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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.
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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
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.
Palavras-chave: Fragilidade ambiental, valorização do espaço, consumo da natureza,
litoral, geomorfologia.

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.
Keywords: Fragility environment, development of space; consumption of nature,
coastland, geomorphology.
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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, remetenos 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).
510

Geografia, Riscos
e Proteção Civil

Homenagem ao Professor
doutor Luciano Lourenço
volume 1

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, exigese 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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Fig. 1 - Localização do Litoral Norte no contexto do Estado de São Paulo
(Fonte: (Brigatti e Sant’anna Neto, 2008).

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”.
512

Geografia, Riscos
e Proteção Civil

Homenagem ao Professor
doutor Luciano Lourenço
volume 1

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 reorganizar, 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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