financeiras e materiais, 
com uma ruptura nas condições (e por vezes localização) da habitação, do local de residência 
e da continuidade das redes de apoio. As consequências psicológicas e de saúde mental 
advêm do trauma vivido pelas pessoas idosas, particularmente numa altura de maior 
fragilidade, possivelmente ligada às condições de isolamento, à viuvez, a questões de saúde 
já previamente sentidas. Elevados níveis de depressão têm sido identificados em diversas 
ocasiões, após os furacões Katrina e Rita de 2005 e na sequência da maré negra de 2010 no 
Golfo do México (Cherry et al., 2015), após o terramoto de Taiwan em 1999 (Watanabe, 
Okumura, Chiu, & Wakai, 2004) ou ainda após o incêndio de Fort McMurray, no Canadá, 
em 2016 (Agyapong et al., 2018). Contudo, é importante referir que as pessoas idosas não 
são necessariamente as menos resilientes no pós-crise (Rafiey et al., 2016). A evidência actual 
não permite concluir claramente num sentido ou no outro: alguns trabalhos mostram uma 
maior resiliência (Banks, 2013; Cherniack, 2008; Goenjian et al., 1994), outros associam a 
população idosa a maiores dificuldades na recuperação (Alipour et al., 2015; O’Donnell & 
Forbes, 2016; Srinivasan, Llorente, & Magley, 2014). 

Quanto às consequências em saúde, a investigação recente tende a confirmar a 
maior vulnerabilidade das pessoas idosas, particularmente no caso de acumularem 
vulnerabilidades sociais e/ou físicas pré-existentes (Bell, Horowitz, & Iwashyna, 2020). É 
o caso dos incêndios rurais, que libertam elevadas quantidades de partículas finas (PM2,5) 
que ficam suspensas no ar. A exposição das pessoas idosas a essas partículas tem sido, 
por exemplo, associada a um aumento da incidência de cancro, doenças cardiovasculares 
e mortalidade (Huang, Pan, Wu, Chen, & Chen, 2017; Pun, Kazemiparkouhi, 
Manjourides, & Suh, 2017; Wang et al., 2017).

Em ambas as vertentes da saúde mental e física, os exemplos mostram geralmente 
que a existência de uma suporte social e/ou familiar, a existência de laços fortes na 
comunidade e níveis de participação social elevados são a condição principal para 
reduzir os impactos dos eventos extremos na vida das pessoas idosas. Muito embora 
o chamado “paradoxo da felicidade” sugira que nem sempre os estratos sociais mais 
desfavorecidos apresentem níveis mais baixos de bem-estar (Martin, 2008) – devendo-
se isto à existência de solidariedades comunitárias – a existência de suporte social 
mantém uma forte relação com os níveis de rendimento e com as desigualdades sociais. 
Em última análise, são estas que regem em larga medida a capacidade dos indivíduos 
em lidar com eventos adversos.
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Conclusão

Este texto procurou relacionar a tendência do envelhecimento demográfico com o 
risco, em particular nas suas dimensões de crise e pós-crise. A resiliência e a vulnerabilidade 
são frequentemente o resultado de vulnerabilidades ou capacidades pré-existentes, o que 
obriga a uma melhor monitorização e identificação, no futuro, dos diversos impactos 
sociais e de saúde sentidos pela população idosa. A existência de disparidades sociais, 
tanto no acesso aos recursos como na capacitação individual, ainda marca o modo como 
as pessoas lidam com os eventos adversos.
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Resumo

Tendo interesses comuns no domínio dos Riscos Sociais com o Presidente da 
Direção da Riscos, o Professor Doutor Luciano Fernandes Lourenço, este trabalho visa 
analisar o contributo das Bibliotecas Móveis para o combate de alguns dos maiores 
Riscos da Sociedade Portuguesa, designadamente nas Regiões Periféricas: o 
envelhecimento e a Solidão. Para atingir este objetivo, anuncia-se o conceito de 
Bibliotecas Humanas, onde os “Livros Vivos ou Livros Humanos” assumem um papel 
central na dinâmica de inclusão dos leitores e apresentam-se estórias de experiências 
vivenciadas no norte, no sul e no centro do país que ultrapassam as ameaças da Geografia 
física, e aproveitam as oportunidades da Geografia humana. Conclui-se pela necessidade 
de uma visão social e humana da Ciência da Informação que desloque o foco da visão 
sacrossanta dos Sistemas de Informação para uma orientação para o cliente.

Palavras-chave: Bibliotecas humanas, bibliotecas móveis, ciência da informação, marketing 
da informação.

Abstract

Aging and loneliness: the role of mobile libraries in mitigating social risks. Having 
common interests in the field of Social Risks with the President of the Risk Management, 
Doctor Luciano Fernandes Lourenço, this work aims to analyze the contribution of 
Mobile Libraries to combat some of the greatest Risks of Portuguese Society, namely in 
the Peripheral Regions: aging and loneliness. To achieve this goal, the concept of Human 
Libraries is announced, where “Living Books or Human Books” assume a central role in 
the dynamics of inclusion of readers and stories of experiences lived in the north, south 
and center of the country are presented, to overcome the threats of physical geography, 
and take advantage of the opportunities of human geography. It concludes by the need 
for a social and human vision of Information Science that shifts the focus from the 
sacrosanct vision of Information Systems to Customer orientation.

Keywords: Human libraries, mobile libraries, information science, information marketing.
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Introdução

Escrever algumas palavras a um amigo, o Professor Doutor Luciano Fernandes 
Lourenço, que muito admiro e estimo, é um exercício de enorme gratidão e humildade 
perante um Colega que, apesar de ter “descoberto tardiamente”, e por interposta pessoa, 
se me revelou como um Ser Humano integral... com uma carreira académica brilhante e, 
sobretudo, com afetos e valores muito vincados.

Recordo com imensa alegria e agradecimento o dia em que me convidou a assumir o 
desafio que, até hoje, considero ter sido o mais complexo e gratificante da minha carreira 
académica na FLUC. 

Dar-me a honra de apresentar a publicação da S/ Tese de Doutoramento e confiar na 
minha capacidade de o fazer, sendo eu uma colega da área da Ciência da Informação, foi 
um enorme testemunho de confiança e amizade.

Por isto, e por tudo o que envolve esta singela homenagem, decidi, por sugestão da 
N/ querida Amiga comum, escrever sobre os sentimentos, os afetos e as emoções que 
me unem ao homenageado, através da minha visão Social e Humana da Ciência da 
Informação.

Faço-o para alguém que ainda está muito longe da velhice e que nunca conhecerá a 
“noite fria” da solidão... através de um olhar do país de ontem, hoje e amanhã, estampado 
nos afetos “conduzidos” pelas Bibliotecas Móveis do Norte, Centro e Sul de Portugal, 
enquanto veículos de mitigação dos riscos sociais.   

Análise diacrónica das Bibliotecas Móveis em Portugal  

Uma biblioteca não é um museu de livros: é 
um laboratório de reagentes, onde se 

iluminam as inteligências.
Victor de Sá, O que foi a Biblioteca móvel, p. 50. 

O conceito inicial de Bibliotecas Humanas1, “onde cada pessoa é um livro e tem uma 
história para contar ... serviços de PESSOAS, que vão ao encontro das PESSOAS para 
satisfazer as suas necessidades de informação ” pode ser encontrado no texto do Decreto de 

1  Este conceito está ligado atualmente a um movimento internacional que surgiu na Dinamarca na mudança 
de milénio, no ano 2000, e encontra hoje adeptos em mais de 70 países.
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2 de agosto de 1870 - “Não é conservar os livros, mas torná-los úteis, o fim das bibliotecas”. 
Este preceito, recuperado pelos Republicanos em 1911, suportou o “estabelecimento de 

bibliotecas nos hospitais e nas prisões, a criação de um servico de leitura nos caminhos de ferro, 
além de mais bibliotecas populares, um maior incremento do empréstimo domiciliário, das 
coleccões móveis e de salas para criancas.” (Decreto de 18 de Marco, 1911, p. 1.213-1.215)

De acordo com o texto da lei, as primeiras Bibliotecas móveis reuniriam os “manuaes, 
resumos, compeendios, pequenas encyclopedias e, em geral todas as obras de vulgarização e 
distracção”. (Decreto de 18 de Março, 1911, p. 1.214)

Mas as boas intenções do início da República, não passaram disso mesmo, pois a falta de 
recursos financeiros e de estabilidade política, aliada aos baixos índices de escolarização e de 
alfabetização inviabilizaram a operacionalização das Bibliotecas de PESSOAS... ao serviço 
das PESSOAS e perpetuaram o paradigma técnico e custodial da Ciência da Informação.

A partir de 28 de Maio de 1926, com a instalação da ditadura em Portugal, o país 
viu-se mergulhado, durante c. 48 anos2, num obscurantismo cultural, ilustrado pelos 
resultados do inquérito levado a cabo por Victor de Sá em 1956, levando-o a propor o 
“recurso à imaginação, iniciativa e dinamismo nas actividades de extensão cultural, como 
a única solucção para o problema da crise da cultura“ (Sá, 1956, p. 184-185), a qual, e 
infelizmente, permanece até aos dias de hoje:

“Não podemos resolver satisfatoriamente o problema das bibliotecas, se tivermos 
uma concepção acanhada e estreita de cultura [...] enquanto não compreendermos 
que a cultura não é um luxo, nem é um privilégio, nem é um mito, mas que cultura 
é uma forcça construtiva e agregadora dos povos [...] as nossas bibliotecas, como de 
resto as outras instituições culturais, enfermarão dum mal inicial que se reflectirá 
em todos os aspectos do problema” (Sá, 1956, p. 181-182).

Imbuído deste espírito de dinamismo cultural, Victor de Sá lançou, a título individual, 
e em pleno auge da 2ª guerra mundial, em 1942, uma iniciativa pioneira3, “Uma biblioteca 
muito original... conhecida pela designação de Biblioteca Móvel... localizada em Braga, que 
levou os seus livros a ser lidos em todo o país, e não só no continente, como até nas ilhas” (Sá, 
1954, p. 7).

2 De 28 de Maio de 1926, data do golpe militar que conduziu à instalação da Ditadura em Portugal, até 25 de 
Abril de 1974, em que, novamente os militares, repuseram a Democracia.

3 O Estado Novo já tinha experienciado a itineráncia em 1945, data em que são criadas as Bibliotecas 
Ambulantes, todavia o espírito era totalmente diferente do que preconizamos, pois a censura e a manipulação 
estavam presentes na constituição das suas coleções que tinham objetivos propagandistas, propondo-se a 
difundirem as ideias do regime e a história dos grandes homens.
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Os livros que constituíam esta biblioteca, num total de c. de 1500 títulos4, eram 
devidamente acondicionados em malas e circulavam através do Serviço de Correios, 

“Victor de Sá recuperou o conceito subjacente às Bibliotecas Sociais, que surgiram em 
Inglaterra no século XIX e criou uma Biblioteca que era sustentada exclusivamente pela 
cobrança duma cota mensal de 2$50 aos leitores e que esteve em funcionamento oito anos, 
encerrando em 1950” (Marques, 2012, p.76).

Todavia, e a exemplo do que podemos vislumbrar para a era pós COVID 19, esta crise 
do livro e da leitura que atravessou todo o Estado Novo, acabou por assumir-se como uma 
enorme oportunidade para o surgimento de ideias criativas e inovadoras que alicerçam 
o conceito de Bibliotecas Humanas, traduzido no espírito subjacente ao funcionamento 
das Bibliotecas Móveis:

“Consciente da ausência de infra-estruturas ao nível da política portuguesa 
do livro e da leitura, Branquinho da Fonseca, inaugura em 1958, o Serviço de 
Bibliotecas Itinerantes da FCG, o qual percorria todo o território continental e 
ilhas adjacentes e regia-se por princípios absolutamente inovadores à época, como 
o livre acesso às estantes e o empréstimo domiciliário“(Marques, 2012, p. 76).

Convém referir que Branquinho da Fonseca (1905-1974), natural de Laceiras, freguesia 
de Pala, concelho de Mortágua, licenciou-se em 1930 na FDUC, foi fundador da revista 
Tríptico e fundador e diretor da Revista Presença, de 1926 a 1930, a qual marcou a 2ª fase 
do modernismo português. Contemporâneo de outros renomados escritores portugueses 
como José Régio e Miguel Torga, este escritor, poeta e dramaturgo foi Conservador do 
Registo Civil em Marvão (1935) e na Nazaré (1936), chefe da secretaria da Comissão 
de Obras da Base Naval de Lisboa (1941) e Conservador do Museu-Biblioteca Conde 
de Castro Guimarães, em Cascais (1943)5, onde criou, em Julho de 1953, uma unidade 
itinerante, a qual pode ser considerada a primeira experiência de Biblioteca Móvel do País. 

Desta sua vida itinerante resultou um profundo conhecimento do país, das suas 
diferentes geografias e das suas carências no domínio cultural, pelo que se lhe deve o 
lançamento do gérmen da Leitura Pública em Portugal. 

Assim, e num contexto político adverso, a Fundação Calouste Gulbenkian (FCG), 
atuou como um “contra-poder” político e cultural na luta contra o analfabetismo e o 
obscurantismo cultural em que Portugal se via mergulhado. 

4 Nas palavras do seu proprietário, estes livros foram cedidos à Biblioteca Osvaldo Santos Silva, propriedade da 
Sociedade Cooperativa Editora Norte (SEN), com a condição dos livros se destinarem ao mesmo fim criador 
que outrora possuíram. In SÁ, Victor de O que foi a biblioteca móvel, p. 48.

5 Informação disponível em: https://www.cm-mortagua.pt/modules.php?name=Sections&sop=viewarticle&artid=61
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Com carrinhas Citroen, devidamente identificadas, uma organização inovadora ao 
nível da montagem das coleções em livre acesso, através do uso de uma comunicação 
visual vanguardista – a sinalética por cores-, as c. de 47 bibliotecas móveis e 36 fixas, 
cobriam, no 2º semestre de 1961, todo o território continental e, dois anos mais tarde, 
em 1963, alargam o seu raio de atuação às Regiões autónomas da Madeira e dos Açores. 

Esta rede de Bibliotecas da FCG, foi dada por concluída em 1972, atingindo números 
muito significativos à escala nacional – 62 Bibliotecas itinerantes e 166 fixas (Melo, 2005, 
p. 75).

Para além da vitalidade expressa pela qualidade e quantidade das coleções, dos recursos 
humanos devidamente preparados do ponto de vista técnico e emocional, dos espaços e 
equipamentos pioneiros à época, realça-se a visão estratégica do país, com assimetrias 
profundas entre as suas regiões, norte, centro e sul, e com uma taxa populacional 
distribuída pelas diversas geografias e territórios, acentuando-se a dispersão pela cidade e 
pelo campo, pelo interior e pelo litoral,

“Aliás, a opção pela itinerância, principio em nossa opinião absolutamente 
contemporâneo e promissor, era justificada pela necessidade de ir de encontro 
ao leitor, de o satisfazer e de fazer com que a Biblioteca adotasse uma postura 
proativa que a fizesse sentida como um equipamento cultural com uma missão 
superior, eminentemente civilizacional” (Marques, 2012, p. 77).

Durante os c. de 38 anos de funcionamento (1958-1996)6, as carrinhas da FCG 
percorriam as aldeias e cidades de norte a sul do país, alimentando a imaginação, os afetos 
e a esperança das crianças, dos jovens, dos adultos e dos idosos, e cumprindo uma Missão 
que atualmente se pretende reescrever, cultivar e estimular ... 

Estacionavam, geralmente duas vezes por mês, num local pré-determinado, e 
permitiam o acesso ao livro e à leitura para fins essencialmente recreativos por uma 
população que, na sua maioria, para além de não terem outro tipo de bibliotecas onde se 
pudessem deslocar, também não tinham dinheiro para comprar livros, livrarias onde os 
pudessem comprar e famílias onde os hábitos de leitura fossem estimulados,

“Designado inicialmente como Serviço de Bibliotecas Itinerantes (1958), 
assumiu no entanto outras designações, como Serviço de Bibliotecas Itinerantes 
e Fixas (1960) e Servicço de Bibliotecas e Apoio à Leitura (1993), as quais 

6  Este serviço teve três momentos ou fases de evolução, de acordo com a orientação dada pelos seus respeti-
vos diretores: Branquinho da Fonseca (1958-1974); Domingos Monteiro (1974-1980) e António Quadros 
(1980-1981). Um quarto Diretor que exerceu um papel determinante no desenvolvimento da fundação, foi 
David Mourão Ferreira(1981-1996).
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denotavam claramente o alargamento do seu raio de acção. Todos estes serviços 
implicavam a articulação da FCG com os municípios, ainda que os maiores 
custos fossem suportados pela Fundação” (Marques, 2012, p. 78).

A partir dos anos setenta do século passado, razões de natureza política, económica, 
social, etc.7, levaram a FCG a mudar a sua Filosofia de gestão, incrementando a sua 
política de atribuição de subsídios e transferindo as suas responsabilidades em matéria de 
leitura pública para o Estado,

“Assiste-se paulatinamente a uma redução significativa do número de 
Bibliotecas itinerantes e à transferência de alguns encargos financeiros para 
as autarquias, apesar da Fundação continuar ainda a apoiar tecnicamente e a 
desenvolver, através de novas aquisições, as colecções bibliográficas destas Bibliotecas 
móveis. À medida que elas iam sendo desativadas, as colecções eram transferidas ou 
para as Bibliotecas fixas entretanto criadas, ou para as novas Bibliotecas da RNLP, 
a título de doação ou de depósito” (Marques, 2012, p. 95).

As Bibliotecas Móveis da Região Norte, Centro e Sul do País: um contributo para a 

mitigação de riscos sociais

Cualquier persona posee un saber que puede compartir,
 y lo que hace este formato es reconocer el saber,

 no tratar al público sólo como una persona ignorante que viene a conocer algo nuevo
sino como una vasija llena que puede compartir y enriquecer a otras personas. 

Se trata de romper la barrera entre el creador y el público.
Daniel Goldin, El País, 23 feb 2016.

Desde Março de 1987 até c. de março de 2020, a aposta no domínio da política 
nacional do livro e da leitura foi, genericamente, assente numa visão do sistema, fosse ela 

7 Ao que não deve ter sido alheio a contração orçamental resultante da queda nas fontes de receita oriundas do 
petróleo, sobretudo a partir de 1967.

Maria Beatriz Marques
Envelhecimento e solidão: o papel das bibliotecas móveis na mitigação de riscos sociais
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sustentada pelos organismos nacionais e internacionais, ou, à escala local, pelas Bibliotecas 
Fixas surgidas após a criação da Rede Nacional de Leitura Pública8.

Volvidos c. de 32 anos sobre o aparecimento de infraestruturas de qualidade 
arquitetónica superior, talvez uma das melhores da Europa, com mobiliário e 
equipamentos de valor elevado, foi preciso a Covid19 para que o reposicionamento destes 
equipamentos culturais e a sua abertura à comunidade seja uma evidência no domínio da 
Gestão, nomeadamente na Gestão pela Qualidade Total das Organizações.

 Vários foram os apelos no sentido da necessária atenção que devia ser dada às 
PESSOAS que usufruíam das Bibliotecas, construídas com verbas do erário público e com 
um impacto social na comunidade muito reduzido,

“Transformar a Biblioteca Pública num serviço de primeira necessidade, 
sentido como indispensável para a vida quotidiana, não se consegue apenas 
com atividades de animação, com publicidade, com colecções..., é necessário ir 
ao encontro das necessidades, expetativas e desejos dos seus utilizadores, reais e 
potenciais, e satisfazê-los” (Marques, 2012, p. 98).

O conforto dos gabinetes nas “Torres de marfim” e a “estabilidade profissional e 
emocional assegurada pela visão do sistema”, pelo menos no curto prazo, dificultou, ou 
dificulta, “o abandono, formal e informal, das premissas subjacentes à gestão de um Sistema 
Fechado” (Marques, 2012, p. 99) e a necessidade de ir para junto das PESSOAS, “criar 
hábitos de leitura, aqui entendida como um fenómeno global e transversal às diferentes épocas, às 
diferentes necessidades e às suas manifestações, e que permitam o desenvolvimento harmonioso do 
indivíduo, a transformação e o progresso da humanidade” (Marques, 2012, p. 100).

Neste contexto, e apesar das diversas interpretações no mundo ocidental em relação 
ao termo utilizado, em chinês tradicional, para indicar Crise, ele foi apresentado por 

8  Atualmente denominada Rede Nacional de Bibliotecas Públicas. Para suporte legal do estudo da RNLP, 
consultar PORTUGAL. Leis, decretos, etc. Ministério da Educação e Cultura : Decreto-lei no 111:87 [de 
14 de Fevereiro de 1987]. Diário da República. 1a série. Lisboa. 58 (11 Mar. 1987) p. 999, que institui uma 
política nacional de Leitura Pública assente numa Rede de Bibliotecas Municipais; Ver também PORTUGAL. 
Leis, decretos, etc. Região Autónoma dos Açores : Assembleia Legislativa Regional: Decreto Legislativo 
Regional no 16:99:A [de 6 de Abril de 1999]. Diário da República. 1a série A. Angra do Heroísmo. 100 (29 
de Abril de 1999) p. 2281, que cria o Sistema Regional de Leitura Pública, dos Acçores, constituído por uma 
Rede de Bibliotecas Municipais e PORTUGAL. Leis, decretos, etc. Região Autónoma dos Açores : Secretaria 
Regional da Educação e Assuntos Sociais: Decreto Regulamentar Regional no 19:2000:A [de 27 de Julho 
de 2000]. Diário da República. 1a série B. Angra do Heroísmo. 204 (4 de Set. de 2000) p. 4682-4684 que 
regulamenta o Sistema Regional de Leitura Pública, no que respeita à sua implementação e funcionamento e 
a PORTUGAL. Leis, decretos, etc. Região Autónoma dos Acçores : Presidência do Governo : Resolução no 
184/2002 [de 7 de Novembro de 2002]. Jornal Oficial. 1a série. Angra do Heroísmo. 45 (7 de Nov. de 2002) 
p. 1170 - aprova o Programa da Rede de Bibliotecas Municipais da Região Autónoma dos Açores.
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John F. Kennedy9, Richard Nixon, Al Gore e outros políticos norteamericanos como 
sendo  representado por 2 carateres:         e         . O primeiro significa perigo e o 
segundo oportunidade.  

Ora, mais importante do que o rigor etimológico do termo, é crucial o seu significado, 
pois ao longo da História da Humanidade, todas as crises políticas, económicas, sociais, 
culturais, etc. foram precedidas por uma enorme entropia ou desiquilibrio dos Sistemas, 
à qual sucedeu uma natural homeostasia. 

Assim, foi preciso uma situação limite de encerramento das portas das Bibliotecas, 
devido ao confinamento imposto pela pandemia originada pelo Corona vírus, para se dar 
a necessária mudança, quiçá aparente, da visão do sistema para a visão do Cliente e para 
a afirmação das Bibliotecas como elementos imprescindíveis para a mitigação dos Riscos 
Sociais, transversais a todas as faixas etárias, géneros, condição social, etc.

Pela primeira vez, e de uma forma efetiva, as bibliotecas, sobretudo as da Rede 
Nacional de Leitura Pública, viram-se na necessidade de sair fora de portas, de adotarem 
um paradigma pós-custodial e científico, de saírem da posição confortável de esperarem 
pela visita dos utilizadores aos seus “Templos sagrados” e de irem à procura dos seus 
clientes para auscultar as suas necessidades e para lhes oferecerem produtos e serviços de 
informação adequados e necessários ao seu bem-estar emocional e espiritual.

Para o sucesso desta mudança paradigmática muito contribuiu o facto de a venda de 
livros ter sido impedida, quer nos seus tradicionais postos de venda, as Livrarias que foram 
encerradas, quer nas superfícies que, por assegurarem a venda de bens essenciais, como 
super e híper mercados... ainda se mantinham abertas!

Nesta conjuntura, foram replicados, e em alguns casos “supervalorizados”, os serviços 
específicos das Bibliotecas Móveis10 que durante muitos anos foram subestimados pelas 
Bibliotecas da Rede Nacional de Leitura Pública e que, como pudemos verificar através 
da análise diacrónica efetuada, em muito contribuíram para o combate à solidão dos mais 
velhos que, de acordo com Lourenço, são uma “população vulnerável e sensível”(2018, 
p.43-45), pois, e apesar de viverem nos centros das cidades, têm dificuldades de locomoção 
e não se podem deslocar à biblioteca, mas, sobretudo dos muitos que se encontram 
dispersos pelas aldeias mais recônditas do nosso país.

9 John Fitzgerald Kennedy (Brookline, 29 de maio de 1917 - Dallas, 22 de novembro de 1963), 35° presidente dos Estados 
Unidos (1961–1963) e utilizou pela primeira vez este recurso retórico num  discurso que fez em Indianápolis, no 
dia 12 de abril de 1959. Zimmer, Benjamin (27 de março de 2007).  «Crisis = danger + opportunity: The plot 
thickens». Language Log. Consultado em 22 de fevereiro de 2021.

10 De acordo com o Diretório de Bibliotecas Itinerantes Portuguesas - A Nave Voadora – Portugal tem 
atualmente 73 Bibliotecas Móveis em circulação. Ver: http://anavevoadora.wikifoundry.com/

危     機  危     機  

Maria Beatriz Marques
Envelhecimento e solidão: o papel das bibliotecas móveis na mitigação de riscos sociais
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429

GeoGrafia, riscos

e Proteção civil

HomenaGem ao Professor 
doutor luciano lourenço
volume 1

Em 2016 questionávamo-nos se “bastava contar ou ler uma história para que a 
informação contida num livro tivesse algum impacto no imaginário infantil ou adulto” e 
íamos mais longe ao afirmarmos que,

“Na Sociedade em que vivemos, designada por alguns como Sociedade 
da Informação, as Bibliotecas Públicas têm de começar a associar às suas 
funções tradicionais a função de mediação entre os contentores e os conteúdos, 
acrescentando valor à informação que eles transportam, independentemente do 
suporte em que esta se encontra registada. O objetivo primordial desta atividade 
será a criação de uma consciência crítica, de um crescimento individual e/ou 
coletivo, em suma, de conhecimento. A leitura que fazemos do acesso à cultura e 
do valor das Bibliotecas Públicas na Sociedade do Conhecimento que almejamos, 
é muito mais do que ter acesso à informação” (Marques, 2016, p. 27-28).

Em 2021, questionamo-nos se a transposição para a realidade das Bibliotecas Fixas dos 
serviços que já eram fornecidos no século passado pela FCG é suficiente para a afirmação 
do seu valor na Sociedade do Conhecimento? ou Se a passagem do mundo físico ou 
analógico para o mundo digital pode bastar-se pela replicação dos mesmos serviços através 
de novos meios? 

Consideramos que a afirmação da Cultura e das suas variadas manifestações, 

“implica reivindicar o seu papel crucial na Sociedade do Conhecimento 
para o desenvolvimento socioeconómico, político, histórico e administrativo das 
Comunidades Locais, aliando o lazer, o entretenimento à criação e/ou recriação de 
ideologias, fundamentando e despoletando movimentos de consciência cívica e de 
cidadania verdadeiramente solidária e democrática” (Marques, 2016, p. 27-29).

E esta reivindicação não se deve pautar apenas por manifestações junto dos Centros de 
decisão política, mas deve ser demonstrada através de evidências do impacto da Cultura para 
o bem comum, para a mitigação dos riscos sociais e para o desenvolvimento emocional e 
espiritual das comunidades através da partilha de afetos e experiências, pelo que,

“o modelo de Biblioteca Central de dimensões elevadas, sem anexos ou 
Bibliotecas Itinerantes, em municípios cuja população, maioritariamente idosa 
se encontra dispersa geograficamente, também terá de ser obrigatoriamente 
repensado” (Marques, 2016, p. 48).

Neste contexto, as Bibliotecas Móveis assumem-se como equipamentos essenciais 
para a assunção e partilha de valores como a Proximidade, a Cumplicidade, a Afetividade 
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e, principalmente, a Utilidade, ((Marques & Marçal, 2018, p. 4-6), e podem ser uma 
estratégia de Mitigação dos Riscos Sociais, na medida em que estes derivam da perda de 
equilíbrio e de qualidade de vida das vivências das populações, que se podem traduzir em 
situações de abandono, isolamento, solidão, com repercussões na saúde e bem-estar, neste 
caso de comunidades rurais envelhecidas (Lourenço, 2015, p.34-35; Velez de Castro & 
Fernandes, 2019, p.425).

Para observar o contributo das Bibliotecas Móveis na Mitigação dos Riscos Sociais 
selecionamos (fig. 1) três exemplos que pretendem ilustrar a realidade de Norte a Sul do país: 

Fig. 1 - Mapa esquemático com 
a localização das Bibliomóveis 

observadas.

A Biblioteca Móvel de Penafiel: região norte de Portugal 

O Serviço de Biblioteca Itinerante (Bibliomóvel) da Biblioteca Municipal de Penafiel 
iniciou a sua atividade no dia 8 de abril de 2002. Com um fundo documental constituído 
por c. de 6000 documentos (livros, periódicos, documentos áudio e vídeo), permite o 
seu livre acesso por parte dos utilizadores distribuídos pelas vinte e oito freguesias do 
Concelho de Penafiel, bem como o acesso ao seu catálogo bibliográfico, à internet e a 
atividades de promoção do livro e da leitura.

Maria Beatriz Marques
Envelhecimento e solidão: o papel das bibliotecas móveis na mitigação de riscos sociais
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Rui Guedes, o Bibliotecário que faz acontecer, é o responsável pelo serviço, desde a sua 
criação até aos dias de hoje e contou-nos uma das muitas Estórias reais de combate ao 
isolamento propiciada pela “sua” Bibliomóvel:

“Num interior distante, onde ainda existem aldeias. Numa dessas aldeias, 
um homem que vivia sozinho. Não que a aldeia apenas contemplasse aquele 
habitante, mas porque sempre fora o único residente na pequena casa caiada ao 
cimo da ladeira, de janelas verdes e telhas onduladas de barro. Chegara solteiro 
à meia-idade, e sentava-se na soleira da porta ao entardecer, sem que voz 
feminina o chamasse para o caldo a fumegar da panela preta de três pés, ou que 
mão delicada lhe pousasse no ombro, enquanto uma última brasa queimava 
a mortalha incandescida entalada nos dedos. No quarto, antes de apagar a 
luz, imaginava o sussurro meigo e os dedos entrelaçados nas madeixas brancas 
pousadas na nuca, num sopro de boa-noite que só as dobradiças enferrujadas 
da cama de ferro interrompiam. Certa manhã, sentado à soleira da porta, 
segurando entre os dedos a mortalha ainda húmida de saliva, escutou ao fundo 
da ladeira o roncar de um motor, assomando-se à esquina a furgoneta que, 
num ápice, estacionara em frente a si. Lá dentro, por entre um emaranhado de 
livros, surgiu o rosto arredondado e imberbe que lhe ofereceu um – Bom dia! 
- antes de abandonar a cabine, dar a volta pela caixa de carga e plantar-se no 
passeio ao seu lado, contemplando embevecido as estantes carregadas. – Então 
homem! Diga lá em que lhe posso servir hoje? A furgoneta escondia-lhe o sol, e 
da soleira da porta podia agora ver melhor a figura próxima de si. Usava uma 
camisa de flanela ao xadrez, e umas calças de ganga coçada, com um remendo 
de couro cozido entre os bolsos de trás. – Então, nada! O que me falta vossemecê 
não carrega entre todas essas folhas! - Surpreendido, o homem saído da furgoneta 
sentou-se na soleira da porta, tocando com os nós dos dedos no braço de seu 
cliente – Então o que poderá querer que eu aqui não tenha? – perguntou. – Uma 
mulher! Quero uma mulher! Tem aí alguma? Debruçado sobre a prateleira, o 
bibliotecário que faz acontecer sibilava uma moda, rebuscando o assunto no 
índice. – Ah, aqui está ele! – gritou, exultando de felicidade com um objecto 
transparente seguro entre as mãos. – Pegue lá, homem! É para si! – É para 
mim o quê, essa garrafa vazia? O bibliotecário que faz acontecer fitou-o com 
severidade, corrigindo a conclusão a que, precipitadamente, o seu cliente havia 
chegado. – Isto é um anemómetro! O sol incidia sobre o vidro, encandeando 
o homem sentado na soleira da porta e acrescentando mais dúvidas àquela 
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visão cristalina. – Deixe-se de coisas! Isso é uma garrafa vazia! Agachando-
se junto ao seu vacilante cliente, o bibliotecário que faz acontecer colocou o 
objecto em frente ao rosto, alinhando-o com o olhar incrédulo do destinatário 
de tão obtusa ideia. - Na madrugada de amanhã, no alto do seu telhado, 
aponte a entrada do anemómetro para Este. Mal a brisa ecoe no depósito, sinal 
de que a frequência de recepção está correcta, despeje o equivalente a quatro 
litros para dentro deste receptáculo específico de armazenamento! – Receptáculo 
específico de armazenamento? – retorquiu o cliente desde a soleira da porta - 
Isso é um alguidar de plástico! – Faça como lhe digo! – disse-lhe o bibliotecário 
que faz acontecer, enquanto se levantava e rodava o porta chaves na ponta 
do indicador. – Não se esqueça: na madrugada de amanhã, no cimo do seu 
telhado, com o alinhamento correcto do anemómetro a Este, e o equivalente a 
quatro litros do seu conteúdo despejados para dentro do receptáculo específico de 
armazenamento, obtém a fórmula exacta de alcançar o maior dos seus desejos! 
Abriu a porta do condutor, sentou-se e meteu a chave na ignição, olhando para 
o cliente que em momento algum se levantara da soleira da porta, com um 
anemómetro e um receptáculo específico de armazenamento junto a si, vendo 
a furgoneta a desaparecer depois de dobrada a esquina ao fundo da ladeira. A 
noite finalmente chegara, e com ela a curiosidade que outrora se assemelhara 
a intento parvo, mas que uma súbita tentação fizera olvidar. Saltou da cama, 
abriu a janela e enfiou o anemómetro dentro do receptáculo específico de 
armazenamento. De seguida, colocou tudo sobre o telhado e pulou levemente 
para cima da superfície ondulada. Pé ante pé, alcançou o topo, pousando os 
instrumentos que lhe trariam a felicidade suprema na trave de madeira que 
sustentava aquela mancha cor de barro. Levantou o anemómetro o mais alto 
que conseguiu, voltando-o para Este na esperança de obter a sintonia correcta 
o mais rapidamente possível, segurando entre as pernas o receptáculo para 
onde despejaria o conteúdo equivalente a quatro litros de algo que ainda 
não entendera. A madrugada aparentava acalmia, e um horizonte azulado 
anunciava a alvorada que em breve chegaria. Por entre o crepúsculo surge 
uma rajada repentina, como golpe de nortada num final de tarde de Agosto, 
desequilibrando-o e fazendo-o deslizar telhado abaixo, arrastando consigo 
o receptáculo entre as pernas e o anemómetro erguido bem alto, não fosse o 
imprevisto quebrar a sintonia entretanto conseguida. Viu-se caído subitamente 
sobre as pedras da calçada, e sobre a ilusão de onde saíra, com um alguidar 

Maria Beatriz Marques
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de plástico quebrado junto aos seus pés, e os estilhaços espalhados pelo chão 
de uma garrafa vazia de gasosa. Os primeiros raios do amanhecer incidiram 
sobre um pedaço maior de vidro estilhaçado no chão. Ainda dorido da queda, 
levantou-se e observou pasmado a maravilha nascida em frente aos seus olhos. 
A figura de uma jovem esbelta surgia brilhante por entre os pedaços de vidro 
quebrado no chão, numa forma esculpida como perfeita imagem na mais 
formosa moldura. Os cacos de telha reflectiam no seu vestido, dando-lhe cor 
e movimento, e o dourado da aurora pintava-lhe as tranças do cabelo louro. 
Agarrou naquele pedaço intacto do rótulo da garrafa, e abraçou-o docemente. 
Deitado na cama, observava o sonho concretizado pousado na mesa-de-
cabeceira, brilhante como os raios de sol entrados pela janela. Esquecera o corpo 
dorido e pisado, e os instrumentos que consumaram intento originalmente dúbio, 
quebrados e espalhados na calçada. Apontada a Este, desde o orifício de entrada 
do anemómetro até ao receptáculo específico de armazenamento, recolhida que 
fora em quantidades equivalentes a quatro litros de coisa nenhuma, a ilusão 
esculpida como perfeita imagem na mais formosa moldura, esquecida e esvaída 
como a brisa que ecoa num depósito de meia-idade, trazida ao entardecer por um 
bibliotecário que faz acontecer” (Rui Guedes, 2021).

A Biblioteca Móvel de Miranda do Corvo: região centro de Portugal 

O Serviço de Biblioteca Itinerante nº 18 da FCG, nasceu a 10 de Setembro de 1959. 
Com sede em Miranda do Corvo e raio de ação numa vasta área dos distritos de Coimbra 
e Leiria, foi inserida a 1 de Novembro de 2001 na Fundação Assistência, Desenvolvimento e 
Formação Profissional (ADFP), “Instituição de Solidariedade Social, sem fins lucrativos, com 
estatuto de utilidade pública, que prossegue a atividade da Associação para o Desenvolvimento 
e Formação Profissional, nascida em Novembro de 1987 e sediada em Miranda do Corvo”11.

Atualmente visita 45 localidades de quatro municípios: Miranda do Corvo, Penela, 
Góis e Lousã. 

Carlos Marta é o responsável pelo serviço, desde 1980 até aos dias de hoje, e contou-
nos várias Estórias reais de combate ao envelhecimento, à solidão e a outros riscos sociais, 
propiciadas pela “sua” Bibliomóvel:

11 Ver: https://www.adfp.pt/fundacao/quem-somos
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“Esta biblioteca itinerante tem a marca dos leitores, das suas alegrias e 
tristezas, medos e sonhos. Muitas vezes é o único elo que os retira da solidão, 
onde podem alargar horizontes e se sentem à vontade para falar. 

De repente lembro aquela rapariga da serra da Lousã, que pediu para 
pararmos na sua aldeia e durante anos leu de tudo. Um dia devolveu os livros e 
surpreendentemente não quis levar mais. Tinha casado e o marido proibiu-a de ler. 

Ainda na mesma serra, recordo a idosa que trazia os livros escondidos na 
taleiga do pão, para as vizinhas não lhe chamarem doida por vir à biblioteca. 
Certo dia pediu um livro, mas de forma tão enigmática, que só após algum 
tempo percebi ser sobre educação sexual. De rosto corado confessou que precisava 
de melhorar a relação com o marido.

E como esquecer o jovem que queria um romance diferente e eu, 
assumindo o risco, sugeri um de Guilherme de Melo. Alguns anos mais tarde, 
veio ao meu encontro em Coimbra e agradeceu-me por a Biblioteca nunca o 
ter discriminado. 

A memória leva-me ao encontro do garoto que vinha na companhia da 
mãe alcoólica. Suportou durante anos essa provação, mas nunca deixou de ler. 
Anos depois, ao servir-me à mesa num restaurante, emocionei-me ao saber que 
tinha conseguido levar a mãe a deixar o vício e tinha alugado um apartamento 
para os pais viverem. 

Da porta da carrinha vejo o cavador que de enxadas ao ombro se aproxima. 
Com apenas a quarta classe queria ler Platão. Não consegui disfarçar a surpresa 
e ele percebendo-o, sorriu e explicou que um dia o filho tinha esquecido um 
texto do filósofo em cima da mesa. Leu, gostou e queria conhecer mais sobre a 
sua obra.

E como não lembrar o garoto magro, de olhos tristes e com roupas já gastas 
pelo uso, que só queria ler, mas os amigos se apressaram a dizer que estragava 
tudo. Vi as lágrimas a quererem saltar e inscrevi-o. Leu durante anos e nunca 
estragou nenhum livro. Um dia seguiu a sua vida, mas acredito que nunca 
tenha esquecido a carrinha dos livros. Ela também não o esqueceu.

Nos dias mais calmos, relembro todos estes anos e chego até a ouvir ao longe, 
a voz daquele leitor com mais de noventa anos e tanto saber acumulado: “se 
eu morrer os livros não vão desaparecer”. E assim foi, um dia alguém trouxe 
os livros dizendo que o Sr. Moura tinha falecido. Enganou-se, ele viaja nesta 
carrinha. (Carlos Marta, 2021).

Maria Beatriz Marques
Envelhecimento e solidão: o papel das bibliotecas móveis na mitigação de riscos sociais
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A Biblioteca Móvel de Redondo: região sul de Portugal 

O Serviço de Biblioteca Itinerante nº 33 da FCG, nasceu em 1975. A partir da Vila 
de Redondo, a carrinha Citroen Hy realizou Itinerários pelas localidades implantadas 
na planície alentejana, com um serviço de biblioteca de apoio à leitura (SBAL) com 
empréstimo domiciliário nos concelhos de Alandroal, Arraiolos, Borba, Elvas, Estremoz, 
Évora, Redondo, Reguengos de Monsaraz e Vila Viçosa, totalizando 86 localidades 
visitada num circuito mensal.

Em janeiro de 2000, a FCG transfere o serviço, a gestão e o espólio, para a tutela 
do Município de Redondo. Atualmente conta com diversos serviços de proximidade, 
designadamente atividades de estimulação cognitiva em lares e centros de dia; acesso de 
internet, serviço de informação nas comunidades estrangeiras, aulas de alfabetização, aulas de 
iliteracia digital, serviço de referência, recolha e transcrição do património imaterial, produção 
e publicação na edição de cadernos culturais de recolha local e exposições itinerantes.

António Bento Ramires é o responsável pelo serviço, desde 2001 até aos dias de hoje, 
e contou-nos a Estória da Dona Boa Nova, que é parte da memória viva no manual de 
sobrevivência que é o Alentejo. Sem porte de individualidade, oralidade cativante trazida da 
prole, assente na musicalidade das lidas e dos ritmos do campo. Voluntariamente, colabora 
com histórias, cantigas e poesia popular, numa recolha de património imaterial num projeto 
de educação na universidade popular Túlio Espanca, na aldeia que a viu nascer:

“Era primavera! Sim, nestas bibliotecas existem estações, com os dias 
maiores e os campos a ganharem vida a cada quilómetro corrido. Entre tantas 
visitas, esta era mais uma.

Boa Nova, de seu nome. Alentejana septuagenária, de porte direito e rosto com 
olhar plácido. Entre a calma e a rotina, e a afogadilha fleumática de um serviço 
rotinado, surge o cumprimento da praxe, desta vez seguido em tom de desafio:

“Ora viva, bons olhos o vejam por cá! Tenho para mim que, desta vez, sou 
eu quem vai aprender a ler!”

Prontamente, retribui tais boas vindas e, logo ali, atestamos com o 
preenchimento de um formulário. Mais um aluno para a turma de alfabetização.

Chegou o verão que não se fez anunciar, como sempre por estas paragens, 
tal é sua força que traz na rotina da afogadilha de um serviço fleumático de 
dimensão imprecisa entre leitores e alunos. 

Nessa tarde, uma aura de luz emanava de Boa Nova, e todo o processo 
decorre com normalidade: sons, fonemas, ditongos, silabas e palavras. Uma 
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caligrafia apurada e bonita, como que uma luz que entrava e subvertia 
tudo: advérbios, verbos e proposições. Em suma, era uma gramática nova, 
acomodada agora a tanto saber.

Outono seguido de inverno, e a motricidade, agora ainda mais fina, mostrava 
uma caligrafia com enlevos da arte, e de quem já sente aquilo que quer escrever. 

A leitura é uma realidade na vida social de Boa Nova, e assim se sucedem 
os eventos que o atestam, para que todos o soubessem. Agitava e mostrava o 
seu novo cartão de cidadão, e a sua lista telefónica personalizada de Aida 
a Zulmira, para não falarmos do seu seguro porte, empunhado um jornal 
regional que aconchegava folhetos promocionais de todo tipo. Boa Nova era, 
agora, entre outras coisas, uma divulgadora das qualidades dos kiwis.

Atingidas estas metas, e comprovadas provas de escrita e leitura, era hora 
da inscrição oficial na biblioteca com a correspondente aquisição do cartão de 
leitor, certificando e comprovando-a de plenos poderes como leitora oficial da 
biblioteca itinerante de Redondo.

Foi um ato solene este, assim como todo o percurso de Boa Nova, que mostrou 
a toda a comunidade que é possível conquistar e saborear o poder que a leitura e 
a escrita podem acrescentar a tanta sabedoria local. O desvelar de uma mão pode 
agora ser plasmado pelo próprio punho, e ser mostrado ao mundo.  

Boa Nova será sempre, mesmo depois de duas intervenções cirúrgicas que 
lhe retiraram oitenta porcento de visão, e que hoje, quando me reconhece pela 
voz e pelo meio de lágrimas e sorrisos, nos faz continuar a trocar histórias e 
cantigas de lugares perdidos no tempo, recheados de gente singular. Episódio 
real, que fica registado na linha do tempo de uma biblioteca, e da comunidade 
que dela se serve.” (António Bento Ramires, 2021).

Conclusão

Podemos remontar ao mundo greco-latino a ligação umbilical entre os Sistemas de 
Informação de Biblioteca e a comunidade servida. Vários foram, e são, os autores, como S. R. 
Ranganathan, Mahatma Gandhi, Peter Drucker, Idalberto Chiavenato, Philip Kotler, Peter 
Hernon e Ellen Altman, a autora deste texto e muitos outros, que alertaram, e continuam 
a alertar para a necessidade de se deslocar o foco da visão do Sistema, para a atenção aos 
clientes, entendidos como o alfa e o ómega da criação e sustentabilidade das organizações.

Maria Beatriz Marques
Envelhecimento e solidão: o papel das bibliotecas móveis na mitigação de riscos sociais
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Saber Quem são os nossos clientes? O que é um cliente? O que sabemos sobre os 
nossos clientes? O que achamos que os leva a utilizarem um Serviço de Informação de 
uma forma continuada? Como é que os clientes julgam a qualidade do Serviço? Quais 
são os produtos e os Serviços de Informação que eles necessitam? Quando, onde e 
como precisam de aceder e usar a informação? ... são algumas das muitas perguntas que 
implicam uma resposta urgente.

A Sociedade da Informação não pode continuar embrenhada na ideia de modernidade 
através dos terminais, monitores e outra tecnologia, esquecendo-se das necessidades, 
expetativas, sentimentos e emoções dos clientes.

A Visão Sacrossanta de todos os Sistemas de Informação, e, em particular, das 
Bibliotecas tem de ser substituída por uma permanente orientação para os clientes, para 
uma efetiva vivência no paradigma pós custodial e científico. 

Ora, e fruto das circunstâncias excecionais da crise sanitária em que o planeta está 
envolvido, as Bibliotecas têm uma oportunidade única para se se transformarem num 
“universo à medida do homem” e, no longo caminho que têm de percorrer para se 
assumirem como Bibliotecas Humanas, a Filosofia de Gestão e a Atitude dos Profissionais 
das Bibliotecas Móveis será uma enorme e valiosa ajuda.
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Resumo

O ano de 2020 ficará marcado pela disseminação, em termos globais, da COVID 19. 
Uma nova pandemia que rapidamente atingiu todos os lugares, embora o seu impacto 
esteja retratado nos territórios de modo desigual. Os mais pobres, os mais frágeis, os 
mais distantes dos centros de decisão são, como sempre foram, os últimos a terem 
acesso a condições medico-sanitárias capazes de mitigarem as consequências do vírus. 
Vivem em territórios de risco: em fragilidade sanitária, ausência de água potável, 
grandes densidades urbanas, exposição as alterações climáticas, conflitos de natureza 
diversa, deslocados, áreas onde a divisão do mundo em grandes blocos geopolíticos 
exerce de modos diversos o seu poder.
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Abstract

Geography and risky territories: contributions to the understanding of the diffusion of 
COVID 19 on a global scale. The year 2020 will be marked by the spread, in global 
terms, of COVID 19. A new pandemic quickly hit every place, although its impact is 
portrayed in the territories unevenly. The poorest, the most fragile, the most distant 
from decision-making centers are, as they always have been, the last to have access to 
medical and sanitary conditions capable of mitigating the consequences of the virus. 
They live in risky territories: in fragile sanitation, lack of drinking water, large urban 
densities, exposure to climate change, conflicts of a different nature, displaced persons, 
areas where the division of the world into large geopolitical blocks exercises their 
power in different ways.
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Introdução

As epidemias, desde sempre, têm acompanhado as sociedades humanas. São 
conhecidos relatos descritos por Tucídides da Peste de Atenas ou Peste do Egito, evento 
epidémico registado pela primeira vez em 430 a.C. em Atenas, durante o segundo ano da 
Guerra do Peloponeso: “não havia memória de nada comparável, nem enquanto pestilência, 
nem enquanto destruição de vidas humanas […] era a primeira vez que tratavam o mal e 
estavam em face do desconhecido” (Grmek, 1996:167).

Os surtos epidémicos ampliaram a sua frequência e raio de ação à medida que a 
tecnologia de transporte se tornou mais rápida e eficiente, desde o neolítico até ao presente. 
A domesticação de animais potenciou o aparecimento de um conjunto de “novas doenças” 
causadas por germes, transmitidos horizontalmente, como foi o caso da tuberculose e 
das febres eruptivas agudas provocadas pelos pox vírus. A dominação política e extensão 
geográfica do Império Romano gerou a primeira unificação microbiana da história. Até 
à formação do Império, na Europa, não havia registo de lepra, só na era helenística se 
iniciou a sua expansão no Oriente mediterrânico. 

A peste negra foi, possivelmente, a primeira pandemia a causar o maior número de mortos, 
disseminando-se de forma relativamente lenta pela Ásia no século XIV (1334 – 1346), 
alastrando paulatinamente pela rota das caravanas, acelerando a sua difusão quando 
atinge o Mar Negro e se propaga por via marítima por diferentes países na costa atlântica, 
desde Itália (1347) até à Noruega (1348; Grmek, 1996).

Os atores de transporte e contágio têm semelhanças com os que encontramos hoje, 
pelo menos evidenciam funções idênticas. Fluxos de comerciantes, mercadores do oriente 
para ocidente e do mediterrâneo para a Europa cruzam-se, percorrendo sucessivas vezes 
as mesmas rotas - de que é exemplo a Rota da Seda. Georges Duby (1989) regista que 
a peste veio do Oriente para o Ocidente através desse longo itinerário, sobrepondo-se a 
duas rotas que ligavam o sul e o norte da China ao Leste Europeu, passando pela Índia, 
Mongólia, Índia e Pérsia (hoje, Irão). Na primeira etapa da travessia, a movimentação de 
mercadorias de luxo, tais como seda, ouro, prata, jade, âmbar e especiarias, dava-se por 
transporte terrestre. Caravanas de cavalos, burros e dromedários atravessavam um longo 
percurso por estradas que cortavam a Ásia e países como a atual Rússia e a Ucrânia.

Para além da extensa mortandade, a Peste Negra, à semelhança de outras epidemias 
violentas, desencadeia uma ampla desordem social e espacial nos territórios que atinge, 
tal como é demonstrado por Martins (2011:44) ao analisar a obra de Giovanni Boccaccio 
(1313-1375), onde se descreve o impacte da epidemia sobre a nobre cidade de Florença:

Paulo Nuno Nossa e Fernanda Cravidão
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“Boccacio descreve como eram esquecidas as leis humanas e as divinas, 
como a ordem familiar era posta de parte (no seu extremo mais horrendo, 
os pais tinham medo de visitar os próprios filhos), assim como as regras da 
moral. Para além de tudo isto, o desrespeito para com os ritos fúnebres e as 
últimas vontades dos mortos revelam uma total corrupção social e, no fundo, 
um desrespeito igualmente grande pelos vivos.

Mesmo fora da cidade a ordem deu lugar ao caos, nas pequenas aldeias ou 
casas isoladas os camponeses iam morrendo ou tornavam-se indiferentes às suas 
obrigações, deixando os animais errar ao acaso pelos campos”.

No contexto europeu, Portugal não é exceção neste roteiro de difusão da peste, nem 
o poderia ser face à importância do comércio marítimo. Pela sua posição, Lisboa, no 
extremo ocidental da Europa, com grande ligação ao mar, era um porto seguro para a 
entrada de bens na Europa. Com o comércio marítimo vinham outros males que depois 
se difundiam por terra, seguindo os principais itinerários do comércio e das gentes. 
Mesmo quando se tratava de abordagens militares, estas também contribuíram para a 
disseminação de pestes.

Rodrigues (1991), explorando os registos paroquiais, transmite-nos o contexto de 
impotência, diferenciação social e de fatalidade que caracterizavam os episódios de peste 
no século XVI na cidade de Lisboa:

“Os indícios de peste manifestaram-se a 26 de junho do ano de 1569, três 
semanas depois, 12 de julho, já a mortalidade atingia 1,1 % da cidade. O rei 
e a corte abandonam a cidade a fim de se preservarem sãos. Um mês depois, 
funcionários do reino (vereadores), pedem autorização régia para sair da cidade 
quando a mortalidade já atingia 8,6 % da população aí residente. A 28 de 
agosto, o Soberano autoriza a saída quando a mortalidade já atingia 10,4 
% da população. Dois dias depois, é decretada lei marcial, sendo encerradas 
as portas da cidade por um período de aproximadamente um ano. Foram 
reabertas em junho do ano seguinte. Lisboa transformou-se num amontoado 
de casas e de pessoas moribundas. A classe dirigente permaneceu a salvo”.

Para Meade (1988), os descobrimentos constituíram um importante marco na difusão 
de “novas doenças”, sobretudo para o continente americano, onde se introduziram 
enfermidades como a malária, lepra, tifo, varíola, cólera e peste bubónica. Para além da 
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forte dominação política e cultural a que foram sujeitos muitos dos povos autóctones, 
estas novas patologias revelaram-se fatais, conduzindo em menos de um século à extinção 
de inúmeras populações locais, como os ameríndios que receberam Colombo em St. 
Domingo (Meade, 1988), admitindo-se também que a varíola terá sido um forte aliado 
de Hernan Cortés na derrota do Império Asteca (1520).

Na Europa, as condições sanitárias, a falta de higiene, a sobrelotação de algumas 
cidades, o mau traçado das ruas onde o sol não entrava eram, em pleno século XVII, 
territórios propícios à propagação de doenças. De acordo com Martins (2011:77), 
ao analisar os escritos de Daniel Defoe sobre a eclosão da peste em Londres (1665), 
sublinha que, para além das perdas individuais geradas pela peste, as cidades, enquanto 
comunidades organizadas de cidadãos eram, elas próprias as verdadeiras vítimas da peste:

“O seu sofrimento é parte do sofrimento da cidade. Esta é que é a verdadeira 
vítima da peste, o silêncio que se espalha pelas ruas de Londres não é mais do 
que um indício do estado moribundo deste ser vivo. Uma nova ideia de Pathos 
vem à mente: estamos perante o Pathos da cidade, o sofrimento que só nos surge 
como fazendo sentido na sua dimensão de trauma coletivo, o sofrimento de um 
conjunto de pessoas que, inserindo-se na cidade de Londres, fazem parte e dão 
vida a uma entidade capaz de ser igualmente afetada”.

Se tomarmos a Inglaterra vitoriana como exemplo (1837-1901), observamos que estes, 
entre outros territórios europeus, permaneceram pródigos em surtos epidémicos pelo que 
a morte estava sempre presente e marcava obsessivamente o quotidiano destas sociedades. 
Em 1830, a esperança de vida das classes de elevado estatuto atingia em Londres os 44 
anos, diminuindo para os 25 anos nos homens de negócios e não ultrapassava os 22 anos 
nas classes operárias. Antes de completarem os 5 anos, estima-se que 57% das crianças nos 
meios operários morreriam (Hunter, 2000). 

Este quadro de fragilidade e persistente mortalidade, frequentes vezes causada 
pela cólera e febre tifoide, era agravado sazonalmente pelo surgimento da primavera, 
e mantinha-se até ao eclodir do inverno, constitui o estímulo necessário para a 
implementação das conhecidas reformas sanitárias. Estas, ocorreram por toda a Europa 
no século XIX, adquirindo inegável significado ao nível da prevenção e educação em 
saúde pública, dando origem à implementação de regras inovadoras neste campo. Foram 
de tal forma importantes que Koch (1843-1910), reconhecendo o significado trágico 
das epidemias e numa alusão às medidas tornadas necessárias para as combater, refere-
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se à cólera como -uma velha aliada (Cliff et al., 1992; Nossa, 2001). De acordo com 
George (2004), os trabalhos de Chadwick (1848-1854), que marcaram o movimento 
sanitarista inglês do século XIX, são fortemente impulsionados pelas vagas epidémicas e 
são indissociáveis das miseráveis condições de vida e de habitação que marcam os bairros 
operários das cidades industriais. É neste contexto de infeção por cólera que surge a 
emblemática investigação produzida por John Snow (1854), apresentada na sua obra - 
On the mode of the communication of cholera. Snow verifica a existência de uma elevada 
prevalência de mortes numa área restrita de Londres, próximo de Golden Square, tornada 
evidente pelo trabalho cartográfico que elaborou (fig. 1). Procedendo a um arrolamento 
das companhias fornecedoras de água na área londrina e correlacionando o local de 
abastecimento com as áreas servidas e os índices de mortalidade, John Snow conclui que a 
difusão desta epidemia se encontra estreitamente relacionada com o suprimento de água 
nos diferentes distritos urbanos, sendo agravada por condições de pobreza, sobrelotação e 
deficiências de higiene que sempre se lhe associaram (Nossa, 2001).

Fig. 1 - Cartografia de óbitos por cólera produzido por John Snow (1854) 
(Fonte: John Snow: A Legacy of Disease Detectives | | Blogs | CDC blogs.cdc.gov).

No presente, a maioria das cidades europeias modernizou-se, ordenou o seu 
edificado, atualizou as infraestruturas básicas, redefiniu os espaços de circulação e de lazer, 
aproveitando também a oportunidade de reconstrução do pós-guerra, não exibindo níveis 
de fragilidade sanitária na maior parte dos seus territórios. Todavia, se mudarmos de 
escala e olharmos de um modo mais atento a partir do interior das cidades em diversos 
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continentes, encontramos contrastes de desenvolvimento violentos que a atual crise 
sanitária por COVID19 veio evidenciar. Mesmo na Europa desenvolvida, existem bolsas 
de pobreza e insalubridade urbana que permanecem “invisíveis”, ocupadas por franjas de 
população mais desfavorecida, com acesso a algum tipo de cuidados médicos e proteção 
social, mas ainda privados de água, luz e esgoto, enviando os dejetos diretamente para 
a via pública, como é o caso dos núcleos da Quinta do Ferro e da Estação de Santa 
Apolónia, em plena malha urbana de Lisboa, na freguesia de São Vicente.

A tempestade perfeita: hiperconectividade, mobilidade e turismo 

Tendo presente os surtos epidémicos causados por vírus hemorrágicos que 
sucessivamente têm eclodido no continente africano, atingindo com maior frequência 
e velocidade de transmissão núcleos urbanos no Congo, Guiné-Conacri ou Serra Leoa, 
ou mesmo o Senegal (2014), Zinszer (2017) efetuou uma extensa revisão da literatura e 
elenca como preditores destas crises sanitárias a associação entre aspetos sociodemográficos 
e aspetos ambientais que persistentemente estão presentes:

1. Crescente ocupação humana de nichos ecológicos para desflorestação e exploração 
de atividades económicas várias; 

2. Aumento da densidade populacional; 
3. Pobreza;
4. Baixo nível de educação e elevada iliteracia em saúde; 
5. Fatores comunicacionais: descodificação da mensagem e acesso a meios de difusão; 

densidade rodoviária;
6. Fatores culturais; 
7. Fatores físico-climáticos específicos.
Nestes contextos, os mais recentes surtos de doenças infeciosas evidenciam um elevado 

potencial de ameaça para a saúde global, observados numa escala sem precedentes, 
associando pesados custos para a saúde humana, funcionando como gatilho para 
desencadear crises económicas e de segurança que urge prevenir. De acordo com Piot, 
Soka & Spencer (2019:334), o atual quadro de risco sanitário regional/global resulta da 
confluência de fatores socioeconómicos, políticos e fatores ambientais que estão a acelerar 
sem precedentes a taxa de emergência de doenças infeciosas: “Com o aprofundamento 
da globalização, esses agentes são cada vez mais móveis e as ameaças que representam são de 
natureza global”.

Paulo Nuno Nossa e Fernanda Cravidão
A Geografia e os territórios de risco:

contributos para a compreensão da difusão da COVID 19 à escala global
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No caso da atual pandemia gerada pelo coronavírus SARS-CoV2, os fatores que 
permitiram a sua rápida difusão à escala global, num curtíssimo espaço de tempo, 
parecem resultar da conjugação do que se designa por “tempestade perfeita”, congregando 
no mesmo território fatores característicos de contextos de modernidade, como é a 
hiperconectividade das cidades globais, com outros característicos de processo de transição, 
como os que estão associados à insegurança sanitária presente em mercados de carne de 
animais selvagens (bush meat), muito populares em algumas regiões asiáticas. Autores 
como Peeri et al. e Nossa (2020), sublinharam a elevada concetividade territorial como 
um fator fulcral para a compreensão da velocidade de propagação e alcance global da 
atual pandemia por SARS-CoV2, associada à taxa de letalidade característica desta estirpe 
viral. De acordo com Peeri et al. (2020), a taxa de letalidade (provisória) do atual surto 
SARS-CoV2 é de aproximadamente 2,4%, enquanto as anteriores pandemias geradas por 
coronavírus, especificamente SARS (2002) e a MERS (2012) eram significativamente 
mais altas, respetivamente 9% e 35% (Adapt. Peeri et al.; 2020:5; fig. 2). 

Fig. 2 - Comparação de 
dados epidemiológicos gerados 

por três beta coronavírus 
(Fonte: adaptado de Adapt. Peeri 

et al., 2020:5/WHO).

*valor estimado a 8 abril de 2021 (WHO).

A baixa taxa de letalidade da SARS-CoV2, quando comparada com a registadas nos 
anteriores surtos de SARS e MERS, sendo mais benévola para as populações, também 
permitiu uma difusão mais eficiente e quase silenciosa do vírus pois, ao gerar um número 
relativamente mais baixo de óbitos nos seus portadores, aos quais se associa uma infeção 
assintomática inicial, permite ampliar a mobilidade dos infetados, multiplicando a sua 
potencial difusão. 

Nossa (2020) comparou a difusão espaço-temporal da SARS (2002) e da SARS-CoV2 
(2019; fig. 3) sinalizando a possibilidade de existirem fatores diferenciadores capazes de 
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explicarem a desigualdade observada, quer na incidência nos primeiros 30 dias doença, 
quer na velocidade de propagação e alcance geográfico, atingindo 7736 notificações 
SARS-CoV2 em 31 dias, um intervalo de tempo 8 vezes inferior para uma incidência 
aproximada das notificações SARS. 

Fig. 3 - Linha de tempo para a incidência e difusão geográfica da SARS e SARS-CoV2 
(Fonte: Nossa, 2020:328)

Nossa (2020) e Peeri et al. (2020) convergem para uma mesma interpretação: 
comparado com SARS (2002) e MERS (2012), a SARS-CoV2 (2019) espalhou-se mais 
rapidamente devido, em parte, ao aumento da globalização e ao crescimento exponencial 
da hiperconectividade na última década.

A possibilidade, ainda em investigação, de o foco inicial da doença ter eclodido na 
sétima maior cidade chinesa, Wuhan, mais especificamente no Mercado de Peixe (fig. 
6), faz deste território o espaço perfeito para uma difusão regional em larga escala, 
transformando-se numa pandemia global num curtíssimo espaço de tempo1:

“Wuhan, na China, é um grande centro que conecta o norte, sul, leste e 
oeste da China por meio de ferrovias e um grande aeroporto internacional. 
A disponibilidade de voos de ligação, o momento do surto durante o período 
chinês (Lunar) Ano Novo, e o enorme centro de trânsito ferroviário localizado 
em Wuhan ativou o vírus para se difundir por toda a China e, eventualmente, 
globalmente” (Peeri et al.; 2020:2).

1 Entre o primeiro alerta oficial para a SRAS -CoV2 feito pela China a 31 de dezembro de 2019 e a Declaração 
de Emergência em Saúde Pública Internacional, com infeções confirmadas em 19 países, decorrem 31 dias.

Paulo Nuno Nossa e Fernanda Cravidão
A Geografia e os territórios de risco:

contributos para a compreensão da difusão da COVID 19 à escala global
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Neste contexto, Nossa (2020) sublinha que entre 2000 e 2016, o número de 
aeroportos internacionais em cidades chinesas passou de 22 para 77, enquanto a ligação 
internacional de cidades estrangeiras com a China passou de 56 para 146 (fig. 4). 

Fig. 4 - Evolução das ligações aéreas internacionais da China com outros países (2000-2016) 
(Fonte: Nossa, 2020:330).

De acordo com a Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA, 2017; apud 
Wang, Yang, Wang; 2019), a crescente conectividade da China alterou o centro de 
gravidade das viagens aéreas mundiais para oriente, mais afastado do eixo EUA-Europa, 
tendo a China atingido o valor de 611 milhões de passageiros em 2018, muito próximo 
dos 637 milhões que os 27 países da UE transportaram no mesmo período e dos 889 
milhões de passageiros transportados pelos EUA (Nossa, 2020).

No caso específico de Whuan, cidade com aproximadamente 11 milhões de habitantes, 
o aeroporto internacional liga, através de voos diretos, 117 destinos em 15 países (fig. 5), 
ao qual se acrescentam 93 voos domésticos, gerando um fluxo mínimo de 2,1 milhões 
de passageiros /mês, entre janeiro e dezembro de 2019, com um pico de 2,5 milhões em 
agosto de 2019 (fig. 6).

Adicionalmente, importa realçar que a província de Hubei é um território de elevada 
atratividade turística, servindo como porta de entrada para as Três Gargantas, uma região 
turística bastante popular, interna e externamente, cuja capital é Wuhan. Para termos uma 
ideia da capacidade de atração desta região, tomemos como exemplo o fluxo turístico 
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Fig. 5 - Ligações aéreas diretas a partir do aeroporto de Whuan (Wuhan Tianhe International 
Airport) (Fonte: flightconnections.com, 9 abril 2021).

Fig. 6 - Evolução da circulação de passageiros no aeroporto internacional de Wuhan (jan. 2019 – 
jan. 2020) (Fonte: www.ceidata.com; Civil aviation administration of China).

gerado pelas comemorações do ferido do Dia Nacional (1 – 7 de outubro de 2019), que 
ocorreu aproximadamente 90 dias antes da declaração oficial da descoberta da SARS-COV2 
pelas autoridades de saúde chinesas, isto é, num período de tempo onde, com elevada 
probabilidade o vírus já circulava na comunidade. Durante os sete dias de festividades, onde 
se incluem festivais temáticos, a província atraiu 63,1 milhões de visitantes, dos quais 22,6 
milhões tiveram como destino a cidade de Whuan, gerando uma receita turística de 12,599 

Paulo Nuno Nossa e Fernanda Cravidão
A Geografia e os territórios de risco:

contributos para a compreensão da difusão da COVID 19 à escala global
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mil milhões de yuans (aproximadamente 1,67€ mil milhões; hubei.gov.cn, 2019). Já em 
pleno surto, 20 dias antes da OMS ter declarado Situação de Emergência em Saúde Pública 
Internacional, as festividades do ano novo lunar (Lunar New Year; LNY), com início a 10 
de janeiro de 2020, impeliram a mobilidade de centenas de milhares de residentes por toda 
a China. A 4 de fevereiro de 2020 a China reportava 20.530 de infeções confirmadas por 
COVID19, 23.314 de casos suspeitos, 426 mortos, para além de 153 casos oficialmente 
confirmados em 23 países diferentes, a maior parte dos quais correspondiam a casos 
importados tendo Whuan como território de passagem/conexão (Lai et al., 2020).

 Fig. 7- Principais ligações ferroviárias com a cidade de Whuan (A); Mercado de Peixes e 
infraestruturas de transporte em Whuan (B) 

(Fonte: www.bbc.com/portuguese/internacional-51216386).

http://www.bbc.com/portuguese/internacional-51216386
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Neste contexto, Lai et al. (2020), investigador no Departamento de Geografia e Ciências 
Ambientais da Universidade de Southampton, num artigo de pré-publicação – não revisto 
por pares, estimam, como base na percentagem de viajantes recebidos no destino, através do 
volume total de viajantes de companhias aéreas que partem Wuhan (dados base: fevereiro a 
abril de 2018), o número de casos importados relatados por cada país ou região, a partir de 
3 de fevereiro de 2020, versus o risco de importação de Wuhan (fig. 8). 

Fig. 8 - Estimativa de 
número de casos importados 

por cada país ou região a 
partir de Whuan (e fev. 
2020) (Fonte: Lai et al., 

2020; fig. 4).

 

Pandemia, diplomacia e solidariedade

Treze meses após a Declaração de Emergência em Saúde Pública feita pela OMS (30 
de janeiro de 2020), o mundo regista 133,5 milhões de casos confirmados de infeção 
por COIVD 19, 2,89 milhões de mortos e 733,397 novos casos relatados em 24 horas 
(WHO, 8 abril, 2021).

Para enfrentar uma ameaça desta magnitude, no presente, perante a ausência de 
terapêuticas especificas capazes de neutralizarem eficazmente a progressão do vírus no 
organismo humano, associadas à degradação da atividade económica à escala global, 
imposta por sucessivas estratégias de contenção baseadas no confinamento compulsivo de 
populações e isolamento de territórios, a estratégia de vacinação surge como a única arma 
credível, capaz de conter a propagação do vírus. 

Paulo Nuno Nossa e Fernanda Cravidão
A Geografia e os territórios de risco:

contributos para a compreensão da difusão da COVID 19 à escala global
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O nível de aquisição de vacinas junto dos putativos fornecedores na primavera/
verão de 2020, para além de alguns alinhamentos geopolíticos mais ou menos evidentes, 
evidenciou as indisfarçáveis diferenças associadas à capacidade económica de blocos 
regionais que emitiram ordens de compra sobredimensionadas de protótipos de vacinas. 
Callaway (2020), num artigo publicado em agosto de 2020 na revista Nature, sublinhava 
que os EUA tinham ordenado a compra de 800 milhões de vacinas para proteger os seus 
328 milhões de habitantes, assim como o Reino Unido tinha adquirido 340 milhões de 
vacinas, algo cinco vezes superior ao da população residente. Paradoxalmente, a COVAX 
– pilar de vacinação impulsionado pela OMS e por ONGs como a GAVI Alliance 
(Fundação Bill e Melinda Gates), tinha alcançado a compra de 300 milhões de doses para 
distribuir pela totalidade da população de 92 países de rendimento baixo ou médio-baixo, 
ficando muito aquém dos 2 mil milhões que estimam ser necessários (fig. 9).

Neste contexto, a distribuição e inoculação de vacinas à escala global evidencia desde já 
um nível de desigualdade assinalável (fig. 10), funcionando inclusivamente como moeda de 
troca em arranjos geopolíticos regionais, como é o caso da prática prosseguida por Israel que 
admite implementar o que designa por – diplomacia da vacina, oferecendo vários milhares de 
doses à República Checa, como possível reconhecimento pela transferência da sua embaixada 
de Telavive para Jerusalém, à semelhança do que os EUA fizeram sob a administração Trump.

Fig. 9 - Quantidade de vacinas para COVID19 adquiridas por países, blocos regionais e 
organizações internacionais (agosto 2020) (Fonte: adaptado de Callaway, 2020:507).

* 92 países e economias de baixa e média renda elegíveis para receber doses por meio do acordo 
internacional da COVAX.
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Conclusão

No presente, é imprescindível manter a prudência e a humildade necessárias para 
admitir que, as maiores consequências desta crise sanitária, ao nível do jogo de atores 
internacionais, ainda estão por compreender. 

A hiperglobalização mostrou algumas das suas fragilidades de uma forma 
particularmente dolorosa, paralisando as mais dinâmicas economias do mundo. Tal como 
sublinha Andrews (2020:29): “Um vírus não tem a capacidade para inverter, de um dia para 
o outro a globalização. No entanto, talvez a mais grave crise sanitária tenha acelerado uma 
mudança já iniciada nas estruturas económicas que vigoram nos últimos 20 anos”. 

Perante a possibilidade de tornar ubíquo um bem com elevado nível de profilaxia, 
tendo já sido assumida a vacinação global como a única e mais promissora possibilidade 
para controlar o vírus SARS-CoV2, os cenários hegemónicos e tradicionais entre 
centros e preferias permanecem latentes saudando-se, com alguma ironia que, nesta 
ameaça, o tradicional delay de acesso por parte dos menos favorecidos a uma solução 
tecnologicamente inovadora e que salva vidas, parece ter sido reduzido para algo próximo 
dos dois semestres. O que parece mostrar, como sempre, que os tempos e os modos não 
são os mesmos, dependendo dos territórios onde se aplicam.

Fig. 10 - População que recebeu pelo menos 1 dose de vacina para a COVI19 – 8 abril 2021 
(Fonte: Our World in Data, 10 de abril de 2021).

Paulo Nuno Nossa e Fernanda Cravidão
A Geografia e os territórios de risco:

contributos para a compreensão da difusão da COVID 19 à escala global



453

GeoGrafia, riscos

e Proteção civil

HomenaGem ao Professor 
doutor luciano lourenço
volume 1

Bibliografia

Andrews, K. (2020). Globalização: marcha-atrás a todo o vapor? In Courrier Internacional; nº 291; maio; (28-29).

Callaway, E. (2020). The unequal scramble for coronavirus vaccines. Nature; Vol 584; 27 August; p. 506-507. 
https://www.nature.com/articles/d41586-020-02450-x; Acesso 26 de fevereiro de 2021.

Cliff, A., Haggett, P. (1988). Atlas of Disease Distributions: analytic approaches to epidemiological data. 
Oxford: Blackwell Publishers.

Duby, G. (1989).  A Europa Na Idade Média. Trans. Maria Assunção Santos. Lisboa: ED. Teorema.

George, F. (2004). Histórias de Saúde Pública. Ed. Livros Horizonte

Grmek, M. (1993). História da SIDA. Ed. Relógio D’Agua. Lisboa. 

Huang, C., Wang, Y., Li, X., et al. (2020). Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in 
Wuhan, China. Lancet. 395:497- 506. [PMID: 31986264].
DOI: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30183-5

Hunter, L. (2013). A Victorian Obsession With Death - Fetishistic Rituals Helped Survivors Cope With Loss of Loved 
Ones, Berkeleyan 5 de abril de 2000.

Lai, S., Bogoch, I., Ruktanonchai, N., Watts, A., Lu, X., Yang, W., Yu, H., Khan, K., Andrew J. T. (2020). 
Assessing spread risk of Wuhan novel coronavirus within and beyond China, January-April 2020: a travel 
network-based modelling study. medRxiv 2020.02.04.20020479 (This article is a preprint).
DOI: https://doi.org/10.1101/2020.02.04.20020479

Martins, C. M. (2011). Peste e Literatura: a construção narrativa de uma catástrofe. Dissertação de Mestrado em 
Estudos Anglo-Americanos presentada à Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra.
URL: https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/19317/1/Tese%20da%20Peste.pdf

Meade, M. (2000). Medical Geography. The Guilford Press; 2nd Ed; NY.

Nossa, P. (2001). Geografia da Saúde: o caso da SIDA. Celta Editora; Lisboa.

Nossa, P. (2020). Preparação e cooperação Internacional em Cenários de Emergência sanitária: fragilidades 
anunciadas num contexto de epidemia global. Hygeia - Revista Brasileira de Geografia Médica e da Saúde, p. 
321-335. DOI: https://doi.org/10.14393/Hygeia0054631 

Peeri, N. C., Shrestha, N., Rahman, M. S., Zaki, R., Tan, Z., Bibi, S., Baghbanzadeh, M., Aghamohammadi, 
N., Zhang, W., & Haque, U. (2020). The SARS, MERS and novel coronavirus (COVID-19) epidemics, 
the newest and biggest global health threats: what lessons have we learned?. International journal of 
epidemiology, 49(3), 717–726. DOI: https://doi.org/10.1093/ije/dyaa033

Piot, P., Soka, M. J., Spencer, J. (2020). Emergent threats: lessons learnt from Ebola. Int Health. 2019 Sep 
2;11(5):334-337. DOI: https://doi.org/10.1093/inthealth/ihz062

Rodrigues, C. (1991). As novas tecnologias o futuro dos impérios e os quatro cavaleiros do Apocalipse, Ed. Discórdia.

Wang, Lin-Fa et al. (2020). From Hendra to Wuhan: what has been learned in responding to emerging zoonotic 
viruses. The Lancet; Volume 395, ISSUE 10224, e33-e34, February 22.
DOI: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30350-0

Wang; J., Yang, H., Wang, H. (2019). The Evolution of China’s International Aviation Markets from a Policy 
Perspective on Air Passenger Flows. June 2019; Sustainability 11(13):3566.
DOI: https://doi.org/10.3390/su11133566

Zinszer, K., Morrison, K., Verma, A., Brownstein, J. S. (2020). Spatial Determinants of Ebola Virus Disease 
Risk for the West African Epidemic. PLoS Curr. 2017, 9,  Published 2017 Mar 31.
DOI: https://doi.org/10.1371/currents.outbreaks

https://www.nature.com/articles/d41586-020-02450-x
http://www.berkeley.edu/news/berkeleyan/2000/04/05/death.html
http://www.berkeley.edu/news/berkeleyan/2000/04/05/death.html
https://doi.org/10.1101/2020.02.04.20020479
https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/19317/1/Tese%20da%20Peste.pdf
https://doi.org/10.14393/Hygeia0054631
https://doi.org/10.1093/ije/dyaa033
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31385587
https://www.thelancet.com/journals/lancet/issue/vol395no10224/PIIS0140-6736(20)X0008-0




455

GeoGrafia, riscos

e Proteção civil

HomenaGem ao Professor 
doutor luciano lourenço
volume 1

Riscos climáticos, saúde pública e a vulnerabilidade 
socioespacial no Brasil

João Lima Sant’Anna Neto
Universidade Estadual Paulista 

Faculdade de Ciências e Tecnologia, Departamento de Geografia (Brasil) 
ORCID: 000-0003-0648-255X     lima.santanna@unesp.br

Resumo

O objetivo deste trabalho é o de discutir a dimensão dos riscos climáticos no 
território brasileiro, associando os eventos extremos com os principais agravos na saúde 
e no bem estar da população, considerando os graves problemas socioeconômicos que 
tornam a vulnerabilidade social ainda mais aguda. Para tanto, parte-se da proposta 
teórica de Monteiro (1976), que considera as três dimensões do clima em sua relação 
com o espaço urbano, na perspectiva da análise sistêmica. Para a análise da saúde pública, 
toma-se como pressuposto, a proposta teórica do Observatório Clima e Saúde (Fiocruz, 
2019) que classifica a relação clima e saúde em 4 grandes grupos de riscos climáticos e 
de enfermidades associadas.

Palavras-chave: Eventos climáticos extremos, enfermidades, exclusão social.

Abstract

Climate risks, public health and socio-spatial vulnerability in Brazil. The objective of 
this paper is to discuss the dimension of climatic risks in the Brazilian territory, 
associating extreme events to the main health and well-being problems of the population, 
considering the serious socioeconomic problems that make social vulnerability even 
more acute. For that, it starts from the theoretical proposal of Monteiro (1976), which 
considers the three dimensions of the climate in its relation with the urban space, in the 
perspective of the systemic analysis. For the analysis of public health, the theoretical 
proposal of the Climate and Health Observatory (Fiocruz, 2019) is taken as an 
assumption, which classifies the relationship between climate and health into 4 major 
groups of climatic risks and associated diseases.

Keywords: Extreme climate events, illnesses, social exclusion.
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Introdução

Em nenhuma outra época como a que vivemos os eventos e episódios relacionados 
ao tempo e ao clima estiveram tão em evidência. As incertezas quanto ao alcance e a 
dimensão que as mudanças climáticas globais e a variabilidade interanual e sazonal podem 
estar a produzir no espaço planetário, ainda estão a ser melhor avaliados.

As dimensões perversas que o processo de globalização tem provocado nas formações 
territoriais, notadamente em países menos desenvolvidos, estão a gerar diferenciação 
e segregação socioespacial, bem como a degradação ambiental, pela falta de normas 
adequadas de regulação da intervenção das atividades econômicas.

A complexidade que o conceito de risco assumiu nas últimas décadas nos permite 
abordá-lo a partir de diferentes matizes analíticos. Uma das possibilidades é aquela que 
aborda a natureza violenta dos fenômenos naturais, outra perspectiva é a que procura 
identificar o grau de vulnerabilidade dos grupos sociais, diante dos riscos. Também há 
aqueles que optam pela identificação da percepção do perigo iminente, ou remoto, por 
parte dos indivíduos.

Neste trabalho, serão abordadas as situações de risco no contexto da variabilidade 
climática, considerando que no tempo recente, o aquecimento global tem provocado o 
aumento da intensidade e frequência dos eventos climáticos extremos, com significativos 
desdobramentos socioespaciais no território brasileiro.  

Considera-se que eventos climáticos extremos, como as secas, as enchentes, os 
deslizamentos e outras catástrofes, não vitimizam as pessoas da mesma maneira - o risco 
é diferenciado, pois a produção do espaço em países emergentes, como é o caso do Brasil, 
segue a lógica da reprodução capitalista selvagem, predadora e geradora de espaços cada 
vez mais segregados.

As contradições inerentes a este processo resultam em impactos que tornam as 
desigualdades sociais ainda mais agudas, os riscos mais severos e as condições de 
vulnerabilidade mais extremas.

Nesta perspectiva, tem-se que admitir que o risco climático possa ser também 
interpretado como uma construção social. Sob esta abordagem, o clima é considerado 
um fenômeno que não somente condiciona, mas que também é condicionado por outros 
objetos que lhe dão sentido, dotando-o de conteúdo (forma/conteúdo).

Desta forma, o espaço geográfico confere ao clima, além de atributos físicos/naturais, 
outras possibilidades analíticas que aumentam a sua complexidade, dotando-o de outras 
dimensões, como as culturais (simbólico), as psicossociais (vivência), as ideológicas 
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(desigualdade), entre outras. O clima, assim, torna-se tanto um fenômeno materializado 
no tempo/espaço, quanto assume uma dimensão imaterial, moldado historicamente pelas 
relações entre a sociedade e a natureza, que lhe conferem valor.

Assim, os riscos climáticos podem ser interpretados como um fenômeno geográfico 
qualificado pelos processos socioespaciais e, pela instância totalizadora da relação entre 
forma e conteúdo (Sant’Anna Neto, 2020). 

Por esta matriz analítica que se pretende abordar o problema dos riscos climáticos e a saúde 
pública no Brasil, a partir do par dialético (ou dualidade) entre a dinâmica das forças da natureza 
e as diferenciações socioespaciais, mediadas pela produção desigual do espaço geográfico.

Os impactos das alterações climáticas sobre a saúde humana no brasil

 O tema das Mudanças Climáticas, definitivamente, está presente em qualquer 
discussão séria sobre o futuro do Planeta e, consequentemente, da Humanidade há pelo 
menos duas décadas. 

Mesmo considerando as divergências ainda existentes sobre sua natureza, suas causas 
e seus efeitos, em função de processos, dinâmicas e variabilidade, ainda não totalmente 
conhecidos, os resultados de pesquisas científicas já demonstram dados explicativos 
que comprovam tanto o aquecimento global, quanto as mudanças na composição da 
atmosfera e no regime das chuvas em várias partes do mundo (Sant’Anna Neto, 2013).

 Enquanto ainda não temos todos os elementos para compreendermos a complexidade 
das mudanças climáticas, é inegável que as alterações dos climas em escalas regionais e 
locais, principalmente as urbanas, são percebidas e evidenciadas. E, são exatamente nestas 
escalas, que temos a maior possibilidade de verificar os seus impactos, entender os seus 
processos e intervir para minimizar os seus efeitos.

Há que se considerar, ainda, o fato de que o tema apresenta uma dimensão política, 
que traz outros elementos para sua análise, como bem observou Zangalli Jr (2018). 
quando afirma que “Dessa forma, é imprescindível afirmar que o campo, o tema e as ações 
estão em constante disputa nos espaços políticos, científicos, econômicos e sociais”.

O tema tem sido amplamente discutido em espaços criados especificamente para isso, 
como a Conferência das Partes (COP) que há duas décadas tem sido espaço privilegiado 
de debate de diversos sujeitos dos mais variados setores. 

De acordo com Zangalli Jr (2018) este foi um dos resultados da Conferência das 
Nações sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento que aconteceu na cidade do Rio de 
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Janeiro em 1992. Com sua criação, os membros participantes reconheceram “[…] 
que a alteração do clima da Terra e os seus efeitos negativos são uma preocupação comum 
da humanidade”. Esse princípio foi confirmado pelo Protocolo de Kyoto em 1997 e, 
posteriormente, reafirmado no Acordo de Paris em 2016. 

De acordo com Fagan (2007), o processo de sedentarização da população nos tem 
deixado mais fragilizados diante da natureza, pois, independentemente da dimensão das 
mudanças climáticas, temos ficado mais vulneráveis e à mercê dos eventos climáticos 
extremos. Entretanto, além destas variações naturais do clima, com a concentração da 
população brasileira em áreas urbanas, que de acordo com o IBGE, no censo de 2010 
atingiu 84,4%, outra natureza e magnitude de riscos climáticos se somam aos já existentes, 
aumentando a vulnerabilidade da população urbana e trazendo novas variantes de perigos, 
inclusive de agravos e enfermidades.

De acordo com os dados apresentados pelo Atlas Brasileiro de Desastres Naturais 
(2012), cerca de 126 milhões de pessoas foram afetadas e, 3.500 morreram por desastres 
naturais no Brasil, no período entre 1991/2012. Estes dados apresentam apenas os casos 
de interferência direta dos eventos extremos nos indivíduos, mas não incluem aqueles 
que causam agravos à saúde, como por exemplo, os casos de DPOC (Doença pulmonar 
obstrutiva crônica) agravados pela poluição do ar, ou, pelo aumento de casos de Doenças 
cardiovasculares, pelo aquecimento da temperatura e da amplitude térmica.

O fato é que as alterações climáticas e suas consequências agravadas pelo aumento 
de ocorrências de eventos e episódios extremos afetam diretamente a saúde e o bem estar 
da população. O aumento de casos de morbidade e mortalidade resultantes, além de 
trazer sofrimento às pessoas afetadas, traz um enorme custo socioeconômico ao país, que 
poderia ser minimizado, se fossem adotadas políticas públicas adequadas à proteção do 
cidadão contra os seus efeitos.

Clima e saúde pública no Brasil

No Brasil, nas duas últimas décadas, entre 1996 e 2017, enquanto a população 
aumentou em 28% - de 165 para 210 milhões de habitantes (IBGE, 2018), a mortalidade 
subiu 45% - de 893.000 para 1.312.663 (Datasus, 2019). Dentre as principais causas 
de mortalidade, de acordo com o CID-10 (Classificação Estatística Internacional de 
Doenças), encontram-se as Doenças do Aparelho Circulatório, as Neoplasias, as Causas 
Externas e as Doenças do Aparelho Respiratório (Tabela I)
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Juntas, estas enfermidades responderam pelo óbito de cerca de 2/3 da população 
e, todas têm uma variável climática em suas causalidades, além de serem agravadas por 
eventos climáticos extremos. É importante observar que as Neoplasias e as Doenças do 
Aparelho Respiratório apresentaram maior aumento nas últimas décadas.

Com base nos estudos e indicadores do Observatório de Clima e Saúde, vinculado à 
Fundação Oswaldo Cruz, pode-se classificar a relação clima e saúde em 4 grandes grupos 
de riscos climáticos e de enfermidades associadas (https://climaesaude.icict.fiocruz.br/).

O Observatório propõe a organização dos dados e indicadores em 4 temas: Ar, Água, 
Vetores e Eventos Extremos. Para cada tema, lista-se um conjunto de doenças e/ou 
agravos, arranjados de acordo com 4 tipos de indicadores: ambiental, clima, saúde e 
socioeconômico. Estas informações foram adaptadas e dispostas entre o clima, o grupo de 
enfermidades, as doenças/agravos e causas e, os indicadores (Tabela II).

Os indicadores climáticos que se associam à cada uma das enfermidades/doenças 
(Tabela III), relacionam-se apresentando forte correlação causal.

Os indicadores climáticos, como as temperaturas, a precipitação, a umidade do ar, 
a velocidade do vento além da temperatura dos oceanos, foram definidos os elementos 
climáticos mais significativos para o entendimento do comportamento das enfermidades 

Fonte: MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM, 2019.

Tabela I - Óbitos por Ocorrência segundo Capítulo CID-10 – 1996/2017.

BRASIL 1996 2000 2005 2010 2015 2017

I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias 38.664 44.515 46.628 48.823 55.022 54.874

II. Neoplasias (tumores) 99.058 120.517 147.418 178.990 209.780 221.821
IV. Doenças endócrinas nutricionais e 

metabólicas 49.299 47.281 53.983 70.276 76.235 79.662

VI. Doenças do sistema nervoso 9.813 11.575 16.384 25.303 34.721 38.786

IX. Doenças do aparelho circulatório 244.602 260.603 283.927 326.371 349.642 358.882

X. Doenças do aparelho respiratório 83.297 88.370 97.397 119.114 149.541 155.620

XI. Doenças do aparelho digestivo 37.394 43.029 50.097 58.061 64.202 66.052

XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo 1.069 1.652 2.014 3.225 4.970 6.100
XIII. Doenças do sistema osteomuscular e 

tecido conjuntivo 1.631 2.478 3.084 4.541 5.385 5.912

XIV. Doenças do aparelho geniturinário 12.544 13.370 18.365 24.519 36.549 40.470
XVIII. Sintomas sinais e achados anormais 

de exames clínicos e laboratoriais. 144.830 135.749 104.455 79.622 71.713 71.822

XX. Causas externas de morbidade e 
mortalidade 114.888 118.397 127.633 143.256 152.136 158.657

TOTAL 893.877 946.686 1.006.8271.136.9471.264.1751.312.663
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CLIMA GRUPOS DE 
ENFERMIDADES DOENÇAS/AGRAVOS CAUSAS

AR
Doenças 

respiratórias e 
cardiovasculares

Acidente vascular cerebral, Asma, 
Doença pulmonar obstrutiva 

crônica, Doenças cardiovasculares, 
Hipertensão, Infarto agudo do 
miocárdio, Infecção respiratória 

aguda e Influenza.

Poluição do ar, queimadas, baixa 
umidade relativa do ar, temperaturas 

elevadas, áreas verdes, materiais 
construtivos das edificações.

ÁGUA
Doenças 

infecciosas e 
parasitárias

Doenças diarreicas, 
Esquistossomose, Hepatite A e 

Leptospirose

Regime pluviométrico, chuvas intensas, 
estiagens, qualidade, armazenamento 

e distribuição da água, higiene e 
esgotamento sanitário.

VETORES Doenças 
infecciosas

Dengue, Febre amarela,
Leishmaniose tegumentar americana 

e Malária

Dinâmica ambiental dos ecossistemas 
onde vivem, sendo limitado por 

variáveis climáticas como temperatura, 
precipitação e umidade, além de padrões 

de uso e cobertura do solo.

EVENTOS 
EXTREMOS

Causas externas, 
Doenças 

infecciosas e 
cardiovasculares

Causas externas (ferimentos 
traumáticos, afogamentos, 

soterramentos), Cólera, Hepatite A, 
Leptospirose, Alergias.

Os eventos climáticos extremos de 
origem hidrológica (inundações, 

alagamentos e enchentes); geológica 
(processos erosivos e movimentação de 
massa); meteorológica (raios, ciclones 
e vendavais); e, climatológica (seca, 

queimadas e incêndios florestais, granizo, 
geadas e ondas de frio/calor).

Tabela II - Relações causais entre clima e enfermidades.

Fonte: Adaptado de Observatório Clima e Saúde. ICICT/Fiocruz (https://climaesaude.icict.fiocruz.br/).

Fonte: Adaptado de Observatório Clima e Saúde. ICICT/Fiocruz (https://climaesaude.icict.fiocruz.br).

Tabela III - Indicadores climáticos relacionados às enfermidades.
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Concentração de material particulado fino X X   X       X X   X        

Concentração de monóxido de carbono X X   X       X X   X        

Umidade relativa do ar (grade) X X   X X X X X X X X       X

Precipitação (pontual) X X X X X X X X X X X X X X X

Temperatura máxima (pontual) X X X X X X X X X X X X     X

Temperatura mínima (pontual) X X X X X X X X X X X X     X

Pressão atmosférica     X     X X     X         X

Temperatura média (pontual) X X X X X X X X X X X X     X

Umidade relativa do ar (pontual) X X X X X X X X X X X   X X X

Velocidade do vento (pontual) X X X X       X X   X        

Temperatura média (grade) X X X X X X X X X X X X     X

Precipitação (grade) X X X X X X X X X X X X X X X

Variabilidade na temperatura do oceano     X     X X     X         X
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e de seus agravos. Outro conjunto de indicadores relevantes são os da concentração de 
material particulado e de monóxido de carbono na atmosfera.

Monteiro (1976) propôs o Sistema Clima Urbano, por meio de três subsistemas 
(termodinâmico; físico-químico e hidrometeórico) atrelados aos canais de percepção 
(conforto térmico, poluição atmosférica e eventos extremos) associando, também, estes 
processos dinâmicos aos casos de saúde. Aleixo (2011) adaptou a proposta, considerando 
as enfermidades e agravos na saúde, como consequências da abordagem sistêmica da 
produção, e transformação do espaço urbano.

No caso do subsistema Termodinâmico, relacionado ao canal de percepção do conforto 
térmico, em que a geração de ilhas de calor, as mudanças na velocidade e direção dos ventos, o 
sombreamento diurno causado pela verticalização e a diminuição da umidade relativa podem 
agravar as doenças de origem psicossociais, as respiratórias, circulatórias e cardiovasculares.

A qualidade do ar é o canal de percepção associado ao subsistema Físico-químico, 
que no caso da maior parte das cidades brasileiras, está comprometida com problemas 
relacionados à poluição do ar, notadamente pela queima de combustíveis fósseis, principal 
matriz energética utilizada no Brasil, que modifica a composição da atmosfera pelo 
acréscimo de gases do efeito estufa, além do aumento de material particulado nocivo ao 
corpo humano. As doenças respiratórias, circulatórias, gástricas, dérmicas e crônicas são 
agravadas, aumentando os casos de morbidade e mortalidade. (Saldiva, 2018).

Já no subsistema Hidrometeórico, que corresponde ao canal de percepção do impacto 
meteórico, associam-se os eventos extremos, notadamente decorrentes das precipitações 
que ocasionam chuvas intensas, desdobrando-se em enchentes, inundações e alagamentos, 
que comprometem a qualidade da água, além de vendavais e tempestades de curta 
duração. Estes se relacionam às doenças de veiculação hídrica, infecciosas e parasitárias. 
Além disto, provocam acidentes que causam ferimentos e mortes, como afogamentos, 
ferimentos traumáticos, soterramentos, entre outros.

As duas propostas teórico-metodológicas que associam o clima às enfermidades e 
agravos na saúde demonstram as relações causais e o potencial de aumento dos casos, em 
simulações que consideram as alterações climáticas para as próximas décadas (Tabela IV).

De acordo com as projeções do IPCC divulgado recentemente (IPCC, 2018) e, 
dos resultados apresentados pelo PBMC – Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas 
(2016), os efeitos das alterações climáticas no Brasil, no que se refere ao aumento da 
temperatura, da mudança da composição química da atmosfera, das mudanças no regime 
hídrico e no aumento de eventos e episódios extremos, apresentam fortes indicadores de 
comprometimento do ambiente natural, com graves consequências na saúde.
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Síntese e perspectivas do impacto das alterações climáticas na saúde

Dentre as perspectivas apontadas pelos dois relatórios e, considerando as variações 
dos tipos de tempo e do clima no Brasil das duas últimas décadas, como demonstram 
Cavalcanti (2009) e Atlas Brasileiro de Desastres Naturais (2012), entre outros, pode-se 
afirmar que aumentaram os indicadores de riscos climáticos, com tendência a ocorrer com 
maior frequência, em território brasileiro:

•	 Aumento da temperatura média, máxima e mínima (extremas);
•	 Aumento da amplitude térmica diária;
•	 Aumento das temperaturas noturnas e invernais;
•	 Aumento das ondas de calor;
•	 Intensificação da magnitude das ilhas de calor urbana;
•	 Aumento de situações de inversão térmica

MEIOS INDICADORES
SUBSISTEMAS

Termodinâmico Físico-químico Hidrometeórico

AR

Projeções
aumento da temperatura, 
inversão térmica, ondas de 
calor, ilhas de calor urbana.

aumento de material 
particulado por queimadas 

e poluição do ar 
(combustíveis fósseis)

Enfermidades

 alergias, asma e infecções 
bronco-pulmonares e das vias 

aéreas superiores, doenças 
crônicas, dérmicas e oftálmicas.

doenças respiratórias, 
cardiovasculares, AVC, 

DPOC, infarto do 
miocárdio influenza (gripes)

ÁGUA

Projeções

aumento de chuva 
ácida, poluição das 

águas e contaminação de 
reservatórios

diminuição da umidade 
relativa do ar, aumento de 
chuvas intensas, estiagens

Enfermidades
doenças infecciosas, 

parasitárias, diarreicas e 
hepatite A

leptospirose, 
esquistossomose, doenças 
diarreicas, infecciosas e 

parasitárias e causas externas 

VETORES

Projeções
aumento da temperatura, 

amplitude térmica, ilhas de 
calor urbana

alterações ambientais, como 
aumento de precipitação, 

da umidade

Enfermidades
dengue, febre amarela

leishmaniose tegumentar 
americana, malária

doenças infecciosas, dengue, 
febre amarela

leishmaniose tegumentar 
americana, malária

EVENTOS 
EXTREMOS

Projeções aumento de ondas de calor, 
temperaturas extremas 

aumento de queimadas, 
incêndios florestais

aumento de tempestades, 
chuvas intensas, estiagens 

prolongadas

Enfermidades
doenças respiratórias, 

cardiovasculares, 
circulatórias, psicossociais

doenças respiratórias, 
cardiovasculares, AVC, 

DPOC, infarto do 
miocárdio

causas externas (ferimentos 
traumáticos, afogamentos, 

soterramentos), cólera, hepatite 
A, leptospirose, alergias.

Tabela IV - Articulação entre indicadores climáticos e enfermidades associadas, considerando as 
propostas de Monteiro (1976) e do Observatório Clima e Saúde.

Fonte: Fiocruz (2018). Adaptado por Sant’Anna Neto, 2020.

João Lima Sant’Anna Neto
Riscos climáticos, saúde pública e a vulnerabilidade socioespacial no Brasil



463

GeoGrafia, riscos

e Proteção civil

HomenaGem ao Professor 
doutor luciano lourenço
volume 1

•	 Aumento dos episódios de precipitação intensa (máxima em 24 e 48 horas);
•	 Diminuição da precipitação média anual;
•	 Diminuição da umidade relativa do ar;
•	 Aumento de episódios de estiagem (secas mais prolongadas);
•	 Aumento de episódios de vendavais e tornados;
•	 Diminuição da velocidade média dos ventos;
Estas alterações nos tipos de tempo que compõem a dinâmica do clima intensificaram 

o número de eventos climáticos extremos com forte impacto social e ambiental no Brasil. 
De acordo com o Atlas Brasileiro de Desastres Naturais (2012), que tabulou os dados 

sobre os desastres naturais de origem climática no Brasil de 1991 a 2010, os episódios 
extremos mais frequentes estão associados ao fenômeno das precipitações (85% dos 
casos). Ou pelo excesso, que provoca enchentes e inundações (58% do total de eventos 
extremos), ou pela sua falta (11% de episódios de seca e estiagens), ou, ainda, associado a 
riscos de origem geológica, que desencadeiam movimentos do solo (15%).

Neste período de 20 anos (1991/2010), cerca de 32.000 episódios extremos ocorreram 
no Brasil afetando aproximadamente 126 milhões de pessoas e causando cerca de 3.500 
mortes diretas (fig. 1 e 2). Infelizmente ainda não há dados disponíveis para afirmar qual 
o total de afetados por enfermidades decorrentes dos eventos extremos.
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Fig. 2 - Mortes por tipo de eventos extremos no Brasil - 1991/2010 (em %) 
(Fonte: Atlas Brasileiro de Desastres Naturais, 2012).

Fig. 1 - Pessoas afetadas por tipo de eventos extremos no Brasil - 1991/2010 (em %) 
(Fonte: Atlas Brasileiro de Desastres Naturais, 2012).
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Pelas características de tropicalidade do território brasileiro, como já afirmamos, 
as chuvas (por seu excesso ou sua ausência) representam os eventos extremos 
que resultam nos desastres climáticos mais significativos. A metade do total de 
ocorrências destes eventos, cerca de 18.000 está associada a episódios de estiagens e 
secas, principalmente nas regiões Nordeste (61%) e Sul (25%). Mais de 2/3 destas 
ocorrências foram verificadas na última década (2001/2010) demonstrando o 
aumento deste tipo de desastre natural.

Por outro lado, os eventos climáticos associados às chuvas prolongadas, ou intensas 
que provocam eventos como as inundações bruscas (ou alagamentos) e as inundações 
graduais, registraram aproximadamente 10.200 ocorrências.

No primeiro caso, as inundações bruscas se concentram nas regiões Sul (36%) e 
Sudeste (30%). No segundo caso, as inundações graduais, nas regiões Sudeste (32%) 
e Nordeste (28%). Em síntese, os principais eventos climáticos extremos no Brasil, que 
provocam o maior número de desastres, com mais pessoas afetadas e mortes, distribuem-
se pelas regiões brasileiras de forma diferenciada no tempo e no espaço.

As secas e estiagens apresentam maior risco na região Nordeste, principalmente na 
primavera, e na região Sul, no verão, enquanto as inundações (bruscas e graduais) são 
mais impactantes no verão das regiões Sudeste e Sul e no outono da região Nordeste.

A região Sudeste ainda é afetada, com risco elevado, por movimentos de massa no 
verão, e por outro lado, o granizo, os vendavais e ciclones impactam significativamente 
a região Sul na primavera. Os incêndios florestais são mais recorrentes na primavera da 
região Norte (Tabela V). Desta forma, pela grande extensão territorial e variedade de 
climas do Brasil, a ocorrência de eventos extremos é bastante diferenciada e, em função do 
alto grau de desigualdade social em nosso país, afeta os grupos sociais de formas distintas. 

João Lima Sant’Anna Neto
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Tabela V - Síntese da ocorrência de eventos extremos no Brasil (região e sazonalidade).

Riscos Climáticos Secas e 
estiagens

Inundações 
bruscas

Inundações 
graduais

Movimentos 
de massa

Vendavais e 
ciclones Granizo Incêndios 

florestais
NORTE              

NORDESTE              
CENTRO OESTE              

SUDESTE              
SUL              

 
Sazonalidade dos 
riscos climáticos

Secas e 
estiagens

Inundações 
bruscas

Inundações 
graduais

Movimentos 
de massa

Vendavais e 
ciclones Granizo Incêndios 

florestais
NORTE       NS   NS  

NORDESTE       NS   NS  
CENTRO OESTE       NS      

SUDESTE              
SUL              

Legenda

  Primavera
  Verão
  Outono
  Inverno

NS Nenhum

Legenda

  Alto risco
  Médio risco
  Baixo Rsco

Fonte: adaptado pelo autor, do Atlas Brasileiro de Desastres Naturais, 2012).
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Conclusão 

Nesta perspectiva, admite-se que os riscos climáticos (enquanto fenômeno geográfico) 
revelam-se tanto como resultante de sua dinâmica, quanto uma construção que resulta do 
processo de produção social do espaço.

A atmosfera sobre um dado recorte territorial da superfície é, ao mesmo tempo, fluxo 
dinâmico e reflexo de como este espaço fixo é socialmente produzido. Assim, os tipos de 
tempo e o clima nas escalas locais e regionais são, também, um produto do meio técnico. 
Quanto maior for o desequilíbrio entre os sistemas de fixos e fluxos, maior será o impacto 
climático e, maior a vulnerabilidade socioespacial (Sant’Anna Neto, 2011).

A segregação socioespacial da população brasileira tem revelado que aqueles que mais 
sofrem com os efeitos adversos dos riscos climáticos são aqueles que apresentam menor 
capacidade de se defenderem dos eventos e episódios extremos. Considerando que as 
desigualdades socioeconômicas da população brasileira, já é, em si, agravada pela ganância 
da elite econômica, as alterações climáticas são alguns dos processos que submetem os grupos 
sociais mais vulneráveis à exposição de riscos com forte impacto na saúde e no bem estar.

Muitas das enfermidades mais significativas no quadro geral de morbimortalidade 
no Brasil são passíveis de serem controladas e/ou evitadas, por meio de políticas públicas 
destinadas ao seu gerenciamento e controle. Trata-se, portanto, de se analisar os riscos 
num contexto de exclusão social. Assim, buscar novas perspectivas para a construção de 
uma sociedade saudável, que não estarão isentas de sofrerem os impactos das alterações 
climáticas, mas que por meio de ações mitigadoras, da organização de sistemas de proteção 
e prevenção, deverão ser eficientes como políticas de bem estar.
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Résumé

L’analyse des risques (naturels, technologiques…) et des crises a privilégié d’abord 
l’étude des aléas, puis de la vulnérabilité. Désormais c’est la résilience qui fait l’objet 
de nombreux travaux et met l’accent sur le rôle majeur des populations soumises au 
risque et à la crise. Néanmoins la dimension opérationnelle de la résilience est encore 
très discutée. Dans la première partie de ce travail, sont envisagées les origines de la 
notion de résilience et sa définition. Dans la seconde partie la résilience urbaine dans 
plusieurs de ses dimensions est évoquée, ex ante pour réduire le risque, l’intégrer aux 
aménagements et faire en sorte que l’‘ampleur de la crise qui pourrait survenir soit 
réduite, ex post afin de dépasser la crise et de retrouver des conditions de vie acceptable 
le plus rapidement possible.

Mots clés: Resilience, vulnérabilité, risques, crises.

Abstract

From resilience to urban resilience. The analysis of risks (natural, technological, etc.) 
and crises has focused first on the study of hazards and then on vulnerability. Resilience 
is now the subject of much work and emphasizes the major role of populations 
subjected to risk and crisis. Nevertheless, the operational dimension of resilience is 
still much debated. In the first part of this work, the origins of resilience and its 
definition are considered. In the second part, urban resilience in several of its 
dimensions is discussed, ex ante to reduce risk, integrate it into development and 
ensure that the scale of the crisis that may occur is reduced, ex post to overcome the 
crisis and return to acceptable living conditions as quickly as possible

Keywords: Resilience, vulnerability, risks, crisis.
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Introduction

Traiter de la résilience des territoires notamment des territoires urbains revient à 
envisager la manière dont ces territoires font face aux perturbations, aux risques et aux 
crises, soit en s’adaptant à plus ou moins long terme et en conservant leurs principales 
fonctions; soit en bifurquant vers de nouvelles composantes et de nouvelles interactions, 
s’il est impossible de maintenir les fonctions précédemment existantes. Dans ce dernier 
cas, peut-on encore parler de résilience? La question de la résilience prend tout son 
sens quand il s’agit de territoires urbains, dont la complexité de fonctionnement 
force à s’interroger sur la manière de traiter les risques et les crises d’origine naturelle, 
technologique ou autres (économique, sociale…) et dont la spécificité rend difficile 
toute généralisation et simplification.

La Résilience: origine de la notion et définition

La résilience thème à la mode dans la communauté internationale 

Dans l’analyse des risques et des crises, la résilience est devenue un thème 
majeur au sein de la communauté internationale. Les causes des catastrophes 
“naturelles”, étaient précédemment strictement associées aux aléas, avant que ne 
soit mis en avant la vulnérabilité des sociétés humaines. Désormais la notion 
de résilience insiste sur la nécessité de faire face à la crise, de se préparer à celle 
– ci pour en réduire les effets et faciliter le retour à “la normale”. Traiter de la 
résilience face aux situations de crise renvoie pour les instances internationales 
à la notion d’adaptation, terme qui est utilisé au sens large de préparation 
à la crise et apparaît en 2004 dans le rapport de l’ONU “Living With Risk” 
pour répondre aux effets du changement climatique. Cette nouvelle manière 
d’envisager le risque et la crise remonte aux années 1990, décennie internationale 
de la prévention des catastrophes naturelles. Au cours de cette “décennie”, en 
1994, la première Conférence mondiale de l’Organisation des Nations Unies 
(ONU) sur la Réduction du Risque et de la Catastrophe (RRC) a adopté la 
Stratégie de Yokohama qui met l’accent sur la prévention, l’atténuation et la 
préparation à la gestion de crise. La stratégie, non contraignante, se contentait 
d’inciter à investir davantage dans les actions de Réduction des Risques et des 
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Catastrophes. C’est en 2005 à la conférence mondiale de Kobé sur la prévention 
des catastrophes naturelles qu’ a été proposé le concept de résilience en adoptant 
le cadre d›action de Hyogo  (2005-2015), “Building the resilience of nations 
and communities to disasters”  (UNISDR International Strategy for Disaster 
Reduction 2005). La résilience est définie comme “[…] l’aptitude d’un système, 
d’une collectivité ou d’une société potentiellement exposée à des aléas à s’adapter, 
en opposant une résistance ou en se modifiant, afin de parvenir ou de continuer à 
fonctionner convenablement avec des structures acceptables” En 2007, 168 pays ont 
adopté à l’ONU le cadre d’action de Hyogo. La troisième Conférence mondiale 
sur la réduction des risques de catastrophes a eu lieu à Sendai, au Japon, en 
2015. L’accord cadre souligne, s’agissant des secours internationaux, qu’ il ne 
faut pas se limiter à la coopération mondiale, il insiste fortement sur les mesures 
de prévention et de préparation, notamment au niveau local. Le Cadre d’Action 
de Sendai (CAS) 2015-2030 réitère l’engagement des États “[…] à prévenir les 
risques de catastrophes et à construire la résilience” (UNISDR, 2015). 

L’Assemblée générale des Nations Unies a proclamé en 2012 qu’ “[…] à la 
surface de la planète, l’objectif de résilience est universellement adopté comme l’idéal 
aux niveaux individuel, organisationnel et communautaire” (UNGA, Assemblée 
Générale des Nations Unies 2012). Néanmoins, mettre l’accent sur la résilience 
constitue un changement radical de perspective dans la gestion des risques et des 
crises. A côté, ou à la place des Etats et des grands acteurs de l’humanitaire, le 
rôle des populations, des collectivités locales soumises à la crise est désormais mis 
en avant. Tous les membres de la société sont ainsi appelés à devenir les acteurs 
de leur propre sécurité grâce à un processus d’adaptation permanent (Quenault, 
2013). Ainsi les travaux de l’UNISDR soulignent qu’il “[…] est nécessaire de 
donner le pouvoir aux collectivités et aux communautés locales pour réduire le risque 
de catastrophe, y compris par des ressources, des motivations et des responsabilités de 
prise de décisions, appropriées” (UNISDR, 2015). Ainsi, la gouvernance, le partage 
des responsabilités, la capacité d’autonomie, d’auto-organisation des autorités et 
des communautés locales constituent les nouvelles approches de la gestion des 
crises. La société civile (citoyens, ONG, associations, entreprises, gestionnaires des 
réseaux..) doit désormais se substituer autant que possible aux aides extérieures. Il 
s’agit de favoriser l’engagement d’une communauté dans la réduction de sa propre 
vulnérabilité par l’adoption d’une stratégie locale de gestion du risque et de la crise 
qui casse le système top-down souvent mis en œuvre.
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La résilience, nouvel avatar du libéralisme? 

Dans le droit fil de l’évolution néolibérale, la résilience devient ainsi une manière 
pour les États largement désengagés, d’organiser des réponses à la crise en impliquant 
fortement la société civile. Cette nouvelle approche doit répondre à la fois aux incertitudes 
face aux chocs futurs, aux restrictions budgétaires et au recul généralisé du pouvoir des 
Etats. Pour améliorer la capacité à faire face aux crises, en réduisant les coûts de l’aide 
humanitaire d’urgence, de la solidarité collective nationale et internationale, il faut 
développer l’acceptabilité sociale des catastrophes (UNISDR, 2015), et mettre en œuvre 
une “culture du risque” grâce à l’information et l’éducation. Les populations soumises 
aux risques doivent être informées des dangers, et dès lors se préparer à se mobiliser 
pour faire face à la crise. Ainsi, de la vulnérabilité des sociétés, marqueur le plus souvent 
des inégalités sociales et environnementales, mais qui peut être anticipée et réduite par 
des dispositifs d’aide reposant sur la solidarité collective et l’implication des États, on 
passe à la résilience, validée et pratiquée à l’échelle individuelle (Rufat, 2012). Quenault 
(2015) comme Rufat (op.cité) soulignent que la résilience associée à la culture du risque 
peut conduire à stigmatiser les territoires et les populations les plus vulnérables et les 
plus démunis qui échoueraient à se reconstruire ou à s’adapter. Mais, on peut aussi se 
demander si la résilience n’est pas destinée à justifier les implantations et la vie en secteurs 
potentiellement dangereux grâce à l’accent mis sur la connaissance de l’aléa, la “culture 
du risque” et l’implication croissante de populations qui connaissent le danger, ce qui 
correspond au modèle américain de gestion du risque et de la crise en système ultra libéral. 

Comment définir la résilience?

 

Sans refaire l’histoire de cette notion, rappelons qu’en physique, la résilience d’un 
matériau est définie comme sa capacité d’emmagasiner de l’énergie cinétique et de se mouvoir 
élastiquement sous une charge sans se briser ou perdre sa forme. Cette acception, met en avant 
la plasticité du matériau. Utilisé en écologie, la résilience a été initialement définie pour les 
écosystèmes comme la mesure du temps de retour à l’équilibre. On tentait alors d’envisager de 
quelle manière après perturbation l’écosystème pouvait retrouver son état antérieur considéré 
comme la situation “normale”. Cette conception qui s’inscrit dans une approche écologique 
fixiste envisageait les écosystèmes en termes de stabilité et d’équilibre. Or, les perturbations 
de nature variée sont apparues comme une composante même du fonctionnement des 
systèmes écologiques (Holling 1973, 1996 ; Larrère 1997). Dès lors, la résilience écologique 
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a été envisagée par rapport aux perturbations qu’un système peut enregistrer. Dès les années 
1990, le concept de système socio-écologique a établi le lien entre les interactions sociales et 
écologiques et les perturbations d’origine diverses, naturelles et anthropiques que le système 
peut enregistrer. Après la physique et l’écologie, la résilience apparaît dans la théorie du 
développement psychologique et humain où elle désigne la capacité à vivre, à réussir, à se 
développer en dépit de l’adversité (Cyrulnik, et al., 2012). Il s’agit de la capacité de l’individu à 
faire face à une difficulté, de manière efficace, afin qu’il réagisse mieux quand surviennent des 
difficultés ultérieures. Plus largement la résilience est désormais envisagée comme la capacité 
d’adaptation d’un système qui doit gérer une situation de crise. Pour être résilient un système 
doit être adaptable. Dans certains cas la résilience est définie aussi comme la capacité de 
résistance d’un enjeu plus ou moins vulnérable. Dès lors, la résilience est considérée comme 
l’inverse de la vulnérabilité puisqu’elle implique l’aptitude des personnes ou des systèmes à 
faire face, à dépasser leur vulnérabilité. Néanmoins, un facteur de vulnérabilité peut aussi être 
un facteur de résilience ainsi la concentration de multiples fonctions dans certaines métropoles 
notamment de pays industrialisés justifie leur forte vulnérabilité économique, sociale, 
environnementale, mais aussi leur importante résilience, puisque l’ampleur des fonctions et 
dont dispose la ville à l’échelle régionale, nationale voire mondiale impose qu’on les rétablisse 
au plus vite. Ce fut le cas de la reconstruction du port de Kobé après le séisme de 1995 ; son 
importance économique pour le Japon a justifié sa reconstruction plus rapide que celle de 
la ville elle-même. La résilience est parfois définie comme un attribut positif d’un système 
qu’il est toujours nécessaire d’augmenter, par opposition à la vulnérabilité, approche négative 
qu’il faut réduire. Cette opposition résilience/vulnérabilité parfois discutée a cependant été 
retenue par le réseau international sur la résilience ou Resilience Alliance créé en 1999 par 
Holling. La résilience doit aussi être distinguée de la résistance celle-ci étant définie comme la 
volonté de limiter les dommages en réduisant l’aléa. Ainsi, dans le cas des inondations, cette 
réduction des dommages est le résultat de travaux de correction, implantation de digues ou 
de barrages, qui constituent autant de protection dont on connait pourtant les limites. Une 
stratégie de résistance consiste à contenir l’aléa tandis qu’une stratégie de résilience a pour but 
de se remettre le plus rapidement possible de la crise, avec le moins de dégâts possible. La 
résilience doit être envisagée en termes de durabilité qui exclut tout fixisme mais implique au 
contraire des modes d’adaptation, de flexibilité pour dépasser les effets du “choc”

Pour définir la résilience, nous retiendrons la proposition de l’Union européenne 
qui reprend celle de Hyogo: “[…] la résilience est la capacité d’un système à réagir et à 
se relever des dégâts causés par un événement, complétée par sa capacité à s’adapter, par 
résistance ou par changement, dans le but d’atteindre ou de maintenir un niveau acceptable de 
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fonctionnement”. La résilience renvoie “[…] à des aptitudes multiples comme la capacité 
à apprendre des traumatismes, à se préparer à des chocs éventuels, à faire face aux crises, à se 
reconstruire ces dernières passées, voire à se réformer profondément” (Rudolf 2015). C’est 
donc une notion “englobante” qui recouvre deux aspects: l’un concerne le risque et se 
situe au sein des politiques d’aménagement des territoires qui doivent contribuer à réduire 
la vulnérabilité et l’autre concerne la gestion de crise et l’après crise, l’organisation de la 
vie des populations en mode dégradé, et le rétablissement des principales fonctions du 
système en se basant sur le REX (retour d’expérience) et ses indispensables enseignements. 
Envisager la résilience interroge: qui doit ou peut être résilient? Qui décide de la résilience?

Les spécificités de la résilience, acteurs, espace et temps

La résilience implique fortement les populations qui doivent agir sur des territoires 
à des échelles spatiales et temporelles multiples, et qui doivent aussi disposer d’une 
“culture du risque”. Le Haut Conseil de la Coopération Internationale et la Croix Rouge 
insistent sur le fait qu’à “[…] la fois victimes et protagonistes, les populations ont su mettre 
en œuvre depuis des générations des mécanismes traditionnels de réponse aux catastrophes, 
particulièrement dans le cas de désastres récurrents (inondations annuelles, cyclones)”. Il est 
important d’envisager le comportement de ces acteurs en situation de choc... Néanmoins 
quand survient la catastrophe, des comportements différents de ceux du quotidien 
apparaissent. Dans tous les cas, la population doit être en mesure de faire face à la crise, de 
mettre en œuvre la phase de récupération, voire de reconstruction avec l’objectif de mieux 
gérer les risques dans le futur. Pourtant dans beaucoup de pays développés fortement 
urbanisés la connaissance des aléas naturels est largement insuffisante et l’idée prévaut 
que l’Etat et la technique doivent et peuvent répondre à tous les dangers, ce qui peut 
justifier une grande passivité des populations avant la crise et quand celle-ci survient. 
Pour dépasser la crise, les populations dépendent des politiques de gouvernance et des 
technologies, notamment du fonctionnement des réseaux techniques (Lhomme 2012). 
La résilience peut être très affectée par le dysfonctionnement de telles infrastructures dont 
les effets dépassent souvent les seuls points d’impact directs de la crise. A quelle échelle 
aussi bien spatiale que temporelle doit-on envisager la résilience?

La référence à l’échelle est indispensable, la résilience concerne-t-elle le court, le moyen 
ou le long terme? A quelle échelle temporelle la notion est-elle pertinente? Quelques 
semaines, un an, cinq ans, dix ans ou davantage? Peut-on utiliser la notion sur un temps 
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très long: le siècle, le millénaire? Cette notion de durée est d’autant plus fondamentale que 
les chocs peuvent être rapides voire presque instantanés (séisme, inondations torrentielles) 
mais existent aussi des “chocs” qui se produisent sur le long terme (inondations lentes, 
sécheresses). Or, la résilience ne peut être envisagée de la même manière dans ces deux 
types de crise. Cette question des temporalités renvoie aussi à des perceptions différentes 
de la part des personnes qui ont subi la crise  ; citoyens, acteurs institutionnels… les 
institutions ont souvent besoin de temps assez longs pour mettre en œuvre tous les rouages 
de la gestion de crise, du retour d’expérience (REX), de la reconstruction, tandis que les 
citoyens affectés par la catastrophe demandent des réparations immédiates et voudraient 
retrouver leur espace de vie le plus vite possible, ces dissonances temporelles peuvent être 
sources de conflits entre acteurs, freins à la résilience. 

S’agissant des échelles spatiales, Peut-on définir un territoire résilient? Comment 
savoir si le territoire au sens d’espace pourvu d’un contenu juridique d›appropriation, 
d’une dimension administrative et politique, associé à un sentiment d›appartenance s’est 
complètement rétabli  après une crise? Comment prendre en compte les effets induits, 
les effets dominos qui dépassent le seul territoire directement concerné par le choc? Le 
rétablissement est-il mesurable au nombre d’habitants revenus chez eux après la crise, au 
rétablissement du tissu économique ou à d’autres facteurs? Tous ces aspects ne recouvrent 
pas forcément les effets du choc sur les populations, la rupture du lien social, la perte de 
repaires familiaux… (Hernandez 2010). En outre l’amélioration de la résilience d’un sous 
système urbain (par exemple un quartier) peut générer des risques dans le voisinage et 
aller à l’encontre d’une résilience plus globale. Il est difficile de définir la résilience d’un 
territoire par la somme des résiliences des composants de ce territoire.

Ainsi, la résilience recouvre deux grandes approches, l’une ex-ante, a pour objectif de 
parvenir à des politiques plus durables de gestion des risques. Avant la crise, il ne s’agit pas 
uniquement de lutter contre l’aléa, mais de vivre avec celui-ci en dépassant les vulnérabilités, 
afin d’en réduire au minimum les effets. L’autre ex-post inclut l’organisation en mode 
dégradée et l’évolution vers le rétablissement des principales fonctions du système. La 
collaboration de tous les acteurs concernés est nécessaire à la gestion des interdépendances 
et à l’amélioration de la résilience (CEREMA, 2014). Un territoire résilient doit permettre 
d’anticiper des perturbations, brutales ou lentes, grâce à la veille et à la prospective (prévision 
des aléas, prévention), de réduire les effets de la crise par des aménagements préalables, 
des types de constructions les plus adaptés... Mais il faut aussi pour se relever, mettre en 
œuvre l’adaptation et l’innovation (Rex et reconstruction). Il est donc nécessaire pour un 
territoire résilient d’évoluer vers un nouvel état en équilibre dynamique décidé et construit 
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de manière démocratique. Les territoires constituent des systèmes ouverts, en interaction 
avec les territoires voisins. Face à un choc qui les concerne directement ou qui les affecte de 
façon indirecte, ils mobilisent des ressources propres mais peuvent également utiliser des 
ressources extérieures (échelle locale, nationale, internationale).

La résilience urbaine?

La ville est considérée comme un territoire mais aussi un système ouvert  ; elle est 
composée de sous-sytèmes qui eux-mêmes peuvent être décomposés en système d’ordre 
inférieur. L’opérationnalité de la résilience dans le système urbain implique la nécessité 
d’adapter le fonctionnement de ce système et de ses composants aux perturbations 
potentielles, de reconstruire le système urbain suite à une perturbation majeure ou de 
définir des modalités de gestion de crise en intégrant la complexité même de la ville. Or, 
faire en sorte que la ville soit résiliente face aux risques naturels ou technologiques revient 
souvent à traiter un sous-système (une partie de l’agglomération seulement, un quartier..), 
néanmoins les effets induits, les effets domino de la crise peuvent dépasser largement 
l’espace directement concerné et affecter d’autres espaces urbains plus ou moins bien 
circonscrits. Par ailleurs à différentes échelles temporelles connait-on beaucoup de villes 
non résilientes? Y compris les villes qui ont subi de très fortes crises telle la ville de Détroit 
aux Etats Unis marquée par la grave crise économique du début du XXIe siècle mais qui 
continue à exister avec certes d’importantes modifications démographiques, spatiales et 
socio-économiques. Peut-on dire que Londres après l’incendie de 1666 ou Lisbonne après 
le tremblement de terre de 1755 n’ont pas été résilientes?… Où placer le seuil au-delà ou 
en deçà duquel une ville est résiliente ou non?

Des indicateurs pour une ville résiliente?

Le Bureau des Nations Unies pour la réduction des catastrophes (UNISDR) propose 
différents critères pour définir une ville résiliente. Elle doit:

•	 Anticiper en règlementant les constructions;
•	 Informer en mettant en place des bases de données immédiatement disponibles;
•	 Atténuer par des réalisations techniques (prévision, surveillance et alerte…) 

l’impact des catastrophes ;

Yvette Veyret
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•	 Éduquer les populations aux risques;
•	 Intégrer les habitants à la gouvernance;
•	 Être réactive et mettre rapidement en place des stratégies de développement post crise.
D’autres grilles d’analyse ont été proposées; celle de P. Couvent (2010) comprend 

plusieurs critères: la diversité écologique, sociale, économique, les différentes échelles 
et leurs interactions (importance de la prise en compte des spécificités multi-scalaires), 
la créativité et l’innovation, une approche transversale et l’anticipation fondée sur une 
vision prospective. Ces critères sont croisés avec quatre fondements du développement 
durable (environnement et habitat, société et vivre ensemble, économie, institution), 
l’objectif étant de préciser les éléments participant à la résilience d’un territoire et ceux, 
absents qu’il conviendrait de développer. Mais une fois établis, ces objectifs généraux 
paraissent difficiles à mettre en œuvre, chacun impliquant un très vaste champ de 
recherche. La résilience apparaît ainsi plus comme un objectif quelque peu utopique 
que comme une approche opérationnelle. Le projet “villes et territoires résilients” 
conduit par le Commissariat général au développement durable (CGDD, 2015) de 
2012 à 2014 en France, et destiné à proposer des outils, des méthodes permettant 
de gérer et de construire des stratégies de résilience urbaine pose aussi la question des 
indicateurs et montre à partir de nombreux exemples de villes situées à l’étranger ou en 
France que chacune doit être envisagée avec ses spécificités historiques, géographiques, 
économiques, sociales... Il est donc difficile voire impossible de généraliser les 
conclusions ainsi obtenues. Imaginer construire des indicateurs de résilience territoriale 
valables partout est illusoire en raison même de la complexité voire du caractère flou 
de la notion de résilience. (CGDD, 2015). Des indicateurs existent pour les sous- 
systèmes (les réseaux, les infrastructures critiques par exemple) mais il est difficile de 
quantifier les réactions des habitants face à la crise, les effets domino de celle-ci. Le 
Commissariat Général au Développement Durable (CGDD, op. cité) considère qu’un 
indice synthétique est inenvisageable, “[…] il supposerait de résumer à tout moment le 
bien-être des citoyens de façon à juger de l’évolution de la qualité de la vie sur le territoire 
considéré”. Des indicateurs de vulnérabilité ex-ante, devraient permettre d’identifier les 
risques environnementaux, économiques et sociaux auxquels un territoire est exposé. 
Les indicateurs d’évaluation ex post, doivent fournir des éléments sur la réussite ou 
l’échec des actions mises en œuvre pour atteindre une situation résiliente. Néanmoins 
les perspectives opérationnelles de la résilience urbaine montrent que “[…] si la résilience 
est un outil efficace pour orienter les stratégies, elle est confrontée à des difficultés quand il 
s’agit d’établir des programmes précis” (Stathopoulos, 2011).
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La résilience urbaine ex ante

De nombreux travaux peuvent être réalisés pour réduire l’effet de la crise en 
intervenant sur le risque. S’agissant des risques d’inondation, les travaux concernent 
la protection par des systèmes d’endiguement, mais aussi par le choix du bâti 
(construction sur pilotis, sur dalle…). L’aménagement d’un quartier inondable 
peut être pensé en intégrant l’inondation, comme c’est le cas du quartier Matra à 
Romorantin. Il en va de même du nouveau quartier de Londres Est envisagé par S. 
Beucher (2012) et conçu comme devant être résilient face aux inondations et qui 
est censé résister et absorber la crise à venir. Il ne s’agit pas de lutter contre le risque 
mais de le considérer comme une composante structurelle des territoires et de trouver 
des solutions pour s’y adapter à tous les niveaux. La perspective multiscalaire tente 
d’appréhender le risque d’inondation à la fois à l’échelle globale des phénomènes 
climatiques, à l’échelle nationale des politiques de gestion, à l’échelle régionale 
des espaces concernés, jusqu’à l’échelle locale. Tous les acteurs impliqués doivent 
réfléchir aux options possibles. Avec le projet TE2100 (Thames estuary 2100), 
“l’Agence de l’Environnement britannique envisage un territoire du risque qui tire son 
identité de sa résilience, c’est-à-dire de sa capacité à vivre avec le fleuve”. Le but est 
de dépasser les clivages entre aménagement et politiques sectorielles de gestion des 
inondations, entre prévention et gestion de crise, entre action nationale et action 
locale, afin de faire comprendre à la société dans son ensemble que tous les secteurs, 
à toutes les échelles peuvent à leur niveau améliorer la résilience des biens et des 
personnes, c’est-à-dire leur capacité à vivre avec les inondations. Cela implique 
une information actualisée des populations. La mise en réseaux d’un grand nombre 
d’acteurs concernés par le projet peut aboutir à l’acceptation de règles, de normes, de 
principes, discutés, négociés, et mis en œuvre. Le système de gouvernance n’envisage 
pas de faire disparaître le risque mais d’apprendre à vivre avec lui. Le projet TE2100 
est un plan d’adaptation au risque sur le long terme plus qu’un plan de réduction du 
risque. On peut donc considérer que le quartier de Londres Est se caractérise par un 
état de résilience intrinsèque prévu lors de sa réalisation et entretenu notamment par 
la culture du risque (Beucher, 2008, 2012). 

Prés de Grenoble, un projet de renouvellement urbain envisagé dès 2012-
2013 couvre une centaine d’hectares. “Les portes du Vercors” apparaissent comme 
un projet majeur en raison notamment de la proximité des grands équipements 
scientifiques au cœur d’un bassin d’emplois important et dans une zone déjà desservie 
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par une ligne de tramway. Ce quartier devrait devenir un éco-territoire mixte, avec 
autant de logements que d’activités, des commerces, des bureaux, des espaces de 
loisirs, des espaces verts de qualité, mais cette opération se situe en zone inondabl 
(https://www.grenoblealpesmetropole.fr/86-les-portes-du-vercors.htm) et le projet 
“Portes du Vercors” prend en compte le risque d’inondation par rupture des digues. 
Cette démarche qui s’appuie sur des stratégies partenariales répond à trois objectifs: 
la sécurité des populations, la réduction de l’endommagement, le retour à la normale 
après la crue. Ainsi, ce projet ne repose pas uniquement sur un mode d’aménagement 
considéré comme résilient, la dimension humaine doit être prise en compte et 
compléter l’apport de l’urbanisme en rendant cohérente l’approche intégrée du 
risque. Néanmoins, comme à Londres la construction d’un quartier résilient ne fait 
pas pour autant une ville résiliente dans sa globalité.

La résilience doit contribuer à consolider le système pour éviter la crise ou du 
moins en réduire les conséquences à une échelle donnée, sa mise en oeuvre dépend 
des caractéristiques du territoire concerné et des périmètres d’actions pertinents. 
La dimension politique est également fondamentale, au travers du rôle majeur des 
décideurs, des aménageurs, de la puissance publique, des partenaires privés, des 
individus qui tous ont des stratégies spécifiques et parfois conflictuelles. En France, 
compte tenu de l’importance des lois, des réglementations, des injonctions en matière 
de gestion des risques et des crises, travailler sur la résilience notamment ex ante risque 
d’ajouter un niveau supplémentaire d’analyse dans un système déjà très complexe. 
On peut aussi se demander si la résilience n’est pas au moins pour partie, destinée à 
justifier les implantations et la vie en secteurs potentiellement dangereux, à valoriser 
des espaces considérés jusque là inconstructibles, grâce notamment à l’accent mis sur la 
connaissance, la culture du risque et l’implication croissante des populations concernées 
qui doivent connaître le danger et l’assumer.

La résilience urbaine ex post

On peut la résumer comme une forme de reconstruction qui recouvre à la fois celle 
des bâtiments et des réseaux détruits ou dégradés, mais aussi le rétablissement des liens 
sociaux, des rapports des populations à leur espace, à leur histoire, au patrimoine, or cette 
reconstruction nécessite des pas de temps multiples et parfois des temps longs voire très 
longs. A Kobé après le tremblement de terre de 1995 déjà évoqué, le port a été totalement 

https://www.grenoblealpesmetropole.fr/86-les-portes-du-vercors.htm
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reconstruit en deux ans environ, tandis que le relogement des populations (constructions 
nouvelles ...) a demandé au moins le double. 

A la Nouvelle Orléans après le passage du cyclone Katrina en 2005, la reconstruction 
matérielle a été nécessaire, à court terme. La restauration du système social, économique, 
environnemental, politique, a nécessité plusieurs pas de temps: à moyen terme, sur une 
durée de cinq à dix ans, la résilience a porté sur la revitalisation économique de la ville et 
la reconstitution de l’offre de logements. La résilience de long terme, celle qui indique la 
réussite d’une reconstruction durable et concerne principalement les domaines sociaux 
et culturels, est la plus difficile à évaluer. Lors de la catastrophe la ville a été largement 
vidée de ses habitants, or, parmi les pauvres qui avaient pu partir, certains ne sont pas 
forcément revenus des villes où ils se sont installés. Un tel constat permet-il de parler 
de résilience de la Nouvelle Orléans? Pour certains, l’image de la Nouvelle Orléans a été 
valorisée, puisque la ville s’est trouvée délestée d’une partie de ses quartiers pauvres et 
défavorisés mais est-ce cela la résilience (Hernandez, 2010)? Il est vrai que l’on peut aussi 
considérer que la résilience apporte “une élasticité” à la ville et la perturbation peut être 
envisagée comme une opportunité facilitant la reconstruction et un nouvel urbanisme. 
Lisbonne après le grand tremblement de terre de 1755 en fournit un exemple éclatant. 
L’habitat très dense a été remplacé par des places aérées, des rues plus larges…. Si une 
telle évolution est possible en termes “matériels” (bâti par exemple), il n’en demeure 
pas moins que la reconstruction peut être difficile en raison du poids des héritages, des 
pesanteurs socio-économiques, des inégalités environnementales qui caractérisaient la 
ville avant la crise (Hernandez 2010) et le rétablissement des liens sociaux, des réseaux 
demeure bien souvent difficile.

Si l’on envisage la reconstruction, où placer le curseur de résilience? Faut-il reconstruire 
à l’identique sans tenir compte de la vulnérabilité et des risques? Ou faut-il envisager 
d’autres aspects de la ville en termes spatial et socio-économique, qui éloignent celle-ci de 
ses caractéristiques précédentes mais augmentent sa résilience? 

Les limites de la résilience 

La tempête de 2010 qui est survenue sur la côte atlantique française a provoqué une 
cinquantaine de victimes et de nombreux dégâts. L’après catastrophe permet de revisiter 
la notion de résilience. L’exemple de La Faute-sur-Mer, commune très affectée par la 
tempête montre les limites de solutions qui mettent en avant les capacités locales de 
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gestion, par des pratiques de type bottom-up. A la Faute–sur-mer après la catastrophe, 
les acteurs locaux ont mis l’accent sur les solutions techniques de résistance à l’aléa, la 
protection par les digues dont on sait qu’elles contribuent à préparer d’autres catastrophes. 
Ces acteurs locaux se sont ainsi fortement opposés aux propositions du gouvernement qui 
consistaient à mettre en sécurité les secteurs les plus dangereux en rasant les habitations 
menacées et en interdisant toutes constructions dans des espaces situés au-dessous du 
niveau de la mer et protégés par des digues. Les manifestations de la population pourtant 
très endeuillée témoigne de l’extrême difficulté à faire accepter la réduction du risque au 
travers de solutions mettant en question le foncier, la propriété privée…Le déplacement 
obligatoire des populations et des activités implantées dans les lieux à risque majeur 
(risques de submersion marine ou d’érosion accélérée du littoral) aboutissement extrême 
de la résilience des populations engendre de nombreuses difficultés. Se pose alors la 
question des acteurs: qui finalement doit décider des choix à effectuer? Les acteurs locaux 
sont-ils toujours à même d’envisager l’ampleur du risque qui implique comme ce fut le 
cas à la Faute- sur -Mer, de déplacer les populations? Or, le “repli stratégique” résultant des 
réglementations et des décisions de l’Etat, dans les secteurs les plus dangereux est parfois 
la seule solution envisageable.

Conclusion

Il est fondamental de souligner que n’existe pas une résilience type, un modèle 
mais différents modes de résilience issus de choix politiques face aux catastrophes, mais 
aussi héritiers de l’histoire de la géographie locale. L’intérêt majeur de la résilience est 
probablement le décloisonnement des connaissances et des diagnostics qu’elle nécessite. 
Dans les pays anglo-saxons, l’implication forte des acteurs locaux, des citoyens contribue 
à réduire le plus possible les interventions de la puissance publique (Pigeon 2010), et 
permet de mettre en avant la résilience or une telle pratique de la résilience ne peut être 
aisément transposée à un pays comme la France où la population dans sa grande majorité 
attend que l’Etat règle les difficultés inhérentes au risque et à la crise. La manière dont 
les sociétés abordent le risque et la crise et donc la résilience tient à leur culture, à leurs 
rapports à la nature, à l’organisation politique et administrative des territoires, ainsi, en 
France la tradition régalienne explique le maintien de relations top-down et la difficile 
implication des citoyens. Peut-on d’ailleurs considérer cette implication suffisante pour 
atteindre une résilience maximale en cas de crise?
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através de avaliações preditivas de desastre para prevenção e mitigação, este artigo tem 
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Introdução

Os estudos acerca de risco tecnológico podem ser considerados inveterados no 
contexto da temática sobre desastres, que tem em suas raízes os antropismos relacionados 
aos processos produtivos. No caso especificamente do risco tecnológico, este sempre esteve 
vinculado ao processo de industrialização e/ou congruente com a saúde pública. Sendo 
assim, estas duas modalidades encontram-se imbricadas, haja vista que a conexão com 
a saúde pública pode refletir a exposição aos riscos químicos industriais, consequentes 
da industrialização. Neste caso, trata-se de uma investigação de sistemas complexos que 
podem transcender as escalas mundiais, nacionais, estaduais e locais.

Foi na Europa que surgiram as primeiras manifestações do risco que convergiu 
para uma série de questionamentos sobre a relação entre confiabilidade e criticidade de 
sistemas complexos (Góes-Souza, 2017). A Teoria do Risco foi alavancado pelo sociólogo 
alemão Ulrick Beck e sua obra denominada “Sociedade de risco: rumo a uma nova 
modernidade”. O autor incita que estamos vivenciando uma sociedade de risco, já que a 
sociedade industrial não foi pensada para tratar os riscos associados à produção. Portanto, 
os males provocados pela atividade fabril são distribuídos de forma igualitária para toda 
a sociedade (Beck, 2010). O também sociólogo Anthony Giddens traz para reflexão a 
questão da globalização dos riscos, ou seja, pode ultrapassar as fronteiras geográficas (Beck 
& Giddens, 1995).

As questões sobre essa temática transitavam numa esfera mundial, mas percebeu-se 
que o risco estava em toda parte. Assim, os estudos, as pesquisas e os métodos passaram 
a ser adequados para transitar por todas as escalas, verificando a importância de avaliar 
a “[…] densidade e o potencial de expansão de estruturas produtivas que procura expressar 
os fixos e fluxos económicos em uma determinada porção do território em uma conceção 
dinâmica” (Egler, 1996).

A instalação de um empreendimento industrial, via de regra, provoca uma 
“metamorfose” no espaço habitado. O espaço geográfico vai sendo tecido por uma rede 
de fixos e fluxos impulsionando os arranjos territoriais (Santos, 2006). Dependendo da 
natureza da instalação, toda estrutura ao seu redor fica vulnerável por estar exposta a 
possíveis desastres. Neste caso, pode-se dizer que essa população que reside ao redor vive 
em uma área de risco de desastre tecnológico.

Em 1997 percebeu-se a necessidade de fortalecer as discussões acerca de impactos 
provocados por desastres, riscos, vulnerabilidade, etc., envolvendo os países afetados 
numa cooperação internacional para reduzir os impactos. É importante evidenciar o 
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trabalho desenvolvido na ONU com os programas: Década Internacional para Redução 
de Riscos e Desastres (IDNDR), Estratégia Internacional para Redução de Desastres 
(ISDR), Marco de Hyogo e Marco de Sendai.

Entre 2005-2015 destaca-se o Marco de Ação de Hyogo, que é o instrumento mais im-
portante para a implementação da redução de riscos de desastres e cujo objetivo é aumentar 
a resiliência das nações em situação de desastres, tanto em termos de vidas humanas quanto 
aos bens sociais, económicos e ambientais, das comunidades para 2015. O Marco de Sendai 
prioriza quatro ações: compreender os riscos e desastres; fortalecer a governança para gestão de 
riscos e desastres; investir na redução de riscos e desastres visando maior capacidade de resili-
ência; aumentar a preparação para casos de desastres a fim de dar respostas mais eficazes e para 
reconstruir melhor, no âmbito da recuperação, reabilitação e reconstrução (UNDSRR, 2015).

De acordo UN-ISDR (2009), entende-se por Desastre como uma grave interrupção 
do funcionamento de um comunidade ou uma sociedade que envolve perdas e impactos, 
o que excede a capacidade da comunidade ou sociedade afetada para lidar com, utilizando 
recursos próprios. Considera-se risco tecnológico como um perigo proveniente de 
tecnologia ou condições industriais, incluindo acidentes, procedimentos perigosos, 
falhas de infraestrutura ou atividades humanas específicas, que podem causar perda de 
vida, lesão, doença ou outra saúde, impactos, danos à propriedade, perda de meios de 
subsistência e serviços, perturbação social e económica, ou dano ambiental.

A prioridade 1 do Marco de Sendai ressalta a necessidade de gerar políticas e práticas 
para compreender o risco e suas dimensões realizando avaliações preditivas de desastre 
para prevenção e mitigação adequada. Para tal, incentiva-se o desenvolvimento e uso 
de parâmetros para mensurar riscos de desastres, vulnerabilidade, etc. e seus possíveis 
efeitos à sociedade e aos ecossistemas. Com isso, identifica-se a importância do uso de 
ferramentas de SIG para gerar análises e disseminar informações sobre riscos e desastres 
(UN-ISDR, 2015). Em congruência com a prioridade 1 do Marco de Sendai, este artigo 
versa sobre uma metodológica de mapeamento de risco tecnológico, em escala regional, 
que se baseia em modelo preditivo desenvolvido com ferramentas de SIG.

A área de estudo insere-se na Região da Costa Verde, na Zona de Amortecimento 
(ZA) do Parque Estadual do Cunhambebe (PEC), envolvendo os municípios de Itaguai, 
Mangaratiba e Angra dos Reis, no estado do Rio de Janeiro, Brasil. Encontra-se fisicamente 
encaixada entre o Oceano Atlântico e as escarpas, recobertas por floresta ombrófilas 
densas, que compõem a Serra do Mar. As planícies costeiras e fluviais são consideradas 
exíguas e com uma densidade de empreendimentos de médio e grande porte que podem 
representar grande risco de desastre tecnológico para o meio ambiente.  
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Metodologia de estudos de risco tecnológico na Região da Costa Verde

A metodologia fundamentou-se na identificação prévia dos principais empreendimentos da 
região, nas informações sobre áreas de influência direta (AID) contidas nos respetivos EIAs/RIMAs 
e nos limites das bacias hidrográficas (BH) da região. Para organizar as informações, agrupou-se 
os empreendimentos em quatro grupos distintos: portuário, turístico, energético e viário.

De acordo com CONAMA (1988), para a licença de instalação é obrigatório ter o 
EIA/RIMA e neste informar os limites das áreas de influência direta e indireta (AID e AII). 
Estas áreas são consideradas afetadas pelos impactos diretos e indiretos da atividade ou 
empreendimento (MMA, 1998). Porém, a área delimitada pode não referendar adequadamente 
e neste caso, tanto o MMA (2010) quanto o Ministério Público (2016) sugerem o uso da BH 
como uma área de influência geral que pode prever a incidência de impactos diretos e indiretos.

Identificação e qualificação das áreas de risco tecnológico

Quando se anseia analisar o risco tecnológico, deve-se observar a vocação da cadeia 
produtiva de acordo com a escala escolhida. Seguindo essa lógica, organizou-se as instalações 
em quatro grandes grupos de empreendimentos: turísticos, energéticos, portuários e viários.

O primeiro grupo a ser estudado foram as instalações de Infraestrutura Turística. Foram 
destacados os hotéis de grande porte do tipo resort que ocupam grandes áreas naturais na Região 
da Costa Verde, modificando os ecossistemas. Selecionou-se nove hotéis: Club Med, Portobello, 
Porto Real, Porto Marina, Meliá, Vila Galé, Porto Galo, Blue Tree Towers e Pestana. Como não 
foram encontrados os EIA/RIMA dos hotéis, utilizou-se BH como AID e contabilizou-se o nú-
mero de empreendimentos hoteleiros inseridos dentro de cada bacia hidrográfica.

O segundo grupo a ser investigado foram os empreendimentos de Infraestrutura 
energética. As redes de transmissão necessitam de uma faixa de servidão em seu entorno 
e com isso têm forte impacto negativo no meio físico, promovendo o desmatamento 
de grandes áreas lineares na cobertura vegetal. Neste grupo foram destacados: as usinas 
nucleares de Angra I, II e III, as redes condutoras de energia, as torres de alta-tensão e 
gasodutos. Em relação às usinas nucleares, os RIMAs foram encontrados no portal da 
Eletronuclear, que considera 15 km como AID e 30 km como AII (ELETRONUCLEAR, 
2015). A energia produzida pelos reatores nucleares é distribuída para o Sistema 
Integrado Nacional por Furnas Centrais Elétricas. Na região, há três importantes linhas 
de transmissão: Angra – Cachoeira Paulista, Angra – Grajaú e Angra – São José, para 
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criar as AID, valeu-se de informações da linha de transmissão Taubaté – Nova Iguaçu, 
que equivale a 500 metros do entorno do eixo da linha (MMA, 2010). Existem também 
tubulações do oleoduto e gasoduto do Terminal Marítimo da Baía de Ilha Grande 
(TEBIG). De acordo com o RIMA do TEBIG, tanto a AID quanto a faixa de servidão 
têm um limite de 500 metros no entorno da instalação (PETROBRAS, 2009).

O terceiro grupo de empreendimentos refere-se à Infraestrutura Portuária. Entre Itaguaí 
e Angra dos Reis, localizam-se: o complexo do Portuário de Itaguaí, o estaleiro Brasfels, 
antigo Estaleiro Verolme, serviço de barcas para Ilha Grande em Mangaratiba e Conceição 
de Jacareí e também em Angra dos Reis. O complexo portuário de Itaguaí agrega uma série 
de serviços e indústrias em seu entorno que apoiam o serviço portuário e a siderurgia. A 
AID para estas estalações, segundo o EIA/RIMA, deve-se considerar todos os bairros e ilhas 
do entorno. Para englobar os bairros e ilhas considerou-se uma AID de 7 km que envolveu 
também as bacias hidrográficas do entorno. O mesmo método foi aplicado para as demais 
instalações portuárias: Mangaratiba, Conceição de Jacareí, Brasfels e Angra dos Reis.

O quarto grupo de empreendimentos referiu-se à Infraestrutura viária. As principais 
vias que entrecortam a área de estudo são: BR-101 – Rodovia Mario Covas (Rio-Santos); 
RJ-149, que liga o município de Mangaratiba ao município de Rio Claro; e a RJ-155, 
que liga Rio Claro a Angra dos Reis. De acordo com o Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transporte (DNIT) (2016), a área de influência direta de uma rodovia é 
de 1 km ao redor da via. Em relação às ferrovias, existem pelo menos dois ramais de linha 
férrea. Como AID, adotou-se o valor da ferrovia do Porto Sudeste, ou seja, 200 m no 
entorno do eixo. Foram levantados os empreendimentos encontrados na região (Tabela I).

Para qualificar o grau de risco tecnológico nas bacias hidrográficas, utilizaram-se 
recursos de geoprocessamento para calcular o número de empreendimentos dentro das 
bacias, o percentual de áreas urbanizadas e o percentual de áreas de influência do risco 
tecnológico também dentro das bacias. Os dados foram tabulados e confrontados em 
relação à ocupação da região que justifica, portanto, as áreas de risco. Quanto maiores 
o número de instalações, o percentual de áreas urbanizadas e o percentual de AIDs, 
maior a exposição ao risco tecnológico. Por sua vez, quanto menor o percentual de áreas 
urbanizadas e menor o percentual de AID dentro da bacia, menor a exposição ao risco 
tecnológico. Confrontando esses valores, inferiu-se valores nominais variando entre baixo 
(1-25), médio (25-50), alto (50-75) e muito alto (75-100).

 O mapa de risco tecnológico (fig. 1), foi desenvolvido com base nos valores 
apresentados na Tabela I. Foram também utilizados recursos de geoprocessamento para 
especializar as classes de risco tecnológico em muito alta, alta, média e baixa.
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Bacias 
Hidrográficas Turismo Energia Porto Vias  Instalações % 

URB
% 

AID
Risco 

Tecnológico

Rio Itaguai  
(proporcional) 0 1 1 3 4 1 60 Alto

Rio Mazomba 0 1 1 3 4 0,3 84,3 Muito Alto 

Rio Catumbi 1 3 1 2 7 10,4 47,4 Muito Alto 

Rio Saí 0 2 0 2 4 8 8,6 Alto

Saco de Mangaratiba 1 2 1 2 6 8,2 27,7 Alto

Rio Santo Antônio 1 3 0 1 5 13,4 21,6 Muito Alto 

Rio Grande 1 1 0 1 3 1,3 3,7 Baixo

Rio Itacumbitiba 0 1 0 1 2 3,8 7,6 Medio

Rio Jacareí 0 1 1 1 3 6,9 8,3 Baixo

Ens. 
Itapinhoacanga 1 0 0 1 2 10,6 7 Muito Alto 

Ens. de Monsuaba 1 3 0 1 5 9,2 30 Muito Alto 

Ens. de São Bento 0 0 0 2 2 1,4 5 Baixo

Ens. de Japuíba 3 2 0 2 7 1,5 22,1 Muito Alto 

Ens. De Ariró 0 2 0 2 4 0,3 60 Alto

Ens. Bracuí 0 2 0 1 3 1 55 Alto

Tabela I - Relação do número de empreendimentos alocados por bacia hidrográfica.

B.H.Enseada Japuíba

B. H. Enseada
 de São Bento

B. H. Enseada 
de Monsuaba

B. H. Enseada de 
Itapinhoacanga

B. H. Rio 
das Pedras

B. H. Santo Antônio

B. H. Saco de
 Mangaratiba

B. H. Rio Catumbi

B. H. Rio Mazomba

BH Enseado do Ariró

B. H. Enseada do Bracuí

B.H. Rio Saí

B.H. ItacumbitibaB.H. Jacareí

H. Pestana Angra

H. Vila Galé

H. Blue Tree Towers Resort H. Praia Camorim

PortoGalo Suíte H.

H. Club Med
Rio das Pedras

H. PortoBello Safari

Hotel PortoBello

H. Porto Marina

B. H. Itaguai

Brasfels

Porto de Itaguai

Agência Porto Jacareí

CCR Barcas_Mangaratiba

Porto de Angra dos Reis

Oceano Atlântico

São Paulo

RIO CLARO

ANGRA DOS REIS
ITAGUAD

MANGARATIBA

PIRAT

ANGRA DOS REIS

MANGARATIBA

SEROPEDICA

RIO DE JANEIRO

560000,000000 570000,000000 580000,000000 590000,000000 600000,000000 610000,000000 620000,000000

74
40

00
0,0

00
00

0
74

50
00

0,0
00

00
0

74
60

00
0,0

00
00

0
74

70
00

0,0
00

00
0

74
80

00
0,0

00
00

0

ILHA GRANDE

Fig. 1 - Mapa de Risco Tecnológico do entorno do Parque Estadual do Cunhambebe, na Região 
da Costa Verde – RJ (Fonte: a autora, 2021).
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Resultados e discussão

A rodovia Rio-Santos (BR-101), promove fluxos intensos, atuando como um vetor, que 
fixa uma série de empreendimentos que se interconectam ao longo da via. O Porto de Itaguaí e 
as usinas nucleares são os empreendimentos que mais geram tensão na região. O primeiro pela 
atividade de transporte de minério, que causa poluição das águas da Baía de Sepetiba e o se-
gundo, Já as usinas de Angra dos Reis, pela própria natureza da atividade de geração de energia 
nuclear, que após os acidentes de Chernobyl (Ucrânia) e, mais recentemente, em Fukushima 
(Japão), evidenciaram o quão perigoso representa a exposição a um desastre nuclear.

Os empreendimentos hoteleiros ocuparam grandes áreas naturais de ambientes estuarinos 
de domínio de manguezais, que é um dos ecossistemas da região (AB’Saber, 2006). Mudanças 
ocorreram também em atividades socioeconómicas (pesca) e culturais (populações caiçaras e 
indígenas). Os empreendimentos deste segmento não favorecem melhorias à população local. 
Seguem padrões internacionais e a maioria dos funcionários vem de fora da região.

Tanto os empreendimentos energéticos quanto viários necessitam de uma área de serviço 
em seu entorno. Sendo assim, observam-se que ao longo das torres e linhas de alta tensão 
e rodovias, há secções contínuas de áreas desmatadas como se fossem “rasgos” na cobertura 
florestal da Serra do Mar. Na maioria das vezes, as faixas de servidão encontram-se em áreas 
muito frágeis, de difícil acesso, com terreno muito declivoso. Como a região é acometida 
por chuvas orográficas, são acelerados os processos erosivos, favorecendo ravinamentos, 
voçorocamentos. Os empreendimentos energéticos oferecem riscos de choque, que são mais 
raros, e exposição a campos eletromágnéticos, que podem trazer sérios riscos à saúde da 
população, como cancro de faringe, garganta, bexiga e leucemia (Mattos & Koiffman, 1996).

Em relação a episódios de desastres tecnológicos da Região da Costa, sabe-se que o 
complexo portuário de Itaguaí é um espaço em potencial expansão de atividades industriais 
que dão suporte à siderurgia. Os impactos desencadeados por esses empreendimentos 
são vistos na paisagem e percebidos pela população local, que convive com problemas 
relacionados à precariedade dos serviços públicos e à consequente degradação socioambiental. 
A região portuária de Itaguaí foi considerada como uma zona de sacrifício, paraísos fiscais ou 
“paraísos de poluição”, alcunha dada a certas localidades que concentram inúmeras práticas 
ambientalmente agressivas, sobretudo localidades onde residem populações de baixa renda. 
Dentre o conjunto de empresas que estiveram na região, a Companhia Mercantil Industrial 
Ingá, na Ilha da Madeira, é responsável pelos seus impactos negativos ao meio ambiente 
desde a sua instalação e sua falência (PLÁCIDO, 2015). A empresa foi condenada por 
permitir o escoamento de parte do estoque de rejeitos químicos para o mangue e a Baía 
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de Sepetiba, promovendo graves prejuízos para a integridade da vegetação característica da 
região litorânea, para a qualidade da água marinha e para a fauna (MPF, 2005).

Em relação às Usinas Nucleares de Angra dos Reis I e II, empreendimentos construídos 
durante o governo militar, houve um vazamento estimado entre 20 e 25 mil litros de 
água contaminada que pode ter exposto ao menos 50 mil pessoas à contaminação. O 
acidente ocorreu em 1986, período da transição para o regime civil, e isso explica a série 
de dificuldades para se ter acesso à informação (GREEPEACE, 2011).

Conclusão

O risco tecnológico está presente na região da Costa Verde do estado do Rio de Janeiro 
e se encontra em contraposição com as políticas ambientais adotadas para região, que 
possui várias Unidades de Conservação (UC) terrestres e marítimas. Os empreendimentos 
elencados na pesquisa se encontram nas bordas do PEC, que é uma extensa UC estadual.

A população pode ser considerada vulnerável não somente pelos riscos de origem tecno-
lógica, mas também de riscos naturais relacionados a deslizamentos. Os riscos são de diferente 
natureza e desencadeados de maneiras distintas, mas, sem dúvida, fazem interseção com o risco 
natural, tecnológico e a consequente vulnerabilidade social, porque favorecerem tanto a degra-
dação do ambiente natural como também podem favorecer os deslocamentos populacionais, 
em áreas degradadas e em assentamentos irregulares, influenciando na composição do risco 
social. Com isso, conclui-se que não existem fatos isolados na natureza do risco.

Tal situação comprova que as instalações (fixos) funcionam como vetores de 
deslocamentos (fluxos) para atender a demandas do entorno. A população de alta renda 
ocupa áreas de planície, penínsulas e ilhas. As áreas perigosas de encostas são ocupadas 
pela população de baixa renda, que é menos resiliente e, portanto, mais vulnerável.

O Porto Sudeste e a Usina Nuclear têm planos de ação e emergência (PAE), mas 
considerando que as AIDs fornecidas nos EIA/RIMA são questionáveis, como confiar em 
tais planos? O que se vê é que os empreendimentos estão instalados ao longo rodovia Rio-
Santos, que é o principal acesso à região. Isso significa que havendo uma secção da rodovia, 
em decorrência de um desastre, a população somente poderia escapar pelo mar ou, quando 
possível, pelas rodovias RJ-144 e RJ155, que cortam a Serra do Mar transversalmente.

A metodologia de análise adaptada para as bacias hidrográficas da Costa Verde 
mostrou-se aderente à escala regional, podendo apenas melhorar a metodologia para 
mensuração da área de influência de resort, dado este que não foi encontrado EIA/RIMAs 
sobre empreendimentos hoteleiros. O ideal seria considerar a área construida.

Kátia Regina Góes Souza
Metodologia de análise de risco tecnológico na borda litorânea do 
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Resumo

A natureza é fonte, suporte e objeto de intervenção, fornece elementos essenciais 
para a vida, é substrato para a implantação de povoamentos e em geral é objeto de 
intervenção. Sobre este os grupos sociais construíram um quadro simbólico, que se 
reflete em imaginários, representações e percepções, configurando relações conflituosas 
e geradoras de cenários de risco. O objetivo deste documento é fazer uma reflexão 
sobre as diferentes construções culturais sobre os fenômenos naturais, pois isso faz 
parte de uma abordagem etnográfica que permite estabelecer diferenças e encontrar 
elementos para a compreensão dos níveis aceitáveis de risco.

Palavras-chave: Vulcões, deslizamentos de terra, inundações, vulnerabilidade.

Abstract

Perceptions and imaginary about nature essential elements for risk management. 
Nature is a source, support and object of intervention, it provides essential elements 
for life, it is the substrate for the implantation of settlements and in general it is an 
object of intervention. On this social groups have built a symbolic framework, which 
is reflected in imaginaries, representations and perceptions, configuring conflictive 
relationships and generators of risk scenarios. The objective of this document is to 
make a reflection on different cultural constructions about natural phenomena, for 
this it is part of an ethnographic approach that allows to establish differences and find 
elements for the understanding of acceptable levels of risk.
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Introducción

Desde un enfoque lineal la gestión para la reducción del riesgo surge como una 
mediación de las relaciones entre el ser humano y la naturaleza. Las cuales, mayormente, 
son problemáticas y generadoras de escenarios de riesgo, y esa problematicidad emerge 
de las consideraciones que se establecen, desde distintas racionalidades, imaginarios y 
percepciones sobre las características de la naturaleza, sus dinámicas y el papel que le 
hemos conferido tradicionalmente como fuente de recursos, receptora de entropías y 
también como origen de situaciones concebidas como desastrosas.

La naturaleza se ha concebido como producto de sistemas sometidos a periodos de 
estabilidad relativa y de cambio constante, como los ciclos de un organismo viviente,  
planteamiento de  Lovelock (1979) en su célebre hipótesis Gaia,  este tema de los ciclos 
de cambio y estabilidad constantes fue retomado por  Bateson (1993), al establecer lo que 
él ha denominado “las preferencias de la naturaleza”,  las cuales inciden en esa dinámica 
continua; y es que de acuerdo con este epistemólogo, la naturaleza prefiere lo probable a lo 
improbable, lo estable a lo inestable,  características relacionadas con la termodinámica, lo 
cual nos llevaría hacia un universo simple; la combinación entre probabilidad y estabilidad 
plantea un juego de fuerzas que le imprimen a la naturaleza una continua dinámica y 
riqueza. Múltiples escenarios de riesgo son construidos por no entender estos ciclos naturales 
y generar sinergias con los mismos, priman racionalidades que buscan romper estos ciclos.

Las concepciones, los imaginarios y las percepciones sobre la naturaleza tienen una impor-
tante implicación en la generación de escenarios de riesgo, por una parte, al considerarse como 
fuente generadora de “recursos” se explota y al mismo tiempo se degrada, o por otra, al con-
siderarse los individuos y grupos sociales como parte esencial de la naturaleza se puede tender 
hacia su conservación. Es un juego constante que establecemos como especie en relación con 
la naturaleza, con sus dinámicas y sus manifestaciones a través de sus procesos característicos 
como erupciones volcánicas, sismos, tsunamis o a través de su degradación, manifiesta en 
inundaciones, fenómenos de remoción en masa, pandemias, cambio climático, entre otros.

Imaginarios sobre la naturaleza y la gestión del riesgo  

Sobre las percepciones resulta relevante destacar su relación con los procesos de construcción 
del territorio. Las percepciones son producto de un proceso de construcción cultural a partir 
de las sensaciones, las cuales son información que recibe nuestro cuerpo en el contacto directo 
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con el entorno. Esta información es filtrada de acuerdo a una serie de convenciones culturales 
elaboradas colectiva e históricamente, y se convierte en información sobre el fenómeno con el 
cual se interactúa, ello marca diferenciaciones importantes sobre la manera como consideramos 
la naturaleza. Por tanto, muchas de estas percepciones, concepciones y representaciones que 
se tienen sobre la naturaleza permiten acercarse entender porque las personas reaccionamos o 
actuamos de determinadas formas respecto a nuestro entorno.

La relación hombre naturaleza ha ocupado las discusiones más clásicas desde lo filósofos 
griegos, como los señala la extensa obra del geógrafo Glacken(1995), al estudiar las ideas que 
las civilizaciones humanas han tenido sobre la naturaleza, desde la Grecia antigua hasta la edad 
media, en las que se resalta la idea de que el ser humano tiene a  su disposición la naturaleza 
para realizar su proyecto civilizatorio,  ideas que fueron retomadas por filósofos occidentales 
como Hegel (1969) y  Marx, para este último los aportes  en esa relación se establecen a partir 
del concepto de trabajo y lo que ello engendra, en relación con la dependencia de la naturaleza, 
y transformación para satisfacer las necesidades humanas, “[…] el trabajador no puede crear 
nada sin la naturaleza, sin el mundo exterior sensible. Esta es la materia en que su trabajo se realiza, 
en la que obra, en la que y con la que produce” (Marx, 2001). Para Arnold (2000), cuando el 
tema de la naturaleza aparece en la obra de Marx y Engels, no hay un protagonismo de la 
misma, sino que se subordina y se concibe desde una perspectiva exclusivamente instrumental, 
al simbolizar un triunfo de la burguesía sobre los medios de producción. No obstante, Marx 
plantea la necesidad de reconocer el tema de la relación esencial de la naturaleza y el ser 
humano, en toda su teoría, particularmente en sus manuscritos.

El concepto de  naturaleza ha sufrido una suerte de invisibilidad en las últimas 
décadas, diversos autores han planteado este fenómeno,  dado que para ciertos sectores 
de la sociedad su presencia resulta un tanto impertinente frente  a los cambios  generados 
en la modernidad y reforzados por el proceso de urbanización, y en otros casos con los 
procesos de industrialización y tecnificación de los territorios, la crítica de esa invisibilidad 
ha sido plasmada en los planteamientos de  (Escobar 1994),   (Sanabria 2007) , (D. 
Harvey 2018), (Ulloa 2017) y (Bertrand y Bertrand 2006). El concepto de naturaleza es 
cambiante, pletórico de invocaciones, lleno de metáforas, sometida a diferentes fuerzas de 
transformación, empero, estos cambios que se evidencian en degradación, es innegable su 
imbricación con lo social, por ello se considera que “[…] el mundo está inmerso en un proceso 
de continuo devenir a través de recomposiciones heterogéneas y contingentes de relaciones socio 
ecológicas casi infinitas por las cuales nacen nuevas naturalezas” (Swyngedow 2011, 46).

La visión sobre la naturaleza que ha primado en su relación con la sociedad, es ante 
todo antropocéntrica, así se la considera como fuente de recursos para la satisfacción 
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de las necesidades humanas, donde la acción humana se enfoca a su explotación y su 
consiguiente deterioro, perspectiva que sin duda ha contribuido a la actual crisis socio 
ecológica.  Ante esta visión la perspectiva de la ecología política se ha establecido una 
crítica importante, autores como O’Connor (1994), Alimonda (2011) y Alier (2015), 
entre otros, se han manifestado contra esta explotación de la naturaleza y las implicaciones 
que ha tenido para los grupos sociales relacionados con esa degradación de sus entornos 
naturales. Ejemplos al caso son las explotaciones mineras que traen importantes impactos 
en el suministro de agua, deterioro del suelo y aumento de vulnerabilidades locales.

Estas racionalidades coexisten en el mundo con cosmovisiones sobre la naturaleza que 
rompen las perspectivas dicotómicas de separación entre la naturaleza y la sociedad, las cuales 
han sido históricamente olvidadas y en ocasiones deslegitimadas como perspectivas utópicas 
o características de comunidades consideradas como subalternas tanto en relación con el 
conocimiento positivista tradicional, o las corrientes más economicistas. Estas cosmovisiones 
sobre la naturaleza sustentan el hecho de que como humanos establecemos una relación estrecha 
con los espacios y la naturaleza en ellos contenida. Tuan (2007), propone el concepto de topofilias 
para   entender esas  relaciones esenciales con los espacios y  la naturaleza, planteamientos 
cercanos a los de Swyngedow  quien  considera que “[…] tanto los individuos como sus entornos 
son coproducidos y co-evolucionan en formas históricamente contingentes, altamente diversificadas, 
localmente específicas y a menudo imposibles de aprehender en su totalidad” (2011, 46).

Los efectos de una visión dicotómica sobre la naturaleza y la perspectiva de gestión 

del riesgo 

En la actualidad vivimos en una situación dramática para la vida humana y no 
humana en el planeta tierra, nos encontramos en la era del cambio global pero también 
la era del Antropoceno, término que se remonta al siglo XVIII (Trischler, 2016), pero que 
fue traído de nuevo a la discusión académica por el investigador  Paul Crutzen en el año 
2000 denominado así por la inmensa huella ecológica que el ser humano le ha impreso al 
planeta, huella de tal envergadura que es posible denominarla como una nueva era. Cambio 
global y Antropoceno, nos llaman conceptualmente a la necesidad de entender desde otras 
perspectivas la relación sociedad- naturaleza, referidas a la superación del antropocentrismo 
y a entender las profundas relaciones socio ecológicas entre nuestra especie y la naturaleza.

Esa relación sociedad-naturaleza  ha sido desigual, dada la emergencia de la tecnología 
y la intensa actividad económica extractivista y transformadora que demanda el 
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capitalismo, autores como Steffen, Crutzen & McNeill (2007), entre otros, plantean que 
la perturbación humana sobre la integridad de la biosfera en relación con la diversidad 
genética y los flujos de nitrógeno y fósforo han llegado a límites nunca antes vistos; 
paralelamente el cambio climático y el cambio de uso de la tierra se encuentran en zonas 
de alta  incertidumbre y riesgo, lo cual tiene efecto de retorno sobre los sistemas humanos.

En efecto, se señala en (Duarte, 2006) los cambios globales están afectando a los grupos so-
ciales en la dinámica demográfica, la dimensión económica, las estructuras sociales, la dimen-
sión cultural y la institucional, por tanto al analizar los efectos de los cambios y degradación 
fisicoecológica es necesario revisar de manera integral sus relaciones con estos subsistemas socio 
culturales e institucionales, para impulsar procesos de gobernanza adaptativa, cambio institu-
cional y dinámicas de resiliencia socio-ecológica. En América Latina, la crisis socio ecológica, 
tiene diversas manifestaciones entre las que se considera, la pérdida de biodiversidad generadas 
por la deforestación, las economías de extracción, el avance de la urbanización sobre suelos 
aptos para la productividad agrícola; desde lo institucional el debilitamiento de la democracia 
y la creciente desigualdad económica y social (Denzin, Calix, & Gonzalez, 2019). 

La perspectiva socio ecológica permite establecer un marco de análisis que rompe 
la dicotomía tradicional sociedad-naturaleza y resalta las profundas relaciones no 
dicotómicas entre lo humano y lo no-humano, entre los autores que proponen este enfoque 
se encuentran los planteamientos de Whatmore (2002) y Watts (2005) por mencionar 
algunos. Desde estos planteamientos es posible entender las estrechas relaciones que se 
establecen entre la sociedad y la naturaleza y las implicaciones del deterioro de ésta última 
con respecto a la supervivencia de lo humano.

Construcciones locales sobre percepciones del riesgo y riesgo aceptable

Tradicionalmente se plantea que el riesgo es producto de la relación entre situaciones 
amenazantes y condiciones de vulnerabilidad de las poblaciones (fig. 1), y en esta ecuación 
se hacen consideraciones de diversa índole en relación a cómo mitigar los efectos de 
las manifestaciones concretas de estas amenazas y como fortalecer a las comunidades en 
relación con sus condiciones de vulnerabilidad para aumentar la resiliencia frente a la 
ocurrencia de fenómenos de carácter desastroso. Sin embargo, es relevante ahondar un 
poco más en el significado de los componentes de esta ecuación: en primer lugar, el 
nivel de riesgo aceptable es una consideración que toma matices de carácter económico 
y político, pero al mismo tiempo, en la generación de una situación de riesgo, subyacen, 
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en segundo lugar, concepciones sobre la naturaleza (fig. 2), que establecen algunos de 
sus fenómenos o características como amenazantes para la sociedad, ante las cuales se 
plantean intervenciones desde el campo tecnológico, que en ocasiones rompen esos ciclos 
naturales o desechan elementos que afectan la naturaleza, de allí que sea necesario revisar, 
además de esas concepciones sobre naturaleza, los niveles de desarrollo tecnológico de 
las sociedades, los modelos económicos de donde emergen a su vez, concepciones sobre 
desarrollo, en ocasiones asociadas a crecimiento económico.

Desde esas consideraciones diferenciales sobre la naturaleza, ya sea urbana o rural, las 
personas construyen un entramado simbólico relacionado con sus prácticas culturales, 
acerca del medio circundante y también sobre las intervenciones que establecen “los 
otros” sobre esa naturaleza.

Fig. 1 - Relaciones entre amenaza, vulnerabilidad y riesgo.

En tercer lugar, se encuentra el componente de vulnerabilidad, concepto de gran 
relevancia en el entendimiento de la gestión del riesgo dado que sobre el mismo tienen 
lugar procesos de construcción social, asociados con condiciones económicas, decisiones 
sobre modelos de desarrollo y travesías históricas de los territorios, de allí emergen los 
planteamientos de Blakie et. Al. (1996), Musset (2009), Milbert y Nathan (2009), 
García (2005). Pero también en asocio con estas consideraciones enmarcadas en un 
planteamiento que relaciona los modelos económicos con la generación de condiciones 
de vulnerabilidad, se encuentran, de manera importante, las construcciones culturales que 
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Fig. 2 - Construcción del concepto de amenaza a partir de consideraciones culturales.

las personas hacen en cuanto a su situación de vulnerabilidad, sus espacios de seguridad 
relativa, las percepciones e imaginarios  vinculados al nivel de riesgo aceptable desde lo 
local y las explicaciones que desde sus cosmovisiones realizan sobre la naturaleza y su 
futuro. Douglas (1996), Wildavsky (1998), Losada (2010).

Se presenta un esquema de como desde los ámbitos locales se estructuran una serie de 
dinámicas de tipo cultural en relación con la generación de espacios de seguridad relativa 
(fig. 3), donde se privilegian algunas consideraciones de tipo socioeconómico de orden 
cotidiano frente a amenazas inminentes del entorno habitado.

Fig. 3 - Construcción de espacios de seguridad relativa.
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A través de siguientes casos presentados en posible encontrar las elaboraciones 
culturales que las personas hacen sobre los fenómenos naturales amenazantes, para 
establecer a partir de sus prioridades cotidianas, los niveles de riesgo aceptable.

Construcciones culturales alrededor de fenómenos volcánicos

En este tipo de escenario se establece como algunas comunidades indígenas y 
campesinas han establecido una serie de imaginarios y percepciones sobre los fenómenos 
volcánicos construcciones que tienen una importante incidencia en gestión del riesgo.  
En algunos de los casos los fenómenos volcánicos y sus productos, forman parte de su 
cosmovisión y se convierten en preceptores del devenir cotidiano de las comunidades. El 
proceso con el volcán Machín, es diferencial por encontrarse en una zona geoestratégica, 
por su cercanía a una importante reserva de oro, la Mina la Colosa.

Construcciones culturales alrededor de deslizamientos en localidades de Bogotá 

La competencia por el suelo, genera injusticias espaciales, este concepto ha sido retomado 
por Harvey (1977), Harvey (1996) y Soja (2010), para este último las justicias social, 
económica y ambiental convergen en la justicia espacial, al respecto Romero (2009), plantea 
que los niveles de ingreso de los habitantes de las ciudades inciden en gran medida en la 
distribución y acceso de los servicios ambientales y la calidad de los paisajes. Aunque no son 
lo mismo, es posible considerar que el concepto de justicia espacial tiene una relación estrecha 
con la justicia ambiental, para (Hervé, 2010) se entiende como la distribución equitativa de 
las cargas y beneficios ambientales, para todos los individuos, teniendo en cuenta su situación 
comunitaria, sus capacidades y su participación en la adopción de las decisiones que los afectan. 
Concretamente, en un contexto de justicia ambiental, la justicia distributiva consiste con 
mayor frecuencia en abordar los riesgos desproporcionados para la salud pública y el medio 
ambiente que soportan las personas con condiciones de vulnerabilidad social y económica.

Debido a una serie de procesos históricos relacionados con desplazamientos, migraciones, 
escasez de suelo urbano para grupos poblacionales que no pueden pagar los elevados precios 
del suelo para el asentamiento de sus viviendas, obras de infraestructura, entre otros, se 
presenta la existencia de asentamientos en zonas de movimientos en masa o deslizamientos.  
Se presentan los casos específicos de las localidades de Ciudad Bolívar y Rafael Uribe en 
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Bogotá (Colombia), no obstante, este es un fenómeno muy común en las ciudades Andinas. 
En este tipo de fenómenos se evidencia como las personas establecen prioridades sobre su 
seguridad cotidiana, en ocasiones, se privilegia el estar en una casa, aunque esté en peligro de 
ser afectada por el movimiento en masa, también se privilegia la búsqueda del sustento diario 
antes que buscar soluciones como reubicación de la vivienda, en este tipo de situaciones 
límite las personas recurren a creencias religiosas y confían en su conocimiento y monitoreo 
de sus territorios para generar estos espacios de seguridad relativa.

Construcciones culturales alrededor de inundaciones en Canal del Dique 
en Colombia

El Canal del Dique es una intervención de infraestructura realizado para facilitar 
actividades de navegación, liberación de zonas de inundación y mejoramiento de 
actividades relacionadas con la ganadería.  Dicha intervención ha facilitado que, a lo 
largo de los años, cuando coincide el ascenso de los índices de precipitación con un mal 
manejo y mantenimiento de dicha obra; las comunidades aledañas sufran los efectos de 
las inundaciones sobre sus poblados. En este tipo de eventos es destacable la pérdida de 
la memoria histórica sobre los procesos que han acontecido en el territorio.  Algunas 
personas desconocen que donde se ubican actualmente sus casas eran zonas de dinámicas 
naturales del río y la gente desarrollaba otras actividades relacionadas con la pesca. Otro 
aspecto importante de destacar son los imaginarios asociados al significado de los ríos y 
demás fuentes hídricas, las consideraciones que se tienen sobre el agua y la idea de la gran 
cantidad de agua disponible, esto genera prácticas inadecuadas sobre los ríos y quebradas, 
disponen de sus desechos sobre ellos confiando en que el agua en su fluir se llevará los 
mismos, lo cual es una práctica común en algunos sectores de las ciudades y espacios 
rurales. También se hacen intervenciones inapropiadas, con una falsa idea de la tecnología 
para el control y canalización de sus aguas, lo cual también redunda en inundaciones.

Construcciones culturales alrededor de inundaciones en Canal del Dique 
en Colombia

Las zonas estudiadas son Bogotá, como escenario de un probable sismo y el denominado 
Eje Cafetero como escenario de un terremoto en el año de 1999.  Es importante resaltar 
que muchas ciudades en el mundo se encuentran bajo este tipo de amenaza y a pesar de 
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la conciencia de la inminencia del fenómeno, se considera como un fenómeno de baja 
ocurrencia y por tanto,  las personas generan un espacio de seguridad relativa, muchas 
veces se cree que aunque hay una alta probabilidad de su aparición, eventualmente no 
se tendrá que vivir el evento, se recuerda más debido a que en algunos momentos se 
intensifican campañas institucionales para su prevención. El sismo que ocurrió en el 
Eje Cafetero dejó muchas enseñanzas y se establecieron normas para la ocupación de 
las ciudades, no obstante, en los últimos años se ha constatado un paulatino olvido del 
suceso, en cuanto al cumplimiento de dicha normativa.

Conclusiones

En la actualidad nos enfrentamos a retos de carácter global que inciden en la generación 
de escenarios de riesgo, la perspectiva sociocultural permite entender como desde lo local 
se construyen y generan dichos escenarios, pero igualmente esta perspectiva nos da las 
claves para la transición socioecológica que requerimos. 
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Resumo

A produção do espaço, expresso na histórica relação sociedade/natureza, vem 
sendo feita dentro dos moldes capitalistas de apropriação do espaço, este vem sendo 
entendido como palco dessa relação. Com o desenvolvimento da sociedade 
capitalista o espaço foi sendo valorizado a medida que este foi servindo para atender 
as novas demandas da sociedade industrial. O processo intenso de urbanização 
brasileiro, principalmente a partir da década de 60, transformou os espaços e 
contribuiu para uma apropriação e consumo da natureza de forma mais significativa 
e sob diversos aspectos.
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Abstract

Brief considerations on the relationship between the valuation of space, the consumption 
of nature and environmental fragility on the north coast of the state of São Paulo, Brazil. 
The production of space, expressed in the historical relationship society / nature, has 
been made within the framework of capitalist appropriation of space, this has been 
understood as stage of this relationship. With the development of capitalist society the 
space was valued as it was serving to meet the new demands of industrial society. The 
intense process of urbanization Brazil, mainly from the 60’s, transformed the space and 
contributed to an appropriation and consumption of nature and more significantly in 
several respects.
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Introdução

A análise do espaço geográfico, associado ao seu uso, dado pelas mais diversas 
sociedades, contextualizada historicamente, e dotada de particularidades locais, remete-
nos a fazer um estudo espacializado no território, que para (Moraes, 1984) tem como 
elemento definidor o uso social, ele inexiste somente enquanto realidade apenas natural, 
ou seja, “é a própria apropriação que qualifica uma porção de terra como um território”, é o 
reflexo da relação sociedade-espaço em si (Moraes 2005, p. 45). Assim, ao tentar entender 
os processos que ocorrem num determinado território, é importante contextualizar toda 
a história que alicerça sua formação, bem como os agentes produtores do espaço em que 
este está inserido.

A valorização do espaço é um conceito proposto por Moraes (1984) para avaliar as 
transformações e produções histórico-sociais ocorridas no espaço. Para ele “O espaço, é 
uma condição geral de existência e produção da sociedade. Sendo assim, sob a hegemonia das 
relações capitalistas, o espaço (e tudo o que ele contém) aparece para a produção como parte do 
valor, expresso sob forma de capital constante” (Moraes, 1984 p. 159).

Enquanto condição geral de existência e produção da sociedade, o espaço é para 
esta dotada de alto valor, mas vale ressaltar que esse valor é desigual nos mais diversos 
territórios e que está submetido, na maioria das vezes, a apropriação capitalista do espaço, 
ou seja, as regras ditadas pelo sistema sócio-econômico vigente em cada território, logo, 
dotado de particularidades.

“[…] a valorização do espaço pode ser apreendida como processo 
historicamente identificado de formação de um território. Este envolve 
a relação de uma sociedade específica com um espaço localizado, num 
intercâmbio contínuo que humaniza essa localidade, materializando as 
formas de sociabilidade reinante numa paisagem e numa estrutura territorial” 
(Moraes, 2005. p. 44).

O capitalismo se apropria dessas particularidades das mais variadas formas, dotando 
os espaços/territórios de valores diferenciados que servem aos mais diferentes interesses 
e objetivos.

Com a evolução do capitalismo e o conseqüente processo de urbanização, a natureza, 
agora entendida como recurso natural e não mais como em seu caráter original, assim 
como o espaço “são progressivamente açambarcados pela mercantilização e privatização, [...] 
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a realidade urbano- industrial impõe-se fortemente como o traço caracterizador no novo espaço 
social em construção” (Moraes, 1984).

Essa caracterização do espaço, expresso nas formas de consumo do mesmo, agrega 
a ele um valor tanto de uso como de troca. O valor de uso, segundo Moraes, preexiste 
ao trabalho humano, ou seja, seu valor se dá pela própria existência e pelo uso que é 
feito sobre ele desde sempre. Este pode ser mais ou menos valorizado em função das 
particularidades locais, como fertilidade dos solos, ou abundância de recursos hídricos, há 
uma valorização do espaço.

Já o valor de troca, sendo este o que rege a organização do espaço na sociedade 
capitalista, ainda segundo Moraes, entende o espaço como palco das “complexas relações 
sociais de produção”, ou seja, o que se confere é uma valorização no espaço.

A natureza, em ambos os casos, vem servindo aos anseios de uma sociedade capitalista 
que agrega valor do/no espaço e se configura como objeto de apropriação e consumo à 
medida que, também dotada de valor, serve as mais diversas necessidades da sociedade. 
Ou seja, na histórica relação homem-natureza, está última foi sendo (re)significada de 
acordo com as novas necessidades adquiridas/implantadas com o desenvolvimento do 
sistema capitalista. A natureza, que em tempos pretéritos foi determinante da condição 
de vida do homem, este se adaptando aos limites naturais locais, foi gradativamente sendo 
apropriada (sendo entendida agora como separada do homem) e servindo-o.

Nas primeiras sociedades capitalista/industriais, essa natureza era dotada de 
valor à medida que poderia ser utilizada enquanto recurso para satisfazer as novas 
sociedades industriais.

Com a globalização da economia e da cultura, a dinamização e o aumento da 
complexidade das atividades sociais, a natureza passa, dependendo do interesse, a ser 
vendida na sua forma não modificada, havendo assim um resgate desta para o convívio 
com a sociedade. Convívio que tinha sido perdido com a intensificação da urbanização, 
quando houve a ruptura da relação direta entre sociedade/natureza.

No contexto da urbanização, principalmente a partir da revolução industrial, a 
natureza foi modificada intensamente para dar lugar as cidades.

Não havia interesse em manter intocada quando esta servia de empecilho para o 
desenvolvimento urbano. Somente com o aumento da preocupação com as questões 
ambientais, é que os olhos da sociedade se voltaram para sua preservação.

A preservação da natureza que poderia ter sido empecilho para o desenvolvimento 
do capitalismo, se viu apropriada por este sob várias nuances, sendo uma delas a da 
especulação imobiliária.
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Assim, o consumo da natureza agora se dá enquanto esta pode ser vendido para 
a sociedade como belas paisagens a serem apreciadas, e espaços onde se pode viver de 
forma mais saudável. Ou seja, o sistema capitalista se utilizou do discurso ambientalista, 
trabalhou o imaginário da população e se apropriou da nova tendência em que a sociedade 
vem se inserindo, a de preservação/conservação da natureza como forma de “salvar” o 
mundo de um colapso.

O Brasil, ainda que de forma retardatária em relação a outras partes do mundo, 
vivenciou todos esses processos, mas de forma bastante acelerada. A urbanização 
brasileira só ocorreu de fato a partir da década de 1960 (Brito, 2006) e se intensificou nas 
décadas de 1970 e 1980. Essa urbanização acelerada, seguindo os interesses capitalistas 
de desenvolvimento econômico, transformou o espaço brasileiro de forma intensa, 
principalmente em áreas de grandes aglomerações urbanas.

São Paulo é um dos estados brasileiros que mais pode representar esse intenso processo 
de urbanização. Estado de destaque no país pela sua importância econômica, este, 
representado pela sua capital homônima, sofreu intensamente a apropriação/valorização 
do seu espaço a medida que ganhava status de cidade global. Logo o caos causado pela 
urbanização acelerada evidenciou problemas como engarrafamentos quilométricos, 
poluição das águas, do ar, segregação sócio/espacial, violência e outros problemas típicos 
de algumas grandes metrópoles.

A partir da década de 1970 e mais intensamente na década de 1980, houve uma 
desaceleração do crescimento populacional da metrópole paulista e, concomitantemente, 
um fluxo populacional para outras regiões do estado, acelerando o processo de urbanização 
e apropriação do espaço nessas regiões. É nesse contexto que o litoral norte do Estado de 
São Paulo adquire destaque e importância.

A zona costeira, segundo o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, “abriga 
um mosaico de ecossistemas de alta relevância ambiental, cuja diversidade é marcada pela 
transição de ambientes terrestres e marinhos, com interações que lhe conferem um caráter de 
fragilidade e que requerem, por isso, atenção especial do poder público, conforme demonstra 
sua inserção na Constituição brasileira como área de patrimônio nacional”.

Embora caracterizada dessa forma, é nela que se encontra grande parte da 
população mundial e Brasileira, e no caso do litoral Norte de São Paulo, como já foi 
dito, é área de grande atração desde a década de 80, época em que a atividade turística 
se acentuou em todo território nacional, e principalmente depois da conclusão de 
importantes rodovias que ligam a região à cidade de São Paulo, ao Rio de Janeiro e à 
baixada santista.
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Compreendendo os municípios de Ubatuba, Caraguatatuba, Ilhabela e São 
Sebastião (fig. 1), a região conta atualmente com uma população estimada de 225.000 
habitantes (população fixa). Esta é uma área que vem sofrendo grande pressão antrópica 
principalmente com a especulação imobiliária de moradia fixa (teve a maior taxa de 
crescimento em 2008 no município de Caraguatatuba) e de segunda residência, pois a 
área recebe uma quantidade muito grande de pessoas nos verões e feriados.

A dinâmica de ocupação do litoral norte paulista segue a lógica capitalista de 
apropriação e valorização do espaço. Para Moraes (2005), a valorização do espaço também 
se transforma historicamente, e no caso da área em questão, nota-se que uma das formas 
em que a valorização do espaço foi sendo modificada historicamente, foi a medida que 
os fluxos turísticos foram se deslocando, inicialmente da capital paulista para o litoral 
norte do estado, depois de uma cidade para outra, e sendo ditado principalmente pelo 
turismo de alta classe, contribuindo para a segregação social do espaço do lazer, e dotando 
a problemática de um “custo social que não se separa do custo ambiental na produção desse 
espaço de veraneio” (Scifone, 2006), custo social que se agravou pela expulsão de populações 
tradicionais e realocação da população local para áreas mais próximo às encostas da serra.

A intervenção do Estado para valorização da área, com construções de infra-estrutura 
na região, foi outro fator de valorização do espaço, tornando o Estado também agente 
produtor dessa valorização, pode-se afirmar com isso, que não só as leis econômicas 
ditam um processo de formação do território e valorização do espaço, como confirma 
Moraes (2005):

“[…] o processo de valorização do espaço não é fruto de determinações 
econômicas tout court, ele é antes o instituidor de condições necessárias para a 
fluência do processos econômicos, condições muitas vezes mais dependentes das 
condições políticas do que da economia” (Moraes, 2005, p. 46).

Se o Estado funciona muitas vezes como “facilitador” do processo de valorização do 
espaço, nessa região, o consumo da primeira natureza (natureza intocada) demonstra essa 
lógica capitalista de apropriação outrora citada. Em municípios como Ilha Bela e Ubatuba, a 
privatização de praias (área legalmente pública), e o consumo dessas praias por uma parcela 
mais rica da população demonstra uma segregação sócio-espacial do ambiente.

Em contrapartida, e corroborando com a idéia de segregação, em municípios 
como São Sebastião (por causa do porto) e Caraguatatuba (cidade que mais cresceu 
economicamente) há um crescente processo de favelização atrelada as atividades urbanas 
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locais, e um deslocamento da população para as áreas mais próximas à encosta da Serra 
do Mar, área histórica de deslizamentos da sua encosta, configurando mais uma área de 
fragilidade ambiental e uma situação de risco para a população.

Partindo do princípio de que a fragilidade ambiental é o produto de uma relação 
complexa entre o sítio natural e a valorização do espaço, discutir a fragilidade ambiental 
do litoral norte do estado de São Paulo frente a crescente apropriação e valorização do 
espaço é o objetivo principal desse trabalho.

A valorização capitalista do espaço vem moldando-o com o discurso de satisfazer as 
necessidades das sociedades, como aumento de áreas para construção de casas (canalizando 
rios, desmatando áreas de mangues ou de restinga, etc.), pavimentação para melhor fluxo 
automobilístico, entre outras ações, isso se torna mais evidente nos sítios urbanos, onde a 
concentração populacional, no caso da maioria do planeta e também no Brasil, é maior.

“Apesar de todas as formas de adaptação criadas pelo homem, ainda 
assim os geossistemas permanecem em constante funcionamento dinâmico. 
Apesar de ter suas características e estruturas modificadas pelas intervenções 
humanas, o sistema físico ambiental continua em constante fluxo de energia e 
matéria, porem obedecendo agora a novas temporalidades, outras intensidades 
e magnitudes” (Fraisoli, 2005).

Isso implica em afirmar que o homem interfere e adapta o meio em que vive para 
satisfazer suas necessidades, mas’ que este continua exercendo uma dinâmica própria que, 
embora ceda inicialmente as intervenções humanas, essa área, por ter sido modificada, 
adquire uma situação de fragilidade e, mais cedo ou mais tarde, pode tornar para a 
população uma situação de risco ambiental.

Por risco ambiental entende-se “[…] grosso modo, como a probabilidade de algum 
elemento natural tornar-se vulnerável a determinado processo, tendo como causa o uso e 
manejo social inadequado do meio ambiente” (Fraisoli, 2005. p. 61)

O risco ambiental se torna de maior relevância para este trabalho, quando este pode 
gerar problemas para uma determinada população, levando a situações extremas como 
morte. Geralmente as áreas de fragilidade que implicam risco são sofridas principalmente 
pela população pobre, que por diversas razões ocupam essas áreas. Assim, vale ressaltar a 
afirmação de que “o tecnicismo causou impactos sociais muito mais agressivos, contribuindo 
para um verdadeiro desequilíbrio nas relações sociais, culturais, econômicas e ambientais” 
(Ross, 1994. p. 63).
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Nesse sentido é fundamental caracterizar, no litoral norte paulista, as áreas de 
fragilidade ambiental. Para isso, partiremos do entendimento de ROSS por fragilidade 
ambiental onde “[…] o conhecimento das potencialidades dos recursos naturais de um 
determinado sistema natural passa pelos levantamentos dos solos, relevos, rochas e minerais, 
das águas, do clima, da flora e da fauna, enfim, de todas as componentes do estrato geográfico 
que dão suporte à vida animal e ao homem. Para análise da fragilidade, entretanto, exige-
se que esses conhecimentos setorizados sejam analisados de forma integrada, calcada sempre 
no princípio de que na natureza a funcionalidade é intrínseca entre as componentes físicas, 
bióticas e sócio-econômicas” (Ross, 1996. p. 316).

Essa discussão é importante, pois, além de contribuir com o entendimento da 
organização do espaço geográfico sob a ótica do capitalismo, essa é uma região em que 
este processo está ocorrendo e de forma intensa. Assim, é importante dar as contribuições 
científicas com o objetivo maior de colaborar com as políticas de planejamento e manejo 
para a região, visto que se trata de um ambiente heterogêneo nas suas áreas naturais e nos 
seus usos, e com isso, contribuir com a diminuição dessa segregação socioespacial, além de 
tentar minimizar os impactos ambientais sofridos pela população pela forma de consumo 
do espaço.

Localização e Caracterização da área de estudo

O Litoral norte Paulista, composto pelos municípios de Caraguatatuba, São Sebastião, 
Ilha Bela e Ubatuba tem sua área distribuída em sentido NE-SW entre a Serra do Mar 
e o oceano Atlântico. Tendo como limites de São Sebastião a Serra de Juqueriquerê e a 
Serra de Parati no limite entre os Estados do Rio de Janeiro e São Paulo, no município de 
Ubatuba. (Brigatti e Sant’anna Neto, 2008) (fig. 1).

A natueza no litoral norte paulista

A natureza e as paisagens do litoral norte paulista são exuberantes e imponentes. As 
características principais desta área podem ser sintetizadas na interação entre o relevo, 
a vegetação e o mar. O relevo apresenta-se na forma de uma escarpa emoldurada entre 
o Cretáceo e o Terciário, a partir de reativações de falhamentos transcorrentes do Ciclo 
Brasiliano (Pré-Cambriano Médio ao Cambro-Ordoviciano), transformações de falhas 
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normais em transcorrentes durante o Terciário (Almeida e Carneiro, 1998) e a um jogo 
complexo de regressões da escarpa por ações paleoclimáticas e a remobilizaçãos dos mantos 
de alteração com a definição de refúgios biogeográficos nas principais desembocaduras 
das principais drenagens e nas testadas da Serra do Mar. (Ab’Saber, 1957,1967,1986).

O litoral brasileiro na região sudeste e parte da região sul é emoldurado pela Serra do 
Mar. Esse “sistema de montanhas” representa a borda do Planalto Atlântico e define-se como 
“um conjunto de escarpas festonadas com cerca de 1.000 Km de extensão” (Almeida e Carneiro, 
1998:135) abrangendo desde o estado do Rio de Janeiro até o norte de Santa Catarina. 
Para Cruz (1986:39) a Serra do Mar seria um compartimento “geo-topo-morfológico” 
constituído pelo conjunto de escarpas, as quais separam topográfica e morfologicamente o 
planalto das planícies, ilhas e respectivas faixas litorâneas. As planícies costeiras são definidas 
por Muehe (1998:288) como “superfícies relativamente planas, baixas, localizadas junto ao 
mar e cuja formação resultou da deposição de sedimentos marinhos e fluviais”. O autor ressalta 
ainda que a partir do estado do Rio de Janeiro as planícies costeiras são envolvidas pelas 
escarpas da Serra do Mar, apresentando-se “embutidas nas depressões lateralmente balizadas 
pelos interflúvios que se estendem em direção ao mar na forma de promontórios”.

Fig. 1 - Localização do Litoral Norte no contexto do Estado de São Paulo 
(Fonte: (Brigatti e Sant’anna Neto, 2008).
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No litoral norte paulista, a paisagem apresenta uma particularidade. Trata-se da situação 
de proximidade da Serra do Mar ao litoral. Tal situação é explicitada por uma variação 
morfológica entre o litoral sul e o norte paulista, que é condicionada ao forte controle tectônico 
da região, pois uma linha de falha separa um litoral caracterizado por planícies costeiras 
extensas, por outro onde há o predomínio de planícies pouco desenvolvidas e praias de bolso 
(SÃO PAULO, 1996:43). É justamente a localização da Serra do Mar, contígua ao litoral, 
que possibilita a existência da Mata Atlântica. O efeito Foehn propicia sempre uma maior 
quantidade de umidade para a floresta, que é conhecida pela sua diversidade biológica e um 
complexo mosaico de formações vegetais. A floresta ombrófila densa está associada aos fatores 
climáticos tropicais de elevadas temperaturas e de alta precipitação, bem distribuída durante o 
ano, o que determina uma situação biológica sem período seco (IBGE, 1992:16-30).

Para Sant’anna Neto (1993:54), graças ao papel regulador do oceano, a variação 
sazonal de temperatura não é acentuada nessa região, sendo que a média das temperaturas 
máximas oscila entre 250C e 270C e a média das temperaturas mínimas varia de 180C a 
200C. As médias sazonais de chuva, segundo o autor, encontram-se entre 700 e 1000 mm 
durante o verão; entre 300 e 500 mm durante o outono e entre 200 e 400 mm durante a 
primavera. Portanto, a concentração pluvial da região ocorre no período de primavera e 
verão (Sant’anna Neto, 1993:51-52).

No que concerne à vegetação, outras associações vegetais ocorrem ao longo do litoral. 
Trata-se de “uma vegetação de primeira ocupação de caráter edáfico, que ocupa terrenos 
rejuvenescidos pelas deposições de sedimentos” (IBGE, 1992:16-30). Dois exemplos desse 
tipo de vegetação são a restinga, vegetação com influência marinha, e os maguezais, 
vegetação com influência fluvio-marinha.

Para Ab’Saber (1986:13), a unidade paisagística formada pela Serra do Mar e 
ecossistemas florestais tropicais úmidos apesar de situada numa região de densa rede 
urbana, “é considerada o maior banco genético remanescente da natureza tropical atlântica”. 
O autor ressalta que, por outro lado, trata-se de um “espaço ecológico que não admite 
manipulações diretas ou indiretas” e ainda enfatiza que também não possui vocação como 
espaço agrário, não pode servir como espaço industrial e tampouco oferece condições 
para sítios urbanizáveis. Qualquer intervenção, conclui, pode desencadear “movimentos de 
massa de extrema periculosidade para instalações humanas situadas no piemonte, nas baixadas 
e estuários, das zonas costeiras adjacentes”.

Este mesmo alerta tem ecoado constantemente a partir de instituições de pesquisa 
científica ou técnica, sem contudo obter a sensibilização política necessária junto aos 
órgãos competentes.
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É o caso dos estudos realizados para a elaboração do Macrozoneamento do Litoral 
Norte, executado pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo (SÃO 
PAULO, 1996) em que por meio de uma superposição de atributos físicos como geologia, 
geomorfologia, vegetação e declividades e uma posterior caracterização das aptidões e 
restrições à ocupação, constataram que nos dois grandes tipos de compartimentos as 
escarpas e as planícies ocorrem problemas específicos, decorrentes de processos naturais e 
antrópicos que restringem a ocupação, a saber:

a) Problemas nas encostas: escorregamentos, blocos rolados, corridas de massa, 
processos erosivos, depósitos instáveis;

b) pPoblemas de planícies: enchentes, alagamentos, assoreamento na baixadas, 
problemas de saneamento básico (SÃO PAULO, 1996:36).

Segundo Cruz, “os sistemas naturais da escarpas da serra do mar são altamente sensíveis 
aos processos erosivos. Esses são provocados, além dos fatores climáticos [Guidicini e Iwasa, 
1976], por um conjunto de ações das águas de infiltração, freáticas, pluviais, fluviais, do 
comprimento, da forma e declividade das vertentes, dos processos de intemperismo-pedogênese 
acentuados, da estrutura das rochas e sua tectônica recente [Fúlfaro e Ponçano, 1974] e das 
ações e pressões poluidoras que o homem exerce. […] Basta, porém retirar as herbáceas e a 
serrapilheira para que o escoamento pluvial inicie um transporte erosivo bem mais expressivo.

[…] Tudo tem levado ao entendimento de que qualquer tipo de ocupação 
e da atividade antropogênica nas áreas escarpadas da Serra do Mar pode 
provocar a aceleração dos processos naturais . […] já que as escarpas são frágeis 
e de alta sensibilidade erosiva” (Cruz, 1986:43).

Essas particularidades do meio geográfico apontam um sistema natural instável, no qual 
a floresta representa o mais eficaz sistema de proteção das encostas. A substituição dessa 
cobertura vegetal por áreas urbanizadas não representa somente uma ameaça à conservação 
da Mata Atlântica, como uma ameaça às populações residentes nessas localidades.

História e urbanização no litoral norte paulista

A lógica de espacialização do período colonial apresentava uma certa linearidade em 
seu eixo principal de difusão, que era a costa-interior. Esta lógica, segundo Silva (1975:18), 
aconteceu no litoral norte paulista onde os portos de São Sebastião e Ubatuba, foram os 
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que apresentaram no passado, maior importância para a vida econômica regional. Para 
Silva (1975), tendo o canal de São Sebastião condições naturais favoráveis, situado entre o 
continente e a ilha de São Sebastião, atual município de Ilhabela, o porto de São Sebastião, 
instalado no século XVII, apresentava movimento contínuo de embarcações, estimulado 
pela produção local de açúcar e aguardente. Contudo, o cultivo da cana-de-açúcar não 
teve nessa região a importância registrada no Nordeste do país. As razões listadas por 
Silva (1975) seriam a maior proximidade dos portos nordestinos em relação à Europa, 
exigüidade do espaço agrícola, natureza dos solos, clima pouco apropriado ao cultivo da 
cana-de-açúcar e técnicas muito rudimentares. Outra razão, segundo Silva (1975), seria 
a descoberta do ouro em Minas Gerais e Mato Grosso, no final do século XVII e início 
do XVIII que atraiu um grande contingente populacional para a zona da mineração e 
acarretando uma depressão econômica nos portos do litoral norte paulista.

No entanto, este mesmo fator que inicialmente acarretou uma depressão econômica, 
no século XVIII ativaria a vida dos portos de Ubatuba e São Sebastião, pois os mesmos 
“serviriam de elementos de articulação econômica entre as áreas de mineração e o exterior” 
(Lecocq Muller, 1969 apud Silva, 1975:23).

No século XIX, com a cultura do café o litoral norte paulista viveria a sua maior 
prosperidade, sendo nesta época que se intensificaram as articulações com o planalto, 
com a abertura dos caminhos que ligavam São Sebastião a Salesópolis, Caraguatatuba a 
Paraibuna e Ubatuba a São Luiz do Paraitinga, atravessando as escarpas da Serra do Mar. 
(Silva, 1975:80). Esta prosperidade teve curta duração, pois as ligações ferroviárias de São 
Paulo e Santos e, posteriormente, de São Paulo e Rio de Janeiro rapidamente inverteram 
o processo de centralização (Silva, 1975).

Seria somente no início do século XX, com as melhorias no transporte terrestre que o 
Litoral Norte teria novo dinamismo e principalmente a partir de 1950 quando a atividade 
turística se definiu na região, sobretudo na forma residencial (Silva, 1975:180) e que daria 
“ensejo a um intenso processo de urbanização” (Silva, 1975:201).

Essa urbanização no litoral norte redefiniu “os antigos bairros caiçaras, delineou a 
formação de balneários e criou uma hierarquia de centros locais”, sendo Caraguatatuba o 
maior fenômeno urbano de São Sebastião o maior fenômeno econômico (Silva, 1975:202 
e 244).

O Litoral Norte poderia ser definido por sendo uma região periférica, que apesar 
da homogeneidade do substrato físico e do meio natural apresenta características de 
dispersão e de descontinuidades internas, refletindo um espaço desigualmente organizado 
(Silva, 1975).
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A urbanização no litoral norte paulista.

“Praias que atraem boa parte do PIB paulista [...]” (CredendiO, 2004). Essa frase é 
reveladora do que podemos verificar no litoral norte paulista recentemente e que, ao 
contrário de Cubatão e de outras cidades brasileiras, a urbanização não foi motivada pela 
indústria, mas pelo lazer, pelo turismo, sendo a única exceção o município de São Sebastião.

A urbanização no Litoral Norte começa nos anos de 1950 do século passado quando 
foi descoberto pelo turismo e que continua em contínuo processo de urbanização 
(Moraes,1999: 37; Silva, 1975).

Os dados do Censo Demográfico (IBGE, 2000) demonstram que o município de 
Caraguatatuba é o mais populoso da região, apresentando 78.921 habitantes, enquanto 
que Ubatuba possuía 66.448 habitantes, São Sebastião, com 58.038 habitantes, e Ilhabela, 
com 20.836 habitantes. Em números relativos, para o período de 1960 a 2000 (IBGE, 
1960,1970, 1980, 1991, 2000), Caraguatatuba apresentou o maior índice de crescimento 
no período de 1970- 1980, que foi de 55,6%, seguido do período de 1991-2000, com 
um aumento de 40,3%. Em Ubatuba os maiores índices foram registrados nos períodos 
de 1960-1970 (47,8%) e 1970-1980 (44%), respectivamente. São Sebastião marcou 
os períodos extremos com índices de maior crescimento da população, em 1991-2000 
(47,9%) e 1960-1970 (39,6%). Ilhabela seguiu a mesma tendência, porém com índices 
ainda mais expressivos: 1991-2000 registrou um aumento populacional de 85,3%.

O aumento populacional está relacionado a onda de migrantes provenientes do 
interior do Estado de São Paulo e de Minas Gerais, que vê nas atividades turística e 
portuária oportunidades de emprego. A maior parte destes migrantes ficam excluídos 
do mercado formal de trabalho e devido ao elevado preço da terra urbana, passam a 
morar em áreas periféricas e favelas situadas nas encostas da Serra do Mar ou em palafitas 
construídas sobre algumas drenagens. (São Paulo, 1996).

Segundo Moraes (1999), as residências secundárias podem ser consideradas com sendo as 
impulsionadoras da urbanização no Litoral Norte paulista, mas também são as responsáveis pela 
desorganização da sociabilidade nos locais onde se instalam, pois produzem um “mercado de 
terras” dinâmico e voraz onde se instalam, gerando uma situação fundiária tensa e conflituosa.

Os dados do IBGE (1980,1970, 1991, 2000) demonstram que todos os municípios do 
litoral norte apresentaram um importante e constante aumento no número de domicílios 
e no número de residências secundárias. Em termos relativos, o período de 1980 e 1991 
foi aquele que todos os municípios do Litoral Norte apresentaram crescimento de mais 
de 50% de residências secundárias.
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A partir dos anos de 1980 há um maior consumo turístico do litoral norte de São 
Paulo, com impactos diretos na urbanização e na estrutura urbana dos municípios, com 
consequências ambientais em toda a zona costeira e sérios problemas de infra-estrutura 
que não acompanhou o crescimento urbano.

A principal fonte de poluição no Litoral Norte paulista é o esgoto doméstico que é 
lançado in natura nos cursos d’água ou lançados no mar, via emissários. A partir dos dados 
estatísticos apresentados, vemos que a fossa é principal forma de esgotamento sanitário do 
Litoral Norte de São Paulo, lembrando que a categoria fossa inclui as do tipo sépticas e as 
rudimentares (SÃO PAULO, 1996:154).

Pelo apresentado, o litoral norte de São Paulo caracteriza-se do ponto de vista natural, 
por apresentar um mosaico de paisagens e ambientes diversificados, complexos e cuja 
característica comum é a extrema fragilidade decorrente de seu padrão de organização 
natural. Por outro lado, a urbanização e o crescimento populacional estão comprometendo 
a qualidade deste patrimônio o que poderá acarretar sérios problemas sócio-ambientais e 
até mesmo catastróficos, muito mais o evento de 1969 em Caraguatatuba (Cruz, 1975).

Esta situação de risco tende à agravar-se ainda mais com os processos decorrentes do 
aquecimento climático global que “naturalmente” colocará em xeque o atual padrão de 
organização natural das paisagens. Inevitavelmente, o ambiente natural procurará se re-
organizar, ou seja, o sistema natural deverá desenvolver um novo padrão de organização 
e distribuição de matéria e energia. Isto, segundo a lei da termodinâmica, exigirá um 
novo padrão e uma nova escala de magnitude de interação da geoesfera. Como já foi 
salientado por Cruz (1975) e Ab’Saber (1986), o sistema natural no litoral norte do estado 
de São Paulo, embora exuberante é extremamente frágil o que significa dizer que um novo 
padrão de interação da geoesfera e sua espacialização não ocorrerá sem processos erosivos, 
relacionados ao recuo da escarpa e de remodelamento da linha praial.

Como já salientado, a urbanização é extremamente intensa no Litoral Norte e 
apresenta um padrão de segregação sócio-espacial no qual a população mais pobre tende 
à ocupar o fundo dos vales e as escarpas da Serra do Mar enquanto que os condomínios 
praticamente privatizam as praias e muitas vezes o acesso ao mar. O risco geomorfológico 
está diretamente ligado não somente as características e propriedades da natureza no 
litoral norte, mas também ao padrão da urbanização e à segregação socioespacial advinda 
desta nova valorização da natureza.
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Brasil, no ano de 2017. Buscou-se problematizar a afirmativa recorrente em Grandes Em-
preendimentos de energia elétrica de que são 100%  seguros ao passo que a história tem 
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Introdução

No período de 2014 a 2017 foi realizada uma investigação (Lima, 2017) de 
doutoramento no Instituto de Geografia da Universidade Federal de Uberlândia, Minas 
Gerais, Brasil, que averiguou a existência, ou não, de Plano de Ação de Emergência em 
caso de colapso de uma barragem de geração de energia elétrica, considerada de grande 
complexidade e avaliar se a população a jusante e seus ambientes estariam devidamente 
preparados para a crise de tal risco.

Numa fase inicial, depois de cursadas as disciplinas exigidas no programa de pós-
graduação, considerou-se importante aproximar a linha de pesquisa com outros 
programas e foi assim que houve o contato com a Riscos – Associação Portuguesa de 
Riscos, Prevenção e Segurança, particularmente na pessoa do Professor Doutor Luciano 
Lourenço, da Universidade de Coimbra, que prontamente concordou em nos receber para 
um período de 10 meses (maio de 2015 a fevereiro de 2016), na modalidade doutorado 
sanduíche, um programa do governo federal brasileiro, por meio da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), do Ministério da Educação.

O período de convivência com o Professor Luciano Lourenço foi fundamental para 
a consolidação do arcabouço teórico-metodológico da tese. As indicações bibliográficas, 
participações em eventos no território português e, principalmente, os vários trabalhos 
de campo conduzidos por ele, possibilitaram a clareza de condução da investigação que 
caminhava para a sua primeira redação.

A Usina Hidrelétrica (UHE), área de estudo no trabalho, é chamada de Nova Ponte, 
propriedade de um dos maiores empreendimentos de geração, transmissão e distribuição 
do país e do mundo. Trata-se da Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG). 
A barragem está localizada no rio Araguari, município de Nova Ponte, sendo o maior 
Aproveitamento Hidrelétrico (AHE) dos seis empreendimentos localizados na calha do 
rio Araguari, dos quais contam-se quatro obras de grande porte e duas de pequeno porte 
(PCHs). O início de sua construção se deu em 1987 e entrou em operação no ano de 
1994. possui 1.620 m de comprimento, altura máxima de 142 m com um volume de 
12.792 hm3 (próximo a 13 trilhões de litros d’água), que geram até 510 MW em três 
unidades geradoras, o que representa energia suficiente para o abastecimento de uma 
cidade com mais de dois milhões de habitantes. 

À jusante da UHE Nova Ponte, está localizada a UHE Miranda, no município de 
Indianópolis, estado de Minas Gerais, com construção iniciada em 1990 e concluída em 
1994. A barragem dessa UHE possui 1.050 m, com 79 m de altura, seu reservatório é 
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de apenas 1.120 hm3 (próximo a 1 trilhão e 100 bilhões de litros d’água), com potência 
instalada de 408 MW em três unidades geradoras (Cemig, 2013), geração esta também 
suficiente para o consumo de energia elétrica de uma cidade com aproximadamente dois 
milhões de habitantes. Observa-se que o tamanho do reservatório da UHE Nova Ponte é 
praticamente onze vezes maior do que o de Miranda. Essas características, somadas ao fato 
de que o rio Araguari possui seis AHE, são o que fazem dele alvo de muitas investigações 
científicas, já que instiga o interesse para refletir sobre a identificação e o mapeamento das 
áreas de riscos, perigos e vulnerabilidades a que está submetida a Área de Entorno (AE) 
do reservatório da UHE Miranda. 

Essa intenção é fortalecida também pelo crescente movimento de governos, 
empreendedores e opinião pública a favor do estabelecimento de políticas de gestão de 
riscos que ofereçam segurança referenciada e qualificada, principalmente depois dos 
rompimentos das Barragens de Fundão, ocorrido em novembro de 2015, no município 
de Mariana, Minas Gerais e da Barragem B1 da Mina do Córrego do Feijão, no município 
de Brumadinho, Minas Gerais, ambos desastres decorrentes do colapso das barragens, que 
se tornaram dois  dos maiores casos ocorridos no Brasil e de todo o mundo, ceifando 
centenas de vidas humanas e não humanas a arruinar ambientes e economias locais em 
dimensões ainda desconhecidas.

Prova de uma preocupação latente com o assunto foi a tardia Lei 12.334, aprovada 
no ano de 2010 pelo Governo Federal e sancionada em 20 de setembro do mesmo ano, a 
qual estabeleceu a Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB), que cria o Sistema 
Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens (SNISB). Ao analisar a aplicação da 
referida Lei, foi possível observar, por meio de dados de Comitês de Bacias Hidrográficas 
(CBH) de diversas regiões hidrográficas do país, que inicialmente o seu foco de aplicação 
eram os reservatórios de acúmulo de rejeitos e resíduos diversos, bem como os voltados para 
a irrigação e dessedentação. Somente a partir de meados de 2015, e principalmente após a 
Tragédia de Mariana, é que a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) coordenou, 
em regime de urgência, a aplicação da Lei para as barragens hidrelétricas.

Ainda prevalece o mito entre engenheiros, governos e empreendedores de que a 
construção das barragens de reservatórios de UHE por ser integralmente segura. É fato 
que a arquitetura das barragens no Brasil foi aprimorada ao longo do tempo, mas sabe-
se também que houve inúmeras ocorrências de situações inesperadas oriundas tanto de 
ações antrópicas/econômicas/políticas e/ou de fenômenos “naturais”, o que acarretou 
prejuízos sócio-econômico-ambientais e até mesmo a perda de vidas humanas, animais e 
vegetais.  Não se trata apenas de ponderar sobre possíveis desastres, mas principalmente 



522

sobre os efeitos socioespaciais que são exaustivamente identificados por investigações que 
tiveram como tema barragens de grandes empreendimentos, sejam elas hidrelétricas, usos 
múltiplos ou de contenção de rejeitos de mineração. 

Esses efeitos, de alguma forma, impõem riscos, perigos e vulnerabilidades às populações 
atingidas. Entretanto, eles não são considerados como tal e é necessário analisar e avaliar como 
as populações, poder público e empreendedores realmente lidam com o risco e a segurança 
em territórios ameaçados por barragens de Grandes Projetos de Investimento hidrelétricos 
(GPIH). Porém é identificado que, via de regra, a maioria dos desastres, de toda ordem, 
ocorrem e os Planos de Ação de Emergência (PAE) acabam por mitigar perdas e danos 
de forma técnica, muitas vezes com conduta moral e ética questionável. É justamente esta 
questão abordada neste texto: se as ações governamentais, empresariais e até populares não 
têm conseguido dar conta de gerir crises de forma justa com pessoas e ambientes, o que está 
por detrás desta dificuldade? Acredita-se que o paradigma científico de uso e apropriação do 
espaço e a consequente forma de destruição/reconstrução do território, não tem dado conta de 
expressar segurança para as pessoas e todas as formas de vida. Crescem os números de tragédias 
e com elas, as perdas e danos de toda ordem e, de alguma forma, é obrigação da ciência buscar 
outros modelos de análise e de propostas para a existência de territórios saudáveis, justos e, 
por que não dizer, amorosos. É sobre esta reflexão que busca-se no movimento ecológico 
profundo, indícios para um novo paradigma para a análise dos riscos.

Geografização do risco e do perigo

Uma Geografia dos Riscos se faz necessária, uma vez que a Geografia valoriza a 
compreensão das relações da humanidade com a natureza tendo como base o território, 
expressão das relações de poder (Raffestin, 1993) travadas no momento em que as 
intencionalidades (Santos, 2008), presentes nas configurações espaciais, expressam a 
sua apropriação por parte do ser humano. As intencionalidades expressam também a 
criação e recriação de territórios, o que Haesbaert (2004) denominou como processos de 
territorialização-desterritorialização-reterritorialização (TDR).

Áreas de GPIH são territórios onde esses complexos e obscuros processos de TDR 
ocorrem, já que o empreendimento apropria de espaços, ocupa territórios pré-existentes e 
neles provoca profundas mudanças sociais e ambientais. Há uma desterritorialização dos 
lugares, gerando vulnerabilidades muitas vezes desconhecidas ou não ditas, obrigando 
pessoas, animais e vegetações a se reterritorializarem em novas condições e circunstâncias 
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que são pouco investigadas, incorporando em si os riscos e seus perigos, tanto os existentes, 
quanto os novos decorrentes da reterritorialização.

Em relação à gestão de riscos, é temeroso que a engenharia de barragens assuma uma 
postura e um discurso, disseminado entre as pessoas atingidas e afetadas por barragens, a 
ideia de que as obras são seguras. Entretanto, nem a engenharia, nem qualquer autoridade 
no ramo poderá designar qualquer obra como sendo 100% segura. É conhecido que 
cálculos da engenharia corroboram tal ideia com relação à estrutura de concreto desses 
empreendimentos, todavia não se explicita, por exemplo, que uma barragem pode ser 
acometida de evento imprevisível, até porque a natureza e o ser humano não são 100% 
previsíveis. Caso contrário, o tsunami no Japão (2010); Vazamento em Bhopal (1984); 
Chernobyl (1986); Rompimento da Barragem de Fundão em Mariana (2015); Rompimento 
de Brumadinho (2019), dentre uma série de outros casos, não teriam deixado um rastro de 
devastação tão triste e doloroso na história de tantas famílias. Portanto, o desafio posto à 
sociedade é o de impedir que um grande empreendimento atue em lugares onde possa 
significar perdas irreversíveis às pessoas e ambientes, em caso de uma crise.

Outro problema predominante nesses territórios relaciona-se à política adotada 
pelo poder público, nomeadamente as instituições ambientais e de defesa civil que, 
por vezes, se ocupam muito mais da crise do risco, depois do caos instalado, e/ou nas 
medidas de socorro e recuperação, do que efetivamente na prevenção e gestão dos riscos 
e vulnerabilidades.

Fica evidente que a Geografia tem a contribuir no estabelecimento de uma Geografia 
dos Riscos, ou seja, é necessário estudos geográficos que deem conta de espacializar, 
cartografar e avaliar os espaços, ambientes e territórios submetidos aos riscos. Há uma 
exigência crescente, impulsionada por um sistema econômico devorador de bens naturais 
e de trabalho, de se preparar e se defender da constituição de territórios de riscos e 
incertezas, até pelo fato de que a ciência vem demonstrando ao longo do tempo que 
a dinâmica do sistema Terra, assim como do sistema Humano, são impermanentes, 
imprevisíveis e, portanto, não são totalmente seguros. Entretanto, tanto a natureza quanto 
o ser humano sempre tiveram e possuíram grande capacidade de adaptação às mudanças 
sazonais ou constantes. Todavia, no caso dos riscos gerados pelos seres humanos, ao se 
apropriarem de espaços e territórios, essa adaptação será melhor sucedida se os efeitos 
nocivos, decorrentes de uma crise, forem conhecidos e prevenidos. Caso contrário, a crise 
poderá impor efeitos prejudiciais às pessoas e ambientes.

Outro ponto a ser observado em relação à construção de uma Geografia dos Riscos é 
o de desmistificar a ideia equivocada sobre riscos naturais. A natureza, por sua vez, possui 



524

uma dinâmica física própria e ela em si não é perigosa. O risco e seu perigo são resultados 
de uma construção humana que, ao apropriar-se do espaço (natural), impõe alterações 
na sua própria dinâmica. É justamente a resposta da natureza em função de algum 
tipo subestimado de energia e força que podem vir a se tornar um perigo. A exemplo: 
a construção de barragens que represam a força da água ou dos rejeitos; a ocupação do 
solo em terrenos íngremes, que o desnuda, impermeabiliza e fragiliza sua estrutura, 
conduzindo a perigos à existência humana e a de outras espécies. Por isso, a natureza não 
é um perigo em si, as ações antrópicas sempre irão provocar nela o restabelecimento de 
sua homeostase, ou seja, seu próprio (re)equilíbrio.

Aos olhos do ser humano, um desastre dito natural parece ser algo irrecuperável, 
entretanto, na concepção de tempo geológico, cedo ou tarde a homeostase ocorre, mesmo 
que determinado meio natural adquira outras características. A resposta da natureza à 
apropriação humana pode parecer perigosa, mas o movimento dela em si nada mais é 
que a busca de equilíbrio. O perigo consiste no sentido que o humano atribui à resposta 
natural, que impõe danos e perdas a ele e a outras formas de vida. Essa ideia, relacionada 
ao GPIH, consiste no fato de que a água represada por uma barragem não é um perigo em 
si. A água do reservatório, no caso de uma hidrelétrica, se torna perigo para o ser humano 
habitante a jusante, que em caso de colapso da estrutura de engenharia, seja por fatores 
ligados à engenharia em si ou por fatores de gestão, gerará uma onda de inundação, na 
qual a força da gravidade fará com que se provoque um desastre que delineará aspectos 
de uma catástrofe.

Geografia e Ecologia Profunda

Uma Geografia do Risco pode avançar para além de uma concepção histórico-dialética 
de apropriação do espaço, que o transforma em território, para uma compreensão 
holística, ou de ecologia profunda, conforme expõe Capra (2000). Isso implica numa visão 
intrínseca entre homem e natureza, que propõe olhar para o espaço e para o território, nos 
quais a vida humana, a de outros seres e, inclusive, dos bens minerais compõem uma rede 
complexa de inter-relacionamentos em que as intenções alteram a dinâmica da natureza 
física ou vivente e, consequentemente, a vida humana é alterada. Assim, são filigranas 
delicadas que (re)equilibram continuamente as forças e, até onde a ciência alcançou 
respostas, somente o componente humano dessa natureza terrestre consegue imprimir 
significados e sentidos que podem ser traduzidos como riscos, vulnerabilidades, perigos, 
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catástrofes, acidentes, insegurança ou segurança, equilíbrio, bem estar, dentre outras 
qualificações que se dê ao espaço e ao território, em seus lugares e em suas paisagens. 
Com esses princípios, é possível aprofundar no conceito de risco e, fundamentalmente, a 
gestão do território, à medida que se exige o conhecimento de sua dinâmica de correlação 
de forças e de poder, com o intuito de diminuir o sentimento de insegurança e ameaça, 
transformando-o em um sentimento de bem-estar.

Uma Geografia Profunda, como proposto aqui, necessita avançar em relação à 
identificação dos sujeitos com os sistemas-redes componentes da dinâmica terrestre. 
Alimentar o excessivo conhecimento especializado, compartimentado, fragmentado do 
espaço geográfico face ao poder de racionalidade humana, implica perpetuar os sofrimentos 
oriundos do exercício de poder ensimesmado, sem considerar o direito do outro (humano, 
animal ou vegetal), bem como de outros elementos da natureza inanimada, de se 
perpetuarem. Os conflitos entre os possuidores e os despossuídos se acirram, submetendo 
todos às vulnerabilidades e perigos sociais, tecnológicos e ambientais, deles decorrentes. 

As sobreposições de tempo, materializado por meio das técnicas que alteraram e 
alteram a natureza e as formas do caráter humano, expresso por suas emoções, sentimentos, 
morais, éticas, encaram e lidam com essa racionalidade técnica, impondo atualmente uma 
reinvenção comportamental e de compreensão do espaço-território. Parafraseando Capra 
(2000), ao construir uma explicação para um novo paradigma denominado de Ecologia 
Profunda ou de Ecoética, o autor se refere à Ecologia Rasa, aquela superficial, que relaciona 
de maneira fragmentada as partes para compreender o todo; e chama de Ecologia Profunda 
a que aperfeiçoa a Rasa no sentido de que o conhecimento fragmentado, importante para 
conhecer bem a parte, é reconstituído na compreensão das inter-relações, interações e 
integrações dos fragmentos na compreensão e ação com o todo.

A palavra “rasa” não é utilizada de maneira pejorativa, pelo contrário, ela denota que 
não basta a especialização de partes do conhecimento científico, mas que a sua construção 
faz mais sentido quando considerada na composição do todo, exigindo aprofundamentos 
sobre a realidade. Assim, na analogia com a Ecologia Profunda, temos um desafio: 
construir uma “Geografia Profunda” que não represente exatamente a oposição de 
uma “Geografia Rasa”, pois a proposta de profundidade paradigmática é por excelência 
inclusiva. A exclusão está para um paradigma raso.

Milton Santos (2008) expõe indícios que apontavam e apontam para princípios 
que auxiliam na constituição de uma Geografia Profunda. Ao tratar das relações de 
verticalidade e horizontalidade sobre o espaço e sobre o território, e das relações de razão 
e emoção - relacionada ao caráter humano projetado sobre o espaço-território - cria-se a 
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possibilidade de aprofundar a compreensão e uma práxis que possam criar uma dinâmica 
mais próxima de como a humanidade tem produzido suas relações. Santos não explicita 
exatamente o que chama de emoção, apenas a relaciona ao caráter humano projetado 
sobre o que denominou de razão, como expressão da técnica inventada ao longo do 
tempo humano, que se materializou na produção do espaço e do território.

Silva (2004), em sua tese de doutoramento, analisou os impactos e efeitos da 
construção da barragem da UHE Nova Ponte para fazer emergir o cotidiano e as histórias 
de uma população que teve sua cidade integralmente submersa pelo reservatório - que é 
considerado hoje uma ameaça para os territórios a jusante do estudo desta hidrelétrica, 
o que obriga as pessoas a reescreverem suas histórias e suas memórias na nova cidade de 
Nova Ponte. Dentre os vários pontos abordados, o autor valoriza a afetividade como 
significante na coesão do lugar vivido cotidianamente.

Essa posição do autor também auxilia na compreensão sobre o que Milton Santos 
quis traduzir como “emoção” nas relações de produção do espaço geográfico: em toda 
e qualquer relação com a natureza, com o espaço, com o território, com o lugar, há 
afetos positivos ou não. Assim entendida a afetividade, a observação e análise profunda e 
sensível do espaço, do território e do lugar fazem emergir o que o humano projetou sobre 
essas categorias de análise, até mesmo em seus aspectos paisagísticos. As paisagens que se 
apresentam seguras aos olhos do humano, possuem, com certeza, intencionalidades cujos 
afetos foram positivos. Naquelas consideradas inseguras, os afetos projetados sobre elas 
são negativos. Sendo assim, o sentimento de segurança, bem-estar, beleza estética, amor, 
dentre outras qualidades positivas de um lugar, está diretamente ligado com a qualidade 
amorosa que desenvolvemos dentro de nós e projetamos por onde vivemos, circulamos 
e nos relacionamos. Assim, quando nos deparamos com efeitos perversos de uma crise 
de risco, que poderiam ser evitados ou amenizados,  entende-se que por trás disso hajam 
condutas humanas que tiveram intenções e sentimentos no mínimo negativos. Com base 
nesse princípio, observa-se o quanto a trajetória humana sobre a Terra tem a amadurecer, 
no sentido de desenvolver um afeto positivo em relação ao planeta.

Entretanto, hoje parece existir uma crise ética humanitária, no que tange às relações 
sociais, nomeadamente, as relações entre seres humanos e destes com a natureza terrestre. 
A ética relaciona-se com o caráter de uma pessoa e, assim, a totalidade de caráter de uma 
sociedade, de uma comunidade, também será a configuração de um determinado espaço, 
de um dado território, de um dado lugar ou de uma dada paisagem.

A perspectiva aqui defendida exige outra concepção de ciência, na qual o sentimento 
de cuidado e de amor não seja excluído do conhecimento, mas sim transformado em 
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sabedoria. Há um dito popular que diz “o conhecimento passa e a sabedoria permanece”. 
O risco desse posicionamento ser criticado negativamente é grande, pois pode ser alegado 
que tratar de sentimentos, como o amor, a compaixão, a admiração com o humano e 
com os outros tipos de seres vivos, relaciona-se a subjetividades movediças facilmente 
desacreditadas. Todavia, o sentimento de amor e seus correlatos não podem ser escritos ou 
relatados como fonte de dados quantificáveis e comprováveis. Como sentimento, o amor 
relaciona-se a uma experiência prática do humano e só por meio dela é que a ciência, o 
mercado, as profissões, enfim a cultura, podem ser exercidos e escritos de outra forma. 
Talvez esse seja o maior desafio colocado no possível novo paradigma Ecoético, ou de uma 
Ecologia Profunda, e nela de uma Geografia Profunda.

A questão presente na construção de um novo paradigma é a de reinventar a relação 
ser humano-natureza, uma vez que a humanidade se tornou, nos últimos anos, e forma 
cada vez mais agressiva, uma grande ameaça, promovendo e gerando maior complexidade 
dos riscos e perigos ambientais, quase sempre por ter perdido o bom senso que todas as 
outras espécies possuem, que consiste em respeitar a Terra. Esse bom senso já fez parte dos 
valores e da ética humana verificados em povos antigos e até mesmo entre alguns poucos 
povos de cultura tradicional, indígenas, povos da floresta, povos dos desertos, dentre 
outros. O ser humano não tem que ser superior e nem inferior ao meio ambiente, mas 
tão somente sentir-se ele. Para isso, socialmente, ainda é necessário se construir muitos 
e novos valores éticos, já que a população terrestre continua a crescer juntamente com 
a demanda de produção de alimentos e, de forma contraditória, consumo desenfreado. 
Dessa forma, a degradação e o esgotamento em curso de bens da natureza são reflexos da 
autodegradação do humano.

Ao longo da história a natureza não foi sempre vista e muito menos apropriada na forma 
como conhecemos hoje e como passamos a ver nos últimos 500 anos. De fato, a natureza de 
que se fala tanto possui uma história geológica em que a história humana não passa de um 
grão de areia na imensidão de uma duna e, sendo assim, apesar de todas as lutas de poder 
por territórios, o que se sabe é que a natureza terrena sempre sobreviverá em detrimento 
de qualquer tipo de crise de existência pela qual uma determinada espécie animal passe, 
inclusive a humana. Sendo a humanidade composta de indivíduos que presumidamente 
possuem um cérebro altamente desenvolvido em relação às outras espécies, é esperado dessa 
espécie, mais do que das outras que também alteram os ambientes, o dever de deixá-los 
melhorados como “bons ancestrais” para os seus descendentes. 

Fica evidente o caráter político do fazer humano sobre o espaço e o território, os quais 
expressam o quê e como os seres humanos fazem dele e sobre ele. Infelizmente, quando se 
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olha ao redor, nos territórios em que habitamos e morremos, vê-se hoje muito mais sinais 
de destruição e dilaceração da natureza e, pior, de nós mesmos. Compreensivelmente, por 
esse raciocínio, há uma resposta sobre o porquê da multiplicação dos riscos, dos perigos, 
das vulnerabilidades e dos desastres e catástrofes. Socialmente, temos cometido muitos 
equívocos nas relações humanas e ambientais e, como seres no topo da cadeia alimentar, 
desenvolvemos de maneira equivocada a cultura do direito de ameaçar e colocar em perigo 
não apenas a nós mesmos, mas todos os seres que, juntos, constituem os sistemas vivos, o 
que é no mínimo uma atitude questionável, pra não dizer irracional.

O movimento da Ecologia Profunda tem seu marco de fundação pelo filósofo 
Norueguês Arne Naess, que primeiro a utilizou como expressão paradigmática em 1973. 
Também no Brasil, em meados da década de 1970, o brasileiro agrônomo e ambientalista 
José Lutzemberger passou a introduzir ideias semelhantes às de Naess, tornando-se 
referência importante para os movimentos ambientalistas e ecológicos.

As críticas que rondam a Ecologia Profunda consistem em ainda se tratar de um 
movimento e não exatamente de uma filosofia que venha a fundamentar um Paradigma. 
Além disso, por ser um movimento de cunho inclusivo, houve a aproximação de aspectos 
culturais e religiosos, presentes do cristianismo ao budismo, o que impõe resistência de 
estudiosos mais radicais que desprezam princípios de religiões no interior da ciência. Por 
fim, outras críticas são no sentido de que, por se tratar de um movimento, é arriscado 
considerá-lo como uma referência paradigmática na construção de conhecimento 
científico. Independente dessas críticas, os indícios atuais de uma crise paradigmática na 
ciência perante as ameaças e perigos das respostas da natureza terrestre à sua apropriação 
humana bem como do ritmo de ‘vida’ do próprio planeta, tem imposto uma crescente 
ocupação científica relacionada à Ecologia.

Assim, o movimento da Ecologia Profunda auxilia na construção de outras referências de 
método e metodologias, abrindo-se oportunidades de visões éticas que reinventem as relações 
humanas com base em um profundo respeito a todas as formas de vida. Conforme a dissertação 
de mestrado (Lima, 2015), na qual foi explicitada a importância da Ecologia Profunda na 
análise da sustentabilidade, temos que o referido movimento apontou para oito fundamentos 
a serem considerados por pesquisadores ou membros de movimentos ambientalistas:

“1. O bem-estar e o florescimento da vida humana e não-humana na Terra 
tem valor em si mesma (sinônimo: valor intrínseco, valor inerente). Esses 
valores são independentes da utilidade que tenham ao mundo não-humano 
para os propósitos humanos.
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2. A riqueza e a diversidade dos tipos de vida contribuem para a realização 
destes valores e também são valores em si mesmos.

3. Os seres humanos não têm o direito de reduzir a riqueza e a diversidade, 
exceto em caso de satisfazer as suas necessidades vitais.

4. O florescimento da vida e das culturas humanas é compatível com uma 
população humana substancialmente menor. O florescimento da vida não-
humana requer uma população humana menor.

5. A interferência humana atual com o mundo não-humano é excessiva e esta 
situação está piorando rapidamente.

6. Portanto as políticas devem ser modificadas. Essas políticas afetam a base da 
economia e as estruturas tecnológicas e ideológicas básicas. O resultado será 
profundamente diferente do que acontece no presente.

7. A mudança ideológica consiste principalmente na valorização da qualidade 
de vida (relacionada com as situações de valores inerentes) em vez de aderir 
a um padrão de vida cada vez mais alto. Haverá uma grande consciência 
da diferença entre a quantidade e a qualidade.

8. Quem subscrever os pontos anteriores tem a obrigação de tentar implementar, 
direta ou indiretamente, as mudanças necessárias”

(Drengson & Inoue, 1995, tradução nossa). 

Esses oito fundamentos são as referências para reinventar a concepção hegemônica de 
mundo hoje. Para Kwiatkowska & Issa (1998), o núcleo filosófico da Ecologia Profunda se 
constitui por duas teses: a primeira, relativa à holística, possui caráter místico e afirma que 
os indivíduos existem na aparência, uma vez que apenas podem ser concebidos em virtude 
de suas relações com os demais seres viventes. Ou seja, o indivíduo apenas se vê parte em 
função da diferenciação ou distanciamento que faz em relação aos outros seres vivos, daí a 
aparente individualidade, pois o que existe são as interações e interconexões constantes com 
todas as formas de vida. Há uma totalidade indiferenciada (a vida e a morte) que se encontra 
em constante fluxo. A segunda tese relaciona-se à primeira. Se nessa visão não há como 
sustentar a distinção entre o “eu” e o “não-eu” (ou o outro), quem consegue se identificar 
com a totalidade do universo passa a experimentar uma consciência ontológica, ou seja, 
uma consciência abrangente do ser, além de visão ética sobre a realidade, resultando em uma 
maturidade psicológica. Essa maturidade permite um sentimento de autorrealização que 
transcende os comportamentos egoístas, para alcançar o sentimento de identificação com o 
Todo. Isso possui, então, um enorme componente de impulso motivacional para a proteção 



530

e conservação ecológica. Observa-se, entretanto, que para trilhar por este movimento há a 
exigência de uma profunda mudança cultural da sociedade moderna.

Outro autor que vem lançando esclarecimentos sobre o movimento da Ecologia é 
Capra (2000). Esse físico tem contribuído para o aprofundamento sobre a ideia de Redes, 
Interconexões explícitas e ocultas, Interdependências, Fluxos, Ciclos, Diversidades e 
Sistemas Aninhados. Ele desenvolve uma visão ecológica que destaca a interdependência 
fundamental de todos os fenômenos e, dessa forma, indivíduos e sociedades humanas 
e de outras formas de vida estão todos encaixados nos ciclos da natureza. Com base 
nessa premissa, percebe-se a tentativa da quebra do paradigma hegemônico na ciência 
contemporânea, que ainda persiste com sua devida importância, de apenas dissecar as 
partes da realidade sem que elas sejam restauradas na compreensão do todo.

Para atingir uma nova compreensão da realidade, há uma exigência de quem produz conhe-
cimento de expandir não apenas percepções e maneiras de pensar, mas fundamentalmente de 
revisar os valores pessoais e sociais. Exige-se, ainda mais, um equilíbrio dinâmico entre o pensa-
mento e os valores em patamares mais integrativos e menos autoafirmativos. Com base nesses 
fundamentos, o autor destaca a importância do pensamento sistêmico que vê os sistemas vivos 
como totalidades integradas de sistemas dentro de sistemas, mesmo que possuam propriedades 
diferentes. Assim, o que vale nessa percepção não é exclusivamente o objeto, mas o contexto de 
suas relações. Como a ciência ainda exige modelos lógico-matemáticos que favoreçam os racio-
cínios sobre a realidade, Capra denomina de Matemática da Complexidade o fundamento do 
chamado pensamento complexo. Nela, o foco é mais na qualidade do que na quantidade, e são 
as pequenas mudanças no estado inicial de um sistema que levarão ao longo do tempo a conse-
quências de grande escala. De forma que, para esse modelo matemático, é impossível estabelecer 
qualquer previsão de longo prazo e, portanto, a depender da qualidade das escolhas, se bem ou 
mal intencionadas, poderá conduzir respectivamente a situações de equilíbrio ou caóticas. 

Considerando esse raciocínio, é possível vislumbrar quão impulsiva tem sido a relação 
humana com a natureza. Inclusive, a resposta da natureza parece demonstrar que o ponto inicial 
foi, e ainda é, de desequilíbrio, uma vez que as situações de riscos, perigos e vulnerabilidades 
aumentaram em ritmos sem precedentes. Portanto, o uso desses princípios de uma Matemática 
da Complexidade, em qualquer política de planejamento e ordenamento do território, de 
segurança e de gestão de riscos demonstra urgência, sob pena de se continuar apenas a administrar 
as situações caóticas espalhadas nos espaços local e global. O fato é que muitas situações 
consideradas pelos seres humanos como caóticas, principalmente as oriundas do que se chama de 
Riscos Naturais e até mesmo os Riscos Tecnológicos, nada mais são do que respostas dos sistemas 
às ações neles realizadas, uma vez que no padrão vivente, a função de cada componente (inclusive 
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o humano), consiste em participar da produção ou transformação dos outros componentes da 
rede. Assim, nota-se que o sistema é organizacionalmente fechado e sua ordem e comportamento 
são estabelecidos dentro do próprio sistema, em constante troca de energia e matéria.

No interior dos sistemas existe, portanto, uma estrutura que vive em constante mudança, 
a exemplo da estabilidade para a instabilidade, da ordem para a desordem, do equilíbrio para o 
desequilíbrio, do ser para o vir a ser. Assim, a condição humana de valorar os acontecimentos e 
os fatos ainda não percebe que, muitas vezes, as respostas ambientais à sua ação no interior do 
sistema nada mais são que uma aparente situação de caos, pois, na realidade, o que está em curso 
é a auto organização do sistema na busca de estabilidade e/ou no estabelecimento de uma nova 
ordem, por isso é impossível pensar os sistemas apenas sob o ponto de vista góico do humano.

Segundo Capra, este sistema organizativo se da por meio da criatividade do sistema vivo, 
do qual somos apenas um dos componentes e, portanto, as nossas intencionalidades ativas 
interferem nos rumos da sua criação. Nessa visão de criação de mundo, a cognição envolve 
todo o processo da vida, incluindo a percepção, a emoção e o comportamento, a depender 
da estrutura do organismo. Assim, a cognição não reage aos estímulos ambientais de forma 
linear na tão conhecida lógica de causa-efeito, mas responde às mudanças estruturais de redes 
não lineares, manifestada na riqueza e na flexibilidade das estruturas de um organismo. Esse 
raciocínio, aplicado ao humano, indica que a nossa cognição envolve muito mais que uma 
simples informação externa, abrangendo principalmente linguagem e pensamento abstrato, 
símbolos e representações mentais. Além do mais, as decisões humanas não são lineares, 
uma vez que são permeadas por emoções, nas sensações, nos processos corporais também 
componentes de nossa cognição.

O referido autor ainda expõe que a nossa consciência é caracterizada pela autopercepção 
e está intimamente relacionada à linguagem, sendo que o entendimento desta ocorre 
por meio de uma cuidadosa análise da comunicação. E a comunicação não pode ser 
entendida de forma reduzida como transmissão de informações, mas de coordenação de 
comportamento entre os organismos vivos por meio de acoplamentos estruturais mútuos.

Tudo indica que a evolução humana esteja diretamente relacionada à linguagem, 
principalmente por sua capacidade de cooperação, que exigiu e exige comunicação no 
sentido aqui exposto. Todavia, à medida que aumentaram a diversidade e riqueza das relações 
humanas, socialmente desenvolvemos o pensamento abstrato, ascendentemente diversificado 
e complexo. O preço desse processo foi o de perder ou se distanciar do contato com a natureza 
e fragmentar nossa espécie animal cada vez mais, razão pela qual a sociedade humana foi e 
vem sendo dividida em raças, grupos religiosos, políticos, etc. Além disso, a sociedade também 
fragmenta o meio ambiente, os territórios, os grupos sociais, dentre outras tantas partes.
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Por isso, Capra apela para a necessidade de recuperar a nossa capacidade de conexidade 
com toda a Teia da Vida, que está relacionada diretamente com a autoconsciência de 
que sabemos da interconectividade com o sistema vivo. Para ele, a reconexão humana 
com a Teia da Vida, perdida com os excessos do pensamento abstrato, ocorrerá por uma 
alfabetização ecológica que promova a compreensão dos princípios de funcionamento 
dos ecossistemas, decorrentes de comunidades humanas sustentáveis, com base em seis 
princípios: o da interdependência, o da reciclagem, o da percepção, o da flexibilidade, 
o da diversidade e o da sustentabilidade. No contexto desse pensamento, a ideia de 
sustentabilidade ganha valor em detrimento do sentido vazio e mercadológico veiculado 
desde o seu surgimento na década de 1980.

A obra de Capra é bastante densa porque é o resultado de 40 anos de pesquisas no 
campo da física, da biologia, da ecologia e da filosofia, na tentativa de superar teorias e 
crenças limitadoras sobre a condição humana na natureza. Se, por um lado, ele constrói 
uma filosofia da ciência com base ecológica, por outro, também procura apontar como 
essa teoria ocorre na realidade humano-ambiental. E os reflexos desse tipo de pensamento 
ecológico profundo, ou ecoético, têm reverberado por diversos lugares no mundo. As 
iniciativas ocorrem nas chamadas ecovilas com base na permacultura, em comunidades 
rurais sustentáveis, em povos extrativistas, dentre outras que iniciam um trabalho prático 
em uma perspectiva inter e transdisciplinar em relação ao mistério da vida.
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Resumo

Nas últimas décadas registaram-se profundas transformações em sistemas 
agroecológicos tradicionais, tanto em Portugal como em outros países do sul da 
Europa. Face ao risco de extinção de alguns dos produtos emblemáticos destas regiões, 
estes sistemas desenvolveram diversos níveis de resiliência, como forma de mitigar os 
riscos associados. Como exemplo, analisa-se a trajetória do sistema de produção 
artesanal de queijo “Serra da Estrela”, procurando evidenciar a resiliência deste sistema 
face às principais perturbações externas de que tem sido alvo.
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Abstract

Risks and resilience in regional products: the case of Serra da Estrela cheese. In recent 
decades there have been profound transformations in traditional agro-ecological 
systems, both in Portugal and in other southern European countries. Faced with the 
risk of extinction of some of the emblematic products of these regions, these systems 
have developed various levels of resilience, as a way to mitigate the associated risks. As 
an example, we analyse the trajectory of the “Serra da Estrela” traditional cheese 
production, seeking to highlight the resilience of this system in the face of the main 
external disturbances that it has been subject to.
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Introdução

No quadro da integração europeia, muitas regiões marginalizadas viram-se 
confrontadas com o risco de perderem a sua base de sustentação económica, balançando 
entre o êxodo rural das suas populações e a reestruturação ou criação de novos modelos 
produtivos, que pudessem sustentar os seus produtos tradicionais emblemáticos. 

Para compreendermos a amplitude do risco a que estas agriculturas e territórios têm 
estado sujeitos, reproduzimos aqui uma definição de risco proposta por Lucien Faugères, 
adotada por Luciano Lourenço nos seus trabalhos (e.g. Lourenço e Amaro, 2018, p. 26):1 
“[…] sistema complexo de processos cuja modificação de funcionamento é suscetível de acarretar 
prejuízos diretos ou indiretos (perda de recursos) a uma dada população”. Para os objetivos que 
temos em vista, a análise de sistemas de produção agrícola tradicionais, esta definição, apesar 
de simples, é interessante por quatro ordens de razões. Primeiro, porque refere a complexidade 
dos fenómenos em causa, nas suas vertentes económica, social e ambiental; em segundo 
lugar, a “suscetibilidade” de produzir prejuízos remete-nos para o domínio da “incerteza”, ou 
seja, para a eventualidade de uma perda real, mas que ainda não se efetivou; depois refere, 
como possível prejuízo, a perda de recursos (e.g. recursos genéticos e saber-fazer tradicional); 
finalmente aplica-se a uma “população” específica, remetendo-nos para a noção de território.

Neste contexto pretende-se analisar, neste trabalho, a trajetória recente do principal 
sistema agropastoril (SAP) da região Centro de Portugal, o sistema de produção de 
queijo “Serra da Estrela” (QSE), procurando evidenciar a resiliência deste sistema face às 
principais perturbações externas de que tem sido alvo, com base em conceitos associados 
às noções de risco, resiliência e sistema sócioecológico (SSE).2

1 Os conceitos do âmbito das ciências cindínicas usados neste trabalho provêm, sobretudo, de citações de obras 
de Luciano Lourenço. Será esta a nossa singela homenagem.

2 Uma parte substancial das posições assumidas neste trabalho baseia-se em informações prestadas por atores 
locais, nomeadamente pastores, produtores de queijo e outros informadores-chave, recolhidas através de 16 
entrevistas presenciais, semiestruturadas, cujo conteúdo foi gravado, transcrito e analisado, com recurso ao 
software NVivo 11 Pro, no âmbito do projeto QCLASSE: Characterization and Valuation of the Authenticity of 
QSE PDO and its vocation for Health Promotion (COMPETE 2020).
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Riscos em sistemas agroecológicos

Desenvolvido recentemente, o conceito de sistema sócioecológico (SSE) (Schouten 
et al., 2009; Resilience Alliance, 2010) é particularmente interessante para a análise de 
formas tradicionais de produção. Nesta abordagem reconhece-se que o funcionamento 
das sociedades rurais implica dimensões de natureza económica, social e ecológica, nas 
suas relações recíprocas, nas quais as comunidades rurais influenciam os ecossistemas e 
vice-versa (Folke et al., 2010). 

Os sistemas agropastoris (SAP) podem considerar-se como SSE, uma vez que resultam 
de complexas interações entre ecossistemas e sociedade, que moldaram, de diferentes 
modos, a paisagem, os recursos, a biodiversidade (de plantas e animais), bem como 
a tradição local. É este o caso da produção do QSE, hoje fortemente ameaçado pelo 
abandono. Entre 1999 e 2016, os números de explorações de ovinos e de ovelhas leiteiras 
diminuíram 31% e 68%, respetivamente (INE, 2017). 

Os SSE estão sujeitos a riscos naturais, antrópicos e mistos (Lourenço, 2007). No 
caso em análise, os mais importantes riscos naturais são os climáticos, relacionados 
ou não com as alterações climáticas, em particular os períodos de estio extremo e 
consequente diminuição de disponibilidade de água no solo. Nos riscos antrópicos 
destacamos os sociais e os tecnológicos: nos primeiros, são significativos os riscos de 
perda de rendimentos e de despovoamento que ameaçam os territórios marginais 
de montanha; nos segundos, assinala-se o risco de descaracterização dos produtos 
tradicionais de prestígio, com base na introdução de novos processos tecnológicos e de 
gestão da sua produção. Finalmente, nos riscos mistos, destacamos o risco de incêndios 
que, quer na tradição, quer na atualidade, sempre assumiram um papel importante na 
dinâmica dos sistemas agropastoris.

Na maioria dos casos assinalados, não é atingida a perigosidade necessária para a 
manifestação do risco ao ponto de se criar uma crise, traduzida por uma das suas vertentes 
de severidade, do incidente à catástrofe (Lourenço, 2014). Contudo, a noção do risco 
está presente e os sinais de perigo são sentidos e discutidos pelos atores do sistema e pela 
população local em geral. 

Em síntese, o que assistimos nas últimas décadas no SAP da Serra da Estrela são sinais 
de alerta relativos a vários limiares de transição entre o risco e a crise, bem como tentativas 
de limitar a suscetibilidade e vulnerabilidade do sistema, de forma e mitigar o perigo e 
danos potenciais. De facto, o sistema de produção tradicional de QSE encontra-se hoje 
extremamente vulnerável e em risco de se perder enquanto tal. 
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O sistema tradicional de produção de queijo Serra da Estrela 

Devido à dificuldade em definir os limites do SAP da Serra da Estrela, 
utilizaremos a área geográfica da denominação de origem protegido (DOP) 
“Serra da Estrela” como limite espacial do SSE, uma vez que a DOP foi uma 
construção participativa, concebida para incluir todas as componentes relevantes 
do sistema.

O clima desta região carateriza-se por grandes variações anuais de temperatura, 
com invernos longos e frios e verões curtos e quentes. Os solos, derivados do xisto ou 
do granito, são ácidos com baixa capacidade produtiva. Nestas circunstâncias, este 
SAP foi desenvolvido, tal como outros, como resposta humana à imprevisibilidade 
e baixa produtividade, com profundo impacto na paisagem (Madureira et al., 
2013). O sistema é caracterizado pela integração de carvalhos e arbustos com 
pastagens permanentes seminaturais de alta altitude e ovelhas autóctones, 
sobretudo a Bordaleira da Serra da Estrela. Ao concentrarem-se em raças locais, 
produtos de alta qualidade e processos tradicionais de produção, estreitamente 
ligados aos recursos naturais e à cultura local, os pastores, os produtores de queijo 
e as suas famílias, são atores cruciais no sistema sócioecológico da montanha. Nas 
últimas décadas, contudo, o abandono das atividades de criação de ovinos foi 
notório, tendo um enorme impacto nas práticas dos pastores, no uso da terra e 
nos incêndios florestais.

A pastorícia na Serra da Estrela é um sistema que remonta ao Império Romano, 
definido por fortes interações entre as componentes ecológica e social, a múltiplos 
níveis. Como descrito em Rosa et al. (2017), o sistema tradicional consistia na 
articulação entre pastagens de montanha, durante o tempo seco, e pastagens de 
baixa altitude durante o Inverno. Ao pastar, os rebanhos controlavam e alteravam 
o padrão do coberto vegetal, com influência no controlo dos incêndios florestais. 
Uma das plantas endémicas mais emblemáticas é o cervum (Nardus stricta), 
mencionado pelos pastores mais velhos como motor da produtividade do leite 
e da qualidade do queijo. O QSE é produzido apenas a partir de leite de ovelha 
cru, sal e flor de cardo (Cynara cardunculus L.). Os Invernos rigorosos criaram o 
cenário ideal para a cura do queijo, promovendo as suas características distintivas.

O sistema agropastoril dependia da pequena agricultura familiar, com forte divisão 
de trabalho entre homens e mulheres. Os homens eram pastores e as mulheres faziam 
queijo artesanal.

Orlando Simões e Isabel Dinis
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As perturbações externas ao sistema agroecológico 

Nas últimas quatro décadas ocorreram mudanças consideráveis na dinâmica do SSE 
de produção do QSE, principalmente como resposta aos choques políticos, sociais, 
económicos e ambientais. A criação do Parque Nacional da Serra da Estrela (PNSE), em 
1976, a adesão à Comunidade Económica Europeia (CEE), em 1986, e o reconhecimento 
do queijo DOP “Serra da Estrela”, dez anos mais tarde, alteraram a gestão e a governação 
do sistema. Surgiram novos atores, com abordagens inovadoras, novas formas de 
cooperação e relações, assim como novas regras, leis e políticas, cada vez mais controladas 
pela economia e política liberalizada global.

Após a adesão de Portugal à CEE, muitos serviços prestados pelo Estado foram 
transferidos para o sector privado ou associativo, nomeadamente os serviços de extensão 
rural. Após alguns anos de apoio financeiro europeu, várias organizações de produtores 
das regiões mais remotas entraram em colapso, deixando os agricultores sem apoio e 
aconselhamento técnico. Paralelamente, registou-se a proliferação de regulamentos da 
Política Agrícola Comum (PAC) e legislação nacional, relativos a normas DOP e de 
segurança alimentar. De acordo com os produtores de queijo, esta regulamentação impõe 
requisitos técnicos pouco razoáveis ao fabrico tradicional de queijo, regras muito idênticas 
às praticadas no fabrico industrial.

A alteração dos pagamentos diretos da PAC e dos regimes de apoio ao investimento é 
outra perturbação mencionada. Na opinião geral dos pastores e queijeiros, «os pagamentos 
diretos são o pilar que sustenta a atividade». Contudo, afirmam, o recente pagamento 
único por unidade de superfície tem dificultado a expansão das explorações agrícolas 
e a instalação de novos produtores, uma vez que desencoraja os proprietários rurais de 
arrendarem as suas terras, criando um problema de direitos de propriedade. De facto, 
frequentemente, os proprietários arrendam ou cedem gratuitamente as suas terras, desde 
que não haja um contrato formal, uma vez que isso significaria a perda, pelos proprietários, 
dos subsídios correspondentes. O resultado é que os pastores, quem efetivamente utiliza 
a terra, não só não recebem o pagamento direto, como também não podem incluir estas 
propriedades quando se candidatam a medidas de apoio ao investimento agrícola. 

Sob o ponto de vista socioeconómico, o despovoamento e envelhecimento populacional 
na região da Serra da Estrela são factos notados pelos recentes censos populacionais. O 
despovoamento reduziu a disponibilidade de mão-de-obra e enfraqueceu a presença 
humana na montanha, uma das principais causas de degradação ambiental e dos fortes 
incêndios florestais. 
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Relativamente à disponibilidade de mão-de-obra, a opinião unânime é que o trabalho 
árduo dos pastores, frequentemente mal remunerado e socialmente pouco reconhecido, 
não é atrativo para os poucos jovens que permaneceram nas aldeias. O custo de 
oportunidade da mão-de-obra e a perceção de melhores condições de trabalho em outras 
atividades reduzem a atratividade da profissão. Atualmente, a falta de rotação geracional é 
uma das maiores ameaças ao sistema, onde quase todos os pastores e queijeiros tradicionais 
afirmaram não desejar este tipo de vida para os seus filhos.

O impacto de um mundo cada vez mais tecnológico, mais global e liberalizado, domi-
nado pelas grandes cadeias de distribuição, tem produzido efeitos significativos no SSE do 
queijo da Serra. Neste contexto, é crucial o aumento da escala e o acesso a mercados inter-
nacionais mais ricos e exigentes. Principalmente os atores que chegaram mais recentemente 
ao sistema, concordam que o queijo “Serra da Estrela” é um produto gourmet, consumido 
ocasionalmente entre amigos e familiares e que deve ser colocado em mercados dispostos a 
pagar por esta especificidade, o que não é o caso do mercado regional ou mesmo nacional.

Outro choque frequentemente mencionado foi o estabelecimento de uma forte 
indústria de lacticínios na região da Serra da Estrela, produzindo um tipo industrial 
de queijo que, muitas vezes, compete com os queijos tradicionais. Isto porque muitos 
turistas, visitantes e consumidores em geral, não estão (ou estão pouco) conscientes das 
diferenças entre os dois tipos de queijo, sendo induzidos a comprarem o queijo mais 
barato. Além disso, algumas marcas industriais adotam o nome de localidades da Serra 
(Seia, por exemplo), induzindo os consumidores a ligar o queijo industrial ao território. 
Este cenário teve um forte impacto negativo na valorização do queijo tradicional, cujo 
preço se manteve praticamente inalterado nos últimos 30 anos. 

Sob o ponto de vista ambiental, as alterações climáticas são identificadas como uma 
fonte de perturbação no SSE da Serra da Estrela. Em particular, são salientadas as condições 
climáticas extremas, atualmente mais frequentes, e o seu efeito na disponibilidade de 
água. As secas extremas têm fortes impactos na disponibilidade de pastagens, forçando 
a irrigação. Os cursos de água transportam, todos os anos, cada vez menos água. Por 
outro lado, o aquecimento global levou a uma maior incidência de incêndios florestais e 
à degradação das áreas de pastagem naturais e cultivadas. 

O impacto das alterações climáticas na qualidade do queijo é tido, também, como 
significativo. No passado, o melhor queijo era o de Janeiro, porque as condições ideais 
de temperatura e humidade estavam presentes. Segundo os inquiridos, é impensável 
produzir hoje sem uma câmara de maturação, de forma a garantir um bom ambiente 
artificial para a maturação do queijo. 
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A resiliência da produção artesanal do queijo Serra da Estrela

 

Por resiliência, entenda-se a capacidade do sistema responder às perturbações externas, 
de resistir a danos e de recuperar num razoável período de tempo. Em particular, a resiliência 
rural refere-se à capacidade de adaptação às mudanças no ambiente externo, lidando com 
a inerente vulnerabilidade ecológica, económica e social, de forma a manter um nível de 
vida satisfatório no território (Heijman et al., 2007). Um SSE resiliente possui uma maior 
capacidade para prevenir resultados indesejáveis face a perturbações externas, ao mesmo 
tempo que continua a fornecer os bens e serviços que sustentam a qualidade de vida, evitando, 
assim, o risco de entrar num ciclo negativo de despovoamento e declínio económico e social. 
O conceito de resiliência rural é particularmente interessante como fator de mitigação do 
risco, uma vez que se refere ao nível até ao qual uma área rural específica é capaz de tolerar 
mudanças externas, antes de colapsar ou, em alternativa, se reorganizar em torno de um 
novo conjunto de estruturas e processos (Heijman et al., 2007). 

Face às perturbações externas assinaladas no ponto anterior, os pastores e queijeiros 
tradicionais da Serra da Estrela adotaram novas estratégias, baseadas sobretudo na sua 
própria aprendizagem social.

A inovação técnica mais perturbadora foi a substituição das raças autóctones Bordaleira 
da Serra da Estrela e Churra Mondegueira, por raças estrangeiras mais produtivas, 
sobretudo a Lacaune. Isto devido ao aumento da procura de leite não específico para 
produção de queijo industrial, onde não importa a proveniência do leite, estrangulando 
assim a produção de queijo certificado, o qual provém, obrigatoriamente, do leite das 
raças autóctones. 

Foram também adotadas várias inovações tecnológicas destinadas a reduzir a mão-de-
obra, tanto na produção de leite como de queijo. No caso dos pastores, foi substituído 
o livre pastoreio por pastagens cercadas, devido ao êxodo rural e maior disponibilidade 
das terras planas, terminando a transumância estival. No entanto, esta estratégia afeta a 
qualidade do queijo, uma vez que as ovelhas comem menos variedades de plantas. 

A ordenha mecânica também contribuiu para a economia de mão-de-obra, embora a 
maioria dos pastores ainda o faça à mão. Quanto ao fabrico do queijo, foram modernizados 
alguns equipamentos e criados novos procedimentos, aumentando assim a produtividade 
da mão-de-obra. São exemplos a difusão de pequenas tecnologias que substituem tarefas 
repetitivas e demoradas, como agitação do leite e a prensagem do queijo. A adoção 
generalizada de câmaras de cura mitigou o impacto das alterações climáticas, permitindo 
a alguns produtores fazer queijo durante todo o ano. Alguns pastores irrigam agora uma 
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parte dos seus pastos e têm aumentado a produção de feno. No entanto, a irrigação não é 
possível em todos os casos e, sendo dispendiosa, é normalmente reduzida à escala mínima. 

As mudanças mais marcantes foram, contudo, de natureza social, nomeadamente a 
especialização das explorações agrícolas. Enquanto a produção artesanal de queijo estava 
intimamente ligada à produção de leite, no âmbito de uma economia familiar, atualmente 
assistimos a uma maior especialização do sistema produtivo. Frequentemente, as queijarias 
artesanais não têm ovelhas, comprando o leite a pastores que, por sua vez, não produzem 
queijo. Paralelamente, são criadas queijarias maiores, geridas por atores externos que, 
embora respeitando as especificações da DOP, não produzem à escala artesanal, nem 
usam preferencialmente a mão-de-obra familiar. Assim, embora mantendo o essencial das 
técnicas artesanais do passado, o queijo é agora produzido em maior escala, em fábricas 
onde o carácter familiar já não impera e onde a uniformização é o objetivo principal.

Várias inovações de marketing foram também adotadas. A fim de satisfazer as 
preferências dos consumidores urbanos e responder à diminuição do poder de compra, 
as especificações da DOP foram alteradas para permitir a redução do tamanho do queijo, 
passando o limite mínimo de 1 kg para 500 gr. A introdução de uma marca de caseína foi 
também um procedimento inovador, destinado a aumentar a rastreabilidade e proteger 
os consumidores, bem como os fabricantes de queijo, de práticas comerciais desleais e da 
concorrência por parte da indústria queijeira. A diversificação das cadeias de distribuição 
foi outra inovação relevante. Como exemplo, o queijo “Serra da Estrela” é agora utilizado 
em novas receitas culinárias para turistas nas maiores cidades do país.

A estrutura de governação do sistema inclui a interação de quatro níveis de gestão: 
Europeu (PAC e outra legislação europeia), nacional (governo e políticas nacionais), 
regional (PNSE, organizações de produtores e autoridades regionais) e municipal 
(autoridades locais). 

Já foi referido o papel da PAC nos pagamentos diretos, medidas de apoio ao 
investimento e impacto na legislação agrícola e alimentar nacional. A Autoridade de 
Segurança Alimentar e Económica (ASAE) controla o cumprimento da legislação 
regulamentar pelos pastores e queijeiros e avalia os riscos na cadeia alimentar. A nível 
regional, o PNSE estabelece limites à utilização do território pelas atividades económicas, 
a fim de proteger e preservar os recursos naturais e os valores do parque. 

As principais organizações de produtores do sector na região são a Estrelacoop - Cooperativa 
dos Produtores de Queijo “Serra da Estrela”, a que pertencem todos os produtores de 
queijo certificados, e a ANCOSE - Associação Nacional dos Criadores de Ovinos da Serra 
da Estrela. Para além de comercializar QSE, a Estrelacoop faz a ligação entre os produtores 
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e a entidade certificadora da DOP (Beira Tradição) e dá apoio técnico aos produtores da 
DOP, principalmente na implementação do HACCP (Hazard Analysis Critical Control 
Points). Os objetivos da ANCOSE são a seleção da raça Bordaleira, a tipificação dos 
produtos e a colaboração com os organismos governamentais, na aplicação regional do 
plano nacional de saúde animal. As autoridades municipais, têm um papel importante 
no licenciamento de queijarias e, mais recentemente, no apoio à certificação de queijos. 

Apesar de alguma colaboração entre estas entidades, a maioria dos produtores sente-
se pouco representada nas organizações. Por outro lado, a diminuição do número de 
pastores e queijeiros, o desaparecimento dos mercados locais e a perda de várias tradições, 
como a transumância, deixaram pouco espaço para as interações entre produtores.

Conclusão 

De acordo com a teoria do ciclo adaptativo (Holling, 2001), os SSE não tendem 
necessariamente para a estabilidade ou equilíbrio. Pelo contrário, passam por diferentes 
mudanças: do crescimento e acumulação, à novidade e renovação. Esta reorganização 
permite novas configurações do sistema e novas oportunidades que podem ser 
aproveitadas por novos participantes internos e externos (Holling, 2001). Assim, os SSE 
podem evoluir seguindo duas modalidades (Folke et al., 2010): persistir no domínio da 
estabilidade, mudando e adaptando-se continuamente, mas permanecendo dentro de 
certos limiares críticos; ou criar novos domínios de estabilidade e cruzar limiares numa 
nova trajetória. Por outras palavras, se um choque puder ser amortecido, o sistema pode 
voltar ao seu estado anterior; caso contrário, transformar-se-á (Darnhofer et al., 2016). 
A transformação é uma mudança do sistema atual para outro substancialmente novo e 
diferente, que tem diferentes propriedades estruturais e funcionais e fornece diferentes 
leques de serviços ecossistémicos que beneficiam as pessoas (Resilience Alliance, 2010). 

É para nós evidente que o SAP da Serra da Estrela se encontra numa fase acelerada de 
transformação. Contudo, não são ainda claros os contornos da nova arquitetura sistémica. 
De facto, coexistem hoje no território várias formas de produzir queijo de ovelha, com 
base em diferentes recursos biológicos, diferentes tipos de recursos humanos, diferentes 
tecnologias e diferentes mercados. Contudo, a principal interrogação que se pode colocar 
é, até quando e até que ponto, os novos produtos que surgem nos mercados conseguirão 
manter o património, a qualidade (total), a genuinidade e a autenticidade, granjeadas, 
durante gerações, pelo sistema tradicional agropastoril da Serra da Estrela. 
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Resumo

A partir de observações do espaço urbano é possível verificar situações que se 
traduzem em riscos e vulnerabilidades para os moradores de determinadas localidades. 
É amplamente reconhecido que a escola possui papel importante na análise crítica da 
realidade e que o trabalho com eventos significativos favorece a aprendizagem. Logo, 
busca-se compreender a relação entre a existência de setores de risco geológico no 
espaço urbano e os componentes físico-naturais no ensino de Geografia, tendo como 
estudo de caso, o município de Goiânia (GO – Brasil).
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Abstract

Geography and risks: problematizations of the urban space for learning in Basic 
Education. From observations of the urban space, it is possible to verify situations that 
translate into risks and vulnerabilities for the residents of certain locations. It is widely 
recognized that the school plays an important role in the critical analysis of reality and 
that working with significant events favors learning. Therefore, we seek to understand 
the relationship between the existence of sectors of geological risk in the urban space 
and the physical-natural components in the teaching of Geography, taking as a case 
study, the municipality of Goiânia (GO - Brazil).
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Introdução 

As discussões que têm perpassado o processo de ensino e aprendizagem na atualidade 
evidenciam a importância de ultrapassar a ideia de que o conhecimento escolar é fruto do 
trabalho com conceitos já prontos.  Trata-se, portanto, de uma construção que envolve 
professor, estudante e objeto de conhecimento. Encaminhar esse processo tendo o 
estudante como sujeito da aprendizagem significa motivá-lo a aprender, buscando, para 
isso, subsídios no conhecimento prévio e em seu cotidiano.

Wartha, Silva e Bejarano (2013), ao analisarem o conceito de cotidiano junto ao ensino 
de química constataram tratar-se de um termo altamente conhecido e, considerado pela 
maioria, fácil de ser colocado em prática. Conclusão similar chegou Morais (2011), ao 
salientar que conteúdos comumente considerados difíceis de serem ensinados tornaram-
se simples em virtude de sua correlação ao plano do vivido. Ao aprofundarem a análise 
de seus objetos de estudos,  ambas as bibliografias indicam que a abordagem dada ao 
cotidiano tem sido realizada desde uma perspectiva de esvaziamento dada a esse termo. 

O cotidiano, a vista disso, tem sido mobilizado de diferentes maneiras, ora como 
motivacional, para aguçar a curiosidade; ora com exemplificações, para explorar o 
conhecimento científico.  Todavia, há ainda seu uso para a problematização de situações 
vivenciadas pelos estudantes, que os estimulem na busca do conhecimento científico com 
vistas à compreensão da sua realidade como parte de uma totalidade social, na perspectiva 
de compreendê-la associada à reprodução da sociedade.

Logo, do mesmo modo como fizeram esses autores supracitados, apostamos que 
o trabalho com o cotidiano deve ser ensinado a partir de situações-problema, as quais 
envolvam questões ambientais, políticas, econômicas e sociais. Dessa forma, espera-se 
revelar a complexidade e a interdependência entre componentes físico-naturais e sociais, 
para a compreensão da realidade que envolve o tema em estudo.

É por esse ângulo que propomos, no presente texto, ressaltar a relação entre os temas 
considerados difíceis de serem discutidos na Educação Básica e o cotidiano dos estudantes, 
evidenciando a compreensão dos componentes físico-naturais presentes em determinadas 
áreas do espaço geográfico.

Destarte, esclarece-se que realizamos essa análise tendo como referência Goiânia. 
Essa cidade é reconhecida no cenário nacional por sua morfologia relativamente plana 
e possuidora de uma densa rede hidrográfica, para citar apenas duas características. 
Ao percorrermos Goiânia e confrontarmos essas características com o espaço vivido, 
notamos, por exemplo, que apesar de muitos locais terem configurações aplainadas, há 
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pontos de altitudes mais elevadas, com expressivos desníveis altimétricos, além de cursos 
d’água com diferentes morfologias, como os fundos de vale e as planícies de inundação.

Isso posto questionamos: como mobilizar as características relativas aos componentes 
físico-naturais da cidade, no ensino de Geografia? Como relacionar essas características, 
ao processo de uso e ocupação? O trabalho com os riscos geológicos poderiam constituir-
se numa alternativa? 

Como reflexões a esses questionamentos, organizamos a pesquisa em duas partes, 
notabilizando, de forma articulada em seu núcleo, assim como fizeram Wartha, Silva e Bejarano 
(2013): (1) a elaboração de problemáticas significativas, a partir das situações reais vivenciadas 
pelos estudantes no cotidiano dessa cidade; (2)   a construção de conhecimentos para a 
compreensão dessa problematização; (3) a abordagem sistemática do conhecimento para análise 
e interpretação da situação inicial, bem como para a compreensão de outras problemáticas.

Logo, na primeira parte deste texto, denominada “Metodologia”, os referenciais 
metodológicos são discutidos, embasados em pesquisa qualitativa, na atuação docente, no 
desenvolvimento de pesquisas, na revisão bibliográfica, no trabalho de campo, bem como na 
elaboração e análise de mapas temáticos. Na segunda parte, com o intuito de tratar os riscos 
geológicos, assentados na concepção de componentes físico-naturais, dividiu-se a discussão em 
dois momentos. No primeiro, intitulado “As diferenças altimétricas e o contexto local como 
fonte problematizadora para a aprendizagem”, discutimos a correlação entre diferentes altitudes 
do relevo e tipos de rocha, associados ao processo de uso e ocupação da cidade de Goiânia. E, 
na sequência, com o título “Os cursos d’água e a infraestrutura urbana como potencializadores 
da aprendizagem” analisamos a rede hidrográfica dessa localidade, destacando a relação entre o 
contexto regional, as zonas de fraqueza e os impactos hidrometeóricos. Objetivamos, a partir 
dessa estrutura, salientar a conexão entre riscos e vulnerabilidades, e os moradores no espaço 
urbano; bem como entre os componentes físico-naturais da cidade e o ensino de Geografia; 
no intuito de ressaltar possibilidades para a construção do conhecimento, assentada numa 
aprendizagem que tenha sentido e significado para os estudantes.

Metodologia 

Como anteriomente comentado, na presente pesquisa, foi utilizada metodologia 
qualitativa, o que direcionou o planejamento, a execução e a análise dos resultados obtidos. 
Considerando que nesse tipo de investigação é revelada a importância que os sujeitos possuem, 
tanto o pesquisador quanto o pesquisado, destacamos que as análises realizadas partiram dos 
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pressupostos adquiridos mediante a atuação docente das autoras no Ensino Superior e na 
Educação Básica, bem como do desenvolvimento de pesquisas no campo da Geografia Física e 
do Ensino de Geografia. Essas experiências, embasadas em referenciais teórico-metodológicos, 
possibilitaram elaborar e aprofundar os questionamentos que alicerçam o presente trabalho.

A partir deste contexto, selecionaram-se diferentes procedimentos que permitiram 
evidenciar o cotidiano e dar significado a esse tema na Educação Básica. Como procedimentos, 
destacou-se: (1) revisão bibliográfica em teses, dissertações e artigos científicos sobre espaço 
urbano, componentes físico-naturais, trabalho de campo e ensino de Geografia, com o intuito 
de compreender como esses temas têm sido tratados na Geografia escolar; (2) realização de 
trabalhos de campo com estudantes da graduação, pós-graduação e professores da Educação 
Básica, com o fito de entender a correlação entre o processo de uso e ocupação e os componentes 
físico-naturais; e (3) elaboração de mapas temáticos (geológico, hipsométrico, hidrográfico, 
de relevo e de riscos), com a finalidade de correlacionar o cotidiano dos estudantes com os 
conhecimentos construídos por meio desses mapas.

Com esses procedimentos, buscou-se evidenciar os aportes teórico-metodológicos que 
pudessem subsidiar o desenvolvimento da presente investigação, com vistas a contribuir 
com a formação e com a atuação docente, no ensino de Geografia.

Resultados e discussão

Cotidianamente observamos que diferentes tipos de riscos e vulnerabilidades têm 
dificultado o acesso à qualidade de vida de parcela significativa da população que reside 
no espaço urbano. A Geografia é uma das áreas do conhecimento que tem investido nessa 
compreensão. Ao ter o espaço geográfico como objeto de análise e o ensino de Geografia 
como habilitação para a formação de crianças, jovens e adultos, essa componente curricular 
discute, analisa e auxilia os estudantes da Educação Básica a compreender essa realidade. 

Com o intuito de auxiliar no entendimento dos riscos e das vulnerabilidades no 
espaço urbano, elaboramos um mapa (fig. 1), na qual é possível observar o mapeamento 
de setores de risco geológico em Goiânia e sua localização, realizados pelo Serviço 
Geológico do Brasil – CPRM (Fernandes et al., 2016), em correlação com a litologia, 
com a configuração do relevo e com a hidrografia. 

Destaca-se, de acordo com a análise dos 24 setores mapeados, de modo a ressaltar as áreas de 
ocorrência potencial e instalada, nomeadas segundo o evento aos quais se associam, que: um de-
les apresenta queda de blocos e rupturas planares; dois, deslizamentos; dois, feições erosivas; sete, 
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erosão fluvial, com solapamento de margem; e 12 deles, abrangendo a maior parte, inundações. 
As condições desses últimos 12 setores colocaram mais de três mil pessoas em vulnerabilidade, 
incluindo os moradores e os que transitam nos respectivos locais (Fernandes et al., 2016).

Utilizando a fig.1 como referência, podemos realizar diferentes análises do espaço 
urbano, correlacionando os riscos ao processo de uso e ocupação e às características dos 
componentes físico-naturais. A partir de problemáticas suscitadas dessas realidades, 
podemos encaminhar o processo de ensino e aprendizagem na Educação Básica. Tendo 
como referência a altimetria, abordaremos essas discussões no próximo item.

As diferenças altimétricas e o contexto local como fonte problematizadora para 

a aprendizagem 

Ao andarmos pela cidade de Goiânia, reportando-nos ainda à Figura 1, podemos identificar 
pontos isolados de altitudes elevadas, como as do morro do Além, em torno de 783 m, em cuja 
vertente orientada para o sul, situa-se a área 04; as do morro da Serrinha, por volta de 893 m, 

Fig. 1 - Mapa dos setores de risco geológico, Goiânia (GO – Brasil) (Fonte: elaborado pelas 
autoras, a partir dos dados vetoriais de Fernandes et al., 2016; de Campos et al., 2003 e da 

Prefeitura de Goiânia, 2019).
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que pode ser notado no extremo centro-sul desse mapa, a leste das áreas 05, 06 e 07; sendo 
possível verificar ainda cotas altimétricas da ordem de 670 m, próximas ao rio Meia Ponte, 
formando uma planície, na qual se situa a área 03; e ainda, altitudes em torno de 695 m, 
próximo ao ribeirão Anicuns, o qual forma também  planícies em algumas áreas, como no caso 
das áreas 19, 20 e 21. É verificado, portanto, que essas localidades se sobressaem na paisagem. 

Da observação desses locais, destaca-se que na área 04 existe a situação de alto grau de 
risco potencial de deslizamento, com média vulnerabilidade para os moradores; enquanto a 
área 05 apresenta fenômenos relacionados à erosão fluvial, com solapamento das margens do 
canal, de grau muito alto de vulnerabilidade e de risco instalado, com relato de ocorrência 
de deslizamento, com vítimas fatais; já as áreas 03, 19, 20 e 21 se destacam pela recorrência 
de inundações. Situadas na planície de inundação do ribeirão Anicuns com o rio Meia 
Ponte, e também em locais que formam planícies no ribeirão Anicuns, existem áreas com 
um histórico de inundações, onde muitas famílias ficam em situação de vulnerabilidade.

Verifica-se, portanto, em virtude das diferenças altimétricas entre pontos de maiores e 
de menores altitudes, que essas localidades que se sobressaem na paisagem associam-se à 
determinada estrutura geológica, representada pelos tipos de rocha (litologia) e que ocorrem 
fenômenos específicos. Nesse sentido, uma das questões postas para a análise dessa paisagem 
é a de compreender como a existência dessas áreas mais elevadas, em contraste com as áreas de 
menores altitudes, correlacionando-as aos desníveis nos morros, ou mesmo de outras situações, 
em que há a quase ausência de desníveis, nas planícies, condiciona a ocorrência de fenômenos 
tais como os mapeados por Fernandes et al. (2016). Tudo isso, pode ser embasado ainda a partir 
da descrição da estrutura geológica local e da configuração do relevo, que, por sua vez, associadas 
a fatores de ordem econômica e social, direcionam o processo de uso e ocupação nessa cidade.

A estrutura geológica em Goiânia, referente ao substrato, apresenta rochas granulíticas 
paraderivadas e bandadas e corpos quartzíticos, que sustentam as maiores altitudes no município. 
As rochas granulíticas ortoderivadas também apresentam altitudes elevadas, porém mais baixas 
em relação às paraderivadas.  Já as rochas xistosas associam-se às altitudes relativamente mais 
baixas. Sotopostos a esse substrato, ocorrendo próximos e/ou nos leitos dos cursos d’água, estão 
os depósitos descritos como aluviões, compreendidos como material inconsolidado.

O predomínio de xistos na porção sul do município, com ocorrências de corpos 
quartzíticos, foi o responsável pela formação de longas rampas. Para Lopes e Romão (2006) 
é a presença dos xistos, por serem rochas suscetíveis e possuírem resistência uniforme ao 
intemperismo químico, que favoreceu o desenvolvimento de um manto de alteração, 
encobrindo-as nessa porção da cidade. Esse fato se deve à presença de xistosidade, o que 
ajudou a penetração de água, favorecendo que essa área, com o predomínio do xisto, 
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tivesse altitudes menores e rampas mais longas. Em suma, a diferença geológica entre 
esses dois compartimentos é a responsável pela existência de uma área embutida ao sul e 
de outra área mais elevada e mais dissecada ao norte.

É possível ainda ressaltar que o que possibilita a existência dessas formas de diferentes 
altitudes na cidade de Goiânia correlaciona-se aos minerais que compõem a rocha. Os 
pontos de maiores altitudes de Goiânia configuram-se como relevos residuais em virtude 
da existência de unidades geológicas distintas, dentre elas, aquelas formadas por rochas que 
possuem em sua composição, um dos minerais mais resistentes às intempéries, o quartzo.

Compreender a realidade da cidade onde residem estudantes e professores torna-se 
uma das possibilidades de encaminhar o processo de ensino e aprendizagem, e nesse caso 
em específico, dar sentido ao estudo de temáticas relacionadas a fatores morfodinâmicos e 
morfoestruturais, associados ao relevo, ao uso e ocupação e às vulnerabilidades e aos riscos 
geológicos, na Educação Básica.

Considerando que a construção do conhecimento é importante para a formação 
cidadã, questionamos-nos em que medida compreender essas questões contribui para 
essa formação. Embora temas relacionados às rochas sejam considerados por muitos 
como distantes da realidade dos estudantes, a realização de trabalhos de campo, com 
vistas a visualizar diferentes altimetrias e formas do relevo, em áreas de cortes de estradas, 
em pedreiras e em cursos d’água podem ajudar os estudantes a compreender a estrutura 
superficial da paisagem, correlacionada ao processo de uso e ocupação e a construir 
conhecimentos críticos sobre a realidade que os cerca.

De igual maneira, podemos direcionar nossos questionamentos à rede hidrográfica, 
visando entender o processo de uso e ocupação associado aos impactos hidrometeóricos, 
dando significado a esses conhecimentos na Educação Básica.

Os cursos d’água e a infraestrutura urbana como potencializadores da aprendizagem 

Conforme descrito, anteriormente, no contexto regional, o município de Goiânia 
encontra-se inserido em dois compartimentos geológicos, no Complexo Granulítico 
Anápolis-Itauçu, de idade pertencente desde à era Arqueana, período Superior até a 
Proterozóica Inferior, cujos ciclos tectônicos que as geraram configuram o Maciço 
Mediano de Goiás; e no Grupo Araxá, do Proterozóico Médio a Superior, correspondente 
ao ciclo tectônico impresso na Faixa de Dobramentos Uruaçu. O contato tectônico entre 
o Complexo Granulítico e o Grupo Araxá, expresso por uma zona de cisalhamento de 
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direção E-W, coincide paralelamente com o alinhamento principal do ribeirão Anicuns 
(Moreton, 1994).

A ocorrência da unidade granulítica paraderivada teve sua estruturação condicionada 
por falhamentos transcorrentes e de empurrão dispostos ao longo do rio Meia Ponte e do 
ribeirão Anicuns, alinhados segundo direções preferenciais NW-SE e E-W, respectivamente 
(Moreton,, 1994). Essa disposição coincide assim com os alinhamentos mapeados, indican-
do que os cursos d’água seguiram as denominadas linhas de fraqueza, ou seja, os locais de 
menor resistência e consequentemente, de maior facilidade de entalhamento das drenagens.

Nas bacias hidrográficas do ribeirão Anicuns, por exemplo, é possível observar o padrão 
de drenagens condicionado pelos tipos de rocha e pelos alinhamentos das estruturas 
geológicas regionais. No caso da bacia do ribeirão Anicuns, observam-se comprimentos 
dos córregos afluentes notadamente assimétricos, comparando-se sua margem direita 
e sua margem esquerda. Segundo Lopes e Romão (2006), essa assimetria demonstra o 
controle estrutural associado à geologia.

Elementos como esses, relacionados à forma da bacia hidrográfica, associados aos 
demais componentes físico-naturais e ao processo de uso e ocupação, constituem-se em 
referências importantes para a compreensão dos problemas relativos às inundações que 
ocorrem em áreas urbanas, tão discutidas no ensino de Geografia.

Em análise realizada, identificou-se que a instalação do ribeirão Anicuns paralelo à 
linha de cisalhamento; a existência da vertente esquerda mais curta e com declividade 
acentuada; a vertente direita, mais alongada e com baixa declividade; e o intenso processo 
de urbanização intensificam a concentração de fluxos d’água pluvial. Tais fluxos, por 
sua vez, associados a chuvas torrenciais, as quais ocorrem em períodos muito curtos, 
favorecem a existência de inundações.

Comumente, quando se aborda as inundações um dos destaques relaciona-se à 
impermeabilização do solo pelas obras de engenharia, inserindo nesse caso, não apenas 
a cimentação dos quintais, calçadas e pontes, mas também a pavimentação asfáltica. 
Como fazer com que esse conhecimento seja construído em associação a discussões 
sobre componentes físico-naturais, riscos geológicos e processo de uso e ocupação? 
Como fazer com que a aprendizagem seja consolidada na formação de crianças, 
jovens e adultos? A escola não seria um dos caminhos, senão o principal? E na escola, 
qual papel cumpriria a Geografia Escolar? Os conhecimentos docentes acerca desse 
tema e o trabalho de campo que viabilizariam conceitualmente e operacionalmente a 
compreensão do espaço urbano e a formação cidadã dos estudantes? Almejamos que 
esses questionamentos sejam objetos de análises de outros trabalhos.
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Conclusão 

Assim, a partir do contexto apresentado, tendo em vista o uso e ocupação do solo, 
buscou-se neste texto manifestar uma discussão ainda latente na Geografia Escolar, qual 
seja, a da importância de tratar temáticas cuja abordagem tem se limitado ao tempo 
distante do histórico. Consideramos que, uma vez envolvidas pela elaboração de 
problemáticas significativas, é possível a contribuir para a ampliação do papel do ensino 
de Geografia na análise do espaço geográfico. Nosso intuito, muito mais do que o de 
apresentar terminologias desenvolvidas pela academia, foi a de evidenciar os conceitos 
que envolvem essas terminologias, de modo a explicar elementos que visualizamos no 
nosso cotidiano e, por conseguinte, apresentar alternativas para compreendê-lo para 
além do espaço vivido. O que significará o confronto, o diálogo e a construção de um 
conhecimento sistematizado, que permita aos estudantes aprendizagens assentadas em 
uma perspectiva crítica de análise da realidade. Trata-se de um diálogo que se fortalece a 
partir dos últimos anos, mas que ainda tem muito a ser trilhado.
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Resumo

Enquanto domínio fundamental da Educação para a Cidadania, aprender a viver 
numa ‘sociedade de risco’ implica a definição de um conjunto de orientações no 
sentido de promover uma cultura de prevenção e autoproteção de crianças e jovens 
face à ocorrência de eventos danosos, independentemente da sua origem. Considerando 
o quadro normativo do sistema educativo em Portugal, assim como os métodos/
estratégias pedagógicas que devem ser privilegiados na atualidade, apresentam-se um 
conjunto de reflexões sobre ‘perigos e desastres’ que, no âmbito da formação de jovens 
professores de Geografia da Universidade do Porto, serviram de inspiração para a 
implementação de metodologias ativas de ensino e aprendizagem, designadamente 
através da promoção de trabalhos-projeto desenvolvidos em colaboração com 
estudantes do ensino básico e secundário.
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Abstract

Education for a ‘risk society’: teaching and learning to (con)live with hazards and 
disasters. As a fundamental domain of Citizenship Education, learning to live in a ‘risk 
society’ implies the definition of a set of guidelines in order to promote a culture of 
prevention and self-protection of children and young people facing the occurrence of 
harmful events, regardless of their origin. Considering the normative framework of 
the educational system in Portugal, as well as the pedagogical methods/strategies that 
should be privileged nowadays, a series of reflections on ‘hazards and disasters’ are 
presented which, in the context of the training of young teachers of Geography of the 
University of Porto, served as inspiration for the implementation of active teaching 
and learning methodologies, namely through Project Based Learning, developed in 
collaboration with students of basic and secondary schools.
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Introdução 

“[…] ensinar é o ato mais importante, mais do que o dos políticos 
ou dos “príncipes” do mundo” (Krishnamurti, 2019, p. 57).

Em 1988, tivemos a oportunidade de assistir, enquanto jovens finalistas da 
licenciatura em Geografia da Faculdade de Letras da Universidade do Porto (FLUP), às 
I Jornadas Científicas sobre Incêndios Florestais. Organizadas pelo Centro de Mecânica 
de Fluídos da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, com 
a colaboração do Instituto de Estudos Geográficos da Faculdade de Letras da mesma 
Universidade, estas Jornadas eram importantes para nós face tema do trabalho final de 
licenciatura que estávamos a desenvolver, relacionado com processos de erosão hídrica 
de solos pós-incêndio.

Foi aqui que contatamos, pela primeira vez, com o ainda então Dr. Luciano 
Lourenço, que nessas Jornadas apresentou (em colaboração com B. Gonçalves e H. 
Soares) uma comunicação intitulada “Distribuição espacial dos incêndios florestais no 
Centro de Portugal, no período de 1983 a 1987. Contribuição para um mapa de risco de 
incêndios florestais”. Ao longo de mais de trinta anos do nosso percurso profissional, já 
como docentes da FLUP, continuamos a acompanhar a produção científica, as iniciativas 
e cargos institucionais que Luciano Lourenço foi assumindo - principalmente na área 
dos Riscos - e tivemos o enorme prazer em participar, com a sua equipa do Núcleo de 
Investigação Cientifica de Incêndios Florestais (NICIF), no projeto Terrisc - Recuperação 
de paisagens de socalcos e prevenção de riscos naturais (Projecto Interreg III B/SUDOE). 
Foi uma experiência notável, que nos permitiu partilhar dos conhecimentos, reflexões 
assertivas e personalidade forte, mas amigável, de Luciano Lourenço.

O gosto comum pelos Riscos e pelo Ensino, norteou a preparação deste trabalho 
com que o homenageamos. Começamos por discutir brevemente o quadro normativo 
do sistema educativo português e os métodos/estratégias pedagógicas que devem ser 
privilegiados na Educação para o Século XXI, para a apresentação de um conjunto de 
reflexões sobre ‘perigos e desastres’ que, no âmbito da formação de jovens professores 
de Geografia da Faculdade de Letras da Universidade do Porto (Mestrado em Ensino 
de Geografia no 3.º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário - MEG), serviram 
de inspiração para a implementação de metodologias ativas de ensino, designadamente 
da Aprendizagem Baseada em Projetos (ABPj), que desenvolvemos em colaboração com 
estudantes do ensino básico e secundário.
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Enquadramento Normativo

A Lei de Bases do Sistema Educativo (LBSE) foi aprovada há 34 anos (Lei 46/86). 
Mesmo considerando a linguagem tecnicista utilizada nos documentos legislativos, os 
princípios evocados nesta lei, vistos à luz de uma interpretação própria, estabelecem ideais 
fundamentados em princípios e valores humanistas, defendendo uma educação promotora 
do ‘desenvolvimento pleno e harmonioso da personalidade dos indivíduos’. Fundamentada 
na ‘liberdade de aprender e ensinar’, é reconhecida a necessidade de diversificar/adaptar 
as ações educativas ao ‘meio comunitário’, valorizando-se uma formação promotora da 
cidadania ativa e suscetível de fomentar o ‘espírito democrático e pluralista’, assegurando-
se a ‘igualdade de oportunidades no acesso e sucesso escolares‘ e o ‘direito à diferença’, 
assim como estabelecendo que ‘todos os intervenientes no processo educativo, em especial 
os alunos, os docentes e as famílias’ devem ter nele um papel participativo (fig. 1).

Apesar das alterações de pormenor verificadas, só passados 23 anos assistimos a uma alteração 
de maior impacto da LBSE, com o prolongamento da escolaridade obrigatória até à conclusão 
de formação de nível secundário ou até aos 18 anos de idade (Lei n.º 85/2009), cujas condições 
administrativas viriam a ser concretizadas 3 anos depois, através do Decreto-Lei n.º 176/2012. 

Fig. 1 - Âmbito e Princípios da Lei de Bases do Sistema Educativo.
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A partir desta altura, passamos a ser um dos sete países europeus a definir pelo menos 12 anos 
de escolaridade obrigatória (Eurydice, 2018), assim como um dos cinco (designadamente a 
Alemanha, Bélgica, Holanda e Turquia, esta última estabelecendo 17,4 anos) que estabelece os 
18 anos como idade limite do ensino ‘compulsivo’.

Não querendo prolongar a discussão deste aspeto, não deixa de ser curioso que cerca de 
62% dos países europeus detenham uma escolaridade obrigatória de 9/10 anos e quase 84% 
definam os 15/16 anos como idade de saída do sistema escolar. Por outro lado, é relevante a 
Recomendação n.º 3/2012 do Conselho Nacional de Educação (CNE), em que expressa as 
suas preocupações face ao alargamento da escolaridade até ao 12º ano de escolaridade ou até 
aos 18 anos, considerando que tal só é “[…] moralmente justificável se a ela corresponder uma 
real e muita clara capacidade de todos os poderes públicos e forças da sociedade portuguesa criarem 
todas as condições para a sua universalização, sem qualquer exceção” (p. 26035). Referem-
se, ainda, eventuais problemas que este alargamento pode implicar, nomeadamente, a 
falta de motivação dos alunos em prosseguir os estudos e a própria resistência de algumas 
famílias com menor potencial socioeconómico e cultural, podendo motivar um aumento 
da indisciplina e do absentismo escolar1 e o reforço do apoio social escolar, a que se associam 
limitações a vários níveis da oferta/recursos das escolas. Deixamos esta questão em aberto, 
mas não podemos deixamos de concordar com Artur Manso (2017), quando refere que, na 
atualidade, mesmo os estados democráticos continuam a ignorar que a instrução não deve 
ser encarada como uma obrigação, mas constituir um desejo inerente a cada um de nós.

Entre 2011 e 2014, sucederam-se uma série de documentos legislativos conducentes 
à definição dos princípios orientadores da organização e da gestão dos currículos dos 
ensinos básico e secundário. Decorrente das alterações introduzidas, talvez o aspeto mais 
polémico tenha sido a definição das designadas Metas Curriculares (MC), talvez não 
pela formulação em si, mas pelas alterações que motivaram e até pelo discurso expresso 
em alguns despachos (e.g. Despacho n.º 17169/20112) e decretos-lei (Decreto-Lei n.º 

1 Com efeito, “[…] o adiamento demasiado prolongado da realização de qualquer experiência de trabalho (para 
depois dos 18 anos) representa para alguns alunos um violento adiamento de um importante fator de motivação para 
o seu desenvolvimento e crescimento como pessoa e como cidadão ou cidadã” (idem, p. 26037).

2 O Currículo Nacional do Ensino Básico — Competências Essenciais, que desde 2001 orientava este nível 
de ensino, engloba, nas palavras deste despacho, “[…] uma série de recomendações pedagógicas que se vieram a 
revelar prejudiciais. Em primeiro lugar, erigindo a categoria de «competências» como orientadora de todo o ensino, 
menorizou o papel do conhecimento e da transmissão de conhecimentos, que é essencial a todo o ensino. Em segundo 
lugar, desprezou a importância da aquisição de informação, do desenvolvimento de automatismos e da memorização. 
Em terceiro lugar, substituiu objectivos claros, precisos e mensuráveis por objectivos aparentemente generosos, mas 
vagos e difíceis, quando não impossíveis de aferir. Dessa forma, dificultou a avaliação formativa e sumativa da 
aprendizagem. As competências não devem ser apresentadas como categoria que engloba todos os objectivos de 
aprendizagem, devendo estes ser claramente decompostos em conhecimentos e capacidades. Os conhecimentos e a 
sua aquisição têm valor em si, independentemente de serem mobilizados para a aplicação imediata” (Diário da 
República, 2.ª série - n.º 245 - 23 de dezembro de 2011, p. 50080). 
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139/2012; Decreto-Lei 91/2013 de 10 de julho). Com efeito, embora defendendo ‘uma 
maior flexibilidade na organização das atividades letivas’, um ‘aumento da autonomia das 
escolas na gestão do currículo’ ou a valorização tanto da “[…] autonomia pedagógica e 
organizativa das escolas como o profissionalismo e a liberdade dos professores na implementação 
de metodologias baseadas nas suas experiências, práticas individuais e colaborativas” (Decreto-
Lei n.º 139/2012 de 5 de julho, p. 3476), a verdade é que, na prática quotidiana, as MC 
por ano de escolaridade e ciclo de ensino acabaram por desvirtuar as medidas que se 
pretendiam adotar. As MC aprisionaram professores e estudantes, uns e outros obrigados 
a lecionar e a aprender conteúdos a um ritmo imposto pela necessidade de aferir/avaliar 
conhecimentos. Por outro lado, a homologação das MC das diversas áreas disciplinares 
prolongou-se no tempo – desde a nomeação do respetivo Grupo de Trabalho (Despacho 
n.º 5306/2012) – pelo que em algumas disciplinas só vigoraram a partir do ano letivo de 
2015/2016 para efeitos de exames nacionais.

Já na vigência do XXI Governo Constitucional, inicia-se um novo processo de 
reestruturação do Sistema Educativo, destacando-se a homologação do Perfil do Aluno 
à Saída da Escolaridade Obrigatória (PASEO), constituindo-se como “[…] matriz 
comum para todas as escolas e ofertas educativas no âmbito da escolaridade obrigatória, 
designadamente ao nível curricular, no planeamento, na realização e na avaliação interna e 
externa do ensino e da aprendizagem” (Despacho n.º 6478/2017, p. 15484). Estruturado 
em Princípios, Visão, Valores e Áreas de Competências, estas últimas “[…] envolvem 
conhecimento (factual, concetual, processual e metacognitivo), capacidades cognitivas e 
psicomotoras, atitudes associadas a habilidades sociais e organizacionais e valores éticos” 
(Martins et al., 2017, p.9).

“O Perfil dos Alunos aponta para uma educação escolar em que os 
alunos desta geração global constroem e sedimentam uma cultura científica e 
artística de base humanista. Para tal, mobilizam valores e competências que 
lhes permitem intervir na vida e na história dos indivíduos e das sociedades, 
tomar decisões livres e fundamentadas sobre questões naturais, sociais e 
éticas, e dispor de uma capacidade de participação cívica, ativa, consciente e 
responsável” (idem, p.10).

Retomando em parte o discurso presente na LBSE, este perfil vai ao encontro dos 
fundamentos da Educação para o Século XXI definidos pela UNESCO (Delors et al., 
1996), assim como acompanha um conjunto de documentos legislativos fundamentais: 
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o Despacho n.º 5908/2017, que autoriza, embora ainda em regime experimental, a 
implementação do projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular (no ano letivo de 
2017-2018) e onde, pela primeira vez se fala em Aprendizagens Essenciais (AE), em 
substituição das MC; o Decreto-Lei n.º 54/2018, que estabelece o regime jurídico da 
Educação Inclusiva; o Decreto-Lei n.º 55/2018, que define o currículo dos ensinos básico 
e secundário, os princípios orientadores da sua conceção, operacionalização e avaliação das 
aprendizagens tendo em conta o PASEO; destaque, ainda, para a Portaria n.º 181/2019, 
que define os termos e as condições em que as escolas, no contexto da autonomia e 
flexibilidade curricular, podem implementar uma gestão superior a 25 % das matrizes 
curriculares-base dos ensinos básico e secundário.

Estes documentos consubstanciam um modelo educativo que, aplicado efetivamente, está 
em linha com as competências necessárias para ter sucesso na sociedade do conhecimento, 
hoje e no futuro. Com efeito, o conhecimento constrói-se de forma mais substantiva quando 
aplicado/adaptado ao mundo real através de uma transposição dos conteúdos programáticos 
ao contexto local de cada escola (autonomia e flexibilidade), em que múltiplas áreas científicas 
partilham um ambiente interdisciplinar que permite aos estudantes articular saberes e em que 
a inclusão nos coloca perante o universo fascinante da interculturalidade (Pacheco e Soares, 
2019). O panorama sociocultural da sociedade em que vivemos, voltado para a Tecnologia de 
Informação e Comunicação e os próprios paradigmas educativos (Teorias de Aprendizagem) 
propiciam um ambiente favorável a uma educação de futuro. 

Efetivamente, se o nosso mundo é cada vez mais virtual; se se exige o exercício 
de funções diversificadas e a adaptação a uma vertiginosa evolução tecnológica; se 
os nossos jovens vão enfrentar um futuro em que vai deixar de ser habitual viver 
sempre no mesmo sítio e trabalhar sempre na mesma empresa/instituição; se a 
globalização é um facto incontornável, mas que tende a acentuar as desigualdades 
socioeconómicas e culturais, que, na atualidade e em parte face às crises económicas, 
agrava e potencia as migrações, gerando sociedades interculturais – onde (re)nascem 
movimentos nacionalistas e se assiste a um acréscimo progressivo das ideologias de 
extrema direita; se a população é confrontada com alterações da dinâmica de eventos 
naturais, mistos, tecnológicos e sociais, que afetam a sua qualidade de vida e mesmo 
a sobrevivência …a escola tem de responder e acompanhar estas perspetivas (Soares, 
2020), promovendo uma educação baseada no desenvolvimento de “[…] competências 
e valores não apenas para compreender o mundo que os rodeia, mas também para procurar 
soluções que contribuam para nos colocar na rota de um desenvolvimento sustentável e 
inclusivo” (ENEC, 2017, p.3).
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Enquadramento e metodologias aplicadas nos projetos desenvolvidos pelo MEG-FLUP

Em linha com os pressupostos educativos expressos nas orientações normativas 
focadas, o MEG tem vindo a promover uma cada vez maior articulação entre os ensinos 
básico, secundário e superior. Esta articulação vai muito além da colaboração institucional 
necessária à formação dos jovens professores, envolvendo o desenvolvimento de trabalhos 
que, utilizando a metodologia da Aprendizagem Baseada em Projetos (ABPj), implica 
uma cooperação efetiva entre professores e estudantes dos vários níveis de ensino.

 Todos os trabalhos-projeto são aplicados à escala local e concretizados através de um 
conjunto de atividades que permitem aos estudantes ‘investigar’ e conhecer de forma efetiva 
o seu território, promovendo uma aprendizagem mais significativa, em torno de vários 
domínios e sempre enquadrados no quadro normativo das orientações educativas (fig.2).

Fig. 2 - Enquadramento dos projetos desenvolvidos pelo MEG/MSIGOT com professores e 
alunos dos ensinos básico e secundário.
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visando: (1) promover a leitura do espaço geográfico, a capacidade de observação e o 
prazer pela descoberta do mundo que nos rodeia; (2) desenvolver o espírito crítico e 
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o trabalho colaborativo; (3) preservar/proteger o património e analisar/denunciar 
problemas que podem pôr em ‘risco’ a qualidade de vida da população; (4) valorizar/
potenciar o território onde se integra a escola ou área de residência; (5) promover a cultura 
e identidade local como suporte da consciência global; (6) aplicar diferentes metodologias 
de aquisição e representação da informação, recorrendo às TIC (aplicações diversas para 
smartphone, tablet ou computador) mas não descurando as ‘tradicionais’ ferramentas do 
geógrafo (e.g. mapas analógicos, bússolas, curvímetros), assim como orientar a pesquisa 
de fontes documentais em vários arquivos online.

Considerando estas premissas, a definição dos temas enquadra-se em três dimensões 
principais – promover, proteger/prevenir e potenciar o território de vivência -, podendo 
ser propostos pelos professores ou pelos estudantes. No primeiro caso, parte-se de uma 
análise das caraterísticas da área em que a escola se enquadra, de forma a integrar no 
projeto conceitos/conteúdos programáticos. Quando são os alunos a propor os temas, 
normalmente eles expressam um interesse/problema particular que identificaram no seu 
quotidiano e que gostariam de analisar, no sentido de perceber como podem contribuir 
para a sua resolução. São sempre os desafios mais motivantes, mas também de maior 
complexidade, não só porque é necessário integrar ‘a geografia’ no projeto (conhecimentos/
conteúdos) - para que este possa fazer parte do processo de avaliação dos alunos -, mas 
também porque normalmente implicam a utilização de metodologias que desconhecem 
(e.g. elaboração de inquéritos, levantamentos funcionais, tratamento estatístico).

Em ambos os casos, tudo começa com uma apresentação prévia do projeto, discutindo-
se, de forma conjunta, objetivos, métodos, etapas de trabalho e respetiva calendarização. 
É uma fase determinante porque os estudantes apreendem os princípios do processo de 
investigação científica, discutem conceitos, percebem que o trabalho colaborativo está 
na base do sucesso de qualquer atividade (Damiani, 2008; Volet, Summers e Thurman, 
2009) e que, enquanto jovens cidadãos e ao compreender as situações do seu quotidiano 
e os problemas locais, podem ativamente contribuir para a sua comunidade.

A aprendizagem das técnicas de aquisição, tratamento e apresentação da informação 
constitui habitualmente a segunda etapa de implementação do projeto, concretizando-se 
através de sessões coordenadas pelos estudantes do MEG - com o apoio do MSIGOT 
e dos professores -, coordenação que igualmente integra o seu processo de avaliação e 
permite, aos do 1º ano do mestrado, ter um primeiro contacto com os alunos do ensino 
básico e secundário. Neste sentido, os trabalhos-projeto são um contributo importante 
para a sua própria formação inicial docente, considerando-se, como referem Barbosa e 
Moura (2013, p.63) que a ABPj e a Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) são 
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métodos “[…] de grande eficácia na construção do conhecimento contextualizado e aquisição 
de habilidades para a formação de um profissional em sintonia com necessidades do mundo do 
trabalho contemporâneo”.

Após esta fase, segue-se o trabalho de campo, a partilha de informação e pesquisa de 
informação documental, o tratamento e a discussão dos elementos recolhidos/registados, 
que são posteriormente expressos através de mapas, posters, flyers e apresentações. Os 
projetos culminam com a exibição pública dos resultados, nas escolas, na FLUP e em 
encontros específicos associados a eventos mais alargados (e.g. divulgação dos projetos 
SEI e concursos promovidos pela Câmara Municipal do Porto), para além de serem 
apresentados, embora menos frequentemente, às entidades autárquicas (municípios e 
freguesias) da área sobre a qual versa o projeto (fig. 3).

Fig. 3 - Mapa incluído no projeto Impactos do Turismo na Cidade do Porto, ilustrando o 
levantamento funcional efetuado por estudantes da Escola Secundária Fontes Pereira de Melo e 

incluído no concurso Descobre outra Cidade, promovido pela Câmara Municipal do Porto.

Consideramos que a ABPj é uma das metodologias de ensino-aprendizagem que se 
aproxima dos princípios e objetivos da Educação para o Século XXI, assim como vai ao 
encontro da visão, valores e competências preconizadas no PASEO e na ENEC. Para 
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além disso, ao centramos os projetos na área de vivência dos estudantes, fomentamos 
a construção/apreensão de conhecimentos/conceitos (definidos nas Aprendizagens 
Essenciais) com base em experiências e interações com o seu quotidiano, promovendo a 
liberdade de aprender e ensinar que a Autonomia e Flexibilidade Curricular potenciam. 
Ou seja, é importante desenvolver atividades que promovam uma aprendizagem 
mais significativa, utilizando métodos ativos e aproveitando o quadro normativo que 
atualmente configura o sistema educativo.

A educação para uma sociedade…de ‘risco’: experiências e reflexões

Enquadramento

A montante do quadro legislativo mais recente (focado no ponto 1), a Recomendação 
n.º 5/2011 do CNE foi um marco essencial no âmbito da Educação para o Risco (enquanto 
domínio da Educação para a Cidadania), ao estabelecer um conjunto de orientações 
passíveis de transformar a escola num ‘polo de produção e difusão de informação’ sobre 
esta temática.

É importante referir que esta recomendação antecede o Decreto-Lei n.º 139/2012, que 
define ‘os princípios orientadores da organização e da gestão dos currículos dos ensinos 
básico e secundário’ e preconiza a Educação para a Cidadania como área transversal a 
abordar em todas as áreas curriculares. É igualmente anterior ao documento em que se 
apresenta a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania (ENEC), publicada em 
2017 e cujo grupo de trabalho seria definido pelo Despacho n.º 6173/20163.

Dos aspetos mais relevantes da recomendação do CNE, sobressai o próprio conceito 
e tipologia dos riscos:

“O Risco é a probabilidade de que algo corra mal — o que significa que 
tudo envolve algum grau de risco, pois tudo pode correr mal ou menos bem. Há, 

3 Refira-se que a ‘educação para a cidadania’ corresponde a uma orientação já presente na LBSE (1986), assim 
como num vasto número de documentos legislativos, que, entre 1989 e 2011, procederam a alterações nos 
planos curriculares dos ensinos básico e secundário, envolvendo domínios curriculares não disciplinares e 
disciplinares, nomeadamente: a criação da Área Escola (que para o 3º ciclo teria de incluir um programa 
de educação cívica), posteriormente eliminada (Decreto-Lei n.°18/2011); a incorporação da disciplina 
de Desenvolvimento Pessoal e Social (Decreto-Lei n.º 286/89), substituída pela Formação Cívica como 
componente não disciplinar, mas considerada um ‘espaço privilegiado para o desenvolvimento da educação 
para a cidadania’ (Decreto-Lei n.° 6/2001), que volta a ser integrada no currículo dos cursos científico-
humanísticos no Decreto-Lei n° 50/2011, até à aprovação do Decreto-Lei n.º 139/2012.
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no entanto, vantagem em categorizar alguns riscos. O mais frequente, quando 
se fala de risco, é referirmo-nos a perigos bem identificados, a situações que 
são essencialmente prejudiciais (catástrofes naturais, catástrofes tecnológicas), 
cuja ocorrência deve ser evitada, cuja frequência deve ser reduzida e ou cujo 
impacto deve ser minimizado” (p. 41660).

Esta definição pode ser algo redutora ao nível do que poderíamos designar Teoria 
do Risco. Efetivamente há um conjunto de conceitos inerentes ao risco, que devem ser 
claramente expressos e integrados num esquema que clarifique: a incidência espacial e 
temporal dos perigos - suscetibilidade e perigosidade – ou seja, onde e quando podem 
ocorrer tendo em conta os seus fatores desencadeantes e condicionantes (previsibilidade), 
assim como o histórico de ocorrências (frequência); o grau e valor das perdas – 
vulnerabilidade – que definem as consequências/danos potenciais sobre os elementos 
expostos, que poderão ser mais ou menos severos, não só em função do tipo de perigo 
mas também das caraterísticas socioeconómicas e culturais da comunidade.

Com efeito, condicionando a capacidade de antecipar, atuar, resistir e recuperar da 
concretização de um perigo – resiliência - que passa a assumir a designação de desastre 
ou catástrofe, estas caraterísticas influenciam o conhecimento e, consequentemente, a 
perceção da comunidade face ao risco. Nesse sentido, condicionam o processo de decisão 
relativamente às medidas de prevenção a desenvolver (a fase mais importante de todas as 
atividades situadas a montante do processo de gestão do risco), assim como a capacidade 
de proteção das populações e infraestruturas, que depende de todo um conjunto de 
medidas a adotar de forma a mitigar a probabilidade de ocorrência dos perigos (fig.4). 

No entanto, não sendo objetivo da recomendação da CNE constituir-se como 
documento científico - nem como Referencial de Educação para o Risco, editado pelo 
Ministério da Educação e Ciência (Saúde et al., 2015) -, ele incorpora uma dimensão 
dos riscos pouco frequente nas classificações mais correntes – riscos naturais, tecnológicos 
e mistos – e que se assume fundamental no contexto educativo: os riscos sociais e 
económicos. Ou seja, considera-se que

“[…] o risco de desemprego, de ficar sem casa, de cair na pobreza, de 
não poder garantir o bem-estar dos filhos, de perder estatuto social […] são, 
provavelmente, os [perigos] mais receados […] mas, curiosamente, a estes não 
está em geral associado um carácter de “catástrofe”, a não ser em situações 
extremas. Isso pode ser devido ao facto de serem sentidos, pelos que não são 
afectados por eles, como fazendo parte da “paisagem social”, como algo comum 
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e, pelos que são afectados directamente, como algo por que são co-responsáveis 
[…]. Em situações extremas, porém, estes riscos sociais podem adquirir uma 
dimensão que merece o qualificativo de “catástrofe”. É o que acontece quando 
consideramos que a democracia está em risco, que a desigualdade social pode 
levar a situações de ruptura, etc.” (p. 41660).

Esta inclusão dos ‘riscos sociais e económicos’ na tipologia dos perigos, integra-se no 
contexto da aceção proposta por Soares et al. (2017), considerando não só a bibliografia 
científica, mas a necessidade de a adaptar aos estudantes dos ensinos básico e secundário e 
aos seus territórios de vivência, no contexto dos projetos que focamos no ponto anterior.

Efetivamente se queremos difundir uma cultura de segurança e incutir na comunidade 
a ideia de que cada um de nós deve ser responsável pela sua (auto)proteção, é necessário 
promover ações de sensibilização/divulgação que podem ser mais efetivas junto das crianças/
jovens,  não só porque tendem a ser mais recetivos a questões que, para todos os efeitos, 
estão relacionadas com dinâmicas ambientais e socioeconómicas, mas porque eles próprios 
vão difundir o que apreenderam junto dos familiares, promovendo, assim, a sua difusão. 

Por outro lado, a Escola possui os conhecimentos, capacidades, atitudes e competências 
necessárias ao fomento de uma cultura de segurança, que pode ser enquadrada no âmbito da 

Fig. 4 - Esquema conceptual do Risco. Adaptado de Soares (2008), considerando uma síntese de vários 
autores (Bateira, 2001; Garcia e Zêzere, 2003; UN/ISDR, 2004; Klein, Nicholls e Thomalla, 2004; 

Kumpulainen, 2006; Ahmed, e White, 2006; Agarwal e Blockley, 2007; Julião et al., 2009).
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Educação para a Cidadania e também considerando as Aprendizagens Essenciais definidas no 
contexto dos conteúdos disciplinares. Mas sempre promovendo aprendizagens integradas, 
assentes na promoção da autonomia dos alunos, esquecendo as ‘barreiras disciplinares’ e 
incentivando o trabalho colaborativo entre professores de diferentes áreas científicas, de 
forma a que os alunos percebam a articulação/integração dos conhecimentos.

No contexto dos projetos desenvolvidos, o ‘Caça ao Risco’, título que já indicia o seu 
propósito, visava responder a uma questão: como aumentar o conhecimento e perceção 
dos jovens relativamente aos perigos a que potencialmente podem ser expostos e, neste 
sentido, contribuir para diminuir a sua vulnerabilidade e promover a sua resiliência?

Conceito, tipologia dos ‘riscos’ e a concretização de um projeto educativo 

orientado para uma ‘sociedade de risco’ 

O projeto Caça ao Risco foi já alvo de um artigo publicado no segundo número da 
geTup - Educação Geográfica – Universidade do Porto (2017), pelo que aqui serão salientados 
os seus aspetos principais. Mas é importante referir que este foi um caso especial. 
Efetivamente, surge na sequência de um pedido de professores do Curso Profissional 
de Técnico de Apoio à Infância da Escola Secundária da Senhora da Hora (concelho de 
Matosinhos), preocupados com a falta de motivação dos estudantes.  Assim, após uma 
reflexão conjunta, consideramos que seria adequado desenvolver com estes alunos um 
trabalho-projeto enquadrado no PROM@TT, direcionado para a promoção da segurança 
no contexto da educação na infância.

Alterando um pouco a estrutura habitual dos nossos projetos, neste caso iniciamos 
o processo com a aplicação de um questionário com perguntas que visavam aferir a 
perceção e conhecimentos dos estudantes sobre o tema alvo, designadamente: (1) se 
na sua área de residência ou na proximidade da escola consideravam existir situações 
suscetíveis de constituir um perigo ou ameaça à sua segurança ou qualidade de vida; (2) 
que situações, assinaladas por ordem de importância, contribuem para a sua ‘sensação’ de 
insegurança; (3) a probabilidade de ocorrência, na sua área de vivência, de um conjunto 
de eventos definidos (e.g. sismos, incêndios, deslizamentos, cheias/inundações, acidentes 
industriais/rodoviários, epidemias, violência, terrorismo, desemprego, fome, emigração, 
insucesso escolar…) avaliados como ‘pouco provável’, ‘provável’ e ‘muito provável’; (4) 
a identificação, para os eventos anteriores, dos fatores que os podem desencadear ou 
condicionar, tendo em conta as opções ‘naturais’, ‘económicos’, ‘políticos’, ‘psicológicos’, 
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‘familiares’ e ‘educativos’; (5) associar a imagens e definições, os conceitos de suscetibilidade, 
perigosidade, vulnerabilidade, risco, crise e catástrofe; (6) finalmente, se gostariam de ter 
uma participação mais ativa nas propostas e decisões sobre risco e segurança na área onde 
residem e/ou estudam, respondendo segundo as opões ‘sim’, ‘talvez’ ou ‘não’.

Dos resultados obtidos, é possível inferir que a perceção de ‘perigo’ é condicionada 
pelo tipo de eventos experienciados ou noticiados, assim como o facto de, na generalidade, 
os ‘perigos’ serem sobretudo associados a eventos naturais e tecnológicos severos, que 
provocam fortes danos pessoais ou infraestruturais. Com efeito, cerca de 40% dos alunos 
não reconhece na sua área de vivência a existência de situações que possam constituir ‘um 
perigo ou ameaça à segurança ou qualidade de vida’. Esta perceção associa-se ao facto de 
a Senhora da Hora ser uma freguesia em que a probabilidade de ocorrência desse tipo 
de eventos ser baixa, não existindo registos de ocorrências com graves consequências. 
Por isso mesmo, como situações que contribuem para a sua ‘sensação de insegurança’, 
destacam sobretudo as que se relacionam com as vias de comunicação, infraestruturas e 
transportes (e.g. acidentes rodoviários, ruas e passeios estreitos com falta de passadeiras 
e fraca iluminação, locais isolados) assim como as que remetem para condicionamentos 
socioeconómicos (e.g. assaltos, violência física, endividamento, insucesso escolar). 

Relativamente às questões relacionadas com os conceitos ligados à Teoria do Risco, 
verifica-se que os estudantes

“[…] detêm um conhecimento pouco aprofundado […] interpretando-os 
à luz de um saber tácito [ilustrando] uma associação estabelecida com base 
no significado da palavra em si. É o que se nota no caso do termo ‘catástrofe’ 
que, correspondendo a opção correta a concretização do perigo ‘gerando grande 
destruição/tragédia’, reúne 75,5% das respostas” (Soares et al., 2017, p.86).

A aplicação deste questionário orientou a definição do projeto ao nível conceptual, 
embora mantendo as fases/etapas de trabalho já apresentadas no ponto 2. Assim, na 
apresentação prévia do trabalho a desenvolver, consideramos que o ponto de partida seria 
discutir com os estudantes uma questão: porque é que os processos naturais (associados à 
dinâmica sistémica da Terra) e as atividades humanas, se podem transformar em perigos, 
riscos e catástrofes? Tal permitiu não só introduzir os conceitos teóricos necessários, mas 
também adaptar a definição de ‘risco’ ao propósito educativo do projeto e ao contexto 
específico da área em que seria aplicado. Assim, tendo em conta a própria visão dos 
riscos na Recomendação do CNE e utilizando a definição de Preto (2015, p.20), foram 
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considerados como riscos “[…] toda e qualquer situação que crianças e adolescentes 
considerem, nas suas rotinas habituais, como uma ameaça e/ou vulnerabilidade que afeta o 
seu bem-estar ou o bem-estar da sua comunidade, no presente ou no futuro”.

Ainda no quadro conceptual foi definida a classificação dos perigos - subdivididos 
em Naturais (Geofísicos, Hidrológicos, Meteorológicos, Climáticos, Biológicos e 
Extraterrestres) Tecnológicos (Industriais, Transportes, Vias e Infraestruras), Antrópicos 
(Económicos e Socioculturais) e Mistos (Incêndios, Erosão Solos, Contaminação solos, 
aquíferos, águas superficiais) -, tendo em conta as considerações tecidas em torno do 
questionário e de forma a orientar os alunos no seu trabalho de campo, em que teriam de 
registar, georreferenciar e fotografar as situações consideradas como passíveis de afetar a 
segurança dos residentes na área em estudo.

Esta classificação perspetiva as situações potenciais de perigo de uma forma integrada, 
envolvendo tanto ‘perturbações’ biogeofísicas como antrópicas (UNISDR, 2009). E esta 
visão é crucial, porque o maior problema do risco não é o perigo em si, mas a vulnerabilidade. 
Com efeito, enquanto concretização do perigo, os desastres podem ou não assumir as 
dimensões de uma catástrofe em função do ambiente sociocultural, político e económico do 
território afetado, uma vez que estes estruturam o quadro de prevenção, proteção, mitigação 
e resposta da sociedade ao evento. Não descurando o facto de alguns eventos assumirem uma 
dimensão/severidade que implica graves danos pessoais e estruturais, as suas consequências 
podem ser agravadas pelo ‘ambiente social’: um sismo de igual magnitude terá implicações 
distintas num país desenvolvido e em vias de desenvolvimento, o mesmo acontecendo com 
uma crise económica.  Ou seja, a exposição ao perigo tende a ser maior em áreas em que 
a população vive em situações económicas adversas, obrigando-as a residir em locais onde 
a suscetibilidade/perigosidade ao perigo é mais elevada (porque só aí o preço do solo é 
compatível com o seu rendimento), condicionando igualmente o acesso ao conhecimento e 
informação, assim como à proteção e socorro (Wisner et al., 2003).

De acordo com as etapas de construção do projeto, seguiu-se o trabalho de campo. 
Este envolveu a identificação e georreferenciação de situações consideradas como ameaças/
perigos potenciais em três setores pré-definidos, utilizando para o efeito a aplicação 
Wikiloc. A informação foi partilhada, coligida e analisada, procedendo-se posteriormente 
à pesquisa de notícias relacionadas com as situações registadas, à cartografia e apresentação 
do trabalho efetuado (fig.5).

Para os nossos estudantes, ficou clara a resposta à pergunta com que iniciamos a 
apresentação do projeto Caça ao Risco: os processos naturais e as atividades humanas 
podem transformar-se em perigos, riscos e catástrofes quando causam danos sobre a 
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população, infraestruturas e ambiente. A extensão/severidade desses danos não é igual 
em todas as áreas, porque vivemos numa sociedade (global) que vê na tecnologia uma 
forma inequívoca de controlar a dinâmica sistémica dos processos naturais, que descura o 
planeamento, ordenamento e gestão do território (continuando a ocupar áreas suscetíveis) 
e em que imperam os contrastes de desenvolvimento socioeconómico e cultural fruto de 
uma orientação capitalista e liberal de acesso aos recursos (Foster, 2002; Spring, 2020).

Conclusão 

Promover o desenvolvimento de uma sociedade mais preparada para fazer face aos 
‘riscos’, implica incutir na população uma cultura de segurança que envolve uma série de 
conhecimentos/atividades que permitem aumentar a sua perceção do perigo, uma vez que esta 
condiciona o comportamento individual ou coletivo face a eventos potencialmente danosos. 
Atuar precocemente é a solução, transformando a Escola num polo de difusão das medidas de 
prevenção/proteção face aos perigos de crianças e jovens, contribuindo para que sejam cidadãos 

Fig. 5 - Mapa síntese do projeto Caça ao Risco.

Laura Soares e Elsa Pacheco
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mais participativos, ativos, conscientes e responsáveis, capazes intervir na vida da sua comunidade 
e sendo capazes de tomar decisões livres e fundamentadas (PASEO, 2017; ENEC, 2017).  

Mas neste contexto, é importante refletirmos sobre as práticas pedagógicas que poderão 
contribuir para uma aprendizagem ativa e significativa. A ABPj é uma metodologia dinâmica, 
cooperativa, integrada e interdisciplinar, que encoraja os alunos a (des)construir, refletir e 
a debater criticamente, de forma cooperativa, problemas vivenciados na sua comunidade, 
estabelecendo, dessa maneira, a relação entre a teoria e a prática da aprendizagem. 

Nos projetos desenvolvidos no contexto do MEG/MSIGOT da FLUP com escolas 
do ensino básico e secundário, esta metodologia tem demonstrado resultados positivos: ao 
confrontar os estudantes com um território que, embora seu, frequentemente desconhecem. 
O trabalho de projeto permite uma transposição didática de conteúdos interdisciplinares, 
que, assumindo significado real, é catalisador das aprendizagens e consolida as pontes entre os 
alunos, os professores, a escola, a universidade e a comunidade onde vivem (Soares e Pacheco, 
2019). Ou seja, ao adaptar o currículo aos seus espaços de vivência, a motivação associa-se ao 
sucesso académico. De facto, se considerarmos que as dificuldades de aprendizagem estão, por 
vezes, associadas à falta de interesse dos alunos pelos conteúdos lecionados, frequentemente 
descontextualizados do quadro ambiental, socioeconómico e cultural dos estudantes e da 
escola (Arenas Martija et al., 2012), então o esforço no sentido de introduzir no processo 
educativo elementos que fazem parte do quotidiano destes jovens, faz todo o sentido.

A estrutura definida no âmbito do projeto Caça ao Risco, permitiu aos alunos 
adquirir diversos conhecimentos e competências, adaptando-se ao quadro legislativo 
atual – designadamente da Autonomia e Flexibilidade Curricular - e aos pressupostos da 
Educação para o Século XXI, orientando os estudantes para uma aprendizagem ativa que 
conjuga literacias múltiplas. Com efeito, as atividades desenvolvidas permitem:

•	 Abordar conceitos expressos nas Aprendizagens Essenciais de forma motivadora, 
apreendendo o significado de perigo, risco, desastre, vulnerabilidade e resiliência;

•	 Perceber a aplicabilidade de conceitos teóricos na área onde estudam/residem, 
tornando a aprendizagem significativa e motivando os estudantes a observar e 
tentar compreender situações do seu quotidiano e problemas locais;

•	 Utilizar ferramentas analógicas e digitais que ilustram a importância da cartografia, 
do trabalho de campo, das fontes de documentação e das TIC;

•	 Fomentar a leitura/interpretação integrada da ‘paisagem’, promovendo o espírito 
de observação, experimentação e análise crítica de resultados;

•	 Fortalecer o trabalho colaborativo e as relações interpessoais, criando laços emocionais 
e transformando a aprendizagem numa experiência motivadora e participativa. 
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Introdução 

Estudos realizados no campo dos Riscos, no âmbito da ciência geográfica, ocorrem 
há algum tempo, porém em maior quantidade nas últimas décadas do século XX, 
como observado em Portugal, em vários trabalhos dos professores Fernando Rebelo e 
Luciano Lourenço, dentre outros pesquisadores. No Brasil, pesquisas em Programas 
de Pós-graduação em Geografia, que apresentam o termo Risco(s) no título, podem 
ser identificadas a partir de 1996, ampliando-se em número a partir de 2000, para 
abordagem geral, e 2005 para o tema no contexto da Educação e Ensino de Geografia 
(fig. 1). Esta afirmativa é fundamentada em consultas realizadas junto ao banco de teses e 
dissertações da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), 
que disponibiliza ao público produções realizadas no período de 1987 a 2019.

Carla Juscélia Souza, Patrícia Ferreira e Janete Oliveira
Contribuições de pesquisas brasileiras sobre riscos, ensino de geografia e educação

Fig. 1 - Distribuição temporal dos trabalhos contendo o termo Risco(s) nos títulos de pesquisas 
em Geografia. Fonte: Levantamento e organização pelas autoras, 2021.

A discussão sobre o tema Riscos é observada em eventos científicos da Universidade 
de Coimbra, Portugal, desde a década de 1980, promovidos pelo Departamento de 
Geografia e Turismo da Faculdade de Letras. Entre 1993 e 1994, ocorreram três Encontros 
Pedagógicos sobre Riscos Florestais, no âmbito do Instituto de Estudos Geográficos 
(IEG) da Faculdade de Letras, da Universidade de Coimbra (Rebelo, 1994). De acordo 
com o autor, nesses encontros as conferências abarcaram temas como ‘Incêndios nas 
Florestas das Regiões Tropicais’, ‘Riscos e Crises – Grandes incêndios Florestais’, dentre 
outros, enquanto as mesas redondas consideraram discussões referentes ao Projecto de 
Sensibilização da População Escolar (PROSEPE), conduzidas pelo professor Luciano 
Lourenço, realizando uma análise do passado e a necessidade de se preparar para o futuro. 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

1987-1989 1990-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2010 2011-2015 2016-2019

U
ni

da
de

s

Educação e Ensino Geografia Geral



575

GeoGrafia, riscos

e Proteção civil

HomenaGem ao Professor 
doutor luciano lourenço
volume 1

Nessa perspectiva, em seu texto de abertura do primeiro Encontro Pedagógico, o professor 
Lourenço (apud Rebelo, 1994) reafirma a importância da educação, ao dizer que,

 
“Quase um lugar comum, é dizer-se que a educação, também no respeitante 

aos incêndios florestais, é fundamental. Quando o risco é grande, prevenir é 
melhor do que remediar – é preciso ensinar a prevenir. Mas, no caso de crise, 
é preciso saber como se comportar – só o ensino pode preparar as pessoas para 
os diferentes graus de dificuldade a ultrapassar nesses momentos. Uma vez 
passada a crise é necessário saber evitar o pior – e de novo o ensino volta a ser 
primordial. […] Conscientes dos conhecimentos que já temos, procuraremos 
dar uma contribuição útil para a formação dos que tem por missão sensibilizar 
os jovens em toda essa problemática” (Rebelo, 1994, p. 67).

A citação mostra o reconhecimento e papel da educação na segurança, redução e 
prevenção dos riscos, e as medidas necessárias antes, durante e o pós crise. A quarta edição 
do Congresso Internacional dos Riscos, realizada em 2017, em Coimbra, trouxe como 
tema central ‘Riscos e Educação’. Em 2020, simultaneamente à quinta edição do referido 
congresso internacional ocorreram Cursos de Formação Continuada para professores. 

No Brasil, a discussão de Riscos relacionada ao campo da Educação é muito recente, 
em especial no âmbito do ensino de geografia e da educação geográfica. Uma iniciativa é 
verificada em Souza (2013a e 2013b), quando a autora faz uma reflexão sobre a interação 
Geografia, Educação e Riscos a partir de conceitos-chave da ciência cindínica (risco, 
perigo, vulnerabilidade) e da Geografia (paisagem, lugar e território) e, ainda, destaca a 
importância da Educação e do ensino de geografia tanto para a formação dos estudantes 
de licenciatura quanto para os da escola básica. Souza (2013a) demonstra a possibilidade 
de interação desses três campos a partir de uma educação geográfica. 

No âmbito internacional, o trabalho de Selby e Kagawa (2012) traz um levantamento e 
discussões sobre a presença dos riscos em currículos escolares de trinta países, de diferentes 
continentes, considerando a forma como são trabalhados, o tipo de abordagem conceitual, 
pedagógica e ou propostas de medidas de prevenção. Na discussão os autores consideram tam-
bém as prática educativa dos professores à luz da Educação para Redução dos Riscos (ERR). 
Em Portugal, a Recomendação nº 5/2011 do Concelho Nacional de Educação do Governo, 
trata a “Educação para o Risco” para todos os níveis de ensino da escola básica do referido 
país. A Educação para o Risco visa levar para as escolas as discussões acerca das questões am-
bientais e as formas de perceber e mitigar as situações de riscos ao quais a população é exposta. 
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No Brasil, a Lei 12.608/2012 indica a necessidade e importância da inserção da 
abordagem sobre os Riscos nos currículos escolares. Em seu artigo 29, a lei estabelece 
que o parágrafo 7º da lei 9.394/1996 (referente às Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional) inclua os princípios da proteção e Defesa Civil aos conteúdos escolares 
obrigatórios (Afonso, 2015; Silva, 2017, Ferreira, 2019). Apesar disso, […] “no Brasil 
não existe nos currículos escolares a obrigatoriedade de se trabalhar o tema Riscos” (Ferreira, 
2019, p. 61). Ainda assim, algumas iniciativas pedagógicas podem ser observadas em 
algumas escolas brasileiras, quando se consideram as ações e práticas descritas pelas 
escolas que participaram das Campanhas #AprenderAAprender do Centro Nacional de 
Monitoramento e Alerta de Desastres Naturias - Cemaden Educação, entre 2016 e 2020. 
Essas práticas não são discutidas aqui, uma vez que o foco deste trabalho são as pesquisas 
realizadas em Programas de Pós-Graduação em Geografia e Educação.

Neste cenário de discussão, quanto aos estudos e pesquisas no campo dos Riscos 
e da Educação, observam-se iniciativas e vazios no âmbito do ensino de geografia. 
Nesta perspectiva, o Grupo de Estudos e Pesquisas em Geografia, Educação e Riscos 
(GEPEGER), da Universidade Federal de São João del-Rei, tem se dedicado a pesquisar 
e a acompanhar essas questões desde 2014, quando da formação do grupo. Portanto, a 
partir do resultado dos levantamentos e estudos realizados pelo referido grupo, o texto 
que se segue comenta as pesquisas identificadas no Catálogo da Capes. Traz ainda, reflexão 
sobre as contribuiçoes dessas pesquisas.

 O texto, organizado em duas seções, apresenta inicialmente os procedimentos adotados 
para o levantamento e seleção das pesquisas, com destaque para o número de trabalho, 
linhas de pesquisas, programas de pós-graduação e região geográfica. Na segunda seção são 
comentadas as pesquisas, a partir da abordagem dada ao tema no contexto de cada pesquisa.

Pesquisas brasileiras sobre Riscos e Educação no início do século XXI. 

O Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES reúne pesquisas de diferentes áreas 
do conhecimento. Portanto, o grande volume de títulos requer procedimento de seleção 
e filtros específicos para cada objetivo de busca. Para o levantamento realizado por esta 
pesquisa, escolheram-se os seguintes filtros: palavra-chave (Riscos), nível (mestrado e 
doutorado), Grande área (Ciências Humanas), Programa de Pós-Graduação (Geografia); 
período (1987-2019). Por meio desse procedimento, foram identificadas centenas de 
trabalhos, que foram reavaliados a partir de seus títulos, resumos e palavras-chave, a fim 

Carla Juscélia Souza, Patrícia Ferreira e Janete Oliveira
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de se identificar os trabalhos relacionados diretamente com a questão da abordagem dos 
riscos no âmbito da Educação e Ensino de Geografia. Dessa análise, foram identificadas 
nove (9) pesquisas (Tabela I), sendo 08 de mestrado e 01 doutorado, desenvolvidas em 
sua maioria na região Sudeste brasileira (7), as demais estão no Sul (1) e Centro-Oeste (1).

Área de concentração (a)/ 
Linhas de pesquisa

Pesquisas
(Ano de defesa)

Total

Educação (a) 
Linha: Práticas Docentes
Universidade do Vale do Itajaí 
UNIVALE

(2013) – Mestrado. O teatro como abordagem 
educativa na prevenção de risco ambiental: peça teatral 
“heróis somos todos nós” em escolas de Jaraguá do Sul-
Santa Catarina (Costa, 2013).

1

Planejamento e Gestão Ambiental (a) 
/ Linha:  Não especifica - Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

(2015) – Doutorado. Perspectivas e possibilidades 
do ensino e da aprendizagem em geografia física na 
formação de professores (Afonso, 2015).

1

Gestão e Estruturação do Espaço 
Geográfico (a)/ Linha: Cultura e Natureza 
- Univ. do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)

(2016) – Mestrado. A análise da percepção de risco 
e vulnerabilidade a partir da vivência dos alunos do 
Ensino Médio de Nova Friburgo – RJ (Gonzalez, 2016).

1

Educação Brasileira: Gestão  e Práticas 
Pedagógicas (a)/ Linha: Linguagens, 
Cultura e Saberes - Universidade Federal 
de Juiz de Fora (UFJF)

(2016) – Mestrado - Riscos ambientais e contextos 
escolares: desvelando limites e potencialidades do 
programa de educação ambiental do estado de Minas 
Gerais. (Andrade, 2016).

1

Análise Socioambiental dos Domínios 
Cerrado e Pantanal (a) / Linha: Espaço, 
Ensino e Representação - Universidade 
Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS)

(2017) - Mestrado. Educação geográfica: práticas e reflexões 
em unidades escolares sobre a construção conceitual de 
espaço geográfico a partir bacias hidrográficas e área de 
risco em Aquidauana-MS (Oliveira, 2017)

1

Análise Ambiental e Territorial (a) / 

Linha: Geografia escolar: formação de 
professor e educação geográfica –

Universidade Federal de São João del-
Rei (UFSJ)

(2017) – Mestrado. Concepção de risco ambiental 
entre professores de geografia em Minas Gerais: 
conhecimentos e práticas em sala de aula. (Silva, 2017)
(2018) – Mestrado. Riscos naturais, ambientais e os 
conteúdos similares presentes nos livros didáticos de 
geografia do ensino médio (Clemente, 2018)
(2019) – Mestrado. Riscos ambientais e educação nos 
programas de pós-graduação em geografia e educação: 
estudo das abordagens presentes nas pesquisas 
brasileiras (Ferreira, 2019).

3

Espaço, Questões Ambientais e Formação 
em Geografia (a) / Linha: Território, 
Ambiente e Ensino de Geografia. Univ. 
Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ)

 (2018) – Mestrado. Por uma geografia dos riscos nos 
currículos: análise da formação dos professores de 
geografia da rede municipal de ensino de Petrópolis. 
(Oliveira, 2018)

1

Total 9

Tabela I - Pesquisas no catálogo da CAPES, 2021.

Nota: Resultado do levantamento no banco de teses e dissertações da Capes.

Os trabalhos compreendem discussões no âmbito da formação inicial de professores de 
Geografia, do Currículo Escolar, da percepção de docentes e discentes e de metodologias 
para o ensino-aprendizagem de conteúdos específicos da Geografia, mas relacionados a 
riscos, conforme comentado nos tópicos seguintes.  



578

Abordagem do tema Riscos em pesquisas na área da Educação e Ensino de Geografia: 

contribuições das pesquisas brasileiras

Conhecer a tendência das pesquisas significa acompanhar as abordagens teorico-
conceitual e metodológica, as possibilidades de aplicação, as lacunas e as demandas 
existentes no âmbito da discussão acadêmica e escolar.

O número de trabalhos (9), as datas de defesa (2013 – 2019) e o grau de formação 
(maioria mestrado) evidenciam o quanto é recente a pesquisa sobre essa abordagem no 
Brasil, revelando assim um espaço de estudo amplo e em construção, a se fortalecer com 
o tempo por meio de novas pesquisas, possivelmente em andamento.

As pesquisas identificadas nos Programas de Pós-Graduação em Geografia (7) e 
Educação (2) foram desenvolvidas em sua grande maioria por profissionais da Geografia 
(8), com exceção de um professor de Educação Física. Este desenvolveu um trabalho, 
na área da Educação, voltado para a questão metodológica referente à Educação para a 
Redução dos Riscos de Desastres (ERRD), a partir de um trabalho didático-pedagógico 
interdisciplinar, no qual o teatro foi a linguagem e o recurso principal utilizado na 
proposta de intervenção educativa. Na pesquisa, Costa (2013, p. 20) apresenta como 
uma de suas questões “Quais os limites e possibilidades da peça, “Heróis Somos Todos Nós”, 
para o desenvolvimento, na escola, de noções sobre Defesa Civil, percepção e prevenção de riscos 
ambientais?” Na pesquisa foram consideradas as escolas da rede pública municipal de 
ensino de Jaraguá do Sul, Santa Catarina, no período de 2011 a 2012. 

Dentre os trabalhos analisados, o de Costa (2013) é o único que compreende uma discus-
são e metodologia fundamentados diretamente na ideia ERRD e na proposta de defesa civil. 
Nesta perspectiva, a questão metodológica e de prática educativas para a construção da cultura 
de segurança e prevenção, constitui a abordagem base do estudo realizado. Além desse aspecto, 
o assunto trabalhado na peça teatral compreenderam os aspectos e a dinâmica de processos 
naturais como precipitação extrema, inundação, alagamento e deslizamentos no contexto do 
estudos dos riscos ambientais e no âmbito da Educação Ambiental (EA). Esses aspectos e dinâ-
mica constituem um dos principais conteúdos da Geografia Física, também considerados nas 
pesquisas de Afonso (2015) e Oliveira (2017), desenvolvidas na área da Geografia.  Em cada 
uma dessas pesquisas, os conteúdos são discutidos de modos distintos, sejam como conceitos, 
conhecimentos e metodologias importantes a serem trabalhados no entendimento do ambien-
te, como Afonso (2015), Oliveira (2017) e Clemente (2018), por meio de material didático 
e propostas didático pedagógicas para o ensino e aprendizagem dos mesmos, no âmbito do 
ensino de geografia. Esse fato pode ser observado a partir das questões seguintes:

Carla Juscélia Souza, Patrícia Ferreira e Janete Oliveira
Contribuições de pesquisas brasileiras sobre riscos, ensino de geografia e educação
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 “Qual a contribuição dos conteúdos relacionados aos elementos físico-
naturais do espaço para a educação geográfica significativa? Como a Geografia 
Física pode ser significativa na vida cotidiana dos discentes, contribuindo, por 
exemplo, para a disseminação da educação ambiental e para a prevenção de 
riscos naturais?” (Afonso, 2015, p 21). 

E a partir de objetivos propostos e apresentados por Oliveira (2017, p. 14), 

[...] “verificar como o reconhecimento do espaço pode contribuir para o 
desenvolvimento de um cidadão crítico; como o conceito de espaço geográfico 
vem sendo trabalhado nas referidas escolas [...]; construir um material didático 
a partir dos dados coletados na pesquisa e no campo que seja capaz de orientar 
o docente em sua prática pedagógica” (Oliveira, 2017, p. 14).

No trabalho de Oliveira (2017), a questão dos riscos aparece como assunto trabalhado 
no ensino de geografia por meio de proposta metodológica, que considera a interação dos 
conteúdos bacia hidrográfica (como unidade de análise), espaço geográfico e áreas de riscos em 
contexto pedagógico de análise crítica da realidade. Clemente (2018) investigou as coleções de 
livros didáticos, do Ensino Médio, mais distribuídas no Brasil, em 2015. A autora constatou 
que a abordagem direta dos riscos e dos riscos ambientais é ainda pouco presente nos livros 
didáticos analisados. Quando ocorrem, a maioria está relacionado aos conteúdos ditos da 
Geografia Física, relacionados aos conceitos de natureza e ambiente. Em apenas uma coleção, 
a autora verificou a abordagem direta do tema relacionado à questão socioambiental, com 
preocupação para uma educação para prevenção. De acordo com Clemente (2018, p.118), o 
terma risco está relativamente presente em alguns nos livros didáticos de geografia, 

[...] “no entanto, esses materiais se debruçaram em uma abordagem 
“técnica” e geossistêmica dos processos, ou seja, focou-se muito na compreensão 
dos processos físico-naturais e no entendimento da relação entre homem e 
natureza, pouco se discutindo acerca de ações preventivas e de percepção do 
perigo, que poderiam conduzir/contribuir para uma Educação para o risco”.

Fundamentada em uma abordagem pedagógica histórico-crítica e cultural do 
conteúdo, a pesquisa de Andrade (2016), na área da Educação, busca investigar a presença 
do tema riscos ambientais no programa de Educação Ambiental (EA) formal estabelecido 
pelo governo do estado de Minas Gerais, para as escolas públicas. No trabalho, a 
discussão sobre os riscos ambientais, na vertente da EA crítica, traz a abordagem do risco 
à luz de conceitos como vulnerabilidade ambiental e riscos ambientais, e de abordagens 
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pedagógicas capazes de levar à transformação e emancipação dos sujeitos sociais no 
contexto da educação básica. Andrade (2016, p.6) destaca a necessidade de se

 [...] “trazer à tona o diálogo ainda pouco estabelecido entre a educação 
ambiental crítica e os riscos ambientais, que assolam sujeitos colocados à 
margem nessa sociedade arestosa, refletindo as injustiças ambientais inerentes 
ao modelo de produção capitalista, que objetiva socializar os prejuízos e 
privatizar os lucros”. 

Portanto, uma das questões investigada por Andrade (2016) refere-se à como o 
“Programa de Educação Ambiental do estado de Minas Gerais: uma construção coletiva” 
contempla (ou não) os riscos ambientais inerentes a alguns entornos escolares (Andrade, 
2016). A perspectiva e discussão trazida por Andrade (2016) difere dos trabalhos 
anteriores, ao considerar a discussão dos riscos ambientais a partir da questão curricular e 
da especificidade da aproximação do tema com a abordagem pedagógica histórico-crítica 
e cultural e a Educação Ambiental.

Outras pesquisas, desenvolvidas na área da Geografia, abordam a questão da formação 
de professores, a concepção e percepção de docentes e discentes sobre os riscos ambientais e 
as produções científicas referentes ao tema riscos e educação geográfica.  Dentre essas, Silva 
(2017) ao considerar professores de geografia, formados entre 2011 e 2015, buscou conhecer 
a concepção que esses professores apresentam sobre os termos Riscos e Riscos ambientais e, 
ainda como trabalham o tema em suas aulas. A autora conclui que a maioria dos professores 
já ouviram falar sobre os termos, mas poucos não têm clareza sobre os mesmos à luz da 
discussão cindínica. E, ainda, conclui que há uma confusão entre o significado de risco 
ambiental e degradação ambiental, sendo os dois em muitos casos considerados sinônimos 
(Silva, 2017). Esse fato, de acordo com a autora, fica mais evidente quando os professores 
descrevem suas práticas e conteúdos trabalhados por eles nas aulas de geografia. 

Seguindo o referencial teórico, metodológico e as reflexões apresentadas por Silva 
(2017) e Souza (2013a), a pesquisa desenvolvida por Oliveira (2018), junto aos professores 
do município de Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro, mostra resultados muito 
semelhantes aos apresentados por Silva (2017), o que reforça a necessidade da discussão 
teórico-conceitual e metodológico do tema riscos no âmbito da formação do professor 
e no ensino de geografia. González (2016) também pesquisou sobre a percepção dos 
estudantes de Petrópolis sobre riscos ambientais, por meio de trabalhos de mapeamento 
de áreas de riscos, com o uso das geotecnologias. Conforme a autora, a percepção dos 
alunos coincidente com os pontos de riscos identificados por órgãos oficiais e Defesa Civil, 

Carla Juscélia Souza, Patrícia Ferreira e Janete Oliveira
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entre a maioria dos alunos. Esse trabalho não está disponível, portanto as considerações 
se fundamentam no resumo disponível na plataforma da Capes. Apesar disso, é possível 
inferir que os estudantes percebem a realidade física e social do espaço onde vivem, o 
que favorece o processo de ensino por meio de uma aprendizagem significativa, como 
defendido por David Ausubel. 

Seguindo uma outra abordagem de pesquisa, Ferreira (2019) investigou a produção 
bibliográfica referente aos riscos e educação, em programas de Pós-Graduação no Brasil, 
considerando o recorte temporal de 2012 a 2017. A autora selecionou sete trabalhos 
para análise, sendo cinco da área da Geografia e dois da área da Educação. Dentre estes 
trabalhos a autora identificou dois cujos conteúdos referentes à educação geográfica 
eram trabalhados em uma educação não formal. Por este fato, os mesmos não foram 
considerados neste texto. Ferreira (2019) identificou a importância do tema Riscos no 
contexto da Educação Ambiental e da Educação Geográfica, fundamentadas na relação 
sociedade-natureza, nas práticas sociais e nas categorias de análise socioespacial, Lugar, 
Paisagem e Território, dentre outros aspectos teórico-metodológicos.

Conclusão 

Os estudos relacionados à Riscos, Geografia e Educação formal são recentes no Brasil, 
estão concentrados em Minas Gerais e Rios de Janeiro e foram produzidos em linhas de 
pesquisas de Ensino e outras afins, cujas áreas de concentração referem-se, no geral, ao Ensino, 
à Educação, Gestão, Planejamento e Questões Ambientais. O tema Risco no contexto da 
Educação Ambiental (EA) se destaca entre os trabalhos, reforçando a dimensão interdisciplinar 
dos Riscos, observada principalmente em estudos que focalizam a questão das medidas de 
prevenção e segurança para a Redução do Riscos de Desastres (ERRD). Outra vertente de 
trabalho, refere-se à questão dos riscos na formação do professor de geografia e no ensino da 
geografia. Dentro dessa vertente, verificam-se os estudos atentos aos currículos de formação 
e ao conhecimento dos conceitos entre professores. Ainda dentro da perspectiva da formação 
e ensino, verifica-se a abordagem sobre a percepção e concepção dos riscos entre discentes e 
docentes, e a contribuição de material didático e de práticas educativas escolares.

A partir do tipo de abordagem dada aos conceitos, conteúdos e metodologia nos 
trabalhos, verificam-se duas tendências de discussão sobre risco e risco ambiental: o trinômio 
processo perigoso/fenômenos/riscos, comum nos estudos a partir da Geografia Física, 
e o trinômio vulnerabilidade/risco/processo perigoso, com ênfase nos aspectos sociais e 
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nas desigualdades socioeconômicas espaciais da população frente aos fenômenos físico- 
-naturais, conforme indicado por Andrade (2016), Silva (2017) e Clemente (2018). Os trabalhos 
contribuem com reflexões importantes que levam a pensar sobre a questão do tema riscos na 
Formação do professor de geografia, entre a percepção de estudantes e professores, nas práticas e 
conteúdos presentes no ensino de geografia, nos currículos escolares e no livro didático. 
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Resumo

O presente trabalho de ensino aprendizagem, realizado na escola secundária do 
Agrupamento de Escolas João de Deus em Faro, no ano letivo 2020-21, pretende 
demonstrar a necessidade de parcerias interdisciplinares, para uma melhor 
compreensão do risco e da sua importância no atual contexto socioambiental e a várias 
escalas territoriais de análise. Este trabalho exemplifica uma forma de concretização da 
autonomia curricular no ensino secundário, entre as disciplinas de Geografia e 
Físico-Química, partindo da perceção do risco nos alunos e implicando-os em todas 
as fases do processo de ensino aprendizagem. O conteúdo abordado, os Riscos, faz 
parte das Áreas de Competência das disciplinas envolvidas e do domínio de Educação 
para a Cidadania.

Palavras-chave: Riscos, Educação, Cidadania, cenário de aprendizagem.

Abstract

Geography, Physics & Chemistry: a crucial collaboration to risk understanding. The 
presented teaching-learning process, developed at Agrupamento de Escolas João de 
Deus’ High School, in Faro, during the school year of 2020-2021, showcases the 
necessity of inter-disciplinary partnerships, with regard to a better risk understanding 
and its importance in the current social-environmental context and at various 
territorial analysis levels. This work illustrates a way of materializing curricular 
autonomy at the high school level, in the courses of Geography and Physics & 
Chemistry, by starting with the students’ risk perception and including them in all 
phases of the teaching-learning process. Risk is one of the competencies of the above-
mentioned courses and part of Citizenship and Development Education.

Keywords: Risk, Education, Citizenship, learning scenario.
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Introdução 

Realizou-se este trabalho interdisciplinar de ensino aprendizagem, como forma de 
reconhecimento e gratidão, mas acima de tudo, com o intuito de que fosse revelador do 
contributo teórico que hoje usufruímos, e como forma de disseminação do conhecimento 
científico e técnico, no domínio da Ciência Cindínica, que o Prof. Doutor Luciano 
Lourenço estabeleceu como prioridade, na sua vida académica, sendo alicerce fundamental 
na Teoria do Risco, em Portugal. 

Pretendemos, ainda, que seja revelador de uma metodologia de ensino e comunicação 
do risco e assim contribuir para a construção de medidas preventivas, e o fortalecimento 
da formação de futuros cidadãos mais conscientes, resilientes e participativos. 

Este tema “Os Riscos”, encontra-se no segundo grupo de temas propostos na Estratégia 
Nacional de Educação para a Cidadania. Numa sociedade em crescente contato com o 
risco, nomeadamente para a saúde associado às pressões humanas sobre os territórios, 
consideramos ser de toda a atualidade e pertinência esta abordagem pedagógica. Partiu-se 
da complementaridade entre dois ramos do saber que necessitam um do outro, para melhor 
compreensão e explicação de conteúdos e conceitos integrados numa matriz curricular 
distinta, mas convergente na finalidade de diagnosticar a perceção da vulnerabilidade 
relativamente a diferentes espaços de risco socioambiental, desde os espaços de vivência 
ao mundo e contribuir para a comunicação do risco, nomeadamente para o rigor da 
mensagem veiculada aos alunos.

Assim, desenvolveu-se uma estratégia educativa comum às disciplinas de 
Geografia A e Físico-Química (FQA), otimizando o papel formativo de ambas as 
disciplinas no domínio dos riscos e do seu conhecimento e explicação, num espetro 
mais amplo de educação para a cidadania que pretende a adoção de comportamentos 
de segurança, de redução da vulnerabilidade, de prevenção do risco,  em sintonia 
com a Recomendação n.º 5/2011 - Educação para o Risco - do Conselho Nacional 
de Educação (CNE).

Numa fase do crescimento em que estão os nossos alunos do ensino secundário, 
a adolescência, em que a razão e as consequências dos seus atos se encontram em 
processo evolutivo e são muito percecionados pelas experiências dos outros, através da 
comunicação social, das redes sociais, e dos que lhes estão próximos (pares, professores, 
família e sociedade), torna-se papel da escola contribuir para um conhecimento de base 
científica de uma cultura de prevenção, potenciadora de um maior sentido de segurança 
e resiliência, pessoal e coletivo. 

Anabella Vaz e Anabela Estudante
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A cidadania perante o risco e a crise

A nossa primeira finalidade será, assim, promover um sentido de cumprimento 
do dever de cidadania, assente no conhecimento e na razão das consequências do seu 
incumprimento. Na prevenção do risco, cada um tem o seu papel, mas a responsabilidade 
é de todos, na exigência do rigor e no cumprimento de ações que são de proteção civil. 
Não há idades para esta preparação.

Com a pandemia que atualmente vivemos, muito já aprendemos sobre as implicações 
do comportamento individual e de grupo no seu evoluir e, por conseguinte, nas suas 
dramáticas consequências. Os jovens, neste tempo, coartados nas suas liberdades de 
reunião e trabalho de grupo presencial, vão certamente sair menos preparados nesta 
missão da escola, de aprender o coletivo, da importância do aprender com os outros, os 
erros e os sucessos dos outros, da solidariedade em detrimento da individualidade.

Contexto

No Agrupamento de Escolas João de Deus em Faro, duas professoras que trabalham 
com disciplinas em que se abordam os riscos de forma distinta, não só no seu contexto mas 
na sua profundidade e explicação, procuraram partilhar a sua experiência e enriquecer o 
seu ensino e aprendizagem, em duas turmas não partilhadas, com um maior conhecimento 
sobre os riscos e a construção de medidas preventivas. O trabalho tinha também como 
objetivo que os alunos percebessem como a ciência se complementa na explicação do risco 
e na visão específica de cada uma das disciplinas.

Envolveram-se setenta e sete alunos, de três turmas, uma do 10.º e duas do 11.º ano, 
com idades compreendidas entre os 16 e os 18 anos. 

Pretendeu-se partir da perceção do risco nos alunos, a diferentes escalas de análise 
espacial, desde a sua habitação ao mundo, no intuito de que esta antecede o próprio 
conhecimento estruturado que, por sua vez, permite a prevenção do risco. Segundo 
Carochinho (2011), “[…] é fundamental equacionar de que maneira e com que intensidade 
um indivíduo, ou uma comunidade, perceciona um risco por forma a entender como é que 
este deve ser abordado e comunicadas as eventuais instruções tendentes à sua prevenção […].” 
E, diríamos, afastar o medo, na medida em que se racionaliza o conhecimento sobre 
as consequências das ações, quando se constroem cenários de futuro. O mesmo autor 
refere que “[…] o estudo da perceção do risco tem uma importância bastante significativa 



586

porque não é o risco real que afeta as decisões das pessoas, mas sim a perceção que dele se 
tem”, fazendo referência a fatores que influenciam a perceção do risco como: “[…] as 
preferências pessoais, as características dos efeitos, a capacidade de gestão”. Salienta-se a 
diferença comparativa que o autor realizou entre avaliação do risco e perceção do risco, 
uma vez que o presente trabalho integra ambas as vertentes, a das Ciências Naturais/
Experimentais e a das Ciências Sociais:

Avaliação do Risco Perceção do Risco

Estudada no âmbito das Ciências Naturais Estudada no âmbito das Ciências Sociais

Conceito unidimensional:
- Probabilidades

Conceito multidimensional:
- Grau de informação
- Controlabilidade da ameaça
- Grau e envolvimento pessoal

Centrado nas causas Centrado nas consequências

Tabela I - Avaliação e perceção do risco.

Fonte: Carochinho, 2011.

Segundo Giddens (2000), “[…] a aceitação do risco é também um dos requisitos da 
aventura e da excitação. Pensemos no prazer que as pessoas sentem a jogar, a conduzir a alta 
velocidade […]. Além do mais, a aceitação positiva do risco é a própria fonte de energia 
criadora de riqueza numa economia moderna e inovadora” (p. 33). 

É neste contexto em que trabalhamos, em que os jovens se encontram em fase de 
mudança, do quebrar com as regras, de seguir grupos e causas, em que a vivência e a 
experiência ainda não asseguram a consciência do risco, em que a perceção do risco é 
distante da sua avaliação ou seja, conhecem algumas consequências, mas nem sempre têm 
consciência das causas. Por outro lado, o mundo virtual em que estão hoje mergulhados, 
cria cenários irreais sobre a consciência do risco. Daí a importância dos meios de formação 
e informação na capacitação do saber e da perceção que se adquire, face ao risco, no 
espaço que nos rodeia e no mundo que nos está mais longínquo, de forma a reforçar, 
não só a resiliência individual, mas a segurança coletiva, assente no conhecimento e na 
responsabilidade individual.

Anabella Vaz e Anabela Estudante
Geografia e Físico-Química uma colaboração imprescindível para a compreensão do Risco 
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Metodologia

O trabalho conjunto centrou-se em duas questões estruturantes:
•	 Que perceção do risco têm os nossos alunos?
•	 Que ação concertada, ao nível do ensino, poderão ter a Geografia e a 

Físico-Química no conhecimento dos “Riscos” e da construção de medidas 
preventivas, reativas e mitigadoras, junto dos alunos?

Iniciou-se o trabalho com a aplicação de um questionário em que se questionou os 
alunos sobre a perceção multiescalar do risco, em seis escalas de análise, considerando-se 
o conhecimento dos fenómenos à escala local - a casa, a escola e a cidade que são da 
vivência e conhecimento de todos os alunos; à escala regional, que são só do conhecimento 
de alguns; à escala nacional e europeia que são objeto de estudo do Programa de Geografia 
do ensino secundário; à escala mundial que são adquiridos através da comunicação social, 
acima de tudo.

De forma a enquadrar o questionário apresentou-se aos alunos uma frase introdutória:

“[…] o cidadão comum sabe distinguir muito bem, as situações em que 
está em risco, daquelas outras em que pode correr perigo, pelo que as expressões 
“estar em risco” e “correr perigo” assumem significados bem distintos e, por 
conseguinte, devem implicar abordagens e medidas, tanto de prevenção como 
de segurança bem diferentes” (Lourenço, 2018) (adaptado).

Neste questionário foi solicitado aos alunos que referissem dois ou mais exemplos 
de riscos que poderão existir na sua habitação, escola, na cidade de Faro e na região do 
Algarve, em Portugal continental e a nível mundial. Para cada uma destas escalas os alunos 
deveriam indicar como obtiveram essa aprendizagem.

A análise de conteúdo das 43 respostas obtidas permitiu a classificação dos riscos 
apresentados pelos alunos em 3 categorias – riscos em infraestruturas, riscos naturais e 
riscos antrópicos. 

Foram apontados um total de 54 riscos naturais e 53 riscos antrópicos. Os riscos em 
infraestruturas (20) têm alguma expressão ao nível da habitação própria, mas perdem-na 
em todos os outros níveis.

Os Riscos Naturais são tão referidos como os Antrópicos, mas enquanto nos 
primeiros as referências se concentram em 6 tipos de risco nos segundos a diversidade 
aumenta (fig. 1 e 2).
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Realizando uma análise comparativa dos riscos naturais mais referidos, é possível 
verificar que o risco de sismo é o mais referido, em todas as dimensões espaciais, exceto 
a nível mundial. Na escola, a referência elevada a sismos, deve-se à simulação realizada 
obrigatoriamente todos os anos. Já o risco de inundação, muito superior na “cidade”, 
deve-se às situações vividas anualmente com as chuvadas de inverno. Este não é referido 
a nível mundial (fig.1).

Por outro lado, o risco de maremoto surge na “cidade”, mas tem a sua expressão 
máxima na Região do Algarve, em função do que aprendem nos conteúdos escolares. O 
risco de incêndio natural só tem expressão ao nível do país, em função da comunicação 
social. O risco de seca só tem expressão ao nível do país, em função da comunicação social 
e dos conteúdos escolares. A dimensão “país” é aquela em que os alunos questionados 
afirmam existir mais riscos de entre os selecionados; seguida da “região” e da “cidade”.

Fig. 1 - Perceção dos alunos aos riscos naturais.

Os riscos antrópicos apresentam uma grande diversidade, o que não permite a 
observância de um padrão, apenas a “pandemia/contágio” é referido em todas as escalas, 
apesar de em baixo número (fig. 2).

Comparativamente, os riscos antrópicos são menos referidos à escala cidade, região e 
país, sendo esta escala a mais referida nos riscos naturais.

Tendo em conta os objetivos deste trabalho, é relevante tentar compreender qual a 
fonte do conhecimento dos alunos sobre o risco.

Anabella Vaz e Anabela Estudante
Geografia e Físico-Química uma colaboração imprescindível para a compreensão do Risco 
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Foi efectuada uma análise de conteúdo às respostas à pergunta “Como obtiveste esta 
aprendizagem?” (Tabela II).

Verifica-se que as maneiras diferentes de aprender que foram referidas variam pouco 
na sua diversidade (entre 10 a 16) sendo que o número mais elevado se situa na dimensão 
“Cidade”, em que o valor da “relação com os outros” é maior. A experiência vivida é 
idêntica e dominante nos níveis espaciais de Casa, Escola e Cidade (espaço vivido) e nos 
níveis Região, País e Mundo decrescem para metade. A informação transmitida pelos 
pais/família, limita-se praticamente ao espaço casa enquanto a comunicação social tem 
grande visibilidade desde a escala cidade, ocupando a primazia em quatro das seis escalas.

Fig. 2 - Percepção dos alunos aos riscos antrópicos.

CRISE 
ECONÓMICA
POBREZA
FOME

CRISE /POBREZA/FOME

Escala de conhecimento do fenómeno
TIPOLOGIA DE 
APRENDIZAGEM

EM 
CASA

NA 
ESCOLA

NA 
CIDADE

NA 
REGIÃO

NO
PAÍS

NO 
MUNDO

De quantas maneiras 
diferentes aprendem 13 15 16 11 10 14

Experiência vivida e 
conhecimentos próprios 14 14 15 8 6 7

Pelo que acontece aos 
outros 11 8 13 6 2 2

Pais/família 10 1 3 4 1 1

Notícias/comunicação 
social 6 4 14 21 22 32

Escola 7 20 8 11 14 18

Tabela II – Avaliação e perceção do risco.
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O espaço “escola” só adquire importância dentro do seu domínio, não conseguindo 
“competir” com a comunicação social. O crescimento contínuo, à medida que o espaço 
se amplia e se torna mais subjetivo, relaciona-se com o facto dos programas de Geografia 
(no ensino secundário) incidirem no país e na Europa, comparando regiões.

Detetou-se, através do questionário, que estava ausente nos alunos a perceção e 
conhecimento dos “Riscos Tecnológicos” e dos “Riscos de Poluição” (apenas uma 
referência). De acordo com o papel formativo das disciplinas envolvidas, a atualidade 
destes temas e do Referencial de Educação para o Risco, optou-se por privilegiar, na 
formação dos alunos, o risco tecnológico e o risco de poluição, incidindo sobre os mais 
frequentes no nosso país e nas áreas de maior risco em Portugal, com base no Relatório 
de Avaliação Nacional do Risco – 2019. Foi estabelecida a intenção de construir dois 
cenários de aprendizagem, integrando conteúdos científicos das duas disciplinas a serem 
concretizados em 90 minutos de aula, desenvolvidos no âmbito do domínio de Cidadania 
e Desenvolvimento, enquadrados no Referencial de Educação para o Risco. 

As docentes depararam-se com constrangimentos na planificação das atividades a 
realizar, dado que a informação disponível é muito limitada e pouco estruturada, para 
apoio e exploração com os alunos, ou seja, direcionada à didática dos Riscos. Por exemplo, 
no site da Direção Geral de Educação (DGE) sobre Cidadania não se encontram “boas 
práticas” na didática do risco. O Jogo da Glória - Risco Tecnológico” e o livro digital “Nós 
e os Riscos” necessitam de um aplicativo descontinuado.

Os planos de emergência são textos técnicos, não sendo de fácil leitura pela população 
e o WebSIG Riscos não identifica as instalações fixas com risco de acidente com matérias 
perigosas. 

A Universidade de Coimbra e a Associação Portuguesa de Riscos Prevenção e 
Segurança, sob a coordenação do Professor Doutor Luciano Lourenço, têm criado a 
oportunidade de formação, discussão e publicação de estudos sobre esta temática desde 
2004. No entanto, o tomo «Educação para a redução de riscos» (2018), da série Estudos 
Cindínicos, indicava estar em preparação o volume 10 “Redução de Riscos e Educação” 
que, até ao momento, não foi publicado.

Os alunos de FQA e Geografia realizaram uma atividade de exploração dos riscos 
associado ao transporte de mercadorias perigosas transportadas por estrada e ao risco 
de acidentes com matérias perigosas em instalação fixa. Nesta atividade os alunos têm 
oportunidade de utilizar o Sistema de Informação Geográfica (SIG) disponibilizado no 
Portal Inforiscos e tomar contacto com nomenclatura de unidade territorial. O exercício 
da literacia digital é associado ao contacto com o Acordo Europeu relativo ao Transporte 

Anabella Vaz e Anabela Estudante
Geografia e Físico-Química uma colaboração imprescindível para a compreensão do Risco 
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Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada (ADR) ao ser utilizada uma app para 
identificação dos perigos associadas às mercadorias transportadas.

No cenário “A poluição atmosférica é um risco, porquê?” a poluição atmosférica é 
abordada numa perspetiva química com os alunos de Geografia, dado que este tema já faz 
parte dos conteúdos previstos na disciplina de FQA.

Neste cenário os alunos de FQA e de Geografia A têm oportunidade de tomar contacto com 
perspetiva não sectoriais dos dois ramos do saber, indispensáveis para a compreensão do risco.

Foram atingidos objetivos definidos pois verificou-se um aumento do interesse sobre a 
problemático do risco e a construção de uma consciência mais pró-ativa nos alunos. Estes 
concluíram que a sua opinião deverá ser transmitida às autoridades competentes e que 
deveria ser realizada uma visita, com o acompanhamento de técnicos da proteção civil, a 
uma instalação fixa com matérias perigosas. 

Conclusão 

A análise dos questionários permitiu concluir sobre os principais interventores na 
aquisição do saber dos jovens inquiridos. À medida que se passa da escala privada para a 
da escola, cidade, região, país e mundo, o papel dos pais na comunicação do risco dilui-
se, adquirindo responsabilidade a escola e, acima de tudo, a comunicação social. E se esta 
detém um papel estruturante no conhecimento do mundo e na forma como os nossos 
jovens o conhecem, daí advirá a responsabilização por uma maior sensibilização ao tema 
“riscos”, bem como à sua informação rigorosa, direcionada e estruturada para os jovens.

Por outro lado, o conhecimento do risco através da escola incide no risco de incêndio 
e de sismo, resultantes do facto da realização dos simulacros anuais e obrigatórios de 
prevenção dos mesmos. As disciplinas de Geografia e Geologia e de FQA também os 
informam sobre alguns riscos. Assim, os alunos conhecem menos os riscos que lhes estão 
próximos, o que tem implicações ao nível da resiliência e prevenção do risco. Sendo esta 
uma das funções da educação básica, o estudo em causa apontou para a necessidade do 
reforço do ensino aprendizagem em domínios de ação individual, com impacto nas suas 
próprias vidas e na vida em sociedade. 

Este conhecimento norteou a prática pedagógica subsequente e partilhada 
entre as disciplinas de Físico-Química e Geografia, áreas que no ensino secundário 
não existem no mesmo curso, mas são complementares ao nível da identificação e 
entendimento do Risco. 
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O relato dos problemas que aqui se pretendeu registar é revelador da necessidade 
vivenciada, face à carência de informação sentida, e tem como objetivo referir as inúmeras 
possibilidades de trabalho futuro, nesta área tão rica e diversificada de didática do Risco. 
Nesta área em que o fim último é salvaguardar vidas, o papel da escola é o de que cada um 
aprenda e ensine a agir, diminuindo a exposição, de todos, ao Risco.

Termina-se com o intuito de que neste trabalho estejam plasmadas as aprendizagens 
realizadas pelas autoras, com o contributo do conhecimento estruturado, durante a longa 
e profícua carreira profissional do Professor Doutor Luciano Lourenço, cujo exemplo 
das dificuldades de percurso constituíram possibilidades de construção da inovação e da 
divergência de pensamento que sempre lhe foram características. 

Bibliografia 

APA - AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE (2017). Estratégia Nacional de Educação Ambiental 2020. Acedido a 26 de 
janeiro de 2021 em https://www.apambiente.pt/_zdata/DESTAQUES/2017/ENEA/AF_Relatorio_ENEA2020.pdf

AVALIAÇÃO NACIONAL DE RISCO (2019). Acedido a 20 de janeiro de 2021 em http://www.prociv.pt/bk/
RISCOSPREV/AVALIACAONACIONALRISCO/PublishingImages/Paginas/default/ANR2019-
vers%C3%A3ofinal.pdf

Carochinho, J. A. (2011). O Conceito de “Perceção do Risco”: Contributo da Psicologia Social. Revista Lusófona 
e Ciência Política, Segurança e Relações Internacionais nº11. Edições Universitárias Lusófonas. Acedido a 6 de 
fevereiro de 2021 em http://hdl.handle.net/10437/4296

DIREÇÃO-GERAL DA EDUCAÇÃO (n.d.). Educação para a Cidadania: riscos tecnológicos. Educação Para a 
Cidadania. Acedido a 1 de março de 2021 em https://cidadania.dge.mec.pt/risco/riscos-tecnologicos

Estratégia Nacional de Educação para o Desenvolvimento 2018-2022, Diário da República, 1ª série, n.º 135 
de 16 de julho.

Giddens, A. (1999). O mundo na era da globalização. Lisboa: Editorial Presença (tradução).

Lourenço, L. (Org.) (2007). Riscos ambientais e formação de professores. Coimbra: Faculdade de Letras da 
Universidade de Coimbra.

Lourenço, L., Betâmio, A. (coord.) (2019). Riscos e Crises: Da teoria à plena manifestação. Série Riscos e 
Catástrofe, volume VI. Editor: RISCOS – Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança e IUC 
- Imprensa da Universidade de Coimbra, ISBN: 978-989-26-1696-4; ISBN Digital: 978-989-26-1697-1, 
Janeiro, Coimbra, 249 p. DOI: https://doi.org/10.14195/978-989-26-1697-1

Lourenço, L., Amaro, A. (coord.) (2018). Educação para a redução dos riscos. Série Estudos Cindínicos. 
Volume 2. Editor: RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança. Depósito Legal 
n.º: 449619/18; ISBN: 978-989-54295-0-9; ISBN Digital: 978-989-54295-1-6 e ISSN: 2184-5727, 
dezembro, Coimbra, 253 p. DOI: https://doi.org/10.34037/978-989-54295-1-6_2

Lourenço, L., Nunes, A. (coord.) (2019). Catástrofes Mistas: uma perspetiva ambiental. Série Riscos e Catástrofe, 
volume IX. Editor: RISCOS – Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança e IUC - Imprensa 
da Universidade de Coimbra. ISBN 978-989-26-1902-6; ISBN Digital 978-989-26-1901-9, Dezembro, 
Coimbra, 363 p. DOI: https://doi.org/10.14195/978-989-26-190

Marques, M. E. (2005) Avaliação psicológica do adolescente e do risco. Análise Psicológica, 1 (XXIII) (pp. 
19-26). Lisboa: ISPA. Disponível em http://www.scielo.mec.pt/pdf/aps/v23n1/v23n1a04.pdf 16/01/2021

Anabella Vaz e Anabela Estudante
Geografia e Físico-Química uma colaboração imprescindível para a compreensão do Risco 

https://www.apambiente.pt/_zdata/DESTAQUES/2017/ENEA/AF_Relatorio_ENEA2020.pdf
http://www.prociv.pt/bk/RISCOSPREV/AVALIACAONACIONALRISCO/PublishingImages/Paginas/default/ANR2019-vers%C3%A3ofinal.pdf
http://www.prociv.pt/bk/RISCOSPREV/AVALIACAONACIONALRISCO/PublishingImages/Paginas/default/ANR2019-vers%C3%A3ofinal.pdf
http://www.prociv.pt/bk/RISCOSPREV/AVALIACAONACIONALRISCO/PublishingImages/Paginas/default/ANR2019-vers%C3%A3ofinal.pdf
http://hdl.handle.net/10437/4296
https://cidadania.dge.mec.pt/risco/riscos-tecnologicos
http://www.scielo.mec.pt/pdf/aps/v23n1/v23n1a04.pdf%2016/01/2021


593

GeoGrafia, riscos

e Proteção civil

HomenaGem ao Professor 
doutor luciano lourenço
volume 1

Mendes, J .M. (2015) Ulrich Beck: a imanência do social e a sociedade do risco. Análise Social, n.º 214. Instituto 
de Ciências Sociais. Lisboa: Universidade de Lisboa.

Pires, M. A. B. L. (2012). Perceção dos Riscos nos Elementos da Força Especial de Bombeiros (Tese Dissertação de 
Mestrado). ISCTE. Instituto Universitário de Lisboa. Disponível em http://hdl.handle.net/10071/5579 

Rebelo, F (2003). Riscos Naturais e Acção Antrópica. Estudos e Reflexões (2ªed.). Coimbra: Imprensa da Universidade.

Recomendação n.º 5/2011 - Educação para o Risco. Diário da República n.º 202/2011, Série II de 2011-10-20. 
Lisboa: Ministério da Educação e Ciência - Conselho Nacional de Educação.

ME (2015). “Referencial da Educação para o Risco. Educação Pré-Escolar, Ensino Básico (1.º, 2.º e 3.º ciclos) e 
Ensino Secundário”. Ministério da Educação e Ciência, DGE, DGEstE, e ANPC, ISBN: 978-972-742-
393-4, 115. Disponível em: https://www.dge.mec.pt/noticias/educacao-para-cidadania/referencial-de-
educacao-para-o-risco-rerisco (acedido a 7-5-2020)

Souza, C. J. de O. (2013). Riscos, geografia e educação. In: Lourenço, L. Riscos naturais, antrópicos e mistos 
homenagem ao Professor Dr. Fernando Rebelo (127-142). Coimbra: Departamento de Geografia e 
Turismo da Faculdade de Letras. 

Souza, K. R. G., Lourenço, L. (2015) A evolução do conceito de risco à luz das ciências naturais e sociais. Revista 
Territórium. n.º 22, 31-44.  DOI: https://doi.org/10.14195/1647-7723_22_1

WEBSIG INFORISCOS (n.d.). Plataforma Nacional Para a Redução Do Risco de Catástrofes. Retrieved March 1, 
2021, from http://www.pnrrc.pt/index.php/geo/

http://www.pnrrc.pt/index.php/geo/




595

GeoGrafia, riscos

e Proteção civil

HomenaGem ao Professor 
doutor luciano lourenço
volume 1

Legendas à procura dum mapa:
a propósito da geografia e do imaginário geográfico de Mia Couto

Rui Jacinto
Universidade de Coimbra, CEGOT e CEI

Faculdade de Letras, Departamento de Geografia e Turismo (Portugal)
ORCID: 0000-0003-1405-3042     rjacintomm@gmail.com

Resumo

A cumplicidade entre geografia e literatura, reabilitada após uma quebra de 
confiança ocorrida com o advento da moderna geografia, é aproveitada para perscrutar 
a experiência e o imaginário geográfico latente nas experiências do mundo narradas 
pela pena dum escritor incontornável que se expressa em língua portuguesa: Mia 
Couto. A geograficidade duma obra vasta e multifacetada é explorada sob duas 
perspetivas complementares: compreender os contornos da geografia e o imaginário 
geográfico dum geógrafo heterodoxo que continua a cartografar laboriosamente uma 
prodigiosa e imaginária geografia.
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Legends in search of a map: on Mia Couto’s geography and geographic imagery. The 
rapport between geography and literature, rehabilitated after a breach of confidence 
produced by the onset of modern geography, is employed here to scrutinise the 
engagement and geographical imagery underlying the world experiences narrated by 
an essential writer expressing himself in Portuguese: Mia Couto. The geographicity of 
such a vast and multifaceted body of work is explored from two complementary 
perspectives: understanding the outlines of geography and the geographical imagery 
of a heterodox geographer who labouriously keeps  mapping a prodigious and 
imaginary geography.
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Introdução

A relação entre geografia e literatura nunca foi delimitada por fronteiras rígidas nem 
divisões artificiais, pois, desde tempos imemoriais, tanto os geógrafos a usaram para 
transmitirem as suas observações como os escritores incorporaram temas e ambientes 
geográficos nas respetivas obras de ficção. Esta permeabilidade deixou de ser natural e 
pacificamente aceite com o advento da moderna geografica, de pendor positivista, como 
se depreende do ensaio de Amorim Girão que introduziu, entre nós, o debate deste tema. 
No referido ensaio, publicado em 1952, ao defender os benefícios daí resultantes, dirige-se 
aos que acusam “muitas vezes os geógrafos de literatos, querendo significar que eles 
desprezam todo o contacto com a realidade, vivendo no domínio da pura fantasia. Fala-
se de “literatura geográfica” quase sempre com intuitos de maldizer; e, deturpando muito 
embora a expressão, também se terá falado de “geografia literária” mais ou menos no 
mesmo sentido” (Girão, 1952: 105).

O autor sugere o recurso às artes em geral e à literatura em particular pois “[...] a pura 
investigação geográfica se revela em muitos casos incapaz de fazer a cabal interpretação da 
fisionomia terrestre, e como a ciência e a arte precisam de aliar-se com o objetivo de nos darem 
o quadro completo das nossas paisagens”. Estas premonitórias observações antecederam 
acalorados debates que vão ocorrer no seio da geografia, décadas mais tarde, sobretudo a 
partir dos anos 70, quando emerge entre as várias correntes uma de pendor humanista. 
A geografia humanista, ao enfatizar o ser humano e valorizar a sua experiência, valoriza 
a importância dos comportamentos e o significado da criatividade humana, preconiza a 
enfase no homem, “particularmente nos valores e nos significados da experiência humana (da 
criatividade aos comportamentos)” (Jacinto, 2021). 

Os que alinham por este ponto de vista enfatizam a reflexão, a observação e a 
experiência como método da geografia humanista, valorizando o papel do geógrafo 
enquanto parte integrante do meio estudado, membro duma comunidade, residente, 
amigo ou visitante. A compreensão holística dos lugares, das paisagens e do mundo 
vivido também se alcança, para estes autores, no diálogo estreito entre a geografia e a 
literatura. A utilidade e a importância da literatura e das artes não reside apenas no facto 
de serem fontes de informação mas por ajudarem a desenvolver a nossa sensibilidade 
sobre o meio e contribuírem, por esta via, para elaborar ou confirmar hipóteses de 
trabalho (Jacinto, 2021).

A expressão Geografia literária acabaria cunhada entre nós por José de Osório de 
Oliveira quando a utilizou como título dum livro onde compilou vários ensaios sobre 
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a literatura de Portugal e Colónias (1931). Os contornos da geografia literária, por sinal 
bastante fluidos, alicerçam-se no relato de experiências e vivências proporcionadas pela 
viagem ou por obras literárias, aproveitando os conteúdos geográficos, mais ou menos 
explícitos, onde se colhem “[…] informações pertinentes para se apreender o espírito dos 
lugares e a alma das pessoas que os habitam” (Jacinto, 2021).

Mais do que carregar a literatura de conceitos geográficos importa aproveitar o sentido 
que dá à geografia, perscrutar os traços essenciais da experiência geográfica, trazer as 
experiências do mundo narradas pela pena do escritor. As virtudes do verdadeiro diálogo 
entre geografia e literatura reside, pois, em encontrar dinâmicas, forças e fluxos, formas 
e movimentos que emanam da poética que ambas encerram. O inestimável serviço que 
a literatura presta à geografia reside na intermediação que faz entre homem e a terra, 
refletindo as tendências mais fortes da territorialidade, a história e os desenvolvimentos 
mais significativos das sociedades, quer em termos de realidade como da sua representação 
(Jacinto, 2021).

Assumindo estes pressupostos e tendo como referência a obra de Mia Couto, o 
presente ensaio explora as divagações do autor sobre a Geografia, o uso que faz deste 
conceito e como o transgride, com recurso a um fértil imaginário, para explorar a 
geograficidade latente no mundo que o rodeia. A geografia, para o autor, só pode ser 
poética na justa medida em que “a poesia é um modo de ler o mundo e escrever nele 
um outro mundo” (IV: 101). É por tudo isto que “para combater pela verdade o escritor 
[como o geógrafo] usa uma inverdade: a literatura [a geografia]. Mas é uma mentira que não 
mente (PT: 59). Ao assumir este papel “o escritor é um ser que deve estar aberto a viajar 
por outras experiências, outras culturas, outras vidas. Deve estar disponível para se negar 
a si mesmo. Porque só assim ele viaja entre identidades. E é isso que um escritor é – um 
viajante de identidades, um contrabandista de almas. Não há escritor que não partilhe 
dessa condição: uma criatura de fronteira, alguém que vive junto à janela, essa janela que 
se abre para os territórios da interioridade” (PT: 59).

A breve viagem que vamos iniciar com Mia Couto explora apenas duas coordenadas 
dum imenso poliedro multifacetado: os contornos e a poética da geografia laboriosamente 
esboçada por um geografo heterodoxo que continua a cartografar uma soberba e 
imaginária geografia.

“A única geografia / que me aceita é a poesia” (Raiz de Orvalho e Outros 
Poemas, 1983).
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(Des)Geo(-a)grafia: considerações sobre os contornos e a poética da geografia

A palavra geografia encontra-se cada vez mais e de forma explicita nas obras que Mia 
Couto tem dado à estampa nos tempos mais recentes. Sub-repticiamente, aqui e ali, a 
expressão aparece com mais insistência em diferentes contextos, com vários propósitos e 
sentidos diversos. Neste panorama há o verso dum poema, dedicado a Manoel de Barros 
(1916–2014), incluído em Vagas e lumes (2014: 52), que adquire um significado particular: 
“Tu me deste uma sabedora desgeografia”1. Este paradigmático termo inventado não só revela 
a conhecida e fértil propensão de Mia Couto para inventar novas palavras como evidencia a 
centralidade que a Geografia tem vindo a ocupar no imaginário do autor.

Ao glosar deste modo a geografia Mia ensaia a re(des)construção do conceito ao partir 
em demanda duma expressão mais adaptada e que melhor exprima os sentimentos ditados, 
neste caso, simetricamente, pela ausência e presença ou pela distância e proximidade. Ao 
fazer apelo a uma nova palavra, ainda sem redação precisa nem entrada nos dicionários, 
confere outros significados e novos contornos à Geografia, colmando insuficiências 
enquanto a carrega, compreensivelmente, duma dimensão poética que o autor assim 
explicita: “Dizem que entre nós / há oceanos e terras com peso de distância. / Talvez. 
Quem sabe de certezas não é o poeta. / O mundo que é nosso/ é sempre tão pequeno e 
tão infindo / que só cabe em olhar de menino” (VL). 

A incapacidade da palavra Geografia traduzir cabalmente a ideia de espaço e de tempo 
que paira num imaginário tão pródigo levou o escritor a conceber a (des)geo(a)grafia como 
o intuito de alcançar mais assertividade e abrangência. Ao transcender o perímetro normal 
da Geografia convencional transgride as normas e convenções oficialmente instituídas, 
superando a latitude e a longitude que tradicionalmente a confinam. Com este simples 
jogo de palavras não só supera incertezas como alcança dimensões mais intangíveis, caras 
aos poetas e aos espíritos mais irrequietos (Jacinto, 2020: 127). 

A (des)geo(a)grafia inventada por Mia Couto é, por certo, a tentativa de facilitar 
aproximação ao outro, encurtar distâncias e apreender melhor o espírito dos lugares. Esta 
(des)geografia que Mia Couto persegue é fertilizada por um imaginário cujos territórios 
são definidos pelo espaço e pelo tempo dum maravilhoso universo ficcional.  É uma 
geografia poética subentendida entre o real e o fantástico, que oscila entre o concreto e a 
metáfora. O verso atrás citado está localizado no mapa duma cartografia indefinida que 
se espraia por contornos imprecisos: “Sou julho, / estou explicado só pelo sol / Meu erro 

1 Numa versão anterior que circulou nas redes sociais, escreveu geo-agrafia. A propósito da história do poema e 
da mudança na grafia (desgeografia e geo-agrafia) ver: Jacinto, 2020: 127.
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/ é procurar um território / apto a nascer / A única geografia / que me aceita é a poesia / 
Como a chuva / que repousa entre nuvem e terra / me escrevo / na ausência de todas as 
línguas (RO).

Ao insinuar o gosto por viver na sua ausência o autor relativiza a geografia, como se 
ela não se impusesse, a pudéssemos evitar ou, como alguns precipitadamente anunciaram, 
fosse possível ditar o fim da geografia. No confronto entre realidade e imaginação Mia vai 
reinventando a sua própria Geografia na tentativa de encontrar o antidoto para melhor 
tolerar as duras vivências e esbater as insuperáveis contradições dum quotidiano pesado. 
Aspira, como todo o bom poeta, ao reino do sonho, a um mundo sem fronteiras, ascender 
a um universo sem limites de espaço e de tempo, onde se permitisse pairar em etérea 
abstração, à margem da ditadura que a geografia nos impõe. Transitória, efémera, em 
permanente renovação: “Habito o mundo / quando me esqueço que existo // “De nada 
vale a geografia: / uma outra cidade me habita. // Quando vierem demolir os bairros, / não 
encontrarão a casa que foi minha. / Essa casa mora em mim. / Essa ruína sou eu” (MA: 
59); “Sou, digamos, emigrante de um lugar sem nome, sem geografia, sem história” (JS: 
21); “A saudade era quem guiava a sua mão, à procura de um sinal de Portugal, uma voz 
que lhe desse colo, uma palavra que a roubasse da geografia” (JS: 232).

As décadas de violência que presenciou na primeira pessoa levaram-no à mesma 
conclusão: “Soube que o tio Adriano esteve em Inhaminga. Desencontrámo-nos. Cheguei 
hoje de uma patrulha na região de Muanza. Não me pergunte onde fica essa região. Aqui 
deixou de haver geografia. Tudo isto é tão estranho e tão irreal” (MA: 147). A reflexão 
sobre Moçambique pós-colonial aponta na mesma direção: “Estamos sendo vítimas de 
um longo processo de desresponsabilização. Esta lavagem de mãos tem sido estimulada 
por algumas elites africanas que querem permanecer na impunidade. Os culpados estão, 
à partida, encontrados: são os outros, os da outra etnia, os da outra raça, os da outra 
geografia” (MA: 57). 

A obra de Mia Couto revela um escritor comprometido, civicamente empenhado 
na construção dum novo país. Moçambique, país sonhado e utopicamente idealizado 
acabou confrontado com uma dura realidade: “E pusemo-nos a construir uma nação 
como um carpinteiro junta as tábuas para fabricar uma cama. Usámos a ferramenta de 
que dispúnhamos que era o Estado. Não era a primeira vez que um Estado tinha gerado 
uma Nação. Era tal a urgência e o enlevo que não demos conta de que aquele modelo de 
Estado tinha sido inventado num outro tempo, numa outra cultura, numa outra geografia. E 
quando demos conta já era tarde: os pés da cama não assentavam no chão. A culpa era, 
obviamente, do chão. Nós éramos as vítimas. E as vítimas têm sempre razão” (UA: 57). 
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A geografia simbólica e imaginária que continua a cartografar assenta na convicção 
que “não existe geografia que nos seja exterior. Os lugares – por mais que nos sejam 
desconhecidos – já nos chegam vestidos com as nossas projecções imaginárias. O mundo 
já não vive fora de um mapa, não vive fora da nossa cartografia interior” (IV: 78). Como 
qualquer cartógrafo vai “desenhando na paisagem a marca da sua presença. Escreve com 
fogo essa narrativa que é o seu itinerário. Não porque tenha medo de se perder. Mas 
porque ele quer que a geografia venha beber na sua mão” (IV: 79). 

Convicto, como nós, que a geografia, embora fundamental, não explica tudo, 
não é alheio ao uso indevido que lhe é dado, para fazer a guerra ou, como acontece 
em momentos conturbados como os que atravessamos, para praticas abusivas que são 
a melhor maneira de, com ela, nos enganarem. Nestas alturas sai reforçada a certeza 
que “vivemos em geografias diferentes mas estamos sentados na mesma varanda, nesse 
preguiçoso labor do crocodilo: espreitando os mundos que se escondem sob a superfície 
deste mundo” (UA: 117).  As múltiplas e complexas geografias que nos colocam perante 
incontornáveis multiterritorialidades mostram que, “de facto, há algo mais que nos separa 
e que não pode ser explicado [apenas] pela geografia” (UA: 83).  

Em tempos de solidão e internet a geografia transforma-nos em transeuntes passivos, 
meros e superficiais turistas, consumidores supérfluos e ávidos de “outros lugares para 
esquecer o lugar onde coabitava com o tédio e monotonia. Muitas vezes é assim: o 
importante não é o que o turista vê durante a viagem, mas também aquilo que ele deixa 
de ver por causa da viagem. Ao mesmo tempo ela, que tanto ansiava por essa lonjura, 
queria saber do acesso à rede de telefones e à internet. Ela sofria de uma dependência 
que se generalizou: não podemos ficar longe desse mesmo ruído de que nos queixamos, 
que nos ensurdece. E o longe já não nasce da geografia. Longe é onde já não há rede de 
telefone. E solidão é quando já não há internet” (UA: 233).  

“[…] o mais remoto deserto, a mais impenetrável floresta foram sendo 
povoados com os nossos fantasmas. E hoje todos os lugares começam por ser 
nomes, lendas, mitos, narrativas. Não existe geografia que nos seja exterior. Os 
lugares – por mais que nos sejam desconhecidos – já nos chegam vestidos com 
as nossas projecções imaginárias. O mundo já não vive fora de um mapa, não 
vive fora da nossa cartografia interior” (Interinvenções: 78)
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O geografo heterodoxo e a geograficidade da sua obra

A obra de Mia Couto revela-nos um geógrafo heterodoxo que, não sendo acidental, tem 
um entendimento e uma interpretação própria da geografia. Não é canónica a imaginária 
geografia que esboça dum universo a-espacial, sem georreferenciação nem fronteiras 
territoriais ou disciplinares. A geografia que inventa resulta da absoluta necessidade de 
situar a ficção e nos situar na ação, recorrendo, como qualquer geografo, a um método 
que assenta em dois importantes pilares: a viagem e o pensamento crítico. 

A viagem, como a geografia, constantes na obra de Mia Couto, são olhadas com igual 
ambivalência: “nos nossos dias, já não há viagem. Deslocamo-nos, apenas. Embarcamos 
num continente para, horas depois, ganharmos destino num outro mundo, as distâncias 
atingíveis por números, mas não por humano entendimento. A viagem essa antiquíssima 
epopeia, com os seus desconhecidos meandros, os seus ritmos e presságios, essa viagem 
morreu. A velocidade que possibilita a deslocação acabou matando a viagem. Com 
ela se extinguiu a transição pausada entre gentes e lugares, essa travessia que convoca 
travessias das nossas próprias paisagens interiores. A viagem obriga-nos a sermos outros, a 
descentrarmo-nos, a deslocarmo-nos para fora de nós. A viagem implica a disponibilidade 
para nos diluirmos, a vontade de sermos apropriados por outras almas” (IV: 184).

O olhar crítico que lança sobre a ciência praticada não lhe dá margem para grandes 
ilusões, por não se “incentivar um pensamento inovador e criativo, estamos a trabalhar 
ao nível do que é superficial. Técnicos e especialistas moçambicanos estão reproduzindo 
a linguagem dos outros, preocupados com o poder agradar e fazer boa figura nos 
workshops. Trata-se de um logro, um jogo de aparências, alguns de nós parecemos bem 
porque sabemos falar essa língua, o desenvolvimentês”. Comenta, em várias crónicas, 
os conceitos do momento (sustentabilidade, políticas públicas, etc.): “Postos perante a 
procura de soluções profundas para as questões nacionais, estamos tão perdidos como 
qualquer outro cidadão comum. Palavras-chave como “boa-governação”, accountability, 
parcerias, desenvolvimento sustentável, capacitação institucional, todas essas palavras 
da moda acrescentam uma grande mais-valia (eis outra palavra da moda) às chamadas 
“comunicações” (deve-se, de preferência, dizer papers). O diálogo do biólogo com as 
outras ciências, nas mais variadas línguas, mesmo as locais, onde certos conceitos são 
inexistentes. Por isso, “o problema do desenvolvimentês é que só convida a pensar o 
que já está pensado por outros. Somos consumidores e não produtores de pensamento. 
Mas não foi apenas uma língua que inventámos: criou-se um exército de especialistas, 
alguns com nomes curiosos, e tenho-os visto em reuniões diversas: já vi especialistas em 
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resoluções de conflitos, facilitadores de conferências, workshopistas, experts em advocacia, 
engenheiros políticos. Estamos empenhando o nosso melhor manancial humano em algo 
cuja utilidade deve ser interrogada. A grande tentação de hoje é reduzirmos os assuntos 
à sua dimensão linguística. Falamos e, tendo falado, pensamos ter agido. (…) É urgente 
redefinir as premissas da construção de modelos de gestão que excluam aqueles que vivem 
da oralidade e na periferia da lógica e da racionalidade europeias” (PT: 16-17; 21).

A ficção de Mia Couto não deixa de ser contaminada pela sua formação científica 
(“Sou um biólogo mas não moro, a tempo inteiro na casa da ciência”), permeável à 
actividade profissional formal (professor e especialista na área do ambiente), a um forte 
comprometimento cívico e social. A enorme latitude sua obra, que se situa entre o romance, 
o conto, a poesia e a cronica, está impregnada duma profunda geograficidade seja a que 
mais se aproxima do real ou a que se eleva para as esferas do imaginário fantástico2. 

A vasta obra publicada por Mia Couto, repartida entre a poesia (4 livros), o conto 
(6), o romance (14) e a crónica (6), confronta-nos com as diversidades e disparidades do 
mundo em que vivemos, desenha um universo rico e complexo donde emanam referências 
fundamentais para que possamos ler as suas contradições sem a resignação ou os limitados 
horizontes que os cânones vigentes tentam impor. A insuficiência do vocabulário 
disponível para o interpretarmos, para comunicarmos com o outro ou o compreendermos 
no seu próprio contexto, levou o autor a adoptar palavras e a recriar expressões, de 
fabrico próprio ou provenientes de outras línguas, normalmente subalternizadas pelas 
dominantes, para conferir dinamismo e acutilância ao estafado léxico que exprime as 
ideias impulsionadoras das indispensáveis transformações sociais.

Como o geógrafo usa à bússola para encontrar o rumo certo e o pastor as estrelas 
para se orientar, as palavras com que Mia Couto baptizou os livros que deu à estampa 
funcionam como coordenadas fictícias da sua geografia imaginária. Os termos utilizados 
delimitam a sua praia, configuram o território de pertença onde se inscrevem as referências 
matriciais, reais e simbólicas, que definem uma telúrica identidade, qual rosa-dos-ventos, 
necessariamente irregular, em cujas pontas encontramos: terra (Terra sonâmbula, Nascer 
da Terra), água (rio, chuva, orvalho), animais (sereia, flamingo, leoa), arvores (raiz, 
frangipani); mas, também, mesmo quando ficcionadas, pessoas (Cada homem é uma 
raça, tradutor) e lugares (cidades, Berma de nenhuma estrada, A varanda do frangipani, 
Jesusalém). Esta cosmografia ficaria incompleta sem as dimensões imateriais da magia 
(divindades, Venenos de Deus, Remédios do Diabo) e do imaginário africano (O fio 

2 Parte do texto que se segue foi construída a partir de: Jacinto, 2012.
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das missangas) sem a incorporação de aspetos telúricos (tempo, casa, Antes de nascer 
o mundo) e outras dimensões igualmente intangíveis (Vozes anoitecidas, Estórias 
abensonhadas, mapeador de ausências, vagas e lumes).

A água, a terra, as arvores e os animais são referências que ligam o biólogo ao seu 
departamento original: “Estou deitado sob a grande maçaniqueira na margem do Madzimi. 
Aqui o rio se adoça, em redondo cotovelo, num quase arrependimento. Esta é a arvore onde 
o Avô Mariano vinha espraiar preguiças. (...) Recostado sobre o tempo, o velho Mariano 
ajudava a ensopar o poente. Consoante ele dizia: a tarde é o sonolento bicho, necessita de 
lugar macio e húmido onde cair. O enterro do sol, como o do vivente mal-morrido, requer 
terra molhada, areia fecundada pelo rio que tudo faz nascer” (RC: 257).

As paisagens físicas e humanas são caracterizadas em certas páginas como o melhor 
geógrafo não enjeitaria fazer, a savana descrita como se permanecesse selvagem, intacta, 
conservasse aquele estado de pureza inicial que apenas imaginamos existir em África. Noutros 
trechos, o heterodoxo geógrafo cede o olhar a outras ciências, observa este mesmo meio com 
a perspetiva do antropólogo, do historiador, do etnólogo ou do sociólogo para acrescentar 
novas legendas aos retratos que vai colorindo: “Assim que minha mãe morreu, tinha eu três 
anos, meu pai pegou em mim e no meu irmão mais velho e abandonou a cidade. Atravessou 
florestas, rios e desertos até chegar a um sítio que ele adivinhava ser o mais inacessível. Nessa 
odisseia cruzámos com milhares de pessoas que seguiam em rumo inverso: fugindo do campo 
para a cidade, escapando da guerra rural para se abrigarem na miséria urbana” (JS: 21). 

Gentes, memórias e lugares, mesmo os não georreferenciáveis, dão conteúdo a uma 
geografia literária que incorpora cores, cheiros, saberes, sabores, viagens, vivências e, 
sobretudo, sentimentos, como os que se estabelecem entre as pessoas e os sítios com que 
mais se identificam. Os livros estão impregnados duma percetível topofilia, como defende 
Yi-Fu Tuan, presente quando discorre sobre a perceção, atitudes, valores do meio ambiente, 
tantas vezes analisado a partir de diálogos entre contrários, à luz de oposições binárias entre 
terra e céu, velhos e novos, macho e fêmea, urbano e savana, montanha e mar, mortos e 
vivos, etc.. Ao evidenciar o profundo apego dos personagens às suas origens, ao meio natural 
e construído, isto é, às pequenas pátrias a que ficamos perenemente ligados por indizíveis 
laços afetivos, a sua obra acaba atravessada por uma evidente geografia humanista. 

As complexas teias de relações económicas, sociais, culturais e políticas africanas 
mergulham, através de Mia Couto, no mais profundo da alma moçambicana, são 
devidamente adaptadas às especificidades do país e ao caráter das suas gentes, constituem 
o pano de fundo dum universo literário onde realidade e ficção acabam confundidas. Cada 
livro inédito é um novo roteiro de viagem, guia para um novo contexto sócio-espacial, 
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introdução a uma problemática diferente, abrindo novos caminhos rumo a um mesmo 
destino. A sensibilidade pessoal molda o olhar atento, diferente, único e comprometido 
com que continua a mapear Moçambique e o mundo recorrendo a uma cartografia que 
contém a dose certa de coração e de razão, feita de mapas, reais e mentais, cujas legendas 
afetiva e simbólica os tornam imprescindíveis para memória futura, indispensáveis à 
compreensão dum tempo e dum espaço que preenchem o nosso atual imaginário. 

O atlas que Mia Couto vem laboriosamente desenhando deve conhecer melhor 
sorte que o metafórico mapa, a que aludiu Jorge Luís Borges, onde os “Colégios de 
Cartógrafos” tinham colocado tanto esmero, empenho e rigor científico para “levantaram 
um Mapa do Império, que tinha o Tamanho do Império e coincidia pontualmente com 
ele.” Por mais apurada e perfeita que seja “a Arte da Cartografia”, estamos sempre à mercê 
duma incontornável contingência: “Menos Adictas ao Estudo da Cartografia, as Gerações 
Seguintes entenderam que esse dilatado Mapa era Inútil e não sem piedade o entregaram 
às Inclemências do Sol e dos Invernos.”

A possibilidade deste risco se tornar realidade não pode apagar o abnegado esforço 
de Mia Couto nem a importância duma obra que rasgou horizontes ao alargar a cultura 
territorial sobre Moçambique, que combateu a iliteracia geográfica ao interpelar os leitores 
à reinterpretação da mais íntima geografia que reside em cada um de nós. 

Conclusão

A cumplicidade entre geografia e literatura, reabilitada após uma quebra de confiança 
ocorrida com o advento da moderna geografia, foi aproveitada para perscrutar a 
experiência e o imaginário geográfico latente nas experiências do mundo narradas pela 
pena dum escritor incontornável que se expressa em língua portuguesa: Mia Couto. 
A geograficidade duma obra vasta e multifacetada foi explorada sob duas perspetivas 
complementares: compreender os contornos da geografia e do imaginário geográfico 
dum geógrafo heterodoxo que continua a cartografar laboriosamente uma prodigiosa e 
imaginária geografia.

O presente trabalho é um introito ao longo caminho que se continua a desbravar com 
o objetivo de esboçar a Geografia (literária) de Moçambique segundo Mia Couto. Os 
mapas (mentais) inventados por este mapeador de ausências obedecem à mesma técnica 
cartográfica com que traçou a topografia sentimental da sua mátria, Beira, “a cidade [que] 
não é um lugar. É a moldura de uma vida. A moldura à procura de retrato” (PT: 145).  O 

Rui Jacinto
Legendas à procura dum mapa: a propósito da geografia e do imaginário geográfico de Mia Couto
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atlas deste país imaginado é, pois, o resultado do mapeamento de múltiplos imaginários que 
pairam sobre uma nação plural: “o meu país é um território de muitas nações” (IV: 187). 

As legendas que se encontram disseminadas nos diferentes livros pontuam uma leitura 
precisa e sensível do país, das suas regiões, de lugares inolvidáveis onde o tempo tatuou 
profundas e duradouras memórias. As várias coordenadas temáticas que o autor nos 
fornece ajudam a interpretar os meandros mais labirínticos e recônditos de Moçambique: 
o local e o global (o mundo num grão de areia), o campo e a cidade, o litoral e o interior, 
o norte e o sul, a savana e a fauna, a fragilidade do ambiente exposto à voracidade do 
homem e às incertezas dos riscos naturais, a diversidade cultural, a sociedade com o seu 
penoso rosário de vulnerabilidades (pobreza, desigualdades, exclusão, etc.).

À mercê de tantas legendas espera-nos uma infinidade de mapas, retalhos dum tempo 
e dum espaço cuja compilação terá de ser executada pacientemente, longe da sofreguidão 
dos tempos que correm: “Durante os nove meses, mais e mais me refugiei na solidão do 
escritório. Dei início, então, a uma estranha ocupação, que consistia em desenhar o mapa 
dos regulados da zona de Inhaminga. Desdobrava o mapa, afixava-o numa parede e ficava 
tempos infindos estudando a minha obra, a tentar entender como a geografia se traduzia 
na organização gentílica das populações de Inhaminga” (MA: 320).
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Resumo

No quadro normativo e orientador atual, as paisagens culturais configuram uma 
das tipologias de classificação ou proteção patrimonial, o que releva o papel da 
geografia para captar e descodificar a sua linguagem de estruturação e os seus ativos 
territoriais diferenciadores. É neste contexto que se situa o presente trabalho, o qual 
pretende, por um lado, com base em revisão de literatura da especialidade, analisar o 
conceito de paisagem cultural à luz dos referidos estatutos e, por outro, através de um 
caso de estudo, suportado em investigação de campo, explicitar os atributos da 
paisagem cultural da Serra da Lousã e o correspondente potencial para a sua 
classificação e inclusão na Rede Nacional de Áreas Protegidas.
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Abstract

Protected Landscape of Serra da Lousã: a proposal to value the cultural landscape. 
In the current normative and advisor framework, cultural landscapes are one of the 
types of classification or heritage protection, which brings up the role of geography 
to capture and decode its structuring language and its differentiating territorial 
assets. It is in this context that the present work is situated, which intends, on the 
one hand, based on a literature review of the specialty, to analyze the concept of 
cultural landscape in the light of these statutes and, on the other hand, through a 
case study, supported by field research, to explain the attributes of the cultural 
landscape of Serra da Lousã and the corresponding potential for its classification 
and inclusion in the National Network of Protected Areas.
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Introdução 

Enquanto realidades dinâmicas e complexas, as paisagens culturais são de grande 
importância na Europa, de tal forma que, na atualidade, emergem preocupações quanto 
à sua evolução, designadamente em contexto rural, uma vez que é preciso encontrar 
soluções para conciliar tendências contrastantes, como, por exemplo, a redução das 
atividades geoeconómicas primárias, a diminuição e o envelhecimento da população, o 
abandono do espaço rural (campos, bosques, estruturas edificadas) ou a procura crescente 
das “sociedades globais por alimentos, biomassa e proteção da natureza” (Schulp et al., 2019, 
p. 333), sem esquecer, como menciona O’Donnell (2017), outros desafios que resultam 
de mudanças globais ainda mais profundas e fraturantes (clima, urbanização, demografia, 
migração, tecnologias de informação e comunicação).

O reconhecimento e a proteção internacional das paisagens culturais estão entre os 
progressos relevantes no domínio normativo desde a última década do século XX. Em dois 
momentos-chave, a saber: 1992 e 2000, duas entidades de referência – a UNESCO e o 
Conselho da Europa, respetivamente – tomaram decisões de enorme importância quanto a 
esta questão. Por um lado, da reunião de peritos sobre paisagens culturais que decorreu em 
França, em 1992, resultou, pela primeira vez, a identificação e a salvaguarda desse tipo de 
bens no âmbito de um instrumento jurídico internacional. De outro modo, na “Convenção 
Europeia da Paisagem” (Florença, outubro de 2000), constata-se “[…] que a paisagem 
desempenha importantes funções de interesse público nos campos cultural, ecológico, ambiental e 
social” (Decreto n.º 4/2005, de 14/02, in Diário da República, I Série-A, n.º 31, p. 1017), 
tal como é destacada a “[…] interação entre fatores naturais e humanos” (Kladnik et al., 
2017, p. 133), a “necessidade urgente de inventário e monitorização da paisagem” (Husukic & 
Zejnilovic, 2018, p. 271), e a centralidade da ação e interpretação humanas.

Mas a paisagem cultural, enquanto expressão geográfica de uma relação harmoniosa 
entre o ser humano e o ambiente natural, constitui, igualmente, uma referência para 
classificar áreas com elevado valor natural, cultural ou paisagístico no plano nacional, o 
que, em Portugal, está materializado, sobretudo, na Rede Nacional de Áreas Protegidas 
(RNAP), em particular através da categoria de paisagem protegida. Com cerca de 29% 
do total da rede atual, estas últimas configuram casos significativos dessa interação, sendo 
reconhecidas pela sua importância nacional, regional ou local, como, por exemplo, a Arriba 
Fóssil da Costa da Caparica, a Serra da Gardunha ou a Rocha da Pena, respetivamente. 

A Serra da Lousã, na extremidade ocidental do bloco noroeste da Cordilheira Central 
Portuguesa, apresenta características de uma paisagem cultural com potencial para 
classificação e inclusão na RNAP.

Paulo Carvalho e Luiz Alves
Paisagem Protegida da Serra da Lousã: uma proposta de valorização da paisagem cultural 
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Paisagens culturais: relevância patrimonial e interesse público 

Reconhecimento internacional das paisagens culturais 

O reconhecimento da dimensão patrimonial e do interesse público das paisagens é 
uma evidência em diversos documentos orientadores ou normativos internacionais desde 
a segunda metade do século passado, como, por exemplo, a “Carta Internacional sobre a 
Conservação e o Restauro de Monumentos e Sítios” (Veneza, 1964), a “Convenção para 
a Proteção do Património Mundial Cultural e Natural” (Paris, 1972), a “Convenção para 
a Salvaguarda do Património Arquitetónico Europeu” (Granada, 1985) ou a “Convenção 
Europeia da Paisagem” (Florença, 2000), de que resultaram contributos decisivos, 
nomeadamente o alargamento do conceito de monumento histórico, que passa a englobar 
não só as criações arquitetónicas isoladas, mas também os sítios urbanos ou rurais – para 
além da valorização do espaço envolvente (contexto relacional dos bens); o reconhecimento 
que “[…] determinados lugares da Terra com um valor universal excecional pertencem 
ao património comum da humanidade” (UNESCO, 2021a, p. 9); a afirmação de três 
categorias no património arquitetónico: monumentos, conjuntos e sítios (obras conjuntas 
do ser humano e da natureza); o compromisso de “[…] promover a proteção, a gestão e o 
ordenamento da paisagem e organizar a cooperação europeia neste domínio” (COE, 2021, p. 3), 
respetivamente – para além de outros progressos gerais significativos, como, por exemplo, 
a defesa dos princípios da conservação integrada ou a participação pública dos cidadãos.

Contudo, a preocupação quanto às “[…] evidências de simbiose ou harmonia entre 
natureza e sociedade que chegaram aos nossos dias” (Puente Fernandéz, 2011, p. 8), na ótica da 
proteção e valorização de locais que apresentam “[…] um valor universal excecional do ponto 
de vista histórico, estético, etnológico ou antropológico” (UNESCO, 2020, p. 2), transparece, 
pela primeira vez, “na reunião do grupo de peritos em paisagens culturais, realizada em La 
Petite Pierre, em 1992, sob o auspício da UNESCO” (Carvalho, 2009, p. 88). Deste modo, 
a “Convenção do Património Mundial tornou-se o primeiro instrumento jurídico internacional 
a reconhecer e a proteger as paisagens culturais1” (UNESCO, 2021a, p. 81).

Na atualidade, a Lista do Património Mundial inclui 114 sítios classificados como 
paisagens culturais (UNESCO, 2021), o que representa 10,2% do total dos bens 

1 Mediante três categorias: as paisagens desenhadas e criadas intencionalmente pelo ser humano (como os 
jardins e os parques); as paisagens que evoluíram organicamente (repartidas entre as que se mantêm vivas e as 
que representam relíquias do passado) e a paisagem cultural associativa, cuja inclusão na Lista do Património 
Mundial é justificada “pela força da associação de fenómenos religiosos, artísticos ou culturais do elemento natural” 
(UNESCO, 2021a, p 83).
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inscritos (1121), distribuídos por 62 países dos 5 continentes. Portugal ocupa um lugar 
destacado nesta categoria – está a par da Espanha (ambos com quatro bens classificados) 
e apenas é superado por cinco países: França e Itália; Alemanha, China e Reino Unido, 
com oito e cinco paisagens culturais, respetivamente (UNESCO, 2021b) – na sequência 
do reconhecimento do Alto Douro Vinhateiro (2001), da Paisagem Cultural de Sintra 
(1995), da Paisagem da Cultura da Vinha da Ilha do Pico (2004) e do Santuário do Bom 
Jesus do Monte em Braga (2019). 

Por outro lado, o processo de reconhecimento das paisagens culturais ocorreu 
também no seio de organizações centradas na proteção da vida natural e da biodiversidade 
como é o caso da União Internacional para a Conservação da Natureza, que considera 
a paisagem cultural (no âmbito da categoria “V. Protected landscape/seascape”) como 
“Uma área protegida onde a interação das pessoas e da natureza ao longo do tempo produziu 
uma área de caráter distinto com valor ecológico, biológico, cultural e cénico significativo” 
(Dudley, 2008, p. 20). 

Realidade nacional: as paisagens culturais no contexto das áreas protegidas 

Em Portugal, de acordo com o regime jurídico da conservação da natureza e da 
biodiversidade (Decreto-Lei n.º 142, de 24 de julho de 2008, na sua redação atual), a 
paisagem protegida é reconhecida como uma “[…] área que contenha paisagens resultantes 
da interacção harmoniosa do ser humano e da natureza, e que evidenciem grande valor estético, 
ecológico ou cultural” (Diário da República, 1.ª série, n.º 202, 2015:8991) e constitui uma 
das seis tipologias de classificação a adotar no continente.

Com efeito, a RNAP é a expressão mais visível da concretização dos desígnios da 
conservação da natureza, integrando no presente quase cinco dezenas de Sítios, ao abrigo 
das categorias de Parque Nacional (1), Parque Natural (14), Reserva Natural (11), 
Paisagem Protegida (14), Monumento Natural (7) e Área Protegida Privada (1), repartidos 
por todas as regiões de Portugal. Para um retrato completo da realidade nacional é 
necessário adicionar a esse efetivo mais de uma centena de sítios com estatuto de proteção/
classificação ao abrigo de legislação comunitária (como é o caso da Rede Natura 2000, 
uma rede ecológica à escala da União Europeia, centrada na proteção e gestão de espécies 
de fauna e flora selvagens, e na conservação de habitats naturais ameaçados) e ao nível 
de regimes de conservação e proteção internacionais (Convenção de Ramsar, Reservas 
Biogenéticas do Conselho da Europa, Reservas da Biosfera da UNESCO, entre outros).

Paulo Carvalho e Luiz Alves
Paisagem Protegida da Serra da Lousã: uma proposta de valorização da paisagem cultural 
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As catorze áreas classificadas como paisagem protegida representam atualmente cerca 
de 29% da RNAP, encontrando-se distribuídas pelas diversas regiões do país. Destas, 
apenas duas configuram paisagens protegidas de âmbito nacional: a Serra do Açor 
(classificada em 1982), com 373,40 ha, no concelho de Arganil, e a Arriba Fóssil da Costa 
da Caparica (1984), com 1599 ha, nos concelhos de Almada e Sesimbra.

Como paisagens protegidas de âmbito regional, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 19/93, de 23 
de janeiro, foram classificados a Albufeira do Azibo (1999; Macedo de Cavaleiros e Bragança); 
o Corno de Bico (1999; Paredes de Coura); as Lagoas de Bertiandos e São Pedro de Arcos 
(Ponte de Lima; 2000); e a Serra de Montejunto (Alenquer e Cadaval; 1999). No contexto do 
Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho, encontram-se classificadas três paisagens protegidas 
regionais: o Litoral de Vila do Conde e Reserva Ornitológica do Mindelo (2009; Vila do 
Conde), a Serra da Gardunha (2014; Castelo Branco e Fundão) e o Parque das Serras do 
Porto (2017; Gondomar, Paredes e Valongo); e cinco paisagens protegidas locais: o Açude da 
Agolada e o Açude do Monte da Barca (2010; Coruche), a Rocha da Pena e a Fonte Benévola 
(2010; Loulé), as Serras do Socorro e Archeira (2012; Torres Vedras).

Quanto à dimensão territorial das paisagens protegidas, os valores estão repartidos 
no intervalo de variação entre 266,40 ha (Açude da Agolada) e 10547 ha (Serra da 
Gardunha). A média não atinge os 2400 ha, valor modesto quando comparado com a 
dos sítios integrados nas categorias de reserva natural (6674 ha) e parque natural (44379 
ha). Por outro lado, regista-se a particularidade de algumas áreas inicialmente classificadas 
nesta categoria terem sido reclassificadas como parques naturais, a saber: Litoral Norte 
(2005), Sintra-Cascais (1994) e Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina (1995).

Após a análise centrada na relação da paisagem cultural com os estatutos de proteção 
e valorização patrimonial, a segunda parte deste trabalho apresenta um breve retrato 
territorial da Serra da Lousã e explicita as suas qualidades para efeito de classificação ao 
abrigo do quadro normativo das áreas protegidas em Portugal.

Serra da Lousã: retrato territorial e qualidades para integração na RNAP 

Traços de uma geografia singular 

A Serra da Lousã estende-se pelos concelhos de Castanheira de Pera, Figueiró dos 
Vinhos, Góis, Lousã, Miranda do Corvo, Penela e Pedrógão Grande, das atuais NUTS 
III de Coimbra e Leiria.
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Embora se reconheçam vestígios pré e proto-históricos como estruturas funerárias (em 
pontos elevados, como, por exemplo, o Cabeço da Aigra, a Safra, a Lomba da Tarrastreia, 
o Penedinho Branco ou o Viso do Esporão), gravuras rupestres (junto à Portela do Vento) 
e fragmentos líticos (em Pedrógão Grande e Lousã); marcas do período romano (nas 
minas da Escádia Grande, em Alvares/Góis, e no perímetro urbano da Lousã, entre 
outros); registos coevos da reconquista cristã e fundação da nacionalidade (por exemplo, 
as castelos da Lousã e Miranda do Corvo); o incremento do povoamento no interior da 
montanha só deve ter ocorrido a partir da segunda metade ou do final do século XVI 
(Carvalho, 2005).

O período censitário moderno (com início em 1864), no que diz respeito à população 
e ao povoamento, permite fixar como principais tendências evolutivas da Serra da Lousã, 
o crescimento demográfico, com diferente ritmo, até às primeiras décadas ou aos meados 
do século XX, quando genericamente são alcançados os valores máximos de população 
residente, ao qual sucede, para a esmagadora maioria dos concelhos (Lousã e Miranda 
do Corvo são as exceções), com pequenas oscilações intercensitárias, o decréscimo 
populacional e o envelhecimento acelerado. O declínio da população residente é mais 
intenso nas freguesias com maior área ou totalmente inseridas na Serra da Lousã: 
Coentral, Campelo e Espinhal, as quais, tendo registado máximos demográficos em 1911 
(com 661, 2024 e 3321 residentes, respetivamente), apresentavam em 2011, pela ordem 
indicada, 100, 278 e 775 residentes, o que traduz uma diminuição de 85%, 86% e 77% 
no período de um século (Carvalho e Alves, 2021). 

Não obstante a saída da população, o abandono das estruturas edificadas e dos espaços 
produtivos em diversos lugares – efeitos de uma crise profunda que abalou o mundo rural, 
em geral, e as montanhas, em particular –, emergem, ainda na primeira metade dos anos 
70, sinais de revitalização em alguns antigos povoados, através de atores e de processos de 
geometria variável (com destaque para a residência secundária), situação que conheceu 
novas dinâmicas nas últimas duas décadas, designadamente no contexto das “Aldeias do 
Xisto”, induzidas por linhas de ação e incentivos para a renovação, ampliação ou criação 
de redes de infraestruturas; requalificação de espaços públicos; recuperação de fachadas e 
coberturas de imóveis; novas atividades económicas (em particular artesanato, cafetaria, 
restauração, alojamento, animação turística); estruturas de animação permanente; e 
calendário de eventos.

Paulo Carvalho e Luiz Alves
Paisagem Protegida da Serra da Lousã: uma proposta de valorização da paisagem cultural 
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Atributos da paisagem cultural 

Na sequência da caracterização geográfica do território, explicitam-se os valores 
ecológicos e culturais da Serra da Lousã, bem como a perspetiva para a classificação desta 
paisagem cultural e para a posterior integração na RNAP.

O reconhecimento do valor ecológico da Serra da Lousã tem como referência 
incontornável a Resolução do Conselho de Ministros n.º 76/2000, de 5 de 
julho, no âmbito da Rede Natura 2000, a qual consagrou o Sítio Serra da Lousã 
(PTCON0060), com uma área de 15158 ha, nos concelhos de Castanheira de 
Pera (3026,28 ha), Figueiró dos Vinhos (2455,36 ha), Góis (4539,51 ha), Lousã 
(3788,20 ha) e Miranda do Corvo (1348,23 ha), com base na identificação de 16 
habitats naturais e seminaturais (anexo B-I do Decreto-Lei n.º 49/2005) – 3 dos 
quais são considerados prioritários –, e 9 espécies de fauna representadas no anexo 
B-II do Decreto-Lei n.º 49/2005 – 3 delas prioritárias –, sendo que 49,2% do SIC 
Serra da Lousã é abrangido por estes habitats. Essa importância é, ainda, reforçada 
pela inclusão de outras 18 espécies nos anexos B-IV e B-V do referido diploma, 5 
de flora e 13 de fauna (anfíbios e repteis, invertebrados, mamíferos, peixes, flora 
e aves). O correspondente “Plano Sectorial” reconhece na área classificada um 
assinalável “[…] interesse paisagístico, com imponentes cristas quartzíticas de valor 
geomorfológico significativo, acompanhadas pela existência de cascalheiras (depósitos de 
vertente) (8130*), áreas importantes para a manutenção de ecótipos de elevado valor 
genético” (ICNB, s/d, p. 1).

Porém, a dimensão cultural e estética das suas paisagens – aqui entendidas enquanto 
expressão grandiosa de uma relação secular entre o ser humano e o ambiente natural, 
segundo uma abordagem holística (estruturas edificadas, campos de cultivo, parcelas 
florestais, fauna e flora, entre outros elementos matriciais) e de continuidade territorial 
– apresenta, de igual modo, uma inegável dimensão patrimonial e de interesse público, 
o que, em função do regime jurídico da conservação da natureza e da biodiversidade 
(Decreto-Lei n. 242/2015, de 15 de outubro, que procede à 1.ª alteração ao Decreto-Lei 
n.º 142/2008, de 24 de julho), permite aos municípios ou a quaisquer entidades públicas 
ou privadas propor a sua classificação como área protegida (de acordo com a tipologia 
e categoria considerada adequada aos objetivos referidos) e, assim, em articulação com 
os demais agentes e entidades relevantes nesta matéria, assumir a responsabilidade de 
contribuir para a conservação, a proteção e a valorização da Serra da Lousã (Carvalho e 
Alves, 2021).
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Com efeito, o valor cultural relevante da Serra da Lousã é evidente sobretudo em 
algumas das suas pequenas aldeias2 (fot. 1), as quais, com uma trajetória singular, em que 
o isolamento e a escassez de recursos materiais condicionaram a modelação da paisagem, 
revelam na atualidade uma sequência harmoniosa de marcas estruturais de ocupação e 
utilização do solo, desde a forma dos aglomerados, a arquitetura das estruturas edificadas 
ou a organização dos antigos campos de cultivo e das parcelas de floresta autóctone na 
proximidade desses povoados (Carvalho e Alves, 2021). 

Completam esta tela, porquanto acrescentam valor sem comprometer a continuidade 
espacial do conjunto a delimitar – de outra forma, a inclusão de espaços isolados/
descontínuos, com o inevitável arrastamento de outras áreas sem valor para o conjunto, 
confundindo-se o excecional com o banal, levaria a uma geografia artificial da área 
protegida –, o castelo da Lousã (com origem na segunda metade do século XI e classificado 
como Monumento Nacional em 23/06/1910); as ermidas da Senhora da Piedade (com 

2 As aldeias de Candal, Casal Novo, Cerdeira, Chiqueiro e Talasnal foram classificadas como conjuntos de 
interesse municipal por decisão da Câmara Municipal da Lousã (Edital n.º 543/2015, publicado no Diário da 
República, II Série, n.º 117, de 18/06/2015, a página 16391). 

Fot 1 - Candal, Lousã (Fotografia de Paulo Carvalho e de Luiz Alves, tirada em setembro de 2020).

Paulo Carvalho e Luiz Alves
Paisagem Protegida da Serra da Lousã: uma proposta de valorização da paisagem cultural 
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génese no século XV); os poços da neve e a capela contígua (século XVIII), dedicada a 
Santo António (conjunto classificado como Imóvel de Interesse Público em 03/01/1986); 
a Catraia, outrora uma importante escala para os fluxos que cruzavam a montanha, entre 
outros elementos e locais de valor patrimonial.

Conclusão 

Este trabalho apresentou como eixo norteador do referencial teórico, a paisagem 
cultural e o modo como esta última assumiu uma dimensão patrimonial e de interesse 
público, em particular quando foi reconhecida no âmbito de documentos orientadores, 
quadros normativos ou estatutos de proteção/classificação, na amplitude da esfera 
internacional ao contexto nacional, o que explica a sua relevância como instrumento de 
preservação e valorização do território. 

No caso da Serra da Lousã, apesar da sua inclusão na Rede Natura 2000, é fundamental 
o reconhecimento do seu elevado valor natural, cultural e estético, através de um estatuto 
de proteção adequado que permita aos municípios e demais entidades e atores relevantes a 
implementação de um modelo de gestão territorial adequado às finalidades da salvaguarda 
e da valorização dos principais ativos patrimoniais do território.

Uma vez que são evidentes as qualidades das suas paisagens, o avanço do processo 
de classificação da Serra da Lousã – para o qual é necessário aprovar o correspondente 
regulamento de gestão (com a delimitação geográfica da área a incluir) –, depende, 
em primeira instância, de uma decisão de natureza política (local ou nacional), a qual 
antecede a fase de participação pública, e, por último, resultará a versão consolidada do 
estatuto considerado como o mais adequado ao território em análise.

Importa recuperar o tempo perdido, pois a paisagem cultural e o que dela é suposto 
proteger e valorizar não pode esperar… 
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Resumo

No Nordeste do Brasil, na pesca artesanal extrativa marinha, predomina a captura 
em pequena escala, a unidade familiar é a principal fornecedora de mão de obra. Na 
praia de Barra Grande, em Cajueiro da Praia – Piauí, o modo de produção segue a 
lógica da economia de subsistência, nos últimos anos a captura do pescado e a 
reprodução social em unidades familiar, tem diminuído à medida que os territórios de 
pescadores são ocupados por grandes empreendimentos turísticos. O estudo tem 
como proposta identificar as causas do declínio e fragmentação da pesca artesanal 
marinha na localidade.
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Abstract

Fragmentation in Fishing Territory: the decline of artisanal marine fishing in Barra 
Grande, Cajueiro da Praia-PI. In Northeast of Brazil, in marine extractive artisanal 
fishing, small-scale capture predominates, with the family unit being the main labor 
supplier. In the Barra Grande beach in Cajueiro da Praia - PI, the mode of production 
follows the logic of subsistence economics. Over the last years, the catch of fish and 
social reproduction in family units have been declining as the territories of fishermen’s 
are occupied by large tourist enterprises. The study proposes to identify the causes of 
the decline and fragmentation of artisanal marine fishing in the locality.
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Introdução

Os primeiros relatos sobre a pesca no Brasil, dão conta da sua importância a partir 
do final do século XVI, as populações indígenas, habitantes da zona costeira do Brasil, 
faziam uso do mar para obtenção de alimentos com algumas armadilhas para a captura de 
pescado, com o emprego da cestaria nas pescarias. Segundo Cardoso (2002), uma herança 
deixada pelas diversas nações indígenas na cultura da pesca brasileira.

A pesca artesanal no Brasil durante o período colonial, à exceção da pesca da baleia, 
segundo Diegues (1983), se fazia nas comunidades indígenas e no quadro da policultura 
litorânea. A partir do final 1960 e meados de 1970, alguns trabalhos de sociólogos e 
antropólogos ganharam densidade metodológica e teórica, enfocando as mudanças 
sociais, para o autor, nessa época, a pesca e as comunidades de pescadores começaram a ser 
percebidas dentro de um contexto mais amplo da sociedade nacional. Durante esse período, 
à medida que as pesquisas científicas avançam em outros campos a Geografia da pesca quase 
ficou esquecida, somente nas duas últimas décadas deste século o quadro começou a mudar.

Em sua tese Geografia(s) da Pesca Artesanal Brasileira, Quaresma De Paula 
(2018) aponta para a falta de diálogo da Geografia com outras áreas do conhecimento 
principalmente no Brasil, segundo o autor, “[…] a Geografia tem capacidade de dialogar no 
campo das ciências humanas, pois compartilham de problemáticas e implicações institucionais 
e históricas semelhantes”, no entendimento do autor “o encontro entre Geografia e demais 
ciências humana e sociais pode e deve ser potencializada com outras áreas sem suprimir a 
contribuição de cada ciência”.

As primeiras definições e discussões a respeito do tema da pesca e do pescador 
artesanal, consideravam as características internas das comunidades e suas relações sociais, 
sem se importar com as práticas produtivas e organizacionais, específicas da arte de pescar, 
o que resultou na comparação entre esses e camponeses ou produtores rurais. 

A regulamentação de Lei específica e critérios para definição do que é ser pescador 
artesanal e/ou o que seja pesca artesanal, pelos órgãos governamentais brasileiro, tem 
dificultado os procedimentos para levantamento de dados estatísticos sistemáticos, para se 
estimar a população dos pescadores artesanais, a frota pesqueira, as artes da pesca e a própria 
produção, oriunda dessa categoria, enquanto boa parte da pesca industrial que desembarca 
em entrepostos pesqueiros pelo Brasil, parte seja proveniente da pesca artesanal.  

No Nordeste do Brasil, na pesca artesanal extrativa marinha, predomina a captura 
de pequena escala, e a unidade familiar é a principal fornecedora da mão de obra para o 
setor, há predominância de embarcações de pequeno porte e petrechos de baixa predação, 

Ulisses de Andrade Lima e Francisca Cardoso da Silva Lima
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em muitos casos, o pescador não é o proprietário da canoa e a relação de trabalho 
predominante é a informalidade, geralmente utilizam o sistema de partilha baseado na 
produção, acordado entre o proprietário, o mestre e os tripulantes.

Para entender os pescadores artesanais, faz-se necessário esclarecer que eles possuem 
uma organização, códigos de valores que lhes são importantes e que possuem raízes 
profundas, uma vez que foram adquiridas ainda na infância. No entanto, os avanços 
tecnológicos vêm provocando mudanças na organização social e produtiva nessas 
comunidades, pelo modo como essas modificações são impostas, incorporadas ou não, 
isso requer novos ajustamentos das comunidades em suas atividades diárias, com as quais 
estão intimamente ligadas por forças de tradição.

Dada à escassez da produção pesqueira oriunda da pesca artesanal marinha, a praia 
de Barra Grande, em Cajueiro da Praia no Piauí, atravessa períodos de transformações 
com o advento do turismo em massa, em que a demanda pelo consumo de  pescado tem 
se intensificado, puxado por esse seguimento, com o surgimento de hotéis, pousadas e 
restaurante a oferta do pescado não acompanhou a demanda proporcionada pelo setor, 
tornando-se deficitária por estar centrada no modelo tradicional de companha de pequena 
produção, sob uma lógica de produção de subsistência. 

Para o entendimento dos motivos da permanência dos pescadores nesse seguimento, 
iniciamos estudos acerca da pluriatividade e reprodução social dos pescadores artesanais 
marítimos na comunidade, que teve início durante trabalho de pesquisa de Pós-graduação 
no ano de 2011, foi esse trabalho que nos proporcionou a oportunidade de desenvolver 
outros estudos referentes a pesca artesanal marinha no Piauí. 

Este estudo tem como proposta, identificar as causas do declínio e fragmentação na 
pesca artesanal marinha na praia de Barra Grande, no município de Cajueiro da Praia – 
Piauí, e entender como isso atinge a reprodução social e cultural dos pescadores local, que 
seguem o modelo tradicional de pequena produção.

Como metodologia partimos de um balanço bibliográfico a respeito da pesca artesanal 
no Brasil, especificamente voltado para a região litorânea do Nordeste, a fim de alicerçar o 
trabalho de pesquisa, conforme as discussões que têm acontecido no âmbito da academia 
e de organismos ligados à pesca, com a finalidade de compreender o quadro em que se 
encontra a pesca artesanal marinha.

A descrição etnográfica participativa, foi escolhida como método, privilegiando 
a identificação de aspectos sociais, culturais e econômicos para a compreensão das 
manifestações materiais e culturais observadas, a fim de entendermos o pescador artesanal, 
seu modo de vida e seu modo de reprodução social e material.
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A pesquisa qualitativa ampliou-se com as entrevistas exploratórias e semiestruturadas, 
que surgiram de diálogos e histórias de vida, depoimentos foram gravados, no que se refere 
a assuntos de interesse do pesquisador, assim como do grupo pesquisado, que forneceram 
pistas para uma reflexão com relação ao lugar e as trajetórias de vidas dos pescadores local, 
culminando na formulação dos questionamentos para entrevistas e questionários.

Ao estudo descritivo, seguiu-se uma aproximação com a realidade a qual vivem esses 
pescadores, com informações secundárias colhidas em campo, na Colônia Z-6 e em 
órgãos governamentais, a fim de compreender aspectos relacionados à produção pesqueira 
na região e sua reprodução social. 

Caracterização da área de estudo

A praia de Barra Grande, situa-se no município de Cajueiro da Praia, entre as 
coordenadas 02º55”40””S e 41º24”40””W, no extremo norte do Estado do Piauí, 
com uma faixa de praia com quatro quilômetros de extensão. Compõe a microrregião 
do litoral piauiense e constitui também o limite leste da APA do Delta do Parnaíba, 
correspondente ao Piauí. A produção pesqueira local já ocupou lugar de destaque, 
atualmente o desenvolvimento do turismo passou a ser a principal atividade econômica, 
que se soma ao comércio no ramo de hotelaria, pousada, aluguel de casas para temporada, 
bares e restaurantes, enquanto a pesca passou a ocupar uma posição secundária.  

As pressões exercidas pela especulação imobiliária na zona costeira do Estado, vêm se 
intensificando a cada ano no sentido de ocupar grandes áreas com a construção de casas de 
veraneio, pousadas, bares e restaurantes, visando principalmente os espaços privilegiados, 
aqueles bem próximos ao mar que ainda estão ocupados por pescadores e seus familiares, 
próximos de seus territórios de trabalho e espaços de vivência. 

Nos últimos anos, a supervalorização dessas áreas de praias, se tornou objeto de 
cobiça do mercado imobiliário, os pescadores até então, representavam a grande maioria 
dos moradores, mas ultimamente estão perdendo esses espaços, sendo pressionados por 
especuladores e proprietários de pousadas que de certa forma “privatizam” os espaços de 
praia na frente de seus empreendimentos, pressionados muitos dos pescadores venderam 
suas casas e fixaram residências em locais cada vez mais distantes da praia. 

Com o turismo, a instalação de pousadas, hotéis e construção de residências de veraneio, 
aos poucos se ampliam sobre áreas de praias, sobrepondo-se de maneira visível à produção 
pesqueira, ocupando parte da mão de obra local, que até então parte dessa era voltada para 
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a pesca artesanal. Segundo Ferreira (2012 apud Lima 2013) a recente transformação desse 
povoado em destino turístico, fez com que distintas lógicas, valores e práticas entrassem em 
convívio, antigos moradoras passaram a dividir espaço com novos habitantes, com novos 
hábitos, outras culturas, procedentes de diferentes cidades, estados e países. 

Entre esses empreendimentos destaca-se o ramo de hotelaria, geralmente apoiados pelo 
poder público estadual ou municipal que direto ou indiretamente promovem a remoção 
das famílias de pescadores artesanais para locais mais distantes, esse deslocamento ou 
desterritorialização dessas famílias torna a atividade pesqueira vulnerável, que tende a 
fragmentar-se, quebrando o elo de companheirismo e os laços de compadrio que há entre 
esses comunitários e seus grupos familiares. As mudanças na organização social e produtiva 
na comunidade que passa por modificações impostas, incorporadas ou não, com novos 
ajustamentos nas suas atividades diárias, com as quais ainda estão intimamente ligadas 
por forças de tradição.

Novos postos de trabalho foram sendo abertos e incorporados junto com o incremento 
de tecnologias, e assim a demanda por mão de obra em diversas áreas foram sendo 
ocupadas por parte dos comunitários à medida que esses foram se adaptando à nova 
realidade local, com a oferta de trabalhos temporários, seja na construção civil, na locação 
de casas, trabalho de garçom e cozinheira(o), contribuindo para a diminuição do êxodo 
da população mais jovem, que saiam em busca de novas oportunidades de trabalho em 
outras cidades. 

A desterritorialização e a perda de espaços de vivência dessas populações tradicionais 
vêm sendo alteradas em consequências  dessas mudanças, pois a possibilidade de novas 
oportunidades de trabalho e emprego, no setor do turismo, passou a atrair o interesse dos 
jovens, que antes tinham na pesca a principal ocupação, quando não migravam para outras 
cidades, a escolha pelo trabalho assalariado em empreendimentos turísticos trouxe impactos 
significativos para esses comunitários e para a pesca, uma vez que essa não assegura a 
reprodução social dos pescadores local e também não atende à demanda local pelo pescado.

Discussão

A produção de pescado, no litoral do Piauí, é eminentemente artesanal, os barcos 
piauienses que operam na captura de camarões e peixes diversos, atuam, basicamente, entre 
as barras do rio Preguiça, no Maranhão, até as imediações da divisa do Piauí com o Ceará. 
É comum encontrar, na região, barcos pesqueiros dos dois estados. O levantamento dos 
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recursos pesqueiros no ano de 1999, realizado pela Federação das Indústrias do Estado do 
Piauí – (FIEPI), publicado em 2001, aponta para uma produção pesqueira “decadente” e 
em declínio. Segundo esse relatório, a explicação estaria na instabilidade econômica vivida 
no Brasil, na década de 80 do século passado. 

No início dos anos 90, a comunidade através da associação dos pescadores, foi contemplada 
com um projeto do Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural do Nordeste – (PAPP), 
que previa a instalação de um entreposto de pesca, uma fábrica de gelo e a melhoria da frota 
pesqueira com canoas maiores e capazes de proporcionar o aumento da produção pesqueira 
local, substituindo, assim as embarcações tradicionais (fot. 1), por serem pequenas e incapazes 
de alcançar pesqueiros mais distantes da costa, em média essas embarcações tinham entre cinco 
e sete metros de comprimento e com propulsão a vela e remo.

Fot. 1 - Embarcações tradicionais de pesca marinha (Fotografia de Lima, tirada a 18/07/2019).

Pouco tempo após a instalação do entreposto com a fábrica de gelo o projeto começou 
a fracassar e em seguida foi abandonado pela associação dos pescadores, sem nenhuma 
explicação e apontado por técnicos do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – 
(IPEA) em 1996, como um dos projetos que fracassaram por falta de conhecimento 
operacional e administrativo da parte dos gestores e sugere que esse e outros projetos 
teriam sofridos interferência profunda de intermediários sem nenhum conhecimento 
do projeto. Segundo o mesmo relatório, para usufruir dos recursos, taxas e retenção de 
valores, deveria ser cobrado dos associados para o pagamento das despesas que seriam 
geradas com o consumo de energia elétrica e a manutenção periódica dos equipamentos 
da fábrica, despesas que os associados não assumiram. 

O levantamento dos recursos pesqueiros realizado pela FIEPI, já havia demonstrado uma 
queda desde 1984, bem antes do implemento do projeto, quando apresentou apenas 10% (dez 
por cento) do total desembarcado no litoral do Piauí, em 1989, caiu para 3% (três por cento) 
e em 1994, representou apenas 2% (dois por cento). A partir da instalação do entreposto nada 
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mudou em relação à produtividade e a explicação dada pelos dirigentes da associação, é que 
isso teria ocorrido porque os pescadores não conseguiram se adaptar às novas embarcações 
tendo em vista que essas geravam mais despesas que as canoas tradicionais.

A imposição de novo modelo, centrado no modo capitalista de produção pesqueira 
em comunidades de pescadores artesanais, tem sido conflituosa e essa relação é apontada 
como a causa principal da desorganização social, decadência da pesca artesanal e perca da 
capacidade de reprodução social dos pescadores em diversas regiões do Brasil.

Dado às circunstâncias dos processos de “modernização”, os quais não foram 
acompanhados pelos pescadores local, esses procuraram adaptar-se ao universo de 
oportunidades surgidas com o turismo. Utilizamos a descrição de Saco dos Anjos (2004), 
para dizer que eles “reforçam o perfil multiocupacional” que é bastante comum em vários 
setores da produção nacional, empregada, inclusive por camponeses e agricultores, como 
alternativa ocupacional no intuito de promover o bem-estar da unidade familiar. Por 
meio de trabalhos, tanto formais, quanto informais, os empregos temporários dentro 
ou fora da pesca, a diversificação das atividades não pesqueiras é ativada conforme a 
capacidade de ajustamento da unidade familiar às condições econômicas locais vigentes, 
como a oportunidade de trabalho na comunidade.

Quanto ao incremento de políticas públicas, através de crédito cedido à associação dos 
pescadores, tinha o propósito de transformar o modelo tradicional de pequena produção 
em modelo de grande escala aproveitando o fluxo do turismo. Segundo o relatório do 
IPEA, os projetos do PAPP – no caso os pescadores artesanais do Nordeste - não atingiu a 
sua finalidade porque em alguns casos as associações estavam desativadas ou abandonadas, 
ou não receberam informações técnicas para gerir o projeto. No caso da associação de 
pescadores de Barra Grande, as dívidas dos associados se acumularam ao longo dos anos 
seguintes, tendo em vista que eles haviam adquiridos novas embarcações, como desistiram 
do projeto, desistiram também das embarcações, consequentemente isso levou à falência 
o modelo proposto, e o retorno aos moldes tradicionais de produção de subsistência. 

Proprietários de hotéis, pousadas e restaurantes de Barra Grande, compram pescado no 
mercado externo, seja em Luís Correia e Parnaíba, no Piauí, distante da comunidade cerca 
de quarenta e sessenta quilômetros respectivamente, ou em Camocim, no vizinho Estado do 
Ceará, pouco mais de oitenta quilômetros de distância, a escassez em alguns períodos do ano 
é sentida pela população local. Há poucos pontos de vendas de pescado na comunidade e em 
Cajueiro da Praia, sede do município, vendedores de pescado relatam que trazem peixes de 
Camocim (CE), geralmente por encomenda, para não correr o risco de ficar com o produto 
por muito tempo, segundo informantes a revenda depende da temporada de férias, que vai de 
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julho a dezembro, depois só no período carnavalesco, isso faz com que esses comerciantes sejam 
submetidos à lógica de um mercado sazonal e flutuante, favorável apenas nesses períodos.

Durante a primeira etapa de percurso do trabalho de campo, passamos a observar o 
dia a dia dos comunitários e identificar entre eles os pescadores, no início a expectativa 
era encontrar o maior número possível desses trabalhadores e suas embarcações e a partir 
daí definir a amostragem, depois de uma semana eram sempre os mesmos sujeitos, 
como não variava muito, optou-se por aqueles estavam mais presentes na praia e em 
suas embarcações, o grupo era formado de vinte e oito pescadores entre proprietários, 
mestres e tripulantes, com idades que variava entre vinte e mais de sessenta anos de 
idade e quinze embarcações. Segundo nossos informantes, nem sempre havia tripulantes 
suficientes para uma companha, por falta de mão de obra às vezes deixavam de ir pescar, 
nessas conversas, em outros momentos eles reclamavam da explotação do pescado por 
embarcações provenientes de outros estados vizinhos, que operavam com redes de arrasto. 

A falta da mão de obra na pesca tem ocorrido na própria unidade familiar dos 
pescadores, entre os entrevistados cinco são avôs e nove bisavôs, todos eles relatam a 
mesma situação da falta de pescador está relacionada às novas oportunidades que estão 
tendo os filhos e netos e apontam também a Lei de proteção à criança e adolescente e 
o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil que os protege. Antes da decretação 
da lei membros de famílias de pescadores, mulheres e crianças, tinham suas tarefas no 
beneficiamento do pescado, seja na terra, como na água em mar raso, ou no rio, hoje essas 
atividades mesmo restritas à unidade familiar estão sob o olhar vigilante do Conselho 
Tutelar, a mão de obra na pesca é composta na maioria pelos mais velhos (Quadro I).

Idade dos pescadores Quantidade

Até 20 anos 0

21 a 40 3

41 a 60 7

Mais de 61 18

Quadro I - Média de idade entre os pescadores em atividade.

Fatores conjunturais ligados às novas oportunidades de trabalho assalariado, também 
têm atraído os mais jovens que passam a se dedicar a outras atividades que surgem com 
o turismo por exemplo, a regularidade de transporte público para Parnaíba, possibilitou 
que os jovens pudessem fazer faculdade em Parnaíba e trabalharem fora do seu município, 
para reforçar a entrada de recursos monetários na unidade familiar. 
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Os pescadores mais jovens com até quarenta anos no grupo de entrevistados, disseram 
preferir que os filhos estudem e escolham outro tipo de trabalho, segundo eles: “a pesca 
vicia e quem começa cedo não larga mais e não quer saber mais de ir pra escola e fica aí... 
um dia no mar... outro no rio, no mar é muito perigoso”. Entre os entrevistados acima de 
quarenta anos, dois deles disseram que queriam que os filhos um dia trabalhassem com 
eles na pesca, os demais não concordam com a ideia os que estão acima de sessenta anos 
nenhum deles desejaria ver netos ou bisnetos nesse tipo de trabalho.

A aposentadoria levou muitos pescadores a encerrar suas atividades e se desfazerem dos 
seus petrechos, incluindo suas canoas, o aposento, como eles se referem à aposentadoria, 
foi a melhor coisa que poderia acontecer porque só da pesca não dava para viver, o 
aposento segundo eles, “é um recurso certo, com dia certo de receber”, na pesca às vezes só 
era possível tirar para pagar o rancho, ou seja, os insumos e aos ajudantes.

Com a nova Lei da Pesca e Aquicultura n.º 11.959/2009, o pescador e a pescadora 
passaram a usufruir dos mesmos direitos e não são obrigados a ser associado para obtenção 
desse direito, mas deve apresentar um documento atestando a prática artesanal da pesca, 
aferido pela colônia ou associação garantindo que o/a pretendente exerce a atividade. O 
principal objetivo é evitar futuros desvios nos recursos do SDPA – Seguro Desemprego 
do Pescador Artesanal – pelas entidades representativas, no momento de cobrar taxas e/
ou mensalidades para atribuir o atestado de pescador artesanal.

Embora os conhecimentos e as práticas sejam atributos legais para o reconhecimento 
da identidade social do pescador(a) artesanal e necessário para assegurar a sua inserção na 
colônia ou associação como tal, na prática o que se observou na Colônia Z-6, é uma rede 
de relações de parentesco existente entre os associados. 

Mendonça e Lucena (2013) apontam para a importância do Seguro Defeso, como 
política pública para os pescadores artesanais, mas também apontam suas falhas no 
que diz respeito ao seu acesso por pessoas que não são pescadores, simplesmente pela 
possibilidade de obterem  as condições mais favoráveis de contribuição à previdência 
social, fomentada pela falta de controle pelo governo acerca da atividade, levando  muitas 
pessoas a se inscreverem nas colônias, contribuindo durante um determinado tempo e 
obtendo a aposentadoria como segurado especial, sem ter exercido a atividade.

Em Barra Grande, foi possível identificar um número surpreendente de pessoas que se 
auto identificam como pescador artesanal porque estão associados à colônia, em relação 
àquelas que realmente são pescadores e trabalham na pesca. Durante o trabalho de campo 
foi possível perceber que havia um número substancial de mulheres com inscrição na 
colônia em relação aos homens. Consultando dados oficiais mais recentes no Portal da 
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Transparência do Governo Federal, identificamos que pagamento do benefício Seguro 
Pesca, destinado ao município de Cajueiro da Praia, que tem sede da Colônia Z-6, na 
praia de Barra Grande, entre os anos de 2017 a 2019 (Quadro II), o número de mulheres 
como beneficiárias vem se apresentando superior ao dos homens.

Ano Homens Mulheres

2017 646 779

2018 631 779

2019 573 672

Quadro II - Beneficiários do Seguro Pesca entre os anos de 2017 a 2019.

Fonte: Portal da Transparência Governo Federal, 2020.

Embora o beneficiamento do pescado em águas rasas e em terra sejam executados na 
unidade familiar com a participação direta da mulher, essa atividade ainda é vista como extensão 
dos trabalhos domésticos e tem passado despercebido por aqueles que veem essa atividade 
como uma contribuição das mulheres ao trabalho desempenhado pelos homens, contribuindo 
assim, para a sua invisibilidade neste ambiente, fazendo com que sua participação seja marcada 
por uma divisão sexual do trabalho que a restringe ao espaço doméstico.

O diferente grau de importância entre o trabalho de pescador e de quem atua no 
processamento de pescado, implica o tratamento e visibilidade que a sociedade e 
órgãos públicos e a própria comunidade dá à atividade feminina no contexto da pesca 
(Fassarella, 2008). Na busca por uma identidade social indivíduos se auto identificam 
como pescador(a) artesanal, tomando como estratégias as mais variadas formas para serem 
reconhecidos, nesse sentido, a construção da identidade se dá pelo interesse nas políticas 
públicas voltadas para a categoria, ao mesmo tempo a identidade se constrói através das 
estratégias dos atores sociais, sejam homens ou mulheres.

As mulheres pescadoras de Barra Grande, geralmente filhas de pescadores, são 
registradas na colônia pelo pai ou a mãe logo que completam idade mínima necessária 
para o registro, se assim desejarem, é uma estratégia que garante o seu sustento enquanto 
está na dependência dos pais, com isso passam a ter acesso às políticas públicas e à linhas 
de créditos do PRONAF – (Programa  Nacional de Fortalecimento da Agricultura 
Familiar), criado em 1995 pelo governo federal, e que atende pequenos agricultores e 
também os pescadores artesanais, os direitos previdenciários também estão incluídos 
entre esses podendo assim, contribuir para a manutenção e reprodução material da 
unidade familiar. 
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Conclusão

Os pescadores artesanais na praia de Barra Grande formam uma categoria composta, 
cada vez mais, por homens que operam no limite de suas capacidades físicas e de suas 
idades, alguns já aposentados, fazendo o possível para continuar com uma atividade 
que os jovens não se predispõem a abraçar. Isso ocorre porque a categoria não vem se 
renovando na mesma proporção em que os mais jovens são inseridos ou inscritos na 
colônia como pescador(a), e não exercem a atividade pesqueira. 

Com a criação do município de Cajueiro da Praia, emancipado em 1995, recursos 
do governo federal como o Fundo de Participação dos Municípios, juntamente com as 
políticas públicas, passaram a ir diretamente para a prefeitura e a fazer parte do orçamento 
do município, a construção de escolas públicas, contribuiu para a permanência dos jovens 
por mais tempo em sala de aula, sendo apontado como um dos indicadores da baixa 
reprodução social de novos pescadores.

A desorganização e fragmentação da pesca foi provocado pelo distanciamento das 
moradias dos pescadores em relação aos espaços de trabalho, com o advento do turismo 
em massa, foram introduzidas novas frentes de trabalho assalariado, principalmente na 
construção civil, em empreendimentos turísticos, na hotelaria e em bares e restaurantes, 
e outros serviços especializados, isso trouxe impactos positivos para a população local, 
uma vez que com o trabalho assalariado melhora as condições materiais da unidade 
familiar sem a necessidade de inserir os filhos na pesca, isso corroborou para diminuição 
da reprodução social dos pescadores local no sentido de fornecimento de mão de obra 
para a pesca, assim como da produção pesqueira. 

O declínio da pesca está relacionado também à ação do Estado, quando quis 
estimular o desenvolvimento e modernização da pesca artesanal local, através da 
implementação de projetos como o PAPP, sem as devidas informações a respeito 
do projeto, quando o fez alterando ou na tentativa de alterar o modo de produção 
artesanal tradicional de pequena escala, substituindo-o por um modelo de 
produção de grande escala, isso contribuiu para o fracasso do projeto e o retorno 
ao modo de produção artesanal de subsistência. Longe de conseguir promover o 
fortalecimento da pesca local os pescadores foram se distanciando, os laços de união 
fragmentando-se e várias famílias vão se instalando em locais mais distantes e em 
posições subalternas, selando assim seus próprios destinos em relação aos que estão 
chegando e ocupando os territórios, que durante gerações foram ocupados por seus 
familiares e suas embarcações.
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Resumo

O vinho, sempre presente na cultura portuguesa, ganhou, nos últimos anos, um 
valor acrescido. Os elementos culturais associados à vitivinicultura, o cultivo das 
vinhas, a produção de vinho, toda a etnografia a ela ligada, desempenham um papel 
relevante promovendo a divulgação de costumes, as tradições e as histórias dos lugares 
e das pessoas. Olhar para o enoturismo e para os seus stakeholders permite-nos 
contactar com identidades e saberes-fazer específicos de cada lugar, com expressões 
culturais autênticas a serem inscritas nos terroirs. Este texto valoriza a cultura do 
vinho, as regiões vitivinícolas e as rotas do vinho, suportes de sensações ímpares e 
multissensoriais, de partilha de experiências e veículo de transformação do modo 
como olhamos para o outro, para os lugares e para nós próprios.

Palavras-chave: Enoturismo, cultura do vinho, regiões vitivinícolas, rotas do vinho, Portugal.

Abstract

Wine culture in Portugal. Through the paths of vitiviniculture. Wine, always present in 
Portuguese culture, has gained, in recent years, an added value. The cultural elements 
associated with vitiviniculture, the cultivation of vineyards, the production of wine, all 
the ethnography connected with it, play an important role in promoting the 
dissemination of customs, traditions and histories of places and people. Looking at wine 
tourism and its stakeholders allows us to contact with identities and specific know-how 
to each place, with authentic cultural expressions to be inscribed in the terroirs. This text 
values the culture of wine, the wine regions, and the wine routes, supports of unique and 
multisensory sensations, space of sharing experiences and transformation vehicle in the 
way we look at each other, at places and at ourselves.

Keywords: Wine tourism, wine culture, wine regions, wine routes, Portugal.
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Introdução

O enoturismo revela-se, cada vez mais, como instrumento de desenvolvimento local 
ao contribuir para a obtenção de mais-valias económicas, de melhoria da qualidade de 
vida da população, do reforço das identidades e da valorização do sentido de pertença 
comunitária. O enoturismo inclui três níveis de produção (setores primário - gestão vitícola 
-, secundário - produção de vinho - e terciário - serviços, alojamento e restauração) que o 
diferenciam e complexificam em comparação com outras formas de turismo (Brochado, 
Stoleriu e Lupu, 2019). A cultura do vinho, elemento identitário incontornável na 
vivência socioeconómica e cultural em Portugal, transformou-se em modo alternativo 
de oferta turística. Com base no aumento da qualidade dos vinhos, nas boas práticas no 
acolhimento das pessoas, na diversidade de adegas e de quintas, que imbricam tradição 
e inovação, na arquitetura emblemática, no cuidado de saber-fazer das gentes, na beleza 
das paisagens culturais e na crescente oferta de serviços inovadores, diferenciadores e 
criativos, potenciam-se experiências e sucedem-se os modos de transformação pessoal. 
O contacto com expressões culturais autênticas, como a participação em vindimas, o 
fazer pisas em lagar, o efetuar provas de vinhos com aprendizagem, o harmonizar os 
vinhos com gastronomia tradicional, o contacto com as “gentes” do vinho, tudo isto se 
conjuga nas rotas dos vinhos e na oferta enoturística. Estas propostas são superlativadas 
com festividades e produtos gourmet e de terroir, que se transformam em componentes 
de notoriedade territorial e valorizadores da oferta turística, alinhados, aliás, com a 
proposta de ativo qualificador da Gastronomia e Vinho expressa pelo Turismo de Portugal 
(ET2027, 2017).

As políticas públicas que têm sido desenvolvidas, ao longo dos últimos anos, em muito 
têm contribuído para valorizar o enoturismo enquanto produto turístico. Tanto o Plano 
Estratégico Nacional para o Turismo (PENT, 2007), como o Plano Estratégico Nacional 
para o Turismo 2013-2015 (PENT, 2013), ou o Turismo 2020 (TP2020, 2015), assim 
como a Estratégia para o Turismo 2027 (ET2027, 2017) ou o Programa de Ação para 
o Enoturismo 2019-2021 (PAE, 2019), têm tido um papel fundamental na valorização 
de uma atividade económica que, ao ser reconhecida internacionalmente, tem permitido 
recriar a oferta e as experiências turísticas em Portugal. Estas circunstâncias desenvolvem 
uma relação lugar/produto de grande valor que os legisladores têm necessidade de definir 
através de certificações e qualificações, enquanto atributos de salvaguarda, especificações 
do carácter inclusivo dos lugares, de marcas ou variedades, reconhecimento de condições 
naturais necessariamente presentes, autenticidade de processos de elaboração e de 
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utensílios requeridos, modos de valorização da imagem e marca do lugar. Esta expressão 
de terroir suporta-se no valor cultural resultante das relações entre o económico, o político 
e o simbólico e ganha uma dinâmica própria resultante da relação forte e tendencialmente 
irrepetível entre o produto e o lugar em que é produzido, capaz de ser atrativo por 
excelência, dependendo da motivação do turista (Santos, 2014) e da oferta enoturística 
específica (Santos, 2008; Santos, 2010)

O enoturismo 

O turismo que tem como motivação as viagens, experiências, aprendizagens ou 
visitações vínicas, integra atrações que vão para além das provas de vinhos, porque a 
oferta resulta da convergência de uma diversidade de serviços, equipamentos e atividades 
que se combinam no enoturismo (Charters e Ali-Knight, 2002; Brochado et al., 2019). 
Em geral, o enoturismo envolve sensações e emoções, que contribuem para uma maior 
satisfação do visitante (Gilmore e Pine, 2002), relevando Quadri-Felitti e Fiore (2013) a 
força da experiência estética (contemplativa) e a necessidade de preservar a ruralidade das 
regiões vitivinícolas, a sua conservação e salvaguarda.

Todavia, como referem Byrd, Canziani, Hsieh, Debbage e Sonmez (2016) os enoturistas 
procuram um conjunto alargado de experiências e, por isso mesmo, é preciso classificar 
esta procura como entendida em interpretações mais amplas e inscrevê-las no âmbito das 
motivações culturais. Importa considerar o tipo de relação que o consumidor tem com o 
produto core (o vinho) - no caso do enoturismo, a experiência turística (Chartres e Ali-
Knight, 2002) - mas, também, com as características do destino e experiências culturais 
relacionadas (Getz e Brown, 2006). Assim deve ser porque uma visita de enoturismo 
envolve a apreciação estética do ambiente natural, o contexto cultural e histórico da região 
vitivinícola, os métodos de produção, o edutenimento, o sentimento de conexão à adega 
e o sentido de autenticidade (Mitchell, Charters e Albrecht, 2012)

Ganha, por isso significado a perspetiva de Du Cros e McKercher (2015), 
quando se debruçam sobre os constructos do nível de envolvimento do turista 
com o património visitado (profundo – superficial) e na importância das atrações 
visitadas na escolha do destino (alta-baixa). A sua tipologia pode, facilmente, ser 
ajustada às motivações do enoturista (turista cultural) e ser cruzada com o que S. 
Charters, J. Ali-Knight (2002) definiram como tipologias de enoturista. O turista 
cultural intencional (purposeful), que tem na cultura a motivação primária de visita 
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e uma profunda experiência cultural (Du Cros e McKercher, 2015), corresponderá 
aos wine-lovers, os visitantes com conhecimentos e interesses elevados de Charters, J. 
Ali-Knight (2002). O turista cultural de passeio/observador (sightseeing) apresenta as 
características dos wine interested, visitantes com interesse elevado e conhecimentos 
superficiais, enquanto os wine novice (turistas curiosos, como refere Hall, 1996), com 
interesse e conhecimentos reduzidos, assemelham-se ao turista cultural casual (Du 
Cros e McKercher, 2015). A quarta categoria da análise das relações entre motivações 
e interesses (Charters e Ali-Night, 2002), o hanger-on, por sua vez, seria equiparado 
ao turista cultural acidental (incidental - Du Cros e McKercher, 2015) que não viaja 
por motivos de turismo cultural ou enoturismo, mas que, no entanto, participa de 
algumas atividades e tem uma experiência superficial. Desta análise comparativa 
sobram duas tipologias: o turista cultural fortuito (surpreendido agradavelmente) 
(serendipitous, segundo Du Cros e McKercher, 2015) e os connoiseur (Charters e Ali-
Night, 2002), dificilmente sobreponíveis, mas ambos com uma profunda experiência, 
vínica e cultural, respetivamente.

Estes enoturistas, que são, sem dúvida, turistas culturais, apresentam um perfil 
específico e completamente imbuído da cultura dos territórios procurando conhecer 
a história das marcas, dos produtos, assim como efetuar provas e comprar vinho. As 
experiências transformadoras, associadas à memorabilidade (Gilmore e Pine, 2002; Pine 
e Gilmore, 2013), passam pelo contacto com os produtores, com o desfrutar de outras 
atrações culturais associadas ao vinho, à história e aos patrimónios. Claro que são os 
urbanitas que mais integram este perfil, assumindo o turismo natureza e o património 
natural como fator de atração; novos turistas, criativos, conscientes e empenhados num 
comportamento responsável que possa contribuir para a sustentabilidade ambiental (Poon, 
1993; Richards, 2019). Este enquadramento alinha-se com um conceito muito presente 
na enologia: o terroir, que encontra as suas amarras na diferenciação, na originalidade dos 
produtos, ultrapassando as características do meio natural (clima, solo, relevo) e integrando 
os fatores humanos da produção e o saber-fazer e a etnografia associada (Gama e Santos, 
2011; Tonietto 2007). Na verdade, consumir o produto é também, simultaneamente 
conhecer os lugares, as pessoas envolvidas, o modo como fazem e sabem fazer, expressão 
da sua cultura. Esta identidade lugar/produto está na base das Denominações de Origem 
Protegida (DOP) e das Indicações Geográficas Protegidas (IGP) e transforma os terroirs 
em patrimónios, definindo indicações e especificidades e associando a origem geográfica 
com a origem histórica, valorizando a referência de que as regiões e os terroirs não são 
factos da natureza, mas construções (Ascher, 2005).
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Políticas, orientações genéricas e stakeholders de referência.

A Europa e a cultura do vinho. A Carta Europeia do Enoturismo, a Iter Vitis e 

a Recevin

Um dos documentos de relevo para a valorização do enoturismo foi, e continua 
a ser, a Carta Europeia do Enoturismo (CEE, 2006). Aí afirma-se que o enoturismo é 
um sistema composto pelos subsistemas território, turismo e cultura vitivinícola, partes 
capazes de qualificar a oferta (Salvado, 2016) promovendo a competitividade dos destinos, 
a autenticidade da experiência e a sustentabilidade territorial. Assim, as atividades e 
recursos de oferta turística promovem o lazer e os tempos livres emoldurados na e pela 
paisagem vitivinícola, na sua relação com a cultura do vinho e com a gastronomia local. 
Estas premissas envolvem elementos materiais e imateriais, de forma ecológica, socialmente 
integrada e sustentável dos recursos territoriais vinícolas (CEE, 2006). Salienta-se que todos 
os intervenientes na cultura do vinho precisam ter uma ação apreciável na conservação, 
gestão e na valorização dos bens locais; devem ter um cuidado especial com a sua preservação, 
de modo a que possam ser bens disponíveis para qualquer utilizador do território, negando 
a ideia de património redoma e desenvolvendo a ideia de património função e ação; 
precisam salvaguardar a biodiversidade, vegetal e animal, que, inevitavelmente, lhe está 
associada; devem defender e proteger o legado vitivinícola eficazmente “contra os riscos de 
um desenvolvimento anárquico da urbanização” (CEE, 2006, p. 1), sempre suportados pela 
ciência, pela cooperação e pela perspetiva ecossistémica.

Também no sentido da apreciação da cultura do vinho, o Conselho da Europa 
desenvolve um conjunto de canais de diálogo intercultural com o intuito de conseguir um 
melhor conhecimento e compreensão da história da Europa (CRCE, 2021). Uma dessas 
rotas, que conta com a participação de Portugal, com sede no Centro de Interpretação 
e Promoção do Vinho Verde, em Ponte de Lima, é a Iter Vitis Portugal (Iter Vitis, 
2021), certificada em 2009. Esta Rota surge porque a produção de vinho distingue-se 
como símbolo europeu de identidade, tendo os saberes técnicos que estão na base desta 
produção contribuído para a construção de uma cidadania europeia, associada a uma 
paisagem cultural que funciona como denominador comum, especialmente na região 
Mediterrânica. É, precisamente, este valor territorial (lugares, pessoas e saberes-fazer) que 
é considerado, servindo o percurso como modo de identificação da autenticidade, da 
singularidade e da biodiversidade vinícola dos lugares. Expressa-se, assim, como espaço 
de experiências tanto educativas, como contemplativas ou de entretenimento, capazes de 
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transformar as pessoas que convivem com essa cultura: a cultura da vinha, enquanto parte 
importante da cultura alimentar europeia (Iter Vitis, 2021). A Rota Cultural Iter Vitis 
promove, pois, a paisagem rural europeia, as adegas, as pessoas e a tecnologia associada ao 
vinho e ao terroir, assumindo a qualidade de vida no meio rural como modelo de futuro 
e um património a ser preservado. Esta ambiência e estes propósitos levam o visitante a 
uma descoberta e aprendizagem sobre técnicas de cultivo, vinificação, armazenamento e 
transporte. Simultaneamente, são trazidas à liça os mitos e símbolos em torno da cultura 
vitivinícola, valorizando o storytelling conjugado com uma variedade de elementos 
educacionais e culturais, nos países da rota (Iter Vitis, 2021).

A nível europeu o enoturismo encontra, também, relevância na Recevin (Rede 
Europeia das Cidades do Vinho), criada em 2009 e presidida, desde 2016 por Reguengos 
de Monsaraz, tendo o propósito de organizar uma resposta conjunta dos territórios do 
vinho, tanto no âmbito económico como cultural. As Cidades Europeias do Vinho 
constituem-se, pois, como uma plataforma de troca de experiências e parcerias de 11 países 
membros (Alemanha, Áustria, Bulgária, Eslovénia, Espanha, França, Grécia, Hungria, 
Itália, Portugal e Sérvia), agregando mais de 700 cidades, em toda a Europa. Procurando 
valorizar o e-commerce Europeu do Vinho, tem o propósito de promover o enoturismo, 
defender as denominações de origem e as indicações geográficas e organizar um observatório 
para o turismo enogastronómico. Claro que o desenvolvimento de projetos, a troca de 
conhecimento, a divulgação das características dos territórios, a promoção da parceria 
transatlântica de Comércio e Investimento faz, também, parte dos propósitos da Recevin. 
Anualmente, atribui prémios, com base no papel de cidades-região na economia e cultura 
do vinho, tendo Portugal sido reconhecido, em 2018, com as cidades de Torres Vedras e 
Alenquer, em 2015, com Reguengos de Monsaraz, e, em 2012, com Palmela.

Outras organizações no mundo do enoturismo

Uma das referências internacionais do mundo do vinho é a Rede de Capitais de 
Grandes Vinhedos. Fundada em 1999, é responsável pelo desenvolvimento e promoção 
de projetos, iniciativas e programas que tornem o enoturismo um produto de excelência. 
As suas áreas de atuação são principalmente os negócios, os serviços e a educação, 
no âmbito das regiões vinícolas que integram a Rede. Em 2021, são onze as cidades 
constituintes (Adelaide, na Austrália do Sul; Bilbau, em Rioja, Espanha; Bordéus, em 
França; Cidade do Cabo, na África do Sul; Lausana, na Suíça; Mainz, na Alemanha; 
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Mendoza, na Argentina; Porto, em Portugal, São Francisco, em Napa Valley, Estados 
Unidos da América; Valparaíso, no Chile; e Verona, em Itália), representativas de outras 
tantas regiões onde a cultura do vinho é um marca territorial de referência, sempre 
compartilhada com os diversos patrimónios materiais e imateriais, o desenvolvimento 
sustentável, ambiental e económico, a cultura e a gastronomia. Integra o mundo do 
vinho, o Velho e o Novo, e propõe-se inovar e melhorar a experiência enoturística de 
todos quantos visitam estas cidades-região, incrementar a cultura e o património e tirar o 
máximo partido das condições naturais existentes nos diferentes territórios.

Sustenta a sua atuação no desenvolvimento de uma rede de negócios, de formação 
de recursos humanos (com iniciativas de educação sobre o vinho e os seus stakeholders), 
de seminários informativos e de marketing, de oferta de experiências sensoriais e 
transformativas, com elementos diversos de participação e integração com as populações 
locais, sempre com sessões de degustação, de conferências sobre sector vitivinícola (GWC, 
2021). A rede promove, ainda, viagens técnicas exploratórias e/ou comerciais às cidades-
membro da Rede e desenvolve itinerários gastronómicos e vínicos personalizados, com 
suporte na presença de um conjunto de recursos humanos altamente especializados, que 
dão resposta a qualquer solicitação (GWC, 2021).

Portugal participa, também, na Organização Internacional da Vinha e do Vinho 
(OIV), enquanto membro fundador, através da Comissão Nacional da Organização 
Internacional da Vinha e do Vinho (CNOIV). Esta tem como objetivo a promoção de 
fóruns de discussão e de análise de assuntos relevantes para todos os intervenientes da 
fileira vitivinícola, nos seus diferentes segmentos económicos. Hoje, conta com 45 Estados 
membros e observadores permanentes de diversas organizações setoriais ligadas ao vinho 
e à vinha. Continuando a relevar a importância de Portugal na cultura, na participação 
e gestão do mundo do vinho, importa referir a Associação Mundial de Enoturismo 
(AMETUR), com sede em Torres Vedras. Ao ganhar uma expressão global, substitui a 
AENOTUR (Associação Internacional de Enoturismo) e terá como sócios fundadores 
todos os municípios e entidades que aderirem até à primeira Assembleia Geral, a realizar 
na V Conferência Mundial de Enoturismo, 2021, em Reguengos de Monsaraz, evento 
de que a AMETUR é organizadora. A AMETUR tem como principal objetivo promover 
internacionalmente o enoturismo, através de uma rede de 500 cidades do vinho espalhadas 
pelo mundo. Trata-se de uma rede colaborativa e de um observatório internacional do 
enoturismo, atualmente presente em Portugal, Espanha, França, Itália, Argentina, Brasil 
e Uruguai (AMETUR, 2021), sendo a Associação de Municípios Portugueses do Vinho 
um dos sócios fundadores.
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Estratégias para o enoturismo em Portugal 

Associado à Estratégia para o Turismo 2027 (ET2027, 2017) surge o Programa 
de Ação para o Enoturismo (PAE, 2019), fundamental para a valorização de uma 
cultura do vinho em Portugal, que não tem sido devidamente aproveitada. O sucesso 
internacional dos vinhos portugueses, a qualidade dos enólogos, os elementos culturais 
relacionados com o vinho, a qualidade dos produtos associados à vitivinicultura (a 
tanoagem e a cortiça, incluídos), os Patrimónios Mundiais Unesco (Alto Douro 
Vinhateiro e a Paisagem da Cultura da Vinha da Ilha do Pico), o Património Cultural 
Imaterial (Dieta Mediterrânica), os vinhos de Torna Viagem e o Vinho dos Mortos, 
entre outros, alcandoram o enoturismo a produto turístico de referência. Tudo isto 
está assente na lógica win-win da relação turismo/vinho, criando condições para as 
melhores práticas, dando valor à diversidade concentrada das rotas associadas às regiões 
vitivinícolas, algumas delas das mais antigas do mundo (Colares e Douro). Trata-se, 
pois, de “identificar e operacionalizar projetos que permitam qualificar, valorizar e projetar 
o enoturismo nacional” (PAE, 2019). Neste âmbito de valorização surge a Associação 
Portuguesa de Enoturismo que procura envolver toda a cadeia de valor do turismo 
do vinho, no sentido da internacionalização, com suporte, financeiro, legal, digital, 
comunicacional e de marketing, disponibilizando um naipe de especialistas nestas 
diferentes áreas de atuação. Saem, desta forma, a ganhar os territórios vinhateiros, os 
produtos e serviços enoturísticos e a exportação de vinhos, enquanto elementos fulcrais, 
que encontram foco na gastronomia, nos recursos humanos, nas infraestruturas de 
apoio e instalações existentes no território.

Se bem que todos sejam importantes, as estruturas de apoio e instalações ganham 
uma expressão espacial e de branding dos lugares pela diversidade de oferta que se 
encontra distribuída pelo território. Efetivamente, a evolução da oferta, nos últimos anos, 
promoveu o aparecimento de enotecas, adegas especialmente organizadas para a visitação, 
salas de provas, que se conjugam com hotelaria integrada no mundo dos vinhos, desde 
alojamento local a hotéis criados especialmente para valorizar a cultura do vinho. Para 
além destes equipamentos estão disponíveis centros de interpretação e museus, por todo 
o território nacional. Na verdade, os museus do vinho organizam-se em rede, sob os 
auspícios da Associação de Municípios Portugueses do Vinho, conseguindo, deste modo, 
criar uma dinâmica de cooperação e intercâmbio de informações, de coleções e de apoio 
na organização de eventos, nos 30 museus, centros interpretativos ou salas, disponíveis 
em todos o território português.
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Vinho e enoturismo em Portugal. As Rotas dos Vinhos 

O enoturismo tem um papel fulcral no desenvolvimento do turismo, em Portugal, 
do mesmo modo que promove os negócios da vitivinicultura (Woldarsky e Geny-Davis, 
2019) As Rotas dos Vinhos surgem como marca maior do enoturismo em Portugal. 
Agregadas às Comissões e Regiões Vitivinícolas surgem como o elemento de oferta 
enoturística territorial por excelência. Claro que a Associação de Municípios Portugueses 
do Vinho tem, aqui, também, um papel de referência. Criada em 2007, contando com 77 
municípios associados, organiza ou é responsável pelas Aldeias Vinhateiras, pelas Cidades 
do Vinho, pela Rede de Museus do Vinho, pelo dia do Enoturismo, pela escolha da 
Rainha das Vinhas de Portugal e pelo impulsionar da Associação das Rotas dos Vinhos 
de Portugal (ARVP). Constituída, esta, em maio de 2014, estimula e qualifica o turismo 
de vinho, integrando representantes das Rotas do Vinho existentes em Portugal, de 
associações ligadas à gastronomia, à hotelaria e aos vinhos, de várias Entidades Regionais 
de Turismo e da Associação de Turismo de Portugal. 

A ARVP organiza-se em 14 regiões (Guia de Enoturismo, 2019), salientando algumas 
sub-regiões, como sucede, em Lisboa, com Bucelas, Carcavelos e Colares, e nos Vinhos Verdes, 
com o Alvarinho. Falar destas regiões tomar-nos-ia muitas páginas, que aqui não podemos 
utilizar. Todavia, importa identificar cada uma delas e deixar uma referência territorial e 
de elementos associados. De norte para sul, temos a Rota dos Vinhos Verdes, uma enorme 
região, com Denominação de Origem Protegida (DOP), Indicação Geográfica Protegida 
(IGP) (Minho) (IVV, 2021) e nove sub-regiões: Amarante, Ave, Baião, Basto, Cávado, Lima, 
Monção/Melgaço (Alvarinho), Paiva e Sousa. Alvarinho, Arinto, Avesso, Azal, Loureiro e 
Trajadura, são as principais castas brancas da região, e Espadeiro, Padeiro e Vinhão, as 
tintas. A leste desta região temos a Rota dos Vinhos de Trás-os-Montes (DOP), com as 
sub-regiões Chaves, Valpaços e Planalto Mirandês e IGP Vinho Regional Transmontano, 
e, ainda, em Boticas, o Vinho dos Mortos. Bastardo, Marufo, Tinta Roriz, Touriga Franca, 
Touriga Nacional e Trincadeira, são as castas tintas mais comuns, e Côdega do Larinho, 
Fernão Pires, Gouveio, Malvasia Fina, Rabigato, Síria e Viosinho, as brancas. Continuando 
para sul temos a Rota dos Vinhos do Douro (Porto), com a sua paisagem cultural, associada 
aos socalcos e às quintas alcandoradas e reconhecida como a mais antiga região demarcada 
do mundo. Tendo como sub-regiões Baixo Corgo, Cima Corgo e Douro Superior, oferece 
como IGP o Vinho Regional Duriense. Do total de produção “[…] cerca de 50% é destinada 
à produção de Vinho do Porto, enquanto o restante volume é destinado à produção de vinhos de 
grande qualidade que utilizam a denominação de origem controlada Douro ou Vinho do Douro” 
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(IVV, 2021), que tem nas castas Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz (Aragonez), 
Tinta Barroca e Tinto Cão as principais uvas tintas, sendo as brancas a Malvasia Fina, a 
Viosinho, a Gouveio e a Rabigato. Em Terras de Cister (IGP), com Távora-Varosa como 
DOP, a produção de espumante é fulcral e as castas tintas são Alvarelhão, Aragonez, Pinot 
Tinto, Tinta da Barca, Tinta Barroca, Touriga Francesa e Touriga Nacional, e as brancas 
Bical, Chardonnay, Cerceal, Dona Branca, Fernão Pires, Folgasão, Gouveio, Malvasia 
Fina, Malvasia Rei e Pinot Branco. Continuando para sul temos as Rotas dos Vinhos do 
Dão, da Beira Interior, na Raia, e da Bairrada, no litoral. Nas Terras do Dão (IGP) e nas 
DOP Lafões e Dão estão presentes, como castas tradicionais tintas, a Touriga Nacional, a 
Alfrocheiro, a Aragonez (Tinta Roriz) e a Jaen, sendo as brancas a Encruzado, a Malvasia 
Fina e a Bical. Por seu lado a região da Raia Central integra a Rota dos Vinhos da Beira 
Interior, com IGP Terras da Beira e DOP Beira Interior, mandando a tradição utilizar as 
castas tintas Bastardo, Marufo, Rufete, Tinta Roriz e Touriga Nacional, e as brancas Arinto, 
Fonte Cal, Malvasia Fina, Rabo de Ovelha e Síria. Na região com influências climáticas 
marítimas, na Rota dos Vinhos da Bairrada, o espumante é parte significativa da produção, 
a IGP é denominada Beira Atlântico e a DOP Bairrada. Aqui, nas castas tintas manda 
a Baga, embora sejam importantes, também, a Alfrocheiro, a Tinta Pinheira e a Touriga 
Nacional. As castas brancas são a Arinto, Fernão Pires, Bical, Cerceal e Rabo-de-Ovelha, 
a que se junta a casta tinta Baga, que está presente em muitos dos espumantes brancos. 
A sul da Bairrada temos as Regiões de Lisboa e do Tejo. Ao IGP Lisboa juntam-se as sub-
regiões DOP, de norte para sul, Encostas d’Aire, Óbidos, Alenquer, Arruda, Torres Novas, 
Lourinhã (Região Demarcada de Aguardente Vínica de Qualidade), Bucelas, Carcavelos 
e Colares. As castas tintas são a Alicante Bouschet, a Aragonês, a Cabernet Sauvignon, a 
Castelão, a Chardonnay, a Syrah, a Tinta Miúda, a Touriga Franca, a Touriga Nacional 
e a Trincadeira, e as brancas a Arinto, a Fernão Pires, a Malvasia e a Vital. Na Rota dos 
Vinhos do Tejo as castas predominantes são a Fernão Pires, a Arinto, a Sauvignon Blanc e 
a Chardonnay, nas brancas, e a Touriga Nacional, a Trincadeira, a Castelão e a Aragonez, 
nas tintas, para as DOP do Tejo e IGP Tejo, numa região que une a Charneca, o Bairro e o 
Campo (Guia de Enoturismo, 2019). Por seu lado, a Rota dos vinhos do Alentejo estende-se 
do rio Tejo à Serra Algarvia. Integra a IGP Vinho Regional Alentejano e a DOP Alentejo 
e as castas mais comuns são: nas tintas, a Alfrocheiro, a Alicante Bouschet, a Aragonez, a 
Cabernet Sauvignon, a Castelão, a Syrah, a Touriga Nacional e a Trincadeira; nas brancas, a 
Antão Vaz, a Arinto, a Fernão Pires e a Roupeiro; que integram os vinhos de 8 sub-regiões: 
Portalegre, Borba, Redondo, Reguengos, Vidigueira, Évora, Granja-Amareleja e Moura 
(IVV, 2021). A sul de Lisboa, em torno do estuário do Sado e abrangendo uma boa parte 
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do Alentejo litoral, está a Rota dos Vinhos da Península de Setúbal, onde o vinho Moscatel 
é o rei do vinho generoso e as castas tradicionais são a Arinto e a Fernão Pires (brancas) e a 
Alfrocheiro, a Castelão e a Trincadeira (tintas). São estas as castas que estão na base de boa 
parte dos IGP Península de Setúbal e DOP de Palmela e Setúbal. A Rota dos Vinhos do 
Algarve, a mais meridional de Portugal Continental, integra quatro DOP (Lagos, Portimão, 
Lagos e Tavira) e a IGP Algarve. Os seus vinhos são predominantemente feitos com as 
castas tintas Castelão e Negra Mole, e as brancas Arinto e Síria (nos últimos anos, também, 
Touriga Nacional e Syrah). As Regiões Autónomas têm, também, ex-libris vínicos nas suas 
Rotas dos Vinhos da Madeira e dos Açores. Os solos vulcânicos e a maritimidade dominam e 
na Madeira o vinho generoso vai do seco ao doce, utilizando principalmente as castas Sercial, 
Verdelho, Boal, Malvasia, Terrantez e Tinta Negra para os vinhos IGP Terras Madeirenses 
e DOP Madeira. Quanto aos Açores existem 3 Indicações de Proveniência Regulamentada 
(DOP) (Pico, Graciosa e Biscoitos, este na Ilha Terceira), associadas à existência de currais 
ou curraletas, para proteção dos ventos, tendo, os vinhos na sua base, predominantemente, 
as castas Verdelho, Arinto, Terrantez, Boal e Fernão Pires. Neste arquipélago existe ainda 
uma IGP denominada Açores.

Conclusão

O turista, hoje, quer mais do que apenas alguns dias para descansar ou ser 
contemplativo, deseja que a sua vontade e expetativas sejam atendidas e quer experiências 
sensoriais marcantes (Panosso Netto e Gaeta, 2010) e experiências como meio não 
explorado de diferenciação e transformação (Pine e Gilmore, 2013).

As Rotas dos Vinhos podem servir estes objetivos tanto para aqueles que os associam 
a viagens de aprofundamento, como os que o fazem como viagens de aprendizagem, 
ou, mesmo, de descobrimento (PENT 2007). O enoturismo deixa de ser uma forma 
alternativa de turismo para passar a ser um elemento central de uma oferta up-grade, 
como é a que Portugal dispõe, tanto para os turistas domésticos como para os turistas 
internacionais. A cultura do vinho tem um elevado potencial para a criação de experiências 
capazes de transformar quem nelas participa e tornar memoráveis as visitas realizadas. 
É, por isso, estrategicamente, fundamental a concretização de uma oferta inovadora, 
agressiva e eclética - que Portugal está a assumir -, conseguindo admiração tanto dos que 
tem no enoturismo a sua motivação primária, como naqueles que aproveitam todas as 
oportunidades oferecidas pelas experiências do turismo que praticam.
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Resumo

A ideia para este estudo surgiu durante o período de isolamento social imposto 
pela pandemia do COVID-19, mais precisamente no mês de junho do ano de 2020, 
quando o Ministério do Turismo, através de sua página na rede social Facebook, fez 
uma transmissão ao vivo para apresentar o Programa Revive à comunidade. Durante 
a transmissão, foram observadas manifestações dos sujeitos das comunidade onde o 
Programa irá atuar, eles tentavam dialogar através de mensagens no chat da transmissão 
com o ministro do turismo, Álvaro Dias, manifestando suas indignações por estarem 
excluídos de um programa cuja participação da comunidade na atividade já existe. 
Este texto que tem como objetivo compreender como a formação nacional influenciou 
nos arranjos institucionais das políticas públicas de turismo no Brasil, resultando no 
planejamento e condução da atividade no país.

Palavras-chave: Turismo de base comunitária, formação territorial, identidade, neoliberalismo.

Abstract

Tourism and public policies in Brazil: the place of traditional communities. We came up 
with the idea for this study during the period of social isolation imposed by the pandemic 
of COVID-19, more precisely in June of the year 2020, when the Ministry of Tourismo, 
through its page on the social network Facebook, broadcasted a live transmission to 
present the “Revive” program to the community. During the transmission, we could 
observe public manifestations from people who live in the community. They tried to 
dialogue through messages on the transmission chat with the minister of tourism, 
Álvaro Dias, expressing their indignation for being exlcuded from a program whose 
participation of the community in the activiy already exists. We proposed this text, 
which aims to understand how the country’s national formation influenced the 
institutional arrangements for public tourism policies in Brazil, resulting in the planning 
and conduct of this activity in the country.

Keywords: Community based tourism, national formation, identity, neoliberalism.
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Introdução 

O turismo para as comunidades tradicionais nasce pela descoberta de novas 
possibilidades dessas em continuarem (re)existindo nos lugares. Reagir aos momentos 
difíceis faz parte do cotidiano das várias comunidades tradicionais e cada vez mais os 
conflitos e as pressões aparecem de todos os lados.

Para cada ano que passa, surgem novos percalços e novos desafios e com eles novas 
alternativas são estruturadas e (re) inventadas a partir do conhecimento e dos modos de 
vida desses sujeitos. As comunidades, na simplicidade em lidar com os afazeres do dia-a-
dia, desenvolvem mecanismos de resilência e se reinventam a partir de seus próprios modos 
de vida equilibrados com a natureza. Na luta para manter a sua identidade, as atividades 
desenvolvidas em comunidade são voltadas para a autonomia social e econômica de modo 
a manterem-se no território com suas tradições e valores humanos. 

Nessa perspectiva, a atividade turística de base comunitária é admitida no sentido de 
evocar e recriar os modos de vida valorizando reproduções sociais e culturais resultantes 
de trocas estabelecidas entre os diversos grupos de visitantes que se identificam com os 
costumes das comunidades inseridas nessa atividade.

No entanto, para que a atividade seja sustentável alguns pontos devem ser postos 
em questão: as possibilidades de uso turístico de modo a beneficiar as comunidades 
com impactos mínimos; o planejamento da geração de renda para as comunidades sem 
a descaracterização ou agressão de áreas naturais; o equilíbrio entre a vivência de uma 
experiência na comunidade por parte dos turistas sem o comprometimento dos modos de 
vida dessas comunidades que partem de uma rica diversidade de crenças, valores e visão 
de mundo manifestados no lugar.

Os estudiosos do assunto têm sinalizado que o turismo, se não for devidamente 
planejado e debatido entre as partes envolvidas, pode se tornar um fator de riscos 
ambientais e sociais e que, em geral, tem produzido um crescimento desordenado de 
impactos positivos e negativos, sendo estes últimos em maior proporção, principalmente 
em relação ao meio ambiente e à população local. Tais riscos têm múltiplas consequências, 
uma vez que o equilíbrio da natureza e/ou da população envolvida são a própria base 
da atividade. 

O foco da atividade turística tão fortemente voltado para o aumento do Produto 
Interno Bruto – PIB, como advoga o discurso do Ministério do Turismo e da Empresa 
Brasileira de Turismo – Embratur, reforça a ideia de que o ambiente e as comunidades 
tradicionais envolvidas podem não estar no centro das atenções dessas ações.
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Nesse sentido, o objetivo deste trabalho é promover uma discussão acerca do turismo 
no Brasil e como o caráter elitista influencia na forma como as políticas públicas ligadas 
ao setor vêm sendo implementadas no país desde a criação da Embratur em 1966 até a 
política neoliberal dos últimos anos. Não se tem a intenção de uma discussão exaustiva do 
assunto, mas centra-se a atenção no caráter excludente da formação nacional brasileira e 
de como as comunidades envolvidas pela atividade turística demandam a participação no 
planejamento das políticas que envolvem a atividade turística.

A formação nacional e o turismo no Brasil: o turismo como estratégia para o 

desenvolvimento interno

Tomando como base a formação nacional brasileira, pode-se compreender como 
as políticas públicas deste país são conduzidas historicamente. Um território visto a 
princípio, no imaginário dos colonizadores, como um “paraíso”, tornou-se economia 
complementar da metrópole portuguesa, tendo a subordinação e a dependência como 
pilares estruturadores da sociedade. 

Desde o Brasil colonial, a exploração da natureza marcou a historicidade dos lugares que 
experimentaram processos singulares de formação econômica e social. Processo marcado pela 
violência que acompanha o colonialismo em todas as partes por onde passou, não poderia ter 
sido mais devastador sobre as populações locais pré colombianas. A reação contrária à possessão, 
tida como “rebelde”, fez exterminar e/ou silenciar todos  aqueles povos “selvagens”. Assim 
também ocorreu com os escravos trazidos da África, considerados pelo pensamento e pelo 
discurso do colonizador como atrasados e inferiores. A marca da formação da sociedade brasileira 
em todos os mais de trezentos anos de ocupação colonial foi de violação literal dos povos nativos 
e dos milhares de integrantes dos povos africanos que aqui aportaram na condição de escravos 
“comprados”: violação dos direitos, da moral e da descência humana. Perdurou oficialmente o 
escravagismo até o fim do século XIX, quando por uma “canetada” foi extinto. Não desapareceu 
o autoritarismo que o acompanhava, porém, novas formas violentadoras foram forjadas numa 
sociedade que, independente desde 1822, reproduziu a visão de um território, cuja base natural 
era mais importante que a sociedade que o compunha e que lhe dava sentido. (Moraes, 2002).

Nesse contexto, o território brasileiro foi sendo produzido a partir de um pensamento 
que adveio das elites de cada tempo histórico, daqueles poucos sujeitos que detinham 
o poder e o domínio sobre as estruturas e sobre os lugares, consequentemente sobre os 
regionalismos que se formaram.
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Falar da forma de domínio que se instalou no país nos obriga a falar dos movimentos 
das minorias que foram sendo criados pela revolta contra a subordinação e a dependência 
que estruturou a sociedade brasileira. Entre esses movimentos devem ser lembradas as 
“revoluções nativistas” muito fortes durante o século XIX, mas presentes em todo processo 
hitórico da formação nacional, que se configuravam também como rebeldia e à medida 
que iam se revelando, eram aniquiladas com o discurso de combate ao separatismo. Dessa 
forma, a identidade brasileira foi construída a partir de interpretações dos grupos sociais 
que sempre estiveram no poder. É importante ter em mente que a cultura é também uma 
narrativa ideologicamente formulada: 

“A cultura enquanto fenômeno de linguagem é sempre passível de 
interpretação, mas em última instância são os interesses que definem os grupos 
que decidem sobre o sentido da reelaboração simbólica desta ou daquela 
manifestação” (Ortiz, 2006, p. 142)

Outro aspecto da construção da imagem de si do povo brasileiro a ser destacado é a 
forte  miscigenação ocorrida ao longo dos séculos entre os ameríndios, africanos e europeus 
que se encontraram sobre esse território. A miscigenação é marca indelével da sociedade 
brasileira, cuja característica mais marcante é a forma como a representação sobre esse 
amálgama de procedências distintas foi construída. A ideia veiculada de uma convivência 
harmoniosa, de “não racismo”, foi alimentada por vários intelectuais brasileiros como 
Gilberto Freire (2003) e sua “democracia racial” ou Sergio Buarque de Holanda (2016) e 
seu “homem cordial”, principalmente ao longo do século XX.

Essas duas características da formação nacional brasileira são importantes na discussão 
sobre o turismo no Brasil e como ele é tratado do ponto de vista comercial, ou seja, do 
marketing usado para divulgar o Brasil no exterior, mas também internamente embora 
com efeitos diferentes. 

A Empresa Brasileira de Turismo – Embratur foi criada em 1966 com o objetivo 
de promover o marketing e o apoio à comercialização de produtos, serviços e destinos 
turísticos, levando a imagem do Brasil ao exterior. Entre as décadas de 1970 e 90, 
fez-se intenso uso dos discursos mencionados anteriormente para ganhar público no 
exterior e atrair turistas de modo a criar e dinamizar um setor econômico julgado de 
grande importância para alimentar o Produto Interno Bruto nacional. A Embratur 
investiu fortemente na imagem de um país liberal e exótico para o estrangeiro, a fim 
de criar: 

Rita de Cássia Martins de Sousa e Mônica Arruda Zuffi
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“[...] um marketing voltado para construir o imaginário colonial de 
paraíso para motivar novos viajantes, principalmente os europoeus (os turistas) 
a deslocarem-se para as antigas colônias e, assim, gerar fluxo turístico e 
desenvolvimento econômico” (Gomes, 2011, p. 580).

Embora houvesse outras iniciativas voltadas para ações turísticas, até a criação da 
Embratur ainda não existia um órgão oficial de planejamento da atividade. A primeira 
vez que se incluiu o turismo nas políticas públicas nacionais foi durante o governo do 
general Camilo Castelo Branco, de acordo com Araujo (2012), por meio do Decreto-Lei 
n.º 55, de 18/11/1966, no âmbito do Plano de Ação Econômica do Governo (PAEG), 
que preconizava a atenuação dos desníveis econômicos setoriais e regionais.

“O referido decreto criou o Conselho Nacional de Turismo (CNTur) e a 
Empresa Brasileira de Turismo (Embratur), e definiu a Política Nacional de 
Turismo. Ao empregar, em seu artigo 1º o termo indústria do turismo, ali 
estabeleceu uma clara relação entre a atividade turística e a industrialização. 
Como essa última ancorava o crescimento econômico do país, a vinculação 
entre turismo e setor industrial, mesmo ideologicamente, conferia ao primeiro 
status de potencial econômico. Equiparado a uma indústria, o turismo 
passaria, portanto, a gozar dos mesmos incentivos fiscais facultados à atividade 
industrial, amparado pelos Decretos-Lei n.º 1.191/71 e n.º 1.376/74, que 
criaram o Fundo Geral de Turismo (Fungetur) e o Fundo de Investimento 
do Nordeste (Finor), respectivamente. O governo Juscelino Kubitschek e seu 
Plano de Metas havia viabilizado o aparecimento da classe média e, durante 
o período do “milagre econômico”, o turismo de segunda residência surge com 
mais força, principalmente no Sudeste brasileiro, motivado pela expansão da 
malha rodoviária, constituindo-se em uma das formas pelas quais o capital 
imobiliário se inseriu no setor turístico” (Araújo, 2012, p. 149)

O turismo brasileiro se fortaleceu sob um ideário elitizado e, desde a segunda metade 
da década de 1980, passou por reformulações adequando-se ao contexto neoliberal que 
avançava sobre o país, num momento de redemocratização pós período militar . De 
acordo com Trentin & Fratucci (2011):

“[...] a gestão do turismo no país passou por algumas alterações institucionais 
e estruturais significativas, como a transferência da sede da Embratur do Rio 
de Janeiro para Brasília, o esvaziamento do seu corpo técnico, a extinção do 
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CNTur e a transformação da Embratur em um instituto. Com o impechmeent 
do presidente Collor em 1992 e a entrada do seu vice-presidente, Itamar Franco, 
novamente a gestão do turismo passou a ser parte do Ministério da Indústria, 
Comércio e Turismo. A então Política Nacional de Turismo homologada por 
meio do Decreto-Lei 448, de 14 de fevereiro de 1992 é implementada no 
Governo Fernando Henrique, no momento em que o Brasil passa por inúmeras 
transformações com a implementação do Plano Real entre os anos de 1993 
e 1994. Com o Plano Real, a economia se estabiliza e as privatizações de 
serviços antes prestados pelo Estado acontecem em função do neoliberalismo. O 
Turismo é priorizado e tem como uma de suas macro estratégias a alocação de 
infraestruturas necessárias ao seu desenvolvimento bem como do país” (Trentin 
e Fratucci, 2011, p. 840)

Desde as últimas décadas do século XX, portanto, o país começou a utilizar o turismo 
como estratégia para o desenvolvimento interno pautado essencialmente no pensamento 
neoliberal o que implicou em políticas que aliam o público ao privado como por exemplo 
a criação de Reservas Particulares do Patrimônio Natural – RPPNs. 

Acompanhou esse momento o desenvolvimento de iniciativas que visavam 
estimular a conservação do meio ambiente bem como um novo tipo de turismo que 
visava a aproximação com as comunidades tradicionais (Povos Indígenas, Quilombolas, 
Seringueiros, Castanheiros, Quebradeiras de coco-de-babaçu, Comunidades de Fundo 
de Pasto, Catadoras de mangaba, Faxinalenses, Pescadores Artesanais, Marisqueiras, 
Ribeirinhos, Varjeiros, Caiçaras, Povos de terreiro, Praieiros,   Sertanejos, Jangadeiros, 
Ciganos, Pantaneiros, Geraizeiros, Veredeiros, Caatingueiros etc). Por comunidades 
tradicionais entende-se:

“[…] grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, 
que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam 
territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, 
social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e 
práticas gerados e transmitidos pela tradição” (BRASIL, 2007).

Esse turismo chamado também de ecológico, através dos estímulos que foram criados, 
continua em crescimento no país. Há dois aspectos contraditórios a serem considerados 
sobre esse tipo de turismo. Por um lado, o turismo enquanto atividade econômica pode 
permitir uma renda a essas comunidades de modo a garantir sua sobrevivência, entretanto, 
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é extremamente difícil imaginar como o cotidiano dessas comunidades não será afetado 
pela presença de turistas. Mesmo nas áreas de conservação, há relatos científicos que 
demonstram alterações na dinâmica das espécies animais, mediante o uso turístico de 
algumas unidades de conservação no país. 

Equilibrar os efeitos positivos e os impactos negativos da atividade turística é um 
desafio de responsabilidades múltiplas, ou seja, da parte da comunidade espera-se 
o conhecimento e o reconhecimento da ação; do Estado espera-se a averiguação e a 
responsabilidade por estudos científicos sérios e bem conduzidos; da parte dos turistas 
espera-se a compreensão dos impactos que podem ser gerados. Mitigar e contornar os 
riscos da atividade cabe a todos os envolvidos.  

Reflexos das políticas neoliberais no Brasil e o Programa Revive

No ano de 2009, reflexo das políticas implementadas, o Brasil alcançou a meta 
proposta para 2010 em ser o destino líder da América do Sul entre os mercados emissores 
definidos como prioritários pelo Ministério do Turismo. Segundo os dados divulgados 
por esse mesmo órgão tem-se que:

“O Brasil é lider em 15 países e é o segundo nos seis restantes, comparado com 
seus competidores diretos da América Latina e Caribe” (Brasil, 2015, p. 85).

Uma das últimas investidas no sentido de tornar a atividade turística como uma das 
principais fontes de renda no país, ocorreu no ano de 2020. O Ministério do Turismo - MTur e 
o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN conjuntamente, trouxeram 
para o Brasil o Revive, programa criado e adaptado, a princípio, para o Nordeste brasileiro, como 
uma iniciativa inédita no país. Além desses dois órgãos governamentais também participam da 
iniciativa: a Secretaria Especial da Cultura (Secult), a Secretaria de Patrimônio da União (SPU) e 
a Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos (SPPI). 

“A inclusão do Revive na pauta do PPI [Programa de Parcerias e Investimentos] reforça que 
esta é uma agenda econômica e que o turismo, mais do que nunca, terá um papel decisivo para 
ajudar o Brasil a se recuperar da crise financeira provocada pela pandemia do coronavírus. 
Temos que entender que a preservação dos nossos patrimônios e a concessão destes patrimônios 
podem caminhar juntas e gerar emprego e renda para nossa população” (Marcelo Álvaro 
Antônio (Brasil, 2020).
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De acordo com o até então Ministro do Turismo o senhor Marcelo Álvaro Antônio, 
a intenção do Programa é recuperar áreas em “estado de deterioração” pela iniciativa 
privada para utilização de parte do imóvel para empreendimentos turísticos como hotéis, 
restaurantes, dentre outros atrativos (Brasil, 2020).

“O acordo tem validade de dois anos, sendo automaticamente renovado 
por sucessivos períodos também de dois anos. Não há nenhuma previsão de 
transferência de recursos entre as partes. O Protocolo em questão é parte da 
estratégia de internacionalização do Programa, pelo Governo de Portugal, o 
qual já desenvolve programas similares na Comunidade dos Países de Língua 
Portuguesa (CPLP), como Moçambique e São Tomé e Príncipe” (Ferreira, 2020).

O projeto piloto aplicado em quatro patrimônios históricos brasileiros, conforme 
o Ministério do Turismo - Mtur, são: Fortaleza de Santa Catarina, em Cabedelo, na 
Paraíba; Forte Nossa Senhora dos Remédios, em Fernando de Noronha, Pernambuco; 
Forte Orange, na Ilha de Itamaracá, também no estado de Pernambuco; e, a Fazenda Pau 
D’Alho, no município de São José do Barreiro, estado de São Paulo.

O patrimônio de Fortaleza de Santa Catarina (fot. 1), localizada no município de 
Cabedelo, Região Metropolitana de João Pessoa, desperta a atenção em vista da prática 
de atividades turísticas anteriormente desenvolvidas e que tinham forte relação com a 
comunidade da região. 

Fot. 1 - Fortaleza de Santa Catarina, Paraíba - Brasil (Fonte: Brasil, 2000).
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No ano de 2017 já recebia cerca de 3 mil pessoas, entre turistas e paraibanos. No 
mesmo ano, conforme o “Caderno A União” (2017), já havia diversos grupos que 
trabalhavam em apoio à valorização cultural local, como a Associação Cultural de 
Cabedelo, o Grupo Cultural Tamborete Forte, uma escola, um grupo de capoeira e o 
Projeto Prima, do governo do estado. Além desses, deve-se mencionar ainda: a Associação 
dos Artesãos de Cabedelo; o Bazar de Artesanato; a Sociedade de Escritores e Poetas de 
Cabedelo. De acordo com Almeida (2017) no ano de 2017 era cobrado uma entrada no 
valor de R$2,00.

Segundo Brasil (2000): 

“A construção original é datada de 1585... O imóvel, de propriedade 
da União, é administrado desde 1992 pela Fundação Fortaleza de Santa 
Catarina, que oferece um projeto de visitação guiada pela fortificação... 
Atualmente, a Fortaleza está inserida no Conjunto das Fortificações Brasileiras 
que integram a Lista Indicativa a Patrimônio Mundial” (Brasil, 2000).

Ao inscrever Fortaleza de Cabedelo no Programa Revive, o Mtur junto com a Iphan, 
promovem a velha (e atual) política brasileira que é um reflexo da formação nacional 
desse país, como ressaltamos, em que o Estado, através das políticas públicas, trabalha a 
promoção do desenvolvimento regional sem considerar as realidades e necessidades das 
comunidades de cada região. Neste caso particular da Fortaleza de Cabedelo, há uma 
séria contradição com os princípios colocados pelo Revive, ou seja, recuperar patrimônios 
públicos deteriorados ou “abandonados”. Trata-se aqui de fortalecer  iniciativas privadas  
em áreas que já contam com investimentos públicos de revitalização o que pode contribuir 
para desterritorializar as comunidades locais.

O turismo, enquanto atividade produtiva moderna pode fortalecer as 
comunidades locais, ainda que tenha que ser controlada pelas partes envolvidas. 
Nas palavras de Coriolando:

“O turismo não somente mapeia territórios, mas cria territorialidades, pois 
define destinos, propõe roteiros, dando visibilidade a espaços até então “invisíveis”. 
Além de construir espaços simbólicos, a atividade turística tece rede extensa de 
pequenos negócios que, por sua vez, cria sociabilidades as mais diversas. Assim, 
seguem pari passo os dois eixos do turismo: o globalizado e o de base comunitária, 
que em efeverscência se contrapõem e se complementam, e este segmento, muitos 
governos não conseguem apreender” (Coriolando, 2008, p. 6)
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No caso em questão, pergunta-se se o Programa Revive cumpre a função a que se propõe 
de “criar” um novo destino e dar visibilidade a um espaço “invisível”, ou se aproveita de 
uma situação já existente e com retorno de capital garantido por parte da inciativa privada 
deslocando da comunidade local o aproveitamento financeiro da atividade. 

Para cada modalidade de turismo existe uma demanda espacial, por isso, a apropriação 
do espaço nessa atividade, mais uma vez, representa um Estado omisso para com as 
comunidades tradicionais locais. Conforme Debrun (1990), o cosmopolitismo desigual 
que repercute as dissimetrias e desigualdades que acompanham a internacionalização 
da economia traçam ações estratégicas que privilegiam as instituições privadas, com um 
discurso neoliberal, de Estado Mínimo e incapaz de cuidar dos seus recursos.

Interfere sem dúvida na questão a forma como a sociedade brasileira se vê e é vista 
pelo Estado no sentido de que há falta de consenso entre os valores básicos, inclusive 
os revelados pelos traços etnoculturais e a forma como a identidade nacional brasileira 
(o discurso de nação) foi forjada. Nesse constructo, os grupos hegemônicos defendem a 
temática nação em prol de seus próprios interesses sem que haja participação das camadas 
populares, como um todo social. 

Como se apresenta a implantação do Programa Revive, sobretudo no caso de 
Fortaleza de Cabedelo (mas se pode considerar também os outros 3 patrimônios pilotos 
mencionados anteriormente) como se o patrimônio estivesse abandonado, estampa como 
as políticas são implementadas em razão do poder dominante e como comunidades 
locais e tradicionais são desconsideradas para que sejam implementados ideiais políticos e 
atendidos interesses econômicos de alguns grupos em detrimento dos locais.

Conclusão 

O turismo convencional apareceu como fonte de renda somente a partir do século 
XIX e se diferencia do turismo ecológico que apareceu a partir do final do século XX 
alimentado pela onda ecológica e sustentável desse momento. Embora tenha grande 
significado econômico para muitos países e regiões trazendo benefícios em termos 
de renda para as populações locais, é também motivo de preocupação. O turismo 
ecológico se propõe diminuir os impactos que possam ser causados à natureza e/ou 
às populações receptoras através de uma proposta dita “sustentável”. Essa modalidade 
tem atraído grande número de pessoas que buscam não apenas conhecer, mas também 
“vivenciar” as experiências das comunidades ditas “tradicionais”, através de atividades 
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que envolvem  costumes, identidades com o lugar, relações estabelecidas no território 
e toda singularidade que essas comunidades possam apresentar. 

Englobar os agentes da comunidade que fazem parte da cadeia turística nos lugares, 
é sem dúvida o maior desafio para o setor turístico, principalmente em uma sociedade 
na qual o Estado tece suas políticas voltadas para atender as necessidades daqueles que 
detêm o capital. As comunidades tradicionais que a todo momento buscam soluções para 
que possam assegurar sua (re)existência no lugar enquanto indivíduos e donos de seus 
interesses, em sua maior parte, são compostas de camponeses, grupos quilombolas, índios 
e pequenos produtores rurais ribeirinhos e não fazem parte do seleto grupo elitizado que 
ditam as regras dessas políticas.

A partir desse estudo, entende-se que as formas que o Estado brasileiro conduziu e 
conduz o planejamento territorial através de suas políticas públicas, reflete a apropriação 
do espaço produzido e o valor de uso nas transformações dos meios naturais pelo trabalho 
e a apropriação destes. Isso evidencia uma apropriação perversa dos lugares que são espaços 
de produção das comunidades locais, que se organizam política, econômica e socialmente 
para conduzirem a atividade turística em prol de si mesmas. Há expropriação  quando o 
Estado privatiza a exploração do patrimônio público, não promovendo o debate com as 
comunidades locais, retirando desses sujeitos a autonomia de produção, interferindo nas 
dinâmicas de vida, em geral, nos modos de vida e nos usos dos recursos naturais.
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Resumo

No presente trabalho, de cariz sobretudo pedagógico, são sistematizados os 
principais métodos de análise da perceção dos residentes em relação ao turismo. Para 
aferir a validade destas premissas, foi utilizado como estudo de caso o município de 
Boticas. Os residentes são uma peça fundamental do puzzle que tem que ser montado 
para se alcançar um desenvolvimento realmente endógeno em qualquer território, 
mas que pode ganhar um maior significado nos espaços rurais. O facto de haver várias 
abordagens e técnicas para avaliar a perceção e a participação dos residentes na 
atividade turística pode ser aproveitado pelos Geógrafos e por outros cientistas sociais, 
caminhando para uma abordagem mais holística da atividade turística e, por 
consequência, para um desenvolvimento mais sustentável e participativos.

Palavras-chave: Turismo, perceções, comunidade local, impactes,  Boticas.

Abstract

Methodological approaches on residents’ perception to tourism. In this pedagogical 
chapter, the main methods of analyzing residents’ perception of tourism are systematized. 
To assess the validity of these premises, the municipality of Boticas was used as a case 
study. Residents are a fundamental piece of the puzzle that must be put together to 
achieve truly endogenous development in any territory, but which can take on greater 
significance in rural areas. The fact that there are various approaches and techniques to 
assess the perception and participation of residents in tourism can be taken advantage of 
by Geographers and other social scientists, moving towards a more holistic approach to 
tourism and, consequently, towards a more participatory and sustainable development.
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Introdução

Nas últimas décadas tem sido assumida a diversidade metodológica da investigação 
em turismo, mas durante muito tempo os métodos quantitativos foram os mais utilizados 
(Arghavan et al., 2019; Khoo-Lattimore et al., 2019; Nunkoo, Smith, & Ramkissoon, 
2013). Ainda que estes continuem a ser, atualmente, os mais relevantes, o uso de métodos 
mistos tem vindo a ganhar algum destaque (Khoo-Lattimore et al., 2019; Molina-Azorín 
& Font, 2016; Opermann, 2000; Sirakaya-Turk et al., 2017).

Também em Portugal os estudos que foram realizados até ao momento utilizaram 
preferencialmente os métodos quantitativos, mas cada vez mais se reconhece a necessidade 
de usar diferentes técnicas de investigação. Na investigação da atividade turística é 
pertinente complementar perceções dos vários stakeholders que estão implicados na mesma 
se quisermos consolidar o caminho iniciado pelo paradigma territorialista (desenvolvimento 
endógeno) e inter-territorialista (desenvolvimento sustentável). Neste sentido, as técnicas 
quantitativas (e.g., inquérito por questionário) devem ser complementadas com técnicas do 
foro qualitativo (e.g., observação participante e não participante, inquérito por entrevista 
semiestruturada, focus group e world café). Só assim é possível perceber-se como cada um dos 
stakeholders entende a atividade turística relativamente a um determinado destino e delinear 
a estratégia mais adequada de desenvolvimento dessa atividade no destino, sem depauperar 
as condições sociais, culturais e ambientais encontradas a priori nesses territórios.

A abordagem desenvolvida no âmbito da comunidade científica de RISCOS liderada pelo 
Professor Luciano Lourenço coloca em evidência a necessidade de se considerar o vocábulo de 
riscos numa perspetivos holística (e.g., Lourenço, 2019; Lourenço & Amaro, 2018; Lourenço 
& Vieira, 2020; Nunes & Lourenço, 2019). No quadro de desenvolvimento da atividade 
turística assume-se como fundamental considerar a perspetiva dos residentes em relação ao 
desenvolvimento do seu território, pois são os que melhor conhecem os principais pontos 
fortes, mas também as fragilidades que podem ser exacerbadas por efeito do desenvolvimento 
de atividade turística do ponto de vista social, cultural e ambiental. No quadro dos riscos 
cindínicos, a abordagem em turismo que melhor se aproxima deste conceito é o de Protection 
Motivation Theory (PMT). A PMT baseia-se na capacidade que os indivíduos têm ao 
satisfazerem uma certa motivação (por exemplo, realização de atividade de lazer e recreio) 
de se protegerem em relação a uma ameaça (Itani & Hollebeek, 2021; Kowalski & Black, 
2021; Rogers, 1975). Esta teoria é amplamente utilizada na literatura de turismo (Bhati et 
al., 2020; Das & Tiwari, 2020; Itani & Hollebeek, 2021; Tapsuwan & Rongrongmuang, 
2015; Wang et al., 2019) e compreende essencialmente a avaliação de ameaça/risco – isto é, a 
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natureza, a relevância e as consequências que dela podem derivar (Maddux & Rogers, 1983; 
Rogers, 1975; Rippetoe & Rogers, 1987). Neste contexto, os estudos baseados nos impactes 
da atividade turística em áreas rurais podem enquadrar-se nesta perspetiva de antever eventuais 
consequências danosas decorrentes de ações não enquadradas devidamente no território e sem 
ter em consideração a perspetiva da comunidade local.

Tendo por base estes pressupostos, o presente trabalho centra-se nos caminhos e 
técnicas que se devem utilizar para realizar uma abordagem holística do turismo e lança 
pistas para metodologias renovadas na investigação em turismo, onde os Geógrafos 
estão numa posição privilegiada, em termos da sua aplicação empírica. Sendo assim, são 
consideradas, no presente trabalho, as perceções de residentes e de outros atores locais 
e regionais (sobretudo do foro social e político), insistindo nos métodos mistos. Se 
queremos realizar uma abordagem holística neste domínio temos que obrigatoriamente 
auscultar os residentes e complementar o seu discurso com outro tipo de stakeholders. 

A implementação de metodologias renovadas na investigação em turismo ganha 
sentido quando se analisam os espaços rurais, visto que a maioria das estratégias, que foram 
desenvolvidas para contrariar o despovoamento e a sua baixa competitividade deste tipo 
de territórios existentes na Europa, não surtiram os efeitos pretendidos. Importa recordar 
que o modelo top-down de desenvolvimento dos territórios já se encontra ultrapassado 
e urge aplicar um modelo de tipo bottom-up, em que o planeamento participativo e 
colaborativo tenha em conta a participação efetiva das comunidades no planeamento da 
atividade turística. Trata-se de se abandonar um processo de planeamento de hallmark 
decision making e passar para um processo mais entroncado na collaborative decision making 
(Gursoy & Kendall, 2006; Jiang & Ritchie, 2017; Saito & Ruhanen, 2017). Neste último 
processo os residentes devem ser escutados e convidados a participar ativamente, em 
parceria com os políticos e com outros agentes locais, no desenho de estratégias a curto, 
médio e longo prazo para os seus territórios (Lopes et al., 2021; Wondirad et al., 2020). 

Por estes motivos além das considerações teóricas que são tecidas sobre os caminhos 
metodológicos que podem ser usados na investigação em turismo, é analisado um estudo 
de caso relacionado com o município de Boticas (Nordeste de Portugal Continental), 
de caraterísticas rurais. Este município ainda se encontra num estádio inicial de 
desenvolvimento da atividade turística. 

Tenta-se, deste modo, responder às seguintes questões. Que tipo de metodologias 
(caminhos) e técnicas de investigação devem ser consideradas no delinear de uma 
estratégia de desenvolvimento da atividade turística de um território? Como devem ser 
usadas as perceções dos vários stakeholders na definição dessa estratégia?
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Tendo por base estas questões de partida, os principais objetivos do presente trabalho 
são os seguintes:

•	 Caraterizar algumas das técnicas que podem ser usadas na abordagem da ativi-
dade turística;

•	 Aferir as vantagens da conjugação de algumas técnicas para a definição de uma 
estratégia de desenvolvimento da atividade turística de um território;

•	 Analisar alguns resultados obtidos na investigação desenvolvida entre 2015 e 2017 
no município de Boticas.

O presente trabalho está estruturado em três secções e encerra um perfil sobretudo 
de cariz pedagógico. A primeira secção debruça-se sobre a necessidade de realizar 
uma abordagem holística quando se investiga em turismo focando-se nas técnicas de 
investigação que podem ser usadas como alicerce para a definição de uma estratégia de 
desenvolvimento da atividade turística em qualquer destino, sobretudo em destinos que 
ainda se encontram numa fase incipiente de desenvolvimento desta atividade. Na segunda 
secção é apresentado um estudo de caso, correspondendo à investigação realizada, entre 
2015 e 2017, no município de Boticas. Na última secção são tecidas algumas conclusões 
e avançadas pistas para futuras investigações.

Metodologias renovadas que permitem abordar de forma holística a atividade turística

O conceito de desenvolvimento é considerado um conceito polissémico (Landford, 
2009; Remoaldo, 2017) e o desenvolvimento da atividade turística deve tê-lo em 
consideração quando se pretende implementá-lo em qualquer território. Por outro lado, 
o turismo é um fenómeno complexo e em evolução (Echtner & Jamal, 1997; Higham, 
2007; Williams, Hall & Lew, 2014; Kim et al., 2020) e assume-se como uma atividade 
perfeita para implementar uma abordagem holística. Tal resulta do facto de que o turismo 
exige o contributo de vários domínios de atuação, desde os transportes, passando pelas 
empresas ligadas à marcação da viagem, às empresas que definem novos produtos digitais, 
passando pelo alojamento, pela alimentação e pelas atividades de lazer e de índole cultural.

Paralelamente, nas últimas décadas surgiu um novo paradigma de desenvolvimento 
rural, baseado em processos de desenvolvimento endógeno, ou seja, onde os recursos e 
as capacidades de cada território são assumidos como os principais impulsionadores do 
desenvolvimento local/regional. Este paradigma e o processo de planeamento associado 
contradizem o modelo de top-down, usado durante décadas, assumindo, em vez disso, 
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uma abordagem de tipo bottom-up. De acordo com esta última abordagem, e no caso 
dos territórios mais rurais, as autoridades nacionais devem atuar, principalmente, como 
facilitadoras das políticas de desenvolvimento rural, enquanto as ações são realizadas 
pelas autoridades públicas locais/regionais em estreita relação com as comunidades rurais 
(Lopes et al., 2016b; Remoaldo et al., 2017b).

Qualquer desenvolvimento endógeno alicerça-se no uso dos recursos locais de um 
determinado território e no envolvimento e no compromisso da comunidade local em 
relação ao seu desenvolvimento. Por outro lado, o uso desses recursos deve seguir um processo 
sustentável e equilibrado (Kitchen & Marsden, 2009; Siebert, Laschewski, & Dosch, 2008).

Tendo estes factos em consideração, para contradizer a tendência de desvitalização 
instalada em várias áreas rurais, que é nítida no caso de Portugal e noutros países Europeus, 
parece ser essencial implementar estratégias que, tomando como ponto de partida os 
recursos endógenos (e.g., recursos naturais e culturais, património tangível e intangível), 
consigam proporcionar o seu desenvolvimento. Aliás, a capacidade da atividade turística 
como forma de promover o desenvolvimento sustentável das áreas rurais parece estar 
a evidenciar algum sucesso em países como Portugal. Além disso, tende a promover a 
diversificação das economias locais deste tipo de territórios. 

Não obstante, Portugal é um bom exemplo da dificuldade em aplicar o modelo bottom-up 
e apenas nos últimos doze anos se assistiu ao desenvolvimento de investigação que se 
preocupa com a perceção dos residentes no desenvolvimento da atividade turística, sendo 
o de Monjardino (2009) um dos estudos pioneiros e debruçando-se sobre a perceção dos 
residentes nos Açores (Scalabrini & Remoaldo, 2020; Vareiro, Remoaldo, & Ribeiro, 2013).

Uma das dificuldades enfrentadas pelas autoridades locais neste processo é a capacidade 
de trabalhar em parceria com as principais partes interessadas (stakeholders) do território (e.g., 
residentes, turistas, agentes locais e regionais) (Lopes et al., 2016b; Lopes et al., 2019; Lopes et 
al., 2021). Isto é particularmente relevante no caso dos residentes, devido à heterogeneidade de 
cada comunidade e à forma como pode influenciar a intervenção das autoridades no processo 
de planeamento. A intervenção dos residentes é tão importante quanto a dos visitantes, embora 
a sua perceção da atividade turística seja normalmente subestimada (Jakson, 2008; Remoaldo 
et al., 2017b; Scalabrini & Remoaldo, 2020; Vareiro et al., 2013).

E qual pode ser a metodologia usada para investigar em turismo, mais especificamente, 
quando se pretende estudar de forma holística o desenvolvimento de um território assente 
na atividade turística?

Qualquer investigação deste tipo deve iniciar-se com estudo in loco, com o levantamento 
dos recursos existentes e a sua georreferenciação. Aconselha-se, também, que os equipamentos e 
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os recursos sejam fotografados. Torna-se necessário o diagnóstico do património, quer tangível, 
quer intangível, partindo dos dados disponibilizados pelas autarquias e pelas estatísticas 
oficiais publicadas pelo Instituto Nacional de Estatística (e.g., Estatísticas do Turismo, 
Anuário Estatístico da Região Norte ou de outras regiões). A georreferenciação (com a ajuda 
de um G.P.S. – Global Positioning System – Sistema de Posicionamento Global) dos recursos 
é imperiosa, porque permite, entre outros aspetos, localizar e representar cartograficamente 
os recursos existentes. Permite, ainda, aferir a distância-tempo (isócronas – linhas que unem 
pontos que estão a igual distância-tempo de um determinado recurso) que o turista tem 
que percorrer para visitar os mesmos. Para tal deve-se contar também com a preciosa ajuda 
do software ligado aos Sistemas de Informação Geográfica (S.I.G.). A sua utilização abre a 
possibilidade de se delinearem itinerários turísticos que melhoram a visitação e que podem 
ajudar a combater a sazonalidade induzindo os turistas a permanecer mais tempo no destino. 
Aquando da realização desta vertente do trabalho de campo, a equipa deve ser multidisciplinar 
incluindo, além de um especialista em Turismo, de um Geógrafo e de um Economista, um 
Sociólogo e um Historiador/Arqueólogo. Deve ser definida antecipadamente uma metodologia 
que permita avaliar o estado de conservação dos recursos a avaliar e a possibilidade, ou não, da 
sua visitação, incluindo a possibilidade de visitação por parte das pessoas com incapacidades.

Antes de se apresentarem os caminhos que podem ser seguidos para avaliar a perceção dos 
residentes importa esclarecer o termo “perceções”, frequentemente usado na literatura (e.g., 
Ap, 1992; Almeida-García et al., 2016; Gannon et al., 2021; Vareiro et al., 2013). Outros 
autores usam outros termos como “atitudes” (e.g., Andereck & Vogt, 2000; Arghavan et al., 
2019; Eusébio et al., 2018; Ribeiro, Valle, & Silva, 2013) ou “opiniões” (e.g., Lee & Oh, 
2018; Williams & Lawson, 2001). Estes conceitos são usados, frequentemente, como tendo 
um significado equivalente, e os que são mais comumente usados são «perceções” e “atitudes”. 
Na nossa perspetiva existem, no entanto, diferenças entre estes dois últimos termos, estando 
de acordo com a perspetiva de Ap (1992), que foi pioneiro na tentativa da sua definição. As 
perceções referem-se ao significado atribuído a um objeto e as atitudes à predisposição ou ação 
em relação a determinados objetos mantidas continuadamente pelos indivíduos. 

No caso dos residentes, que têm sido negligenciados no planeamento da atividade 
turística, nomeadamente quando se procura atenuar riscos passíveis de ocorrer por 
desconhecimento da realidade territorial, a avaliação das suas perceções pode ser realizada 
de duas formas, quando estamos a investigar à escala de município: 

i) Através da utilização de uma técnica quantitativa, como é o caso do inquérito por 
questionário, que permite aferir as perceções face à atividade turística e se estão 
dispostos a participar na atividade turística (neste último caso já se trata de atitudes);
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ii) Através do uso de uma técnica qualitativa, como é a realização de um focus group 
(Carey, 2015; Hanna et al., 2018; Krueger, 2014), onde estejam representadas as 
associações locais de cariz associativo e sociocultural do município que está a ser 
investigado, e que representam os interesses dos residentes.

A primeira via pode ser usada quando se dispõe de tempo (mais de 3 meses) para 
recolher uma amostra representativa (em termos de volume e de conteúdo) junto da 
população do município em estudo (Quadro I). Deve incluir a possibilidade de recolher 
a perceção das três gerações (jovens, adultos e idosos), ainda que se tenha que ter em 
consideração que abaixo dos 15 anos os estudantes não possuem maturidade cognitiva 
para responderem a questionários deste tipo (Lopes et al., 2021; Sekaran, 2003).

Para tal, é necessário que seja solicitado às direções das escolas secundárias (onde 
decorre o 10º, 11º e 12º anos de escolaridade) autorização para aplicar os questionários 
pedindo a colaboração dos professores. Neste caso é solicitado que seja entregue a cada 
estudante três questionários, um para ele próprio preencher e os outros dois para levar 
para casa e pedir aos pais/tios e avós para preencherem. Desta forma, torna-se possível 
recolher a perspetiva de três gerações. O período de preenchimento e de entrega ao 
professor responsável é de 15 dias. Ao usarem-se as escolas secundárias como meio de 
aplicação e recolha dos inquéritos, que têm uma boa cobertura territorial, abarcando 
todas as freguesias do município, tenta-se assegurar que todos os residentes do município 
possam responder ao inquérito. Esta solução permite uma abordagem mais democrática 
e dando possibilidade a que todos tenham igual oportunidade de se expressarem, mesmo 
que residam em freguesias que não possuem algum tipo de potencial turístico, mas cuja 
opinião é crucial, pois também usarão os equipamentos e recursos existentes nas restantes 
freguesias. Por outro lado, os estudantes de, pelo menos, 15 anos de idade possuem 
maturidade cognitiva para responder ao inquérito (Sekaran, 2003) podendo ser bons 
intermediários na sua aplicação. 

Esta metodologia tem sido aplicada em Portugal em vários contextos e relacionados, 
sobretudo, com municípios onde o turismo cultural tem alguma expressão (Lopes et al., 
2019; Rasoolimanesh & Jaafar, 2017; Remoaldo et al., 2014; Remoaldo et al., 2016; 
Vareiro et al., 2013; Vareiro et al., 2016). Não obstante, nos últimos anos, devido a várias 
contingências, estando entre elas diretrizes do Ministério da Educação, nem sempre é 
possível proceder à sua aplicação em contexto escolar, sem que o questionário a utilizar 
seja sujeito a um escrutínio por parte do Ministério e por parte de alguma Comissão 
de Ética. No caso da necessidade de se colocar a responsabilidade nos estudantes para o 
efeito do preenchimento dos questionários, quer do seu quer dos referentes aos restantes 
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da família tem-nos direcionado para a cada vez mais difícil possibilidade de retorno de 
questionários totalmente preenchidos e dentro do período necessário e definido para a 
realização do nosso trabalho de campo.

Neste sentido, a utilização das Redes Sociais tem revelado ser uma boa solução, com 
a utilização, por exemplo, do Facebook, que permite aceder a grupos organizados ligados 
ao município ou região em análise. Esta solução permite ultrapassar a dificuldade em se 
obter um número significativo de questionários totalmente preenchidos, ainda que possa 
ser difícil aceder à perceção da população mais idosa, que normalmente é menos utilizadora 
das Redes Sociais. Todavia, é possível, através dos Centros de Dia, ultrapassar este tipo de 
problema e tentar recolher uma amostra mais representativa do universo que está em análise.

Além de se tentar aferir através do inquérito por questionário quais são as perceções 
dos residentes em relação aos atributos e segmentos de turismo a desenvolver no seu 
município, deve também ser perguntado se estão dispostos a participar no planeamento 
da atividade turística e se estão disponíveis para receber, de alguma forma, os turistas nas 
suas residências. Esta última vertente não tem sido considerada nos estudos realizados 
sobre as perceções dos residentes, ficando-se apenas por uma avaliação generalista, que 
não permite avaliar uma potencial disponibilidade para participar de forma ativa na 
melhoria da oferta turística e no seu planeamento.

No Quadro I esboçam-se as principais técnicas de investigação que podem ser usadas, 
bem como alguns aspetos relacionados com as amostras a recolher, quando se necessita de 
aferir as perceções de vários stakeholders.

Se a equipa de investigação dispuser até 3 meses para a realização deste tipo de 
abordagem empírica, então aconselha-se a realização de um focus group (até um máximo 
de 12 elementos), com os representantes de instituições de cariz social e recreativo. Numa 
sessão de 1h30m (Nyumba et al., 2018), podem-se determinar quais são as perceções dos 
elementos que representam os residentes. Esta sessão deve ser convocada pelos elementos 
da autarquia e a sua realização pode ser concretizada num dos locais geridos pela câmara. 
Os autarcas não devem participar nesta sessão, para que ocorra uma expressão livre por 
parte dos elementos convidados. Na realidade, o ambiente criado numa sessão de focus 
group tende a ser agradável e sociável, onde os elementos, com um bom moderador, 
depressa se podem sentir confortáveis interagindo com os outros (Smith, 2017). Esta 
técnica usada como fonte primária pode ser complementada com a avaliação de uma 
fonte secundária, como sejam as fotografias presentes nas redes sociais, permitindo 
analisar o valor que os residentes concedem ao património que têm no seu município 
(Lopes et al., 2018).
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No que concerne aos destinos turísticos os interesses e perceções dos residentes e dos 
visitantes podem ser avaliados através da análise dos serviços de partilha de fotografias nas redes 
sociais (e.g., Encalada et al., 2017; Lopes et al., 2018). As fotografias estão geocodificadas pelos 
utilizadores, possibilitando a obtenção de extensas bases de dados. O recurso aos Sistemas de 
Informação Geográfica (S.I.G.) permite aplicar várias técnicas de análise espacial e estatística, 
permitindo um aprofundamento dessa análise (Lopes et al., 2016a). 

A utilização de websites, tais como o Flickr, o Picasa, o Facebook, o Panoramio (até 
novembro de 2016, pois foi, entretanto, encerrado) ou o Pinterest, tem permitido, em 
tempo real, partilhar on-line fotografias com colegas de trabalho, família e amigos. Esta 
partilha pode ter um significativo poder na disseminação da imagem turística e de forma 
eficaz e duradoura (Lopes et al., 2016a).

Não obstante estas técnicas serem eficazes, e por muito rico que seja o discurso dos 
residentes, este tem que ser complementado com o de outros stakeholders, nomeadamente 
com o dos atores locais e regionais. Neste âmbito, o inquérito por entrevista pode ser uma 
boa solução, realizado a cerca de 15 diretores de instituições (e.g., alojamento, restauração, 
agências de viagens, grupos culturais e desportivos), dependendo do tipo de destino que 
estamos a abordar. No entanto, propõe-se a realização de um focus group, atendendo a 
que o discurso é menos institucionalizado quando os diretores estão fora do contexto 
institucional e em interação com outros elementos de outras instituições. 

Em Portugal existe uma muito baixa interação entre as instituições de nível local e 
regional e como no âmbito da atividade turística é fundamental que ela exista, propõe-se 
a inclusão de alguns diretores de instituições de nível regional no grupo do focus group. 
Esta possibilidade cobre o tipo de enfoque que geralmente o Geógrafo empreende, 
como seja, a sua preocupação com as várias escalas geográficas (Clark et al., 1974; 
Fouberg & Murphy, 2020). Aliás, o turismo é uma área científica que tem revelado a 
necessidade de ser planificado à escala regional, mesmo que se trate da abordagem que 
se centre num município. 

Qualquer destino almeja ser repetido em termos de visita, mas tal só é possível se 
estiver ancorada uma boa rede de parcerias a nível local e regional (Remoaldo, 2020a; 
Remoaldo, 2020b), que está longe de acontecer quer em Portugal, quer noutros países 
(Remoaldo et al., 2020a; Remoaldo et al., 2020b). Aliás, em contexto nacional, estas 
premissas são relançadas no âmbito da agenda orientadora para a investigação em turismo 
até 2030, onde se prevê a necessidade de fomentar as redes de cooperação, parcerias, 
bem como, em última estância, num sentido de articulação ponderada por processos de 
‘coopetição’ – aliança com os mercados turísticos concorrentes (FCT, 2019). 

GeoGrafia, riscos
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Caso existam condições físicas para a realização de um world café (Lagrosen, 2019; 
Löhr et al., 2020), o mesmo pode ser concretizado, usando grupos de cinco elementos em 
cada mesa. Constitui uma técnica de cariz qualitativo que permite uma maior interação 
do que as técnicas anteriores e que proporciona um ambiente no qual os participantes 
partilham experiências (discussão colaborativa) e definem respostas para problemas e 
desafios da vida (Aldred, 2011; Broom et al., 2013; Löhr et al., 2020).

No que diz respeito aos turistas, propõe-se a adoção de uma técnica mais tradicional 
que é o inquérito por entrevista diretiva ou estandardizada e no âmbito de uma abordagem 
de cariz quantitativo. Se o objetivo da equipa for publicar os resultados numa revista 
internacional com um bom impact factor, então deve ter-se em conta que a amostra deve 
variar entre 200 e 350 turistas ( Remoaldo et al., 2014; Scalabrini & Remoaldo, 2020; 
Vareiro et al., 2013). A amostra a recolher não necessita de ser tão significativa como a dos 
residentes e a mesma deverá ser aleatória (randómica), caso não seja necessário ter em conta 
as variáveis sociodemográficas do inquirido, como o sexo, a idade e o nível de instrução. 

Estudo de caso do município de Boticas

No sentido de clarificar a análise que foi realizada até ao momento sugere-se o estudo 
de caso do município de Boticas, localizado no Nordeste de Portugal Continental e de 
caraterísticas rurais. Grande parte dos espaços rurais portugueses estão ainda em fase de 
definição ou de consolidação em termos de uma estratégia sustentável de atividade turística. 
Boticas afigura-se como um bom exemplo de um espaço do interior do País que possui um 
conjunto de recursos e de equipamentos com elevado valor cultural e patrimonial, mas que 
tem revelado dificuldade em convertê-los em produtos turísticos com sucesso.

Os resultados que se apresentam a seguir fazem parte de um projeto foi desenvolvido 
até 2017, intitulado “Contributo para a sustentabilidade turística do município de 
Boticas (Nordeste de Portugal Continental)”, financiado pelo Projeto Estratégico – PEST-
OE/UID/AUR/04509/2013 da unidade de I&D Lab2PT (Laboratório de Paisagens, 
Património e Território) através da Fundação para a Ciência e Tecnologia (F.C.T.). Os 
principais objetivos foram:

i) Fazer um diagnóstico dos recursos existentes no município; 
ii) Avaliar as perceções dos diferentes atores locais (residentes, visitantes e atores 

locais e regionais) para o desenvolvimento do turismo e a viabilidade do seu 
envolvimento ativo na atividade; 
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iii) Contribuir para a implementação de um desenvolvimento mais participativo e 
sustentável do município de Boticas e dos municípios vizinhos; 

iv) Contribuir para a melhoria do bem-estar da comunidade local e para a qualidade 
da visitação a Boticas.

De acordo com o último Recenseamento Geral da População, datado de 2011, Boticas 
detinha apenas 5.750 habitantes. Relativamente à taxa de crescimento natural (-1,2%) e 
à taxa de crescimento migratório (-0,4%) também se revelavam em 2011 negativas (INE, 
2012). De acordo com os dados disponibilizados no site do INE, na sua base de dados, em 
2017 e em 2019 previa-se uma redução da taxa de crescimento natural (-1,2% em 2017 
e -1,4% em 2019) e um aumento da taxa de crescimento migratório (-0,31% em 2017 e 
0,20% em 2019) (INE, 2021a, 2021b). 

O nível de instrução da população residente é uma potente variável quando se 
considera o turismo de qualidade, visto ser exigente em mão-de-obra qualificada. Apesar 
de se ter constatado uma elevação do nível de instrução na população de Boticas, a maior 
parte da população continua a deter um baixo nível de instrução. Na realidade, 75,4% 
não tinha, em 2011 (data do último Recenseamento Geral da População) mais do que 
seis anos de escolaridade (INE, 2012). Apesar da boa hospitalidade que se reconhece 
existir por parte da população deste município, este resultado condiciona a interação da 
população com os turistas estrangeiros e em termos de potencial empreendedor.

Retomando os objetivos que foram delineados para o projeto, o primeiro passo que 
foi encetado foi o de diagnóstico dos recursos disponíveis no território, utilizando a 
georreferenciação e a fotografia e cruzando os elementos obtidos com os dados existentes 
nas fontes oficiais. Esta é, seguramente, a primeira fase de qualquer investigação que queira 
fazer um diagnóstico aprofundado da potencialidade e atividade turística de um território. 

Procedeu-se a um diagnóstico intrínseco do território com identificação dos 
elementos do património cultural imóvel (monumentos, conjuntos e sítios), optando 
pelo levantamento do património cultural material, onde se enquadra o património 
edificado (religioso, civil, arquitetura rural das aldeias e arquitetura militar), o património 
arqueológico e os equipamentos culturais, como principais categorias. 

Foram representados os principais elementos analisados e respetiva acessibilidade 
(fig. 1), tendo sido possível devido à georreferenciação realizada e que, apesar das suas 
potencialidades, este tipo de técnica ainda é usado de forma incipiente pelos políticos e 
agentes decisores.

Constatou-se que os principais equipamentos existentes e localizados no núcleo 
urbano de Boticas estavam acessíveis a menos de 5 minutos de automóvel. 

Paula Remoaldo e Hélder Lopes
Abordagens metodológicas na investigação sobre percepção dos residentes em relação ao turismo
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São exemplo o Centro de Artes Nadir Afonso, o Centro Europeu de Documentação e 
Interpretação da Escultura Castreja e o Ecomuseu de Barroso – Museu Rural de Boticas, o 
Repositório dos Vinhos dos Mortos e a Loja Interativa de Turismo. Quando foi efetuado 
o exercício usando o modo de deslocação a “andar-a-pé” e tendo em conta os diferentes 
grupos funcionais (jovens, adultos e idosos), verificou-se que os turistas conseguiam 
alcançar, em 30 minutos, 8 recursos turísticos atrativos, independentemente do seu grupo 

Fig. 1 - Acessibilidade, usando o automóvel, aos recursos turísticos, a partir da área central de 
Boticas (freguesia sede de município) (Fonte: Remoaldo et al., 2016: 38).
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etário. Isto significa que mesmo os idosos (de 65 e mais anos de idade), que se deslocam 
a velocidades mais baixas, conseguem aceder, em 30 minutos, aos mesmos recursos 
turísticos do que os grupos dos jovens e dos adultos (Remoaldo et al., 2016).

Estas ilações permitiram-nos delinear um itinerário pedestre turístico-cultural, com a 
duração de um dia, em 2016 - 2017, que se intitulou Boticas Touristic and Cultural Walking Tour 
(Boticas abre caminho ao conhecimento e às experiências em Terras do Barroso) (Remoaldo et 
al., 2016). Este itinerário permite que o turista conheça a cultura local, desde as suas origens 
até à atualidade e convidando o mesmo a pernoitar em Boticas (Remoaldo et al., 2017a).

O trabalho de campo realizado deve ser complementado com outros elementos, 
sendo mandatório:

•	 A caraterização populacional e económica do município;
•	 A análise do Plano de Ação para o Desenvolvimento do Turismo em Portugal para o 

período de programação comunitária 2014-2020 e a Estratégia Turismo 2027 – Liderar 
o turismo do futuro (Turismo de Portugal, 2016, 2017); neste âmbito torna-se 
necessário conhecer quais são as apostas, em termos de segmentos de turismo, a 
nível regional e sub-regional;

•	 A caraterização da acessibilidade aos principais aeroportos (neste caso o Aeroporto 
Francisco Sá Carneiro no Porto e os aeroportos espanhóis) e aos principais 
aglomerados urbanos da região Norte de Portugal, pois, no caso da região Norte, 
o touring histórico-cultural e paisagístico é um importante produto; 

•	 A distribuição e concentração de património classificado, usando como fonte 
o Sistema de Informação da Direção Geral do Património Cultural/Direções 
Regionais da Cultura;

•	 As caraterísticas dos produtos certificados no município e na região;
•	 A evolução da capacidade de alojamento;
•	 A evolução dos hóspedes, de dormidas e da estada média, assim como da percentagem 

de turistas estrangeiros (indicadores que aparecem de forma sistematizada no Anuário 
Estatístico da Região Norte ou nos Anuários das restantes regiões).

Depois de efetuado este trabalho de campo seguiu-se a avaliação das perceções de 
alguns dos principais interessados (residentes e atores locais e regionais), que decorreu 
entre janeiro e setembro de 2016 (fig. 2). 

A amostra recolhida junto dos residentes foi do tipo estratificada. Foi realizado, antes, 
em dezembro de 2015, um pré-teste a dez residentes tendo-se estimado uma duração 
de 15 minutos para a aplicação do questionário. A realização do pré-teste é crucial, pois 
só assim se pode controlar o tempo médio de aplicação do inquérito, bem como aferir 

Paula Remoaldo e Hélder Lopes
Abordagens metodológicas na investigação sobre percepção dos residentes em relação ao turismo
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da compreensão das questões colocadas e se as mesmas estão bem redigidas. A versão 
definitiva que foi usada possuía um total de 23 questões e o questionário foi dividido em 
cinco secções. Nalgumas questões foi usada uma escala de cinco níveis de Likert, indo do 
“completamente em desacordo” até ao “completamente de acordo”.

 

 

Data: 14 de setembro de 
2015. 
Elementos que 
participaram: 21 (divididos 
em duas sessões realizadas 
no mesmo dia em salas 
diferentes da Câmara 
Municipal de Boticas). 

Data: janeiro a maio de 
2016. 

Elementos que 
responderam: 453. 

Data: julho a setembro de 
2016. 
Elementos que 
participaram: 22 agentes 
locais e 3 regionais. 

Focus Group
Inquérito por questionário 

aos residentes

Inquérito por entrevista 
semiestruturada aos agentes 

locais e regionais

Fig. 2 - Principais fontes primárias usadas.

O principal objetivo do inquérito foi aferir a perceção dos residentes relativamente 
às potencialidades turísticas do município de Boticas, além da sua perceção quanto ao 
desenvolvimento do turismo. Optou-se ainda por determinar se estavam disponíveis para 
participar de alguma forma em prol do desenvolvimento desta atividade. Esta última 
vertente não é comum ser utilizada, mas se queremos optar por uma abordagem mais 
completa da temática deverá passar a ser utilizada.

A aplicação do inquérito ocorreu em 2016 com o apoio inicial da Câmara Municipal 
de Boticas, tendo alcançado os 453 questionários dos 737 que foram distribuídos (taxa 
de resposta de 62%). Não obstante, foram considerados válidos 373 inquéritos, estando 
dentro do volume que é usual usar a nível internacional (Vareiro et al., 2013). 

Nas próximas páginas vertem-se alguns dos resultados obtidos e cruzando-os, sempre que 
possível, com os das entrevistas concretizadas aos agentes locais e regionais, realizadas no mesmo 
ano, que permitiram escrutinar o discurso dos residentes. O sexo feminino foi dominante na 
amostra (55% versus 45% do sexo masculino), 36% dos residentes inquiridos apresentavam 
idades compreendidas entre os 45 e 64 anos e 30% entre os 25 e 44 anos. O nível de instrução 
revelou ser baixo, já que 54% da população detinha até 6 anos de escolaridade.

Concluiu-se existir um vínculo forte ao território por parte dos residentes, quando se tentou 
determinar a sua perceção em relação aos atributos turísticos, revelando uma classificação 
elevada concedida a todos os atributos. A pontuação média foi de 4,07 constituindo-se os 
atributos mais valorizados a gastronomia (4,46) e as festas e os eventos (4,38). 
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Já foi recordada no presente trabalho a relevância de uma participação mais 
democrática no âmbito do planeamento da atividade turística, sendo fundamental a 
participação dos residentes. Grande parte dos inquiridos (41%) reconheceu que a sua 
participação era intermédia (com uma média de 2,93) e 35,7% manifestaram a sua 
disponibilidade para contribuírem para a promoção da atividade turística. Todavia, 
manifestaram comportamentos distintos quando questionados sobre o seu papel em 
certas iniciativas que podem contribuir para a promoção da atividade turística. Em 
termos específicos, não estavam dispostos a integrar os turistas em iniciativas que 
estivessem ligadas às suas atividades quotidianas, tais como convidar os turistas para 
almoçar e/ou jantar na sua casa ou para visitarem a sua casa. Também não apresentaram 
uma capacidade empreendedora significativa, como seja, o investir em atividades de 
suporte à atividade turística (Quadro II). Estavam, ainda assim, mais disponíveis para 
fornecerem informações e apoio aos turistas.

Item Média Desvio-
-padrão

Percentagem de 
respostas

1+2 3 4+5

Participação para o desenvolvimento do turismo 3,06

Sugerir propostas para melhorar a atividade turística 3,63 ,933 5,9 41,9 52,3

Participar ativamente nas propostas de planeamento turístico 3,36 1,127 17,6 33,8 48,5

Participar em formações ou seminários sobre turismo 3,35 1,091 16,9 38,2 44,8

Integrar os turistas em iniciativas que estejam a ocorrer no município 3,61 ,967 10,3 31,6 58,1

Prestar informações sobre os locais a visitar 3,78 ,924 6,6 27,2 66,2

Convidar os turistas a almoçar e/ou jantar na sua casa, mediante pagamento 2,47 1,241 52,2 27,2 20,6

Convidar os turistas a visitarem a minha casa 2,40 1,261 60,3 21,3 18,4

Convidar os turistas a pernoitar na sua casa, mediante pagamento 2,07 1,245 69,1 16,9 14,0

Convidar os turistas a participarem nas suas atividades diárias 2,37 1,222 55,9 26,5 17,6

Levar os turistas a conhecer vários pontos de interesse 3,31 1,106 21,3 30,9 47,8

Participar na organização de iniciativas a ocorrer 3,52 ,943 10,3 37,5 52,2

Investir em atividades de suporte ao turismo (e.g., hotéis, …) 2,83 1,308 41,2 24,3 34,5

Quadro ii - Predisposição dos residentes para o envolvimento dos residentes na promoção do 
turismo (n=136).

Fonte: Adaptado de Remoaldo et al., 2016.

Paula Remoaldo e Hélder Lopes
Abordagens metodológicas na investigação sobre percepção dos residentes em relação ao turismo
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No que diz respeito à perceção dos impactes do turismo optou-se por utilizar os 
três tipos de impactes mais utilizados nos estudos à escala internacional, como sejam os 
económicos (mais fácies de serem medidos), os socioculturais e os ambientais. Importa 
referir que foi elevada a média de residentes (4,08) que mencionaram que o turismo 
contribui positivamente para a economia local. 

Identificaram alguns impactes económicos como a geração de emprego (4,30), a 
cultura local e artesanato (4,29) e as receitas geradas na economia local (4,27), e nos 
impactes socioculturais as oportunidades de recreio e de lazer (4,23).

Os impactes socioculturais e económicos foram, deste modo, aqueles que denotaram 
mais impactes positivos. Todavia, os inquiridos consideraram que a atividade turística 
influencia a vida quotidiana dos residentes, afetando o ruído no centro da vila (3,30) e a 
quantidade de “lixo” (resíduos) (3,20 - Quadro III).

Estes resultados foram comparados com os das entrevistas realizadas aos 25 agentes 
locais e regionais e com os obtidos no focus group. Apraz-nos salientar que os resultados 
do focus group de 2015 são semelhantes aos obtidos nas entrevistas realizadas em 2016. 

Também se obtiveram com os agentes locais e regionais elevadas pontuações nos 
atributos do município de Boticas e também revelaram que o turismo é uma atividade 
prioritária de aposta em termos de desenvolvimento do município de Boticas e da própria 
sub-região do Alto Tâmega. Enquanto os atributos turísticos mais valorizados pelos 
residentes foram a gastronomia, assim como os festivais e os eventos e a natureza, que 
também foram destacados pelos agentes locais e regionais, os residentes não concederam 
igual importância à obra e arte de Nadir Afonso (arquiteto, pintor e pensador Português). 

O turismo de natureza, a gastronomia e a componente cultural foram os segmentos 
mais destacados pelos entrevistados, coincidindo com o que foi frisado no focus group, 
ainda que tenham sido identificados mais segmentos no focus group, sobressaindo o 
turismo de saúde e bem-estar.

Positivos Negativos

Económicos
Geração de emprego

Investimento em restaurantes, hotéis e lojas locais
Socioculturais

Oportunidades de entretenimento e recreio
Conservação dos recursos históricos e culturais

Contacto com diferentes culturas
Autoestima da comunidade local

Económicos
Custo de vida

Socioculturais
Criminalidade

Preservação de valores, costumes e tradições
Ambientais

Ruído excessivo
Quantidade de resíduos gerados

Quadro iii - Síntese das principais perceções dos residentes sobre os impactes do turismo.
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Ainda que a gastronomia tenha sido indicada como um potencial de atração 
turística, todos referiram que os serviços de restauração eram limitados em número e 
em tempo de disponibilidade. 

Enquanto 61,7% dos residentes mencionaram que as infraestruturas existentes eram 
suficientes coincidindo com o que foi mencionado pelos agentes locais e regionais, estes 
últimos insistiram também que falta incentivar e estimular a comunicação em rede, e 
melhorar a estratégia de marketing e de divulgação.

Denotou-se existir uma dualidade de respostas no grupo dos agentes locais e regionais 
relativamente à perspetiva sobre se a população e o município estão preparados para receber 
mais turistas. Não obstante, foi identificada a necessidade de se preparar a população, porque 
consideraram que ainda existe muita inexperiência na forma como se recebe o turista.

A interligação dos diferentes atores faz-nos refletir sobre a atividade turística numa 
área rural, como é o caso de Boticas, tecendo algumas considerações relevantes, tendo 
em conta a possibilidade de acarretar riscos irreversíveis para a comunidade, a curto, 
médio e longo prazo. Note-se que o facto de os residentes sobrevalorizarem os impactes 
positivos decorrentes da atividade económica (nomeadamente, o rendimento, a geração 
de emprego ou o investimento no setor da restauração), leva-os a desvalorizar (com pesos 
mais reduzidos) os impactes negativos que decorrem da atividade turística (os níveis 
de ruído, a quantidade de resíduos gerados, a perda de valores, costumes e tradições, 
e a criminalidade). Pese embora estes aspetos, os agentes locais e regionais consideram 
que a articulação de um plano de desenvolvimento turístico em Boticas deve valorizar 
a interação e complementaridade entre todos, destacando-se a ‘voz ativa’ daqueles, cujas 
ações, podem ter maiores efeitos – os residentes.

Conclusões

No presente trablho apresentou-se a associação de técnicas que podem ser usadas na 
investigação em turismo numa tentativa de cruzamentos que contribuam para potencializar 
as oportunidades dos territórios e diminuir os riscos sociais, económicos e ambientais que 
podem derivar de medidas mais ou menos casuísticas a serem tomadas pelos decision-makers. 
Foi usado como estudo de caso o município de Boticas no Nordeste de Portugal Continental. 
Trata-se de um território que alberga um número muito baixo de habitantes, que mantém as 
suas características de ruralidade e onde a atividade turística é uma atividade emergente e que 
pode ganhar um novo ímpeto neste período on-going da pandemia da COVID-19.

Paula Remoaldo e Hélder Lopes
Abordagens metodológicas na investigação sobre percepção dos residentes em relação ao turismo



673

GeoGrafia, riscos

e Proteção civil

HomenaGem ao Professor 
doutor luciano lourenço
volume 1

Apesar de o território estudado ter relevantes potencialidades turísticas e de 
visitação, sobretudo na área mais central do município (onde se encontram os principais 
equipamentos), e ser relevante o património natural para o desenvolvimento de turismo 
ligado a atividades desportivas, constatou-se haver deficiências nas estruturas de suporte 
que permitam o seu desenvolvimento.

Propõe-se a exploração de algum património tangível e intangível, tal como os fornos 
comunitários (e o património imaterial que lhe está associado) existentes em várias aldeias 
(que devem ser mais bem promovidas) e a gastronomia local. No caso da gastronomia, 
deve-se melhorar o horário de abertura ao público de parte da restauração, principalmente 
a que está ligada à Rede de Tabernas.

Além do circuito que se propôs de um dia de visita, que pode influenciar a pernoita 
no município, deve ser melhorada a sinalética existente nos circuitos pedestres e noutros 
circuitos mistos (que são realizados, nalguns dos troços, com viatura).

Deve ocorrer uma melhor exploração das épocas festivas religiosas, proporcionando 
aos turistas atividades em que possam participar e em que sejam elementos ativos, numa 
perspetiva de turismo criativo. Para tal é necessário melhorar a divulgação e comunicação, 
delineando um plano de comunicação do território que envolva equipamentos e empresas 
de hotelaria e restauração locais.

Em futuras investigações propõe-se o ensaio de outras técnicas de cariz qualitativo, 
em conjunto com as técnicas de cariz quantitativo, tais como o world café, que poderá 
permitir uma maior interação entre os participantes e usando representantes de várias 
instituições locais e regionais. Por outro lado, poder-se-á avaliar os riscos percecionados 
pelos residentes decorrentes da estratégia de atividade turística desenvolvida desde 2017. 
É certo que “a perceção do risco varia segundo a sensibilidade de cada governo, 
comunidade ou pessoa, dependendo das formas de comunicação e envolvimento, as quais 
são influenciadas pela comunicação e educação sobre o risco” (Nunes & Castro, 2018: 
174) e embora numa primeira fase não se quisesse colocar em questão diretamente os 
riscos derivantes do desenvolvimento da atividade turística para a comunidade rural, a 
monitorização exige que seja feito agora um trabalho que avalie essas condições.

Finalmente, o uso de instrumentos de investigação como o inquérito por questionário, 
o inquérito por entrevista (estruturada, semiestruturada ou não estruturada) e outros 
métodos discursivos/processos participativos (e.g., focus group) junto das comunidades 
locais (como os residentes) permite-nos avaliar e validar, em diferentes fases da atividade 
turística, quais as ações e estratégias a implementar, numa tentativa de encurtar possíveis 
impactes ou consequências mais danosas para o território – e comunidade – em estudo.
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Resumo

Esse ensaio visa refletir sobre relevantes dilemas com os quais os cientistas 
contemporâneos têm que lidar na sua trajetória profissional, pressionados a escolher 
entre uma sociabilidade baseada numa ética competitiva ou aquela fundada numa ética 
colaborativa. Busca-se caracterizar o modus operandi subjacente a esses percursos éticos 
inconciliáveis. E, em seguida, tendo como pano de fundo o contexto científico de 
estudos sobre riscos, a reflexão se aprofunda na escolha pelo caminho colaborativo 
tomando como referência a prática profissional e de cidadania de um geógrafo lusitano, 
o qual faz de seu ofício um recurso estratégico de amarração social do seu lugar de 
pertença com o meio científico.
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Abstract

Towards a collaborative science ethics: a geographer’s legacy. This essay aims to reflect on 
key dilemmas which contemporary scientists must deal with along their professional 
trajectories, under the pressure to choose a sociability based on competitive ethics or 
founded on collaborative ethics. It looks to characterize the modus operandi underlying 
such irreconcilable ethical paths. Then, having as background the scientific context of 
the study of risks, the reflection is deepened towards the choice for the collaborative 
path, having as reference the professional and citizen practice of a Portuguese geographer, 
who turns his craftsmanship into a strategic resource for the social bonding of his place 
of belonging with the scientific medium.
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Introdução

Nos dias atuais e em todo o mundo, cientistas estão na berlinda e vêm experenciando 
uma situação ambígua. De um lado, os mesmos têm sido sujeitados a uma política 
científica – simultaneamente, global e nacional – que estimula a ética individualista e 
premia os que se destacam nos valores do personalismo e do incremento à concorrência 
entre instituições. Para galgarem os patamares mais elevados, precisam se dispor a adequar 
o seu comportamento profissional e/ou a suas práticas institucionais nos parâmetros de 
uma sociabilidade de contínua comparação e competição entre pares. De outro lado, 
a comunidade científica tem reconhecido a complexidade dos problemas hodiernos, os 
quais passam a requerer visões integrativas e inovativas, as quais convocam a articulação 
entre diferentes campos disciplinares, teorias e métodos. Isso exige a adoção de uma ética 
colaborativa, a qual, então, começa a permear a política científica através de avaliação de 
desempenho institucional e dos termos de referência de novos editais de pesquisa, dentre 
outros mecanismos. Nessa linha, parcerias interdisciplinares e/ou interinstitucionais 
de trabalho são estimuladas e se tornam algo imperioso a fim de que a sinergia entre 
diferentes tipos de conhecimentos, técnicas e experiências no assunto focalizado resulte 
em maior celeridade nos achados científicos que virão à tona. Dito de outro modo, os 
cientistas têm sido pressionados a caminhar por éticas inconciliáveis. 

Na ética individualista, a ordem-do-dia não é estar sozinho, como, a princípio, se 
suporia. Ao contrário disso, se torna mandatório estar com, num intento aparentemente 
aglutinador. Frequentar as redes sociais, postar comentários em todo o canto, estabelecer 
inúmeros contatos no tema, participar de infindas arenas de encontros, fazer-se conhecido 
e partícipe do jogo político decisório e solicitado pela grande mídia têm sido algumas das 
estratégias para que, num átimo, o cientista e/ou a sua instituição de inserção se sintam 
legitimados o suficiente para produzirem um campo de disputas sobre um dado tema 
de investigação no qual o seu destaque seja inconteste. Nesse campo, são empregadas 
estratégias para se obnubilar as contribuições científicas externas bem como para se 
naturalizar o emprego de armadilhas interacionais. Os rituais de aproximação entre 
pares passam a ser movidos pelo controle sobre o movimento alheio, eliminando-o ou 
tornando-o subserviente. A relação inicial de confiança que predispõe o colega receptivo 
a fornecer informações preciosas – por exemplo, revelar fontes raras, facilitar o acesso 
a parcerias estratégicas, socializar técnicas inovadoras ainda em maturação, segredar 
hipóteses instigantes, compartilhar base de dados recém estruturadas e ainda inéditas 
com as quais se esteja lidando e afins – é estimulada até que se tenha o domínio necessário 
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para solapar as aspirações científicas do fornecedor. Ou seja, até que o demandante se 
sinta instrumentalizado o suficiente para ultrapassar o informante quanto à intenção 
de submeter novos projetos de pesquisa, publicar textos científicos, ministrar cursos, 
aparecer em lives ou aceder a outras formas de exposição pública resultante da apropriação 
daquele conjunto de informações, mormente nas estratégias de visibilização individual 
ou institucional passíveis de ranqueamento para fins de obtenção de recursos financeiros. 
Ataque ainda mais voraz ocorre quando o sujeito exitoso na predação científica alça 
elevadas posições de poder e, desde ali, solapa derradeiramente os potenciais concorrentes. 
Fazendo-o, por exemplo, através do delineamento de editais de pesquisa favoráveis ao 
seu rebanho ou interferido nos processos de avaliação de grupos concorrentes ou, ainda, 
providenciando para que informações sobre estes últimos em bases de dados científicos 
públicos sejam apagadas a fim de decretar a sua morte social1. As rivalidades institucionais 
não ficam atrás nessa insana corrida, posto que as organizações que produzem critérios de 
ranqueamento não agem apenas sobre a gestão institucional, uma vez que provocam os 
gestores a exercerem pressões contínuas e desumanas sobre os seus membros suscitando 
um produtivismo irrefreado que tornam deploráveis, injustas e assimétricas as condições 
de relacionamento intra e extraorganizacional (Brankovic, 2021).

No sentido oposto ao acima mencionado, há a ética colaborativa, a qual exige 
reciprocidade no tratamento de problemas teóricos ou aplicados, exigência que geralmente 
é dinamizada pelo convergente propósito das partes envolvidas em colocar o bem-estar 
coletivo acima dos requerimentos competitivos estritos. As parcerias constituídas sob 
essa orientação valorativa buscam delinear conjuntamente o objeto a ser focalizado; 
os meios para desvendá-lo no uso de suas mútuas habilidades; os procedimentos de 
trocas de informação entre os membros do grupo e junto a terceiros; as estratégias de 
divulgação científica que respeitem os direitos autorais dos participantes; o modo de 
partilha de responsabilidades na pesquisa e na representação externa do grupo; os critérios 
de distribuição justa dos recursos captados e assim por diante. O dínamo colaborativo 
despretensioso costuma perdurar mais do que os encontros científicos ou os editais de 
pesquisa pontuais que um dia os agregaram. Por vezes, chega-se a colher bons frutos 
a despeito das adversidades sistemáticas aos seus intentos de investigação científica, 

1 Essa prática de supressão de informação de existência e trajetória sobre um grupo de pesquisa foi recentemente 
vivenciado pela primeira autora aquando da eliminação de toda e qualquer informação acerca do Grupo de 
Pesquisa por ela fundado, denominado “Sociedade e Recursos Hídricos”, o primeiro nas Ciências Humanas 
e Sociais do Brasil dedicado ao referido tema, desde o ano de 1995, no âmbito do Diretório de Grupos de 
Pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq. Simultaneamente ao 
desaparecimento do grupo nessa base oficial, um edital multilateral foi lançado requerendo essa informação 
para fins de pontuação das equipes candidatas. Uma denúncia foi encaminhada à Ouvidoria da instituição 
sobre o assunto, ainda sem resposta. 
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suplantando a falta de verbas e de infraestrutura apropriada, transcendendo às denegações 
havidas, marchando em frente, a despeito de todos os senões que obstaculizaram aquela 
parceria. O cordão que amarra uma colaboração tão insistente e resistente aos revezes é 
feito do entrelaçamento de três fios, quais sejam: o da confiança mútua; o da sede pelo 
simultâneo aprimoramento e o da busca de melhoria das condições humanas ao derredor. 

Esse texto trata do entrechoque entre as éticas supramencionadas. Aborda, 
especialmente, o valor de parcerias caracterizadas pelos valores de reciprocidade, 
os quais não sucumbem ao modus operandi das competições fomentadas pelo ethos 
científico personalista. Isto é, parcerias que se referem à ciência não como um 
espaço autônomo da vida social tampouco que suponha que os pesquisadores sejam 
redutíveis aos seus respectivos cérebros, mas que recordam que a ciência é parte 
constitutiva da vida social, espelhando os dilemas, desafios, contradições e conflitos 
que nela se instauram. Que nos despertam para um mundo fenomênico vasto e 
intricado que, acima de quaisquer vaidades, exige um descortinar cientificamente 
polifônico e balanceado. Isto é, troca de interpretações objetiva e intersubjetivamente 
compartilhadas, que reconheça a sua própria potência/influência frente àquilo que ali 
se manifesta (Morin, 2004). Em tal operação, a racionalidade científica que produz 
os quadros interpretativos, os quais formatarão e darão sentido ao objeto observado, 
é precedentemente desencadeada pela vontade do sujeito instigado; vontade de 
decodificação do objeto e de si próprio, inseparáveis que estão. Que é, também, sede 
em comunicar ao mundo, ou interpelá-lo, acerca de algo até então mal resolvido. 
O modo convencional da comunicação científica faz desaparecer o sujeito que 
comunica, desdenha de sua situacionalidade e, como recompensa, o presenteia com 
outros parâmetros objetivos de aceitação. Tal recompensa age como adestramento 
intelectual alienador, que prescinde de examinar a composição existencial movente 
do conhecimento científico e apaga rastros preciosos que novas gerações precisam ter 
em conta para se motivarem a seguir em suas nascentes carreiras de pesquisa. 

Ao redor da referida problemática, o presente ensaio é dedicado a Luciano Lourenço, 
um esmerado aldeão enraizado no Goulinho, nas cercanias da Aldeia das Dez, em Portugal, 
cujas escolhas profissionais o conduziram à docência e pesquisa no Departamento de 
Geografia da prestigiada Universidade de Coimbra. Ao nosso ver, o aldeão é homem maior 
do que o geógrafo, porque suas raízes profundas, vicejando na terra de origem, permeiam 
continuamente as suas reflexões acadêmicas, porém, indo aquém e além do pensamento 
disciplinar, revelando a pertinência de troca de saberes e um projeto existencial fincado na 
sociabilidade dialógica. Senão, vejamos.
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1 - O pesquisador colaborativo

Na nossa percepção, quanto mais mergulhado na Academia, sobretudo quando 
atribulado pelos afazeres próprios dos cargos administrativos ocupados ao longo da 
carreira, mais valor o Professor Luciano Lourenço parecia atribuir aos dias nos quais podia 
retornar à sua aldeia, escapando da vida urbana coimbrense para retomar suas tarefas 
rurais, conviver com a gente local e desfrutar das festividades comunitárias e da incansável 
beleza paisagística. Tais elementos vinham retroalimentar o seu interesse intelectual por 
sua região, alçando-o a legítimo, relevante e renovado objeto de conhecimento científico 
a perpassar os recintos universitários da Universidade de Coimbra e indo muito além 
dos muros institucionais, num sentido de processo de co-construção de pesquisas entre 
parceiros envolvidos, conforme aludido por Desgagné (2007). Isso foi sendo gestado desde 
os primeiros trabalhos científicos por si elaborados na época de sua formação científica e 
adentrou por décadas a fio, inspirando estudos colaborativos com seus orientados, colegas 
da própria instituição ou com aqueles vindos de outras paragens, como foi o caso dos 
autores do presente texto.

Tal como Mills (2009) refletiu acerca do artesanato intelectual do sociólogo, no qual a 
vida vivida e o trabalho de reflexão se tornam indissociáveis, também o geógrafo Luciano 
Lourenço traduziu o seu lugar como sendo um portentoso motor à espera de reparos na 
oficina de ideias científicas, sempre com as portas abertas e movimento constante. Os 
reparos requeridos eram aqueles relativos aos riscos e às catástrofes que continuamente 
ameaçavam perturbar, ou efetivamente perturbavam, as rotinas de sua região, trazendo 
sofrimento à sua gente. Dentre tais crises que mereciam e ainda merecem a sua contínua 
atenção, destacam-se as inundações e os incêndios florestais, fenômenos que foram por 
ele abordados como elementos integrados entre si, vinculados aos modos de vida e de 
existência de sua gente e de sua própria histórica pessoal. Como ele mesmo rememorou, 
em entrevista concedida aos autores em janeiro de 2013, desde à época de seus primeiros 
estudos científicos, os passos dados adiante no terreno acadêmico jamais os levariam 
a abandonar o seu lugar de origem, o qual iria carregado dentro de si, fazendo-se de 
experimento para ensejar a manutenção dos vínculos socioespaciais e – por que não? –, 
espantar as saudades quando a vida citadina lhe cobrava maior presença. 

A precária performance de distanciamento entre sujeito e objeto, a que Morin (2004) 
incisivamente denunciou, nunca foi algo a que Luciano tivesse recorrido ao longo de 
sua trajetória científica. Ao contrário disso, deixava transparecer a todos que seu ofício 
de geógrafo o habilitava a utilizar as suas ferramentas disciplinares específicas em favor 
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da alma orgulhosa do aldeão e dos clamores do povo local. O crescente refinamento 
de seu conhecimento geográfico da região rapidamente se traduzia em visão prática 
compartilhada com o meio técnico. Luciano recorda as origens desse debruçar científico:  

 
“Os meus primeiros trabalhos de investigação e, também, os primeiros a 

serem publicados, prendem-se com as minhas raízes, pois sou natural de uma 
pequena aldeia situada na bacia hidrográfica do rio Alva, por sua vez afluente 
do rio Mondego, que banha a cidade de Coimbra, na vertente Norte da serra 
do Açor. Certamente por esse motivo, o meu primeiro trabalho publicado foi 
precisamente sobre ‘As cheias do rio Alva’, a que se seguiu depois um livro 
sobre ‘O rio Alva’, e o meu trabalho de maior fôlego, a minha dissertação de 
doutoramento, que partiu da serra do Açor e se alargou às outras serras de xisto 
(Lousã, Alvelos, Cabeço Rainho...) da Cordilheira Central portuguesa. Deste 
modo, o título da tese surgiu com naturalidade ‘Serras de Xisto da Cordilheira 
Central: contribuição para o seu estudo geomorfológico e geoecológico’. Ao 
iniciar esse estudo, numa perspectiva puramente geomorfológica, rapidamente 
percebi que, na atualidade, os incêndios florestais são um dos principais fatores 
(senão mesmo o principal) que condicionam essa evolução geomorfológica. 
Desde essa conclusão, a queremos compreender o verdadeiro significado dos 
incêndios, foi um pequeno passo, razão porque não estranha que, logo depois 
do Alva, os primeiros artigos publicados tenham a ver com incêndios florestais, 
ao ponto do próprio subtítulo da tese ter vindo a ser alterado, de modo a 
contemplar essa componente geoecológica” (Lourenço, 2014, p. 3-4).

A oficina onde esse geógrafo passou grande tempo a labutar, desmontando e 
reencaixando as peças e engrenagens com o ferramental teórico e metodológico da 
geografia, não é apenas um mero laboratório físico. Foi espaço fincado estrategicamente 
próximo ao meio técnico, no aeródromo de Lousã, onde rapidamente os conhecimentos 
gerados por si e por sua equipe pudessem ser aplicados em benefício das muitas 
comunidades atendidas pelos serviços aéreos de combate aos incêndios. O seu Núcleo 
de Investigação Científica especializado em Incêndios Florestais (NICIF) se originou 
e se manteve no compromisso de formação de bombeiros, na condução de atividades 
educativas ambientais de comunidades suscetíveis a tais riscos, nos sistemáticos escritos 
reportando os debates em torno dos conceitos de risco, perigo e crise (Lourenço, 2014, 
2015), na organização de eventos científicos de importância internacional para atualizar 
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o debate, além de produzir e aperfeiçoar índices de risco úteis à tomada de decisão 
operacional no combate aéreo a incêndios.

Luciano construiu uma vasta teia de atores sociais em instituições de diferentes 
naturezas, enredando desde lideranças comunitárias de aldeias e freguesias a gestores 
técnico-operacionais a fim de permitir que seus parceiros científicos, incluindo os seus 
orientados de longo percurso e parceiros eventuais, no uso consentido e facilitado de 
seu capital social, alcançassem essas relações para contribuir na compreensão científica 
dos riscos aventados, dos perigos à espreita e das crises lastimadas naquela região. Aos 
estudantes em processo de formação científica, os estimulava a seguir em frente através 
de publicações em co-autoria (Lourenço e Bernardino, 2013). Na interlocução e 
colaboração com os seus pares locais, logrou selecionar e explicar  minuciosos detalhes 
geográficos de fenômenos hidrológicos  e suas relações com incêndios florestais (Lourenço 
e Nunes, 2014).  Com pares de além-mar, como os autores do presente texto, foi ainda 
mais generoso como anfitrião. Dispôs-se a enveredar a um exercício polifônico entre 
a geografia, a sociologia e a psicologia para destrinçar a memória social dos idosos 
moradores das aldeias da sua região, a de Coimbra, acerca da experiência pessoal e coletiva 
de relacionamento com o meio técnico-operacional no âmbito do combate aos incêndios 
florestais (Valencio, Scopinho e Lourenço, 2014; Scopinho, Valencio e Lourenço, 2015). 
Isso inclui a sua disposição, disponibilidade e confiança interpessoal para negociar a 
entrada desses brasileiros em seu reverenciado campo de pesquisa e de existência, de lá 
atestando às lideranças locais, desde a sua reputação e trajetória, que o material científico 
e videodocumentado teria finalidade instrutiva para o debate entre os pares bem como 
em prol da visibilidade das causas locais. A aposta na boa-fé alheia é seu ponto de partida 
social, derivado dos valores culturais locais e de seu contínuo encantamento com a sua 
terra. Trata-se de energia cativante a impregnar de imediato os ânimos dos forasteiros, 
muito bem acolhidos, que colhem os promissores resultados científicos derivados da 
ponte ética estabelecida entre o artesão-geógrafo, os informantes locais e os pesquisadores 
visitantes que com ele colaboram. Tal experiência de pesquisa e de encontro humano 
são gratificantes, devido ao acesso incomum a ricas histórias de vida, às rotinas locais e a 
memórias de adversidades pretéritas que são compartilhadas sem reservas (Valencio et al., 
2014), legando um aprendizado indelével sobre como fazer pesquisa com e não apenas 
sobre comunidades (Pimenta, 2005).   

O compromisso de identificação de vias de aplicação tempestiva do conhecimento 
científico gerado sempre foi uma prioridade para este geógrafo, sabedor de que a validade 
das ideias acadêmicas depende de serem testadas. E fazê-lo o quanto antes, em prol das 
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localidades que as recepcionavam, seria a tentativa de evitar novos acontecimentos trágicos. 
O trabalho científico rigoroso e o comprometimento ético colaborativo, entrelaçados, 
trouxeram para a cena acadêmica da geografia física da Universidade de Coimbra o seu 
esmero em treinar novas gerações na articulação de informações de diferentes naturezas no 
desenvolvimento da pequisa, desde os registros cartográficos e fotográficos, aos jornalísticos 
e estatísticos. A isso se soma a sua disposição na produção editorial e demais habilidades 
comunicativas para abrir espaço aos pares na interpretação do conturbado mundo vivido.

À guisa de conclusão

O Professor Luciano Lourenço foi acolhido pela Universidade de Coimbra, uma das 
mais antigas e reputáveis instituições acadêmicas do mundo, uma oportunidade ímpar 
para estar, a um só tempo, vinculado ao mundo acadêmico e nele vincular a sua região de 
origem, cuja convivência sempre lhe foi cara. A despeito da prestigiosa vida institucional 
acadêmica da qual desfrutou como membro ativo – e na qual as suas contribuições foram, 
são e serão fartamente reconhecidas –, o artesão fingirá descansar enquanto prosseguirá 
discretamente em oficinas outras, autodeterminadas e antecedentes. É de sua natureza 
seguir pensando para renovar o sentido da vida, encaixar as novas peças e engrenagens no 
motor em reparação na sua bancada intelectual. E porque possa reconhecer a importância 
da reflexão geográfica na vida vivida, o sentido promissor de sua nova trajetória autônoma 
não será perdido. Ao contrário, é oportunidade ímpar de reencontro consigo mesmo, de 
maior controle do tempo após uma longa jornada de doação.    

 Num olhar antropológico singular acerca de rituais de troca de povos aborígenes, 
Mauss (2017) revelou que, sob a prática de dar presentes, havia o deslocamento da energia 
espiritual do doador, que poderia, desde aí, interferir nas capacidades do recebedor. 
Através do ritual de troca de presentes, um novo estágio de equilíbrio se instauraria, uma 
vez que a ascendência da energia contida no presente do doador seria absorvida, porém, 
retribuída pelo presente oriundo da contraparte. No caso em tela, o artesão-geógrafo, 
desde há muito, é sabedor de que o presente que está destinado a receber é o das lições 
assimiladas por aqueles que testemunham ou convivem com o seu exemplo de profissional 
e de cidadão. Por mais abundante e oportuno que seja, será sempre presente ínfimo perto 
do tanto que vem legando ao Outro. 

No campo simbólico, que se situa para além das qualidades fenomênicas dos objetos 
geográficos, revela-se o sentido mais sutil e duradouro das interações sociais. A concretude 
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das trocas científicas às quais Luciano se dedica pode ser mensurada de variadas formas e 
ao longo de décadas: na presença física ou virtual numa reunião; no tempo despendido 
para a gestão departamental e demais compromissos administrativos; na participação em 
evento organizado por colegas; no espaço ofertado aos pares para a publicação de seus 
achados recentes de pesquisa; na disponibilidade para produzir textos em coautoria, entre 
outros. Trata-se da disposição recorrente para a doação de si; de ter na ponta da língua uma 
reflexão perspicaz para alimentar a mente alheia; de estar sempre disposto a uma acolhida 
gentil e calorosa; de agregar os que apresentam posições divergentes de interpretações 
acerca de um objeto de comum interesse e, enfim, de propiciar o alargamento de canais 
de cura para as relações interpessoais esgarçadas pela sanha competitiva que coloca todos 
contra todos no meio científico.

Ao fim e ao cabo, o saber-fazer inestimável de Luciano não se origina e nem se esgota 
em sua contribuição no campo da geografia, que é o corcel disciplinar sobre o qual galopa 
freneticamente as montanhas e atravessa os rios de sua querida terra natal. Tampouco está 
adstrito à sua relevante contribuição intelectual à consolidação das ciências cindínicas, 
desde onde é guardador zeloso de conceitos, métodos e de achados de pesquisas empíricas. 
Seu saber-fazer tem como raízes a ética da partilha, nutre o solo alteridade. A qualidade 
superior de sua humanidade, revelada desde o primeiro contato que com ele se tenha, é 
exigente quanto aos princípios éticos que garantam a dignidade do Outro. Nisto, Luciano, 
sem sequer necessitar dizê-lo, confronta corajosa, sistemática e empenhadamente a ética 
individualista e competitiva subjacente à lógica dominante da sociabilidade científica 
contemporânea. Nisto, protagoniza exemplos de boa conduta profissional que suplantam 
as métricas de impacto, que nele não cabem; não se rende ao exibicionismo intelectual; 
não forja alianças utilitárias que possam prejudicar os seus conterrâneos; não desdenha da 
capacidade de seus colaboradores e, por fim, não pactua com a desonestidade intelectual. 
Tais raízes, fincadas no solo fértil da ética colaborativa, prosperam, produzem frutos e 
lançam sementes as quais, tão abundantemente espargidas, hão de germinar.
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