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Luciano Lourenço na Sessão de Abertura do X Encontro Nacional de Riscos e II Jornadas
Técnicas da Federação dos Bombeiros do Distrito de Viseu, a 28 de maio de 2016.
Fotografia dos arquivos da RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança, 2021.
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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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Testemunho de
um Serrano

[…] 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.
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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.
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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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Enquanto estudante, participando em viagens de estudo, de 1976 a 1979.
Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.

Momentos de convívio, num jantar de curso, 1978.
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.

27

Geografia, Riscos
e Proteção Civil

Homenagem ao Professor
doutor Luciano Lourenço
volume 1

Imposição de Insígnias,
a 12/07/2003.
Fotografia cedida por Maria da
Graça Lourenço, 2021.

Grupo da 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
33
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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.
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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”.
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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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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.
DOI: https://doi.org/10.34037/978-989-9053-04-5_1.1_20
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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.
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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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Fig. 1 - Posição geográfica da Ribeira do Pinto.

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
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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%).
Tabela I - Principais formações geológicas na área da Ribeira do Pinto.
Principais Formações Geológicas
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%

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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Fig. 3 - Dinâmica hídrico-climática na Ribeira do Pinto.

Fig. 4 - Traços do balanço
hídrico-climatológico (períodos
de superávit e déficit hídrico).

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).
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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.

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).
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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.

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).
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Tabela II – Precipitação máxima diária na Ribeira do Pinto (1940 - 1996).
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

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.

N

Fig. 11 - Estrutura da hierárquização da Ribeira do Pinto.
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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
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Tabela III – Índices morfométricos e respectivos valores para a Ribeira do Pinto.
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

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
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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), distribuindose 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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Fig. 13 - Uso e ocupação do solo em 2007 na Ribeira do Pinto.

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.
Tabela IV - Porcentagens e tipos de uso e ocupação do solo na Ribeira do Pinto.
Ocupação do Solo COS 2007

Área
%

Tecido Urbano
Indústria, Comércio e Transportes
Extração de Inertes e Deposição de Resíduos
Espaços Verdes Urbanos, Culturais e Históricos
Culturas Temporárias
Culturas Permanentes

16%
0,70%
0,02%
0,03%
21%
0,09%
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Ocupação do Solo COS 2007

Área
%

Áreas Agrícolas Heterogêneas
10%
Florestas
40%
Florestas Abertas
15%
Zonas Descobertas e com Pouca Vegetação 0,06%
Zonas Húmidas Interiores
0,07%
Vegetação Arbustiva e Herbácea
15%
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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
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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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