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

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

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

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

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

Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço,2021.

Luciano Lourenço, 
em criança,  1954.

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

Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.

No cumprimento do Serviço Militar, 1972.

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

Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.

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

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

Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.

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

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

Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.

Imposição de Insígnias, 
a 12/07/2003.

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

Fotografias cedidas por Fátima Velez 
de Castro, 2021.
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Prefácio

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Adélia Nunes
António Amaro
António Vieira
Fátima Velez de Castro
Fernando Félix
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Resumo

O texto é um ensaio teórico com base em pesquisa bibliográfica realizada em uma tese 
de doutorado defendida no Instituto de Geografia da Universidade Federal de Uberlândia, 
Brasil, no ano de 2017. Buscou-se problematizar a afirmativa recorrente em Grandes Em-
preendimentos de energia elétrica de que são 100%  seguros ao passo que a história tem 
revelado uma série de eventos catastróficos que indicam não haver qualquer empreendi-
mento que possa ser considerado 100% seguro. A discussão fundamentou-se em autores 
da Geografia com alguma interface em diversas áreas do conhecimento, a fortalecer o que 
se tem chamado de movimento ecológico profundo. Um entendimento que contrapõe a 
visão mecanicista da modernidade marcada por intervenções territoriais arriscadas, espa-
lhando perigos e tragédias entre os sistemas vivos. Espera-se colaborar com a gestão de 
Riscos no sentido de imprimir uma outra ética na relação aos sistemas vivos.

Palavras-chave: Riscos territoriais, ecologia profunda, gestão de riscos.

Abstract

Geography and deep ecological movement: an alternative to risk studies. The text is a 
theoretical essay based on bibliographic research carried out on a doctoral thesis defended 
at the Institute of Geography of the Federal University of Uberlândia, Brazil, in the year of 
2017. We sought to problematize the recurring statement in Large Enterprises of electric 
energy that they are 100% safe while history has revealed a series of catastrophic events that 
indicate that there is no enterprise considered 100% safe. The discussion was based on 
geography authors with some interface in different areas of knowledge, to strengthen what 
has been called a deep ecological movement. Un understanding that opposes the 
mechanistic view of modernity marked by risky territorial interventions, spreading dangers 
and tragedies among living systems. It is expected to collaborate with Risk management in 
order to give a different ethic to the relationship with living systems.
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Introdução

No período de 2014 a 2017 foi realizada uma investigação (Lima, 2017) de 
doutoramento no Instituto de Geografia da Universidade Federal de Uberlândia, Minas 
Gerais, Brasil, que averiguou a existência, ou não, de Plano de Ação de Emergência em 
caso de colapso de uma barragem de geração de energia elétrica, considerada de grande 
complexidade e avaliar se a população a jusante e seus ambientes estariam devidamente 
preparados para a crise de tal risco.

Numa fase inicial, depois de cursadas as disciplinas exigidas no programa de pós-
graduação, considerou-se importante aproximar a linha de pesquisa com outros 
programas e foi assim que houve o contato com a Riscos – Associação Portuguesa de 
Riscos, Prevenção e Segurança, particularmente na pessoa do Professor Doutor Luciano 
Lourenço, da Universidade de Coimbra, que prontamente concordou em nos receber para 
um período de 10 meses (maio de 2015 a fevereiro de 2016), na modalidade doutorado 
sanduíche, um programa do governo federal brasileiro, por meio da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), do Ministério da Educação.

O período de convivência com o Professor Luciano Lourenço foi fundamental para 
a consolidação do arcabouço teórico-metodológico da tese. As indicações bibliográficas, 
participações em eventos no território português e, principalmente, os vários trabalhos 
de campo conduzidos por ele, possibilitaram a clareza de condução da investigação que 
caminhava para a sua primeira redação.

A Usina Hidrelétrica (UHE), área de estudo no trabalho, é chamada de Nova Ponte, 
propriedade de um dos maiores empreendimentos de geração, transmissão e distribuição 
do país e do mundo. Trata-se da Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG). 
A barragem está localizada no rio Araguari, município de Nova Ponte, sendo o maior 
Aproveitamento Hidrelétrico (AHE) dos seis empreendimentos localizados na calha do 
rio Araguari, dos quais contam-se quatro obras de grande porte e duas de pequeno porte 
(PCHs). O início de sua construção se deu em 1987 e entrou em operação no ano de 
1994. possui 1.620 m de comprimento, altura máxima de 142 m com um volume de 
12.792 hm3 (próximo a 13 trilhões de litros d’água), que geram até 510 MW em três 
unidades geradoras, o que representa energia suficiente para o abastecimento de uma 
cidade com mais de dois milhões de habitantes. 

À jusante da UHE Nova Ponte, está localizada a UHE Miranda, no município de 
Indianópolis, estado de Minas Gerais, com construção iniciada em 1990 e concluída em 
1994. A barragem dessa UHE possui 1.050 m, com 79 m de altura, seu reservatório é 

Hudson Rodrigues Lima e Vicente de Paulo da Silva
Geografia e movimento ecológico profundo: uma alternativa aos estudos dos riscos
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de apenas 1.120 hm3 (próximo a 1 trilhão e 100 bilhões de litros d’água), com potência 
instalada de 408 MW em três unidades geradoras (Cemig, 2013), geração esta também 
suficiente para o consumo de energia elétrica de uma cidade com aproximadamente dois 
milhões de habitantes. Observa-se que o tamanho do reservatório da UHE Nova Ponte é 
praticamente onze vezes maior do que o de Miranda. Essas características, somadas ao fato 
de que o rio Araguari possui seis AHE, são o que fazem dele alvo de muitas investigações 
científicas, já que instiga o interesse para refletir sobre a identificação e o mapeamento das 
áreas de riscos, perigos e vulnerabilidades a que está submetida a Área de Entorno (AE) 
do reservatório da UHE Miranda. 

Essa intenção é fortalecida também pelo crescente movimento de governos, 
empreendedores e opinião pública a favor do estabelecimento de políticas de gestão de 
riscos que ofereçam segurança referenciada e qualificada, principalmente depois dos 
rompimentos das Barragens de Fundão, ocorrido em novembro de 2015, no município 
de Mariana, Minas Gerais e da Barragem B1 da Mina do Córrego do Feijão, no município 
de Brumadinho, Minas Gerais, ambos desastres decorrentes do colapso das barragens, que 
se tornaram dois  dos maiores casos ocorridos no Brasil e de todo o mundo, ceifando 
centenas de vidas humanas e não humanas a arruinar ambientes e economias locais em 
dimensões ainda desconhecidas.

Prova de uma preocupação latente com o assunto foi a tardia Lei 12.334, aprovada 
no ano de 2010 pelo Governo Federal e sancionada em 20 de setembro do mesmo ano, a 
qual estabeleceu a Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB), que cria o Sistema 
Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens (SNISB). Ao analisar a aplicação da 
referida Lei, foi possível observar, por meio de dados de Comitês de Bacias Hidrográficas 
(CBH) de diversas regiões hidrográficas do país, que inicialmente o seu foco de aplicação 
eram os reservatórios de acúmulo de rejeitos e resíduos diversos, bem como os voltados para 
a irrigação e dessedentação. Somente a partir de meados de 2015, e principalmente após a 
Tragédia de Mariana, é que a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) coordenou, 
em regime de urgência, a aplicação da Lei para as barragens hidrelétricas.

Ainda prevalece o mito entre engenheiros, governos e empreendedores de que a 
construção das barragens de reservatórios de UHE por ser integralmente segura. É fato 
que a arquitetura das barragens no Brasil foi aprimorada ao longo do tempo, mas sabe-
se também que houve inúmeras ocorrências de situações inesperadas oriundas tanto de 
ações antrópicas/econômicas/políticas e/ou de fenômenos “naturais”, o que acarretou 
prejuízos sócio-econômico-ambientais e até mesmo a perda de vidas humanas, animais e 
vegetais.  Não se trata apenas de ponderar sobre possíveis desastres, mas principalmente 
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sobre os efeitos socioespaciais que são exaustivamente identificados por investigações que 
tiveram como tema barragens de grandes empreendimentos, sejam elas hidrelétricas, usos 
múltiplos ou de contenção de rejeitos de mineração. 

Esses efeitos, de alguma forma, impõem riscos, perigos e vulnerabilidades às populações 
atingidas. Entretanto, eles não são considerados como tal e é necessário analisar e avaliar como 
as populações, poder público e empreendedores realmente lidam com o risco e a segurança 
em territórios ameaçados por barragens de Grandes Projetos de Investimento hidrelétricos 
(GPIH). Porém é identificado que, via de regra, a maioria dos desastres, de toda ordem, 
ocorrem e os Planos de Ação de Emergência (PAE) acabam por mitigar perdas e danos 
de forma técnica, muitas vezes com conduta moral e ética questionável. É justamente esta 
questão abordada neste texto: se as ações governamentais, empresariais e até populares não 
têm conseguido dar conta de gerir crises de forma justa com pessoas e ambientes, o que está 
por detrás desta dificuldade? Acredita-se que o paradigma científico de uso e apropriação do 
espaço e a consequente forma de destruição/reconstrução do território, não tem dado conta de 
expressar segurança para as pessoas e todas as formas de vida. Crescem os números de tragédias 
e com elas, as perdas e danos de toda ordem e, de alguma forma, é obrigação da ciência buscar 
outros modelos de análise e de propostas para a existência de territórios saudáveis, justos e, 
por que não dizer, amorosos. É sobre esta reflexão que busca-se no movimento ecológico 
profundo, indícios para um novo paradigma para a análise dos riscos.

Geografização do risco e do perigo

Uma Geografia dos Riscos se faz necessária, uma vez que a Geografia valoriza a 
compreensão das relações da humanidade com a natureza tendo como base o território, 
expressão das relações de poder (Raffestin, 1993) travadas no momento em que as 
intencionalidades (Santos, 2008), presentes nas configurações espaciais, expressam a 
sua apropriação por parte do ser humano. As intencionalidades expressam também a 
criação e recriação de territórios, o que Haesbaert (2004) denominou como processos de 
territorialização-desterritorialização-reterritorialização (TDR).

Áreas de GPIH são territórios onde esses complexos e obscuros processos de TDR 
ocorrem, já que o empreendimento apropria de espaços, ocupa territórios pré-existentes e 
neles provoca profundas mudanças sociais e ambientais. Há uma desterritorialização dos 
lugares, gerando vulnerabilidades muitas vezes desconhecidas ou não ditas, obrigando 
pessoas, animais e vegetações a se reterritorializarem em novas condições e circunstâncias 
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que são pouco investigadas, incorporando em si os riscos e seus perigos, tanto os existentes, 
quanto os novos decorrentes da reterritorialização.

Em relação à gestão de riscos, é temeroso que a engenharia de barragens assuma uma 
postura e um discurso, disseminado entre as pessoas atingidas e afetadas por barragens, a 
ideia de que as obras são seguras. Entretanto, nem a engenharia, nem qualquer autoridade 
no ramo poderá designar qualquer obra como sendo 100% segura. É conhecido que 
cálculos da engenharia corroboram tal ideia com relação à estrutura de concreto desses 
empreendimentos, todavia não se explicita, por exemplo, que uma barragem pode ser 
acometida de evento imprevisível, até porque a natureza e o ser humano não são 100% 
previsíveis. Caso contrário, o tsunami no Japão (2010); Vazamento em Bhopal (1984); 
Chernobyl (1986); Rompimento da Barragem de Fundão em Mariana (2015); Rompimento 
de Brumadinho (2019), dentre uma série de outros casos, não teriam deixado um rastro de 
devastação tão triste e doloroso na história de tantas famílias. Portanto, o desafio posto à 
sociedade é o de impedir que um grande empreendimento atue em lugares onde possa 
significar perdas irreversíveis às pessoas e ambientes, em caso de uma crise.

Outro problema predominante nesses territórios relaciona-se à política adotada 
pelo poder público, nomeadamente as instituições ambientais e de defesa civil que, 
por vezes, se ocupam muito mais da crise do risco, depois do caos instalado, e/ou nas 
medidas de socorro e recuperação, do que efetivamente na prevenção e gestão dos riscos 
e vulnerabilidades.

Fica evidente que a Geografia tem a contribuir no estabelecimento de uma Geografia 
dos Riscos, ou seja, é necessário estudos geográficos que deem conta de espacializar, 
cartografar e avaliar os espaços, ambientes e territórios submetidos aos riscos. Há uma 
exigência crescente, impulsionada por um sistema econômico devorador de bens naturais 
e de trabalho, de se preparar e se defender da constituição de territórios de riscos e 
incertezas, até pelo fato de que a ciência vem demonstrando ao longo do tempo que 
a dinâmica do sistema Terra, assim como do sistema Humano, são impermanentes, 
imprevisíveis e, portanto, não são totalmente seguros. Entretanto, tanto a natureza quanto 
o ser humano sempre tiveram e possuíram grande capacidade de adaptação às mudanças 
sazonais ou constantes. Todavia, no caso dos riscos gerados pelos seres humanos, ao se 
apropriarem de espaços e territórios, essa adaptação será melhor sucedida se os efeitos 
nocivos, decorrentes de uma crise, forem conhecidos e prevenidos. Caso contrário, a crise 
poderá impor efeitos prejudiciais às pessoas e ambientes.

Outro ponto a ser observado em relação à construção de uma Geografia dos Riscos é 
o de desmistificar a ideia equivocada sobre riscos naturais. A natureza, por sua vez, possui 
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uma dinâmica física própria e ela em si não é perigosa. O risco e seu perigo são resultados 
de uma construção humana que, ao apropriar-se do espaço (natural), impõe alterações 
na sua própria dinâmica. É justamente a resposta da natureza em função de algum 
tipo subestimado de energia e força que podem vir a se tornar um perigo. A exemplo: 
a construção de barragens que represam a força da água ou dos rejeitos; a ocupação do 
solo em terrenos íngremes, que o desnuda, impermeabiliza e fragiliza sua estrutura, 
conduzindo a perigos à existência humana e a de outras espécies. Por isso, a natureza não 
é um perigo em si, as ações antrópicas sempre irão provocar nela o restabelecimento de 
sua homeostase, ou seja, seu próprio (re)equilíbrio.

Aos olhos do ser humano, um desastre dito natural parece ser algo irrecuperável, 
entretanto, na concepção de tempo geológico, cedo ou tarde a homeostase ocorre, mesmo 
que determinado meio natural adquira outras características. A resposta da natureza à 
apropriação humana pode parecer perigosa, mas o movimento dela em si nada mais é 
que a busca de equilíbrio. O perigo consiste no sentido que o humano atribui à resposta 
natural, que impõe danos e perdas a ele e a outras formas de vida. Essa ideia, relacionada 
ao GPIH, consiste no fato de que a água represada por uma barragem não é um perigo em 
si. A água do reservatório, no caso de uma hidrelétrica, se torna perigo para o ser humano 
habitante a jusante, que em caso de colapso da estrutura de engenharia, seja por fatores 
ligados à engenharia em si ou por fatores de gestão, gerará uma onda de inundação, na 
qual a força da gravidade fará com que se provoque um desastre que delineará aspectos 
de uma catástrofe.

Geografia e Ecologia Profunda

Uma Geografia do Risco pode avançar para além de uma concepção histórico-dialética 
de apropriação do espaço, que o transforma em território, para uma compreensão 
holística, ou de ecologia profunda, conforme expõe Capra (2000). Isso implica numa visão 
intrínseca entre homem e natureza, que propõe olhar para o espaço e para o território, nos 
quais a vida humana, a de outros seres e, inclusive, dos bens minerais compõem uma rede 
complexa de inter-relacionamentos em que as intenções alteram a dinâmica da natureza 
física ou vivente e, consequentemente, a vida humana é alterada. Assim, são filigranas 
delicadas que (re)equilibram continuamente as forças e, até onde a ciência alcançou 
respostas, somente o componente humano dessa natureza terrestre consegue imprimir 
significados e sentidos que podem ser traduzidos como riscos, vulnerabilidades, perigos, 
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catástrofes, acidentes, insegurança ou segurança, equilíbrio, bem estar, dentre outras 
qualificações que se dê ao espaço e ao território, em seus lugares e em suas paisagens. 
Com esses princípios, é possível aprofundar no conceito de risco e, fundamentalmente, a 
gestão do território, à medida que se exige o conhecimento de sua dinâmica de correlação 
de forças e de poder, com o intuito de diminuir o sentimento de insegurança e ameaça, 
transformando-o em um sentimento de bem-estar.

Uma Geografia Profunda, como proposto aqui, necessita avançar em relação à 
identificação dos sujeitos com os sistemas-redes componentes da dinâmica terrestre. 
Alimentar o excessivo conhecimento especializado, compartimentado, fragmentado do 
espaço geográfico face ao poder de racionalidade humana, implica perpetuar os sofrimentos 
oriundos do exercício de poder ensimesmado, sem considerar o direito do outro (humano, 
animal ou vegetal), bem como de outros elementos da natureza inanimada, de se 
perpetuarem. Os conflitos entre os possuidores e os despossuídos se acirram, submetendo 
todos às vulnerabilidades e perigos sociais, tecnológicos e ambientais, deles decorrentes. 

As sobreposições de tempo, materializado por meio das técnicas que alteraram e 
alteram a natureza e as formas do caráter humano, expresso por suas emoções, sentimentos, 
morais, éticas, encaram e lidam com essa racionalidade técnica, impondo atualmente uma 
reinvenção comportamental e de compreensão do espaço-território. Parafraseando Capra 
(2000), ao construir uma explicação para um novo paradigma denominado de Ecologia 
Profunda ou de Ecoética, o autor se refere à Ecologia Rasa, aquela superficial, que relaciona 
de maneira fragmentada as partes para compreender o todo; e chama de Ecologia Profunda 
a que aperfeiçoa a Rasa no sentido de que o conhecimento fragmentado, importante para 
conhecer bem a parte, é reconstituído na compreensão das inter-relações, interações e 
integrações dos fragmentos na compreensão e ação com o todo.

A palavra “rasa” não é utilizada de maneira pejorativa, pelo contrário, ela denota que 
não basta a especialização de partes do conhecimento científico, mas que a sua construção 
faz mais sentido quando considerada na composição do todo, exigindo aprofundamentos 
sobre a realidade. Assim, na analogia com a Ecologia Profunda, temos um desafio: 
construir uma “Geografia Profunda” que não represente exatamente a oposição de 
uma “Geografia Rasa”, pois a proposta de profundidade paradigmática é por excelência 
inclusiva. A exclusão está para um paradigma raso.

Milton Santos (2008) expõe indícios que apontavam e apontam para princípios 
que auxiliam na constituição de uma Geografia Profunda. Ao tratar das relações de 
verticalidade e horizontalidade sobre o espaço e sobre o território, e das relações de razão 
e emoção - relacionada ao caráter humano projetado sobre o espaço-território - cria-se a 
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possibilidade de aprofundar a compreensão e uma práxis que possam criar uma dinâmica 
mais próxima de como a humanidade tem produzido suas relações. Santos não explicita 
exatamente o que chama de emoção, apenas a relaciona ao caráter humano projetado 
sobre o que denominou de razão, como expressão da técnica inventada ao longo do 
tempo humano, que se materializou na produção do espaço e do território.

Silva (2004), em sua tese de doutoramento, analisou os impactos e efeitos da 
construção da barragem da UHE Nova Ponte para fazer emergir o cotidiano e as histórias 
de uma população que teve sua cidade integralmente submersa pelo reservatório - que é 
considerado hoje uma ameaça para os territórios a jusante do estudo desta hidrelétrica, 
o que obriga as pessoas a reescreverem suas histórias e suas memórias na nova cidade de 
Nova Ponte. Dentre os vários pontos abordados, o autor valoriza a afetividade como 
significante na coesão do lugar vivido cotidianamente.

Essa posição do autor também auxilia na compreensão sobre o que Milton Santos 
quis traduzir como “emoção” nas relações de produção do espaço geográfico: em toda 
e qualquer relação com a natureza, com o espaço, com o território, com o lugar, há 
afetos positivos ou não. Assim entendida a afetividade, a observação e análise profunda e 
sensível do espaço, do território e do lugar fazem emergir o que o humano projetou sobre 
essas categorias de análise, até mesmo em seus aspectos paisagísticos. As paisagens que se 
apresentam seguras aos olhos do humano, possuem, com certeza, intencionalidades cujos 
afetos foram positivos. Naquelas consideradas inseguras, os afetos projetados sobre elas 
são negativos. Sendo assim, o sentimento de segurança, bem-estar, beleza estética, amor, 
dentre outras qualidades positivas de um lugar, está diretamente ligado com a qualidade 
amorosa que desenvolvemos dentro de nós e projetamos por onde vivemos, circulamos 
e nos relacionamos. Assim, quando nos deparamos com efeitos perversos de uma crise 
de risco, que poderiam ser evitados ou amenizados,  entende-se que por trás disso hajam 
condutas humanas que tiveram intenções e sentimentos no mínimo negativos. Com base 
nesse princípio, observa-se o quanto a trajetória humana sobre a Terra tem a amadurecer, 
no sentido de desenvolver um afeto positivo em relação ao planeta.

Entretanto, hoje parece existir uma crise ética humanitária, no que tange às relações 
sociais, nomeadamente, as relações entre seres humanos e destes com a natureza terrestre. 
A ética relaciona-se com o caráter de uma pessoa e, assim, a totalidade de caráter de uma 
sociedade, de uma comunidade, também será a configuração de um determinado espaço, 
de um dado território, de um dado lugar ou de uma dada paisagem.

A perspectiva aqui defendida exige outra concepção de ciência, na qual o sentimento 
de cuidado e de amor não seja excluído do conhecimento, mas sim transformado em 
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sabedoria. Há um dito popular que diz “o conhecimento passa e a sabedoria permanece”. 
O risco desse posicionamento ser criticado negativamente é grande, pois pode ser alegado 
que tratar de sentimentos, como o amor, a compaixão, a admiração com o humano e 
com os outros tipos de seres vivos, relaciona-se a subjetividades movediças facilmente 
desacreditadas. Todavia, o sentimento de amor e seus correlatos não podem ser escritos ou 
relatados como fonte de dados quantificáveis e comprováveis. Como sentimento, o amor 
relaciona-se a uma experiência prática do humano e só por meio dela é que a ciência, o 
mercado, as profissões, enfim a cultura, podem ser exercidos e escritos de outra forma. 
Talvez esse seja o maior desafio colocado no possível novo paradigma Ecoético, ou de uma 
Ecologia Profunda, e nela de uma Geografia Profunda.

A questão presente na construção de um novo paradigma é a de reinventar a relação 
ser humano-natureza, uma vez que a humanidade se tornou, nos últimos anos, e forma 
cada vez mais agressiva, uma grande ameaça, promovendo e gerando maior complexidade 
dos riscos e perigos ambientais, quase sempre por ter perdido o bom senso que todas as 
outras espécies possuem, que consiste em respeitar a Terra. Esse bom senso já fez parte dos 
valores e da ética humana verificados em povos antigos e até mesmo entre alguns poucos 
povos de cultura tradicional, indígenas, povos da floresta, povos dos desertos, dentre 
outros. O ser humano não tem que ser superior e nem inferior ao meio ambiente, mas 
tão somente sentir-se ele. Para isso, socialmente, ainda é necessário se construir muitos 
e novos valores éticos, já que a população terrestre continua a crescer juntamente com 
a demanda de produção de alimentos e, de forma contraditória, consumo desenfreado. 
Dessa forma, a degradação e o esgotamento em curso de bens da natureza são reflexos da 
autodegradação do humano.

Ao longo da história a natureza não foi sempre vista e muito menos apropriada na forma 
como conhecemos hoje e como passamos a ver nos últimos 500 anos. De fato, a natureza de 
que se fala tanto possui uma história geológica em que a história humana não passa de um 
grão de areia na imensidão de uma duna e, sendo assim, apesar de todas as lutas de poder 
por territórios, o que se sabe é que a natureza terrena sempre sobreviverá em detrimento 
de qualquer tipo de crise de existência pela qual uma determinada espécie animal passe, 
inclusive a humana. Sendo a humanidade composta de indivíduos que presumidamente 
possuem um cérebro altamente desenvolvido em relação às outras espécies, é esperado dessa 
espécie, mais do que das outras que também alteram os ambientes, o dever de deixá-los 
melhorados como “bons ancestrais” para os seus descendentes. 

Fica evidente o caráter político do fazer humano sobre o espaço e o território, os quais 
expressam o quê e como os seres humanos fazem dele e sobre ele. Infelizmente, quando se 
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olha ao redor, nos territórios em que habitamos e morremos, vê-se hoje muito mais sinais 
de destruição e dilaceração da natureza e, pior, de nós mesmos. Compreensivelmente, por 
esse raciocínio, há uma resposta sobre o porquê da multiplicação dos riscos, dos perigos, 
das vulnerabilidades e dos desastres e catástrofes. Socialmente, temos cometido muitos 
equívocos nas relações humanas e ambientais e, como seres no topo da cadeia alimentar, 
desenvolvemos de maneira equivocada a cultura do direito de ameaçar e colocar em perigo 
não apenas a nós mesmos, mas todos os seres que, juntos, constituem os sistemas vivos, o 
que é no mínimo uma atitude questionável, pra não dizer irracional.

O movimento da Ecologia Profunda tem seu marco de fundação pelo filósofo 
Norueguês Arne Naess, que primeiro a utilizou como expressão paradigmática em 1973. 
Também no Brasil, em meados da década de 1970, o brasileiro agrônomo e ambientalista 
José Lutzemberger passou a introduzir ideias semelhantes às de Naess, tornando-se 
referência importante para os movimentos ambientalistas e ecológicos.

As críticas que rondam a Ecologia Profunda consistem em ainda se tratar de um 
movimento e não exatamente de uma filosofia que venha a fundamentar um Paradigma. 
Além disso, por ser um movimento de cunho inclusivo, houve a aproximação de aspectos 
culturais e religiosos, presentes do cristianismo ao budismo, o que impõe resistência de 
estudiosos mais radicais que desprezam princípios de religiões no interior da ciência. Por 
fim, outras críticas são no sentido de que, por se tratar de um movimento, é arriscado 
considerá-lo como uma referência paradigmática na construção de conhecimento 
científico. Independente dessas críticas, os indícios atuais de uma crise paradigmática na 
ciência perante as ameaças e perigos das respostas da natureza terrestre à sua apropriação 
humana bem como do ritmo de ‘vida’ do próprio planeta, tem imposto uma crescente 
ocupação científica relacionada à Ecologia.

Assim, o movimento da Ecologia Profunda auxilia na construção de outras referências de 
método e metodologias, abrindo-se oportunidades de visões éticas que reinventem as relações 
humanas com base em um profundo respeito a todas as formas de vida. Conforme a dissertação 
de mestrado (Lima, 2015), na qual foi explicitada a importância da Ecologia Profunda na 
análise da sustentabilidade, temos que o referido movimento apontou para oito fundamentos 
a serem considerados por pesquisadores ou membros de movimentos ambientalistas:

“1. O bem-estar e o florescimento da vida humana e não-humana na Terra 
tem valor em si mesma (sinônimo: valor intrínseco, valor inerente). Esses 
valores são independentes da utilidade que tenham ao mundo não-humano 
para os propósitos humanos.
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2. A riqueza e a diversidade dos tipos de vida contribuem para a realização 
destes valores e também são valores em si mesmos.

3. Os seres humanos não têm o direito de reduzir a riqueza e a diversidade, 
exceto em caso de satisfazer as suas necessidades vitais.

4. O florescimento da vida e das culturas humanas é compatível com uma 
população humana substancialmente menor. O florescimento da vida não-
humana requer uma população humana menor.

5. A interferência humana atual com o mundo não-humano é excessiva e esta 
situação está piorando rapidamente.

6. Portanto as políticas devem ser modificadas. Essas políticas afetam a base da 
economia e as estruturas tecnológicas e ideológicas básicas. O resultado será 
profundamente diferente do que acontece no presente.

7. A mudança ideológica consiste principalmente na valorização da qualidade 
de vida (relacionada com as situações de valores inerentes) em vez de aderir 
a um padrão de vida cada vez mais alto. Haverá uma grande consciência 
da diferença entre a quantidade e a qualidade.

8. Quem subscrever os pontos anteriores tem a obrigação de tentar implementar, 
direta ou indiretamente, as mudanças necessárias”

(Drengson & Inoue, 1995, tradução nossa). 

Esses oito fundamentos são as referências para reinventar a concepção hegemônica de 
mundo hoje. Para Kwiatkowska & Issa (1998), o núcleo filosófico da Ecologia Profunda se 
constitui por duas teses: a primeira, relativa à holística, possui caráter místico e afirma que 
os indivíduos existem na aparência, uma vez que apenas podem ser concebidos em virtude 
de suas relações com os demais seres viventes. Ou seja, o indivíduo apenas se vê parte em 
função da diferenciação ou distanciamento que faz em relação aos outros seres vivos, daí a 
aparente individualidade, pois o que existe são as interações e interconexões constantes com 
todas as formas de vida. Há uma totalidade indiferenciada (a vida e a morte) que se encontra 
em constante fluxo. A segunda tese relaciona-se à primeira. Se nessa visão não há como 
sustentar a distinção entre o “eu” e o “não-eu” (ou o outro), quem consegue se identificar 
com a totalidade do universo passa a experimentar uma consciência ontológica, ou seja, 
uma consciência abrangente do ser, além de visão ética sobre a realidade, resultando em uma 
maturidade psicológica. Essa maturidade permite um sentimento de autorrealização que 
transcende os comportamentos egoístas, para alcançar o sentimento de identificação com o 
Todo. Isso possui, então, um enorme componente de impulso motivacional para a proteção 
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e conservação ecológica. Observa-se, entretanto, que para trilhar por este movimento há a 
exigência de uma profunda mudança cultural da sociedade moderna.

Outro autor que vem lançando esclarecimentos sobre o movimento da Ecologia é 
Capra (2000). Esse físico tem contribuído para o aprofundamento sobre a ideia de Redes, 
Interconexões explícitas e ocultas, Interdependências, Fluxos, Ciclos, Diversidades e 
Sistemas Aninhados. Ele desenvolve uma visão ecológica que destaca a interdependência 
fundamental de todos os fenômenos e, dessa forma, indivíduos e sociedades humanas 
e de outras formas de vida estão todos encaixados nos ciclos da natureza. Com base 
nessa premissa, percebe-se a tentativa da quebra do paradigma hegemônico na ciência 
contemporânea, que ainda persiste com sua devida importância, de apenas dissecar as 
partes da realidade sem que elas sejam restauradas na compreensão do todo.

Para atingir uma nova compreensão da realidade, há uma exigência de quem produz conhe-
cimento de expandir não apenas percepções e maneiras de pensar, mas fundamentalmente de 
revisar os valores pessoais e sociais. Exige-se, ainda mais, um equilíbrio dinâmico entre o pensa-
mento e os valores em patamares mais integrativos e menos autoafirmativos. Com base nesses 
fundamentos, o autor destaca a importância do pensamento sistêmico que vê os sistemas vivos 
como totalidades integradas de sistemas dentro de sistemas, mesmo que possuam propriedades 
diferentes. Assim, o que vale nessa percepção não é exclusivamente o objeto, mas o contexto de 
suas relações. Como a ciência ainda exige modelos lógico-matemáticos que favoreçam os racio-
cínios sobre a realidade, Capra denomina de Matemática da Complexidade o fundamento do 
chamado pensamento complexo. Nela, o foco é mais na qualidade do que na quantidade, e são 
as pequenas mudanças no estado inicial de um sistema que levarão ao longo do tempo a conse-
quências de grande escala. De forma que, para esse modelo matemático, é impossível estabelecer 
qualquer previsão de longo prazo e, portanto, a depender da qualidade das escolhas, se bem ou 
mal intencionadas, poderá conduzir respectivamente a situações de equilíbrio ou caóticas. 

Considerando esse raciocínio, é possível vislumbrar quão impulsiva tem sido a relação 
humana com a natureza. Inclusive, a resposta da natureza parece demonstrar que o ponto inicial 
foi, e ainda é, de desequilíbrio, uma vez que as situações de riscos, perigos e vulnerabilidades 
aumentaram em ritmos sem precedentes. Portanto, o uso desses princípios de uma Matemática 
da Complexidade, em qualquer política de planejamento e ordenamento do território, de 
segurança e de gestão de riscos demonstra urgência, sob pena de se continuar apenas a administrar 
as situações caóticas espalhadas nos espaços local e global. O fato é que muitas situações 
consideradas pelos seres humanos como caóticas, principalmente as oriundas do que se chama de 
Riscos Naturais e até mesmo os Riscos Tecnológicos, nada mais são do que respostas dos sistemas 
às ações neles realizadas, uma vez que no padrão vivente, a função de cada componente (inclusive 
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o humano), consiste em participar da produção ou transformação dos outros componentes da 
rede. Assim, nota-se que o sistema é organizacionalmente fechado e sua ordem e comportamento 
são estabelecidos dentro do próprio sistema, em constante troca de energia e matéria.

No interior dos sistemas existe, portanto, uma estrutura que vive em constante mudança, 
a exemplo da estabilidade para a instabilidade, da ordem para a desordem, do equilíbrio para o 
desequilíbrio, do ser para o vir a ser. Assim, a condição humana de valorar os acontecimentos e 
os fatos ainda não percebe que, muitas vezes, as respostas ambientais à sua ação no interior do 
sistema nada mais são que uma aparente situação de caos, pois, na realidade, o que está em curso 
é a auto organização do sistema na busca de estabilidade e/ou no estabelecimento de uma nova 
ordem, por isso é impossível pensar os sistemas apenas sob o ponto de vista góico do humano.

Segundo Capra, este sistema organizativo se da por meio da criatividade do sistema vivo, 
do qual somos apenas um dos componentes e, portanto, as nossas intencionalidades ativas 
interferem nos rumos da sua criação. Nessa visão de criação de mundo, a cognição envolve 
todo o processo da vida, incluindo a percepção, a emoção e o comportamento, a depender 
da estrutura do organismo. Assim, a cognição não reage aos estímulos ambientais de forma 
linear na tão conhecida lógica de causa-efeito, mas responde às mudanças estruturais de redes 
não lineares, manifestada na riqueza e na flexibilidade das estruturas de um organismo. Esse 
raciocínio, aplicado ao humano, indica que a nossa cognição envolve muito mais que uma 
simples informação externa, abrangendo principalmente linguagem e pensamento abstrato, 
símbolos e representações mentais. Além do mais, as decisões humanas não são lineares, 
uma vez que são permeadas por emoções, nas sensações, nos processos corporais também 
componentes de nossa cognição.

O referido autor ainda expõe que a nossa consciência é caracterizada pela autopercepção 
e está intimamente relacionada à linguagem, sendo que o entendimento desta ocorre 
por meio de uma cuidadosa análise da comunicação. E a comunicação não pode ser 
entendida de forma reduzida como transmissão de informações, mas de coordenação de 
comportamento entre os organismos vivos por meio de acoplamentos estruturais mútuos.

Tudo indica que a evolução humana esteja diretamente relacionada à linguagem, 
principalmente por sua capacidade de cooperação, que exigiu e exige comunicação no 
sentido aqui exposto. Todavia, à medida que aumentaram a diversidade e riqueza das relações 
humanas, socialmente desenvolvemos o pensamento abstrato, ascendentemente diversificado 
e complexo. O preço desse processo foi o de perder ou se distanciar do contato com a natureza 
e fragmentar nossa espécie animal cada vez mais, razão pela qual a sociedade humana foi e 
vem sendo dividida em raças, grupos religiosos, políticos, etc. Além disso, a sociedade também 
fragmenta o meio ambiente, os territórios, os grupos sociais, dentre outras tantas partes.
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Por isso, Capra apela para a necessidade de recuperar a nossa capacidade de conexidade 
com toda a Teia da Vida, que está relacionada diretamente com a autoconsciência de 
que sabemos da interconectividade com o sistema vivo. Para ele, a reconexão humana 
com a Teia da Vida, perdida com os excessos do pensamento abstrato, ocorrerá por uma 
alfabetização ecológica que promova a compreensão dos princípios de funcionamento 
dos ecossistemas, decorrentes de comunidades humanas sustentáveis, com base em seis 
princípios: o da interdependência, o da reciclagem, o da percepção, o da flexibilidade, 
o da diversidade e o da sustentabilidade. No contexto desse pensamento, a ideia de 
sustentabilidade ganha valor em detrimento do sentido vazio e mercadológico veiculado 
desde o seu surgimento na década de 1980.

A obra de Capra é bastante densa porque é o resultado de 40 anos de pesquisas no 
campo da física, da biologia, da ecologia e da filosofia, na tentativa de superar teorias e 
crenças limitadoras sobre a condição humana na natureza. Se, por um lado, ele constrói 
uma filosofia da ciência com base ecológica, por outro, também procura apontar como 
essa teoria ocorre na realidade humano-ambiental. E os reflexos desse tipo de pensamento 
ecológico profundo, ou ecoético, têm reverberado por diversos lugares no mundo. As 
iniciativas ocorrem nas chamadas ecovilas com base na permacultura, em comunidades 
rurais sustentáveis, em povos extrativistas, dentre outras que iniciam um trabalho prático 
em uma perspectiva inter e transdisciplinar em relação ao mistério da vida.
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