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Luciano Lourenço nos 25 anos de Escuteiros da fundação do grupo de Alboraia (Valência),
com a esposa Maria da Graça Lourenço, em 08/02/1995.
Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.
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Companheiros de jornadas de investigação,
o filho João Nuno Lourenço e o Tio Agostinho, em junho de 2000.
Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.
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Luciano Lourenço, no Chile, na exposição de material de combate a incêndios florestais,
na abertura de uma faixa de defesa da floresta contra incêndios florestais e
visita a uma Corporação de Bombeiros, em 12/11/1995.
Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.
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Num almoço do Dia de Corpo de Bombeiros de Macau, com a receção do Escudo de Armas do CB
de Macau, estando representadas Delegações de Hong Kong, Província de Guangdong (RPC),
Macau e a Escola Nacional de Bombeiros, Portugal, a 2 de maio de 1998.
Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.

Luciano Lourenço, em representação da ENB - Escola Nacional de Bombeiros,
na recepção a Delegação de Bombeiros de Macau, em abril de 2000.
Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.
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Luciano Lourenço na Visita
do Presidente da República
Mário Soares às instalações
do NICIF, a 14/04/1994 e, ao
lado, com o Ministro da
Administração Interna Jorge
Coelho e o Presidente da
Liga dos Bombeiros
Portugueses, Lourenço
Batista, em 28/04/1997.
Fotografia cedida por
Maria da Graça Lourenço, 2021.
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Luciano Lourenço numa Alocução
durante um EPRIF - Encontros
Pedagógicos sobre Risco de Incêndio
Florestal, em 20/11/1995.
Fotografia cedida por
Maria da Graça Lourenço, 2021.
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Luciano Lourenço, numa das reuniões do PREFER - Space-based Information Support for
Prevention and Recovery of Forest Fires Emergency, desenvolvido por um
consórcio de 8 instituições, oriundas de 5 países, em 04/06/2015.
Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.

Luciano Lourenço, na Sessão de Encerramento do III Simpósio Ibero-Afro-Americano de Riscos,
a 20 de junho de 2019, no Instituto de Geografia, Campus Santa Mônica,
da Universidade Federal da Uberlândia, Minas Gerais, Brasil.
Fotografia dos arquivos da RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança, 2021.
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Luciano Lourenço, na selva Amazónica em 16/06/2012.
Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.
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A investigação geográfica dos incêndios florestais em Portugal
– Luciano Lourenço o grande impulsionador António Bento-Gonçalves
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Resumo
Num país onde os incêndios florestais configuram um dos principais riscos,
Luciano Lourenço foi pioneiro e o maior impulsionador do estudo geográfico dos
incêndios florestais, o que permitiu colocar a Geografia ao lado de outras ciências que
desde cedo foram reconhecidas como fundamentais no estudo da referida temática.
Este pequeno texto, que pretende, em primeira análise, homenagear o Prof.
Luciano Lourenço, tenta, de forma muito resumida, realçar o papel crucial que, quer
enquanto investigador, quer enquanto divulgador, ele teve no desenvolvimento e
consolidação dos incêndios florestais como objeto de estudo da Geografia.
Palavras-chave: Luciano Lourenço, geografia, incêndios florestais.

Abstract
Geographical research on forest fires in Portugal - Luciano Lourenço the great promoter.
In a country where forest fires are one of the main risks, Luciano Lourenço was a
pioneer and the major promoter of the geographic study of forest fires, which allowed
placing Geography side by side with other sciences that from early on were recognised
as fundamental in the study of this subject.
This short text, which intends to pay homage to Prof. Luciano Lourenço, tries, in
a very brief way, to highlight the crucial role that he had, both as a researcher and as
a disseminator, in the development and consolidation of forest fires as an object of
study of Geography.
Keywords: Luciano Lourenço, geography, forest fires.
DOI: https://doi.org/10.34037/978-989-9053-06-9_1.2_01
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Introdução
Portugal é um país onde a recorrência, a dimensão e a intensidade dos incêndios florestais
lhes confere um lugar de destaque no conjunto dos principais riscos que enfrenta no Séc.
XXI. O papel da Geografia no seu estudo apenas se inicia em 1980 com Fernando Rebelo,
tendo Luciano Lourenço, a partir de 1986 e durante 35 anos, demonstrado e consolidado o
importante e crucial papel que esta ciência pode desempenhar no estudo das suas múltiplas
e variadas facetas, mas também no contributo para a mitigação dos seus impactes.

Portugal e os incêndios florestais
O nosso pais, “mediterrânico por natureza e atlântico por posição” (Ribeiro, 1945),
reúne, pois, as condições para se poder afirmar que possui um “piroambiente” (Pyne,
2006), uma vez que junta as caraterísticas mediterrâneas, que conjugam a época quente
com a época seca, à feição atlântica, que lhe permite uma elevada produtividade vegetal.
A evolução do uso do fogo em Portugal terá seguido as mesmas tendências do restante
mundo mediterrânico, onde o fogo sempre fez parte dos ecossistemas, com a destruição
da floresta original por fogos frequentes destinados a favorecer o pastoreio, com a
utilização dos melhores solos para a cultura de cereais, e com o uso do material lenhoso
para combustível e para a construção (Rego, 2001).
O uso do fogo por parte das populações é milenar no território que hoje corresponde
a Portugal continental, assim como a ocorrência de incêndios, recuando, pelo menos, até
11.300 anos a.p., alguns de grandes proporções e de elevado dramatismo, ceifando a vida
de várias pessoas (Bento-Gonçalves, 2021).
Segundo Pinho e Mateus (2019), nos últimos dois séculos, e tendo em consideração as
politicas públicas para a defesa contra incêndios no âmbito florestal, existe um período que
vai do inicio da Monarquia Constitucional até ao dealbar da década de 1960 durante o qual
os incêndios florestais, apesar de frequentes, só raramente assumiram proporções catastróficas.
A partir da década de 1960 entramos numa nova realidade, com a ocorrência de alguns
grandes incêndios florestais, mas é na década de 1970 que se dá uma profunda viragem,
aumentando a frequência, a dimensão, a intensidade e a capacidade destruidora dos incêndios.
Até 1986 Portugal nunca tinha sido flagelado por um incêndio com dimensão
superior a dez mil hectares, tendo em 2003 visto franquear a marca dos 20 mil hectares e,
em 2017, assistiu, por duas vezes, ao ultrapassar dos 25 mil hectares, duas vezes a dos 30
mil hectares e uma vez a dos 40 mil hectares (Lourenço e Félix, 2019).
22

Geografia, Riscos
e Proteção Civil

Homenagem ao Professor
doutor Luciano Lourenço
volume 2

Neste contexto, merecem especial destaque os anos de 2003, 2005 e 2017, todos com mais
de 300 mil hectares de área ardida (425 839 ha, 339 089 ha e 5 000 772 ha, respetivamente),
tendo sido afetados por esses incêndios, principalmente, povoamentos florestais.

O início da investigação Geográfica dos incêndios florestais em Portugal
O estudo dos incêndios florestais é complexo, atendendo ao elevado número e à
grande diversidade das variáveis envolvidas nos diferentes processos, que vão desde
aspetos meteorológicos a aspetos sociais, passando por políticas públicas e estratégias
de desenvolvimento, pelo uso do solo e pelas mudanças climáticas ou, ainda, pelo
ordenamento do território e pela educação cívica/florestal, entre muitos outros.
Nas Universidades de todo o mundo, são centenas os grupos de investigação, com
milhares de investigadores, que se dedicam à pesquisa sobre incêndios florestais, do mesmo
modo que são vários os organismos internacionais ligados à investigação/gestão dos
incêndios florestais, como são recorrentes e variadas as conferências sobre esta temática.
É, portanto, crescente o interesse pela investigação científica dos incêndios florestais.
Testemunho disso é o elevado número de estudos e publicações científicas oriundas dos
mais diversos quadrantes científicos e técnicos, como seja da Geografia, Biologia, Ecologia,
Matemática, Física, Química, Pedologia, Edafologia, Psicologia, Sociologia, Demografia,
História, Engenharias, entre outras. Consequentemente, tem aumentado o número de
projetos inter/multidisciplinares e de cooperação internacional, tendo-se conseguido já a
universalização da investigação científica dos incêndios florestais.
Também a evolução recente da Ciência do Risco revela um aumento de diversidade dos
seus objetos de estudo, caracterizando-a por uma grande interdisciplinaridade e multidisciplinaridade, cabendo à Geografia Física um papel relevante de intervenção relativamente
a alguns riscos naturais, nomeadamente os derivados da geodinâmica (movimentos de vertentes), de inundações e, também, riscos associados aos incêndios florestais (Rebelo, 2003).
No entanto, em Portugal, até aos anos 80 do Séc. XX, os incêndios florestais não eram
objeto de estudo da Geografia, nem as suas causas ou consequências, nem a sua evolução
temporal ou repartição espacial eram estudadas pelos geógrafos. Foi em 1980, numa
época em que os incêndios já constituíam um sério problema, que Fernando Rebelo, o
primeiro geógrafo a debruçar-se sobre esta temática, analisou as “Condições de tempo
favoráveis à ocorrência de incêndios florestais”, concluindo que só com alguns tipos de
tempo ocorrem grandes incêndios florestais (Rebelo, 1980; Lourenço, 1987).
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Assim, depois de demonstrar, em Portugal, que os incêndios florestais deviam ser um
dos objetos de estudo da Geografia, quer enquanto objeto de estudo de diferentes ramos da
Geografia Física, quer enquanto objeto de estudo no âmbito da Ciência do Risco, F. Rebelo
foi responsável, no âmbito da organização do IV Colóquio Ibérico da Geografia (1986),
pela coordenação de um grupo de geógrafos do então Instituto de Estudos Geográficos
(IEG), que trabalhou na perspetiva de aplicação da Geografia Física aos riscos naturais.
No entanto, como o próprio refere, “à época, os estudos de riscos em Coimbra centravamse, principalmente, nos fogos florestais” (Rebelo, 2013), tendo então, na segunda metade da
década de 1980, começado a destacar-se no estudo dos referidos incêndios florestais o
geógrafo Luciano Lourenço, que veio colocar definitivamente os incêndios florestais como
objeto de estudo de diferentes ramos da Geografia, sendo estes, na atualidade, um dos
principais objetos de estudo da geografia (física) em Portugal (Cunha, 2021).

O contributo de Luciano Lourenço
Com efeito, Luciano Lourenço tem a sua primeira incursão científica no âmbito dos
incêndios florestais em 1986, com a apresentação do trabalho “Consequências Geográficas
dos Incêndios Florestais nas Serras de Xisto do Centro de Portugal. Primeira Abordagem”,
ocorrida no IV Colóquio Ibérico de Geografia, realizado em Coimbra. Seguem-se ainda
nos anos 80 (1987-1989) a apresentação (com publicação dos textos) em Congressos,
Seminários e Jornadas, de 5 outros trabalhos:
•

“Rede de estações climatológicas para apoio à detecção e combate dos incêndios
florestais no centro do país” (I Congresso Nacional de Áreas Protegidas, Lisboa, 1987);

•

“Efeitos do temporal de 23 de Junho de 1988 na intensificação da erosão das vertentes
afectadas pelo incêndios florestal de Arganil/Oliveira do Hospital” (Seminário Técnico
sobre Parques e Conservação da Natureza nos Países do Sul da Europa., Faro, 1988);

•

“Efeitos da erosão acelerada em vertentes na sequência de incêndios florestais”
(Jornadas Científicas sobre Incêndios Florestais., Coimbra, 1988);

•

“Incidência dos diferentes tipos de tempo na ocorrência dos incêndios florestais
registados na Região Centro durante o período de 1982 a 1987” (Jornadas
Científicas sobre Incêndios Florestais., Coimbra, 1988);

•

“Distribuição espacial dos incêndios florestais no Centro de Portugal no período
de 1983 a 1987. Contribuição para um mapa de risco de incêndios florestais”
(Jornadas Científicas sobre Incêndios Florestais., Coimbra, 1988).
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Foi igualmente neste período da segunda metade da década de 1980, que surgem os
primeiros trabalhos publicados sobre diferentes aspetos relacionados com os incêndios
florestais, em revistas nacionais e internacionais:
•

“Incêndios florestais entre Mondego e Zêzere no período de 1975 a 1985”
(Cadernos de Geografia, 7, 1988);

•

“Tipos de tempo correspondentes aos grandes incêndios florestais ocorridos em
1986 no centro de Portugal” (Finisterra, 46, 1988);

•

“Os incêndios florestais na região centro” (Sociedade e Território - Revista de
Estudos Urbanos e Regionais, 9, 1988);

•

“Erosion of agro-forestal soil in mountains affected by fire in central Portugal”
(Pirineos, 133, 1989);

•

“Representação cartográfica dos incêndios florestais ocorridos em Portugal
Continental” (Biblos, LXV, 1989).

Em 1987 passou a integrar o Projeto “Incêndios Florestais”, coordenado por Xavier
Viegas (GMF, FCTUC) e financiado pela FLAD, JNICT e SNPRCN, do qual resultaram
diversas publicações e relatórios, podendo-se aqui destacar o primeiro:
•

“Análise do incêndio florestal ocorrido em Vagos/Mira, de 27 a 29 de julho de
1987” (Centro de Mecânica dos Fluidos, Coimbra, 1987) (fig. 1).

Fig. 1 - Capa do Relatório
do incêndio florestal ocorrido
em Vagos/Mira, de 27 a 29 de
julho de 1987.
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Este projeto (1987-1991) permitiu que a investigação dos docentes, recém licenciados
e alunos do então Instituto de Estudos Geográficos, sobre esta temática passasse a
processar-se com carácter mais sistemático e foram diversos os estudos desenvolvidos
sobre temas relacionados com:
•

Tipos de tempo e ocorrência de incêndios florestais;

•

Risco de incêndio florestal;

•

Cartografia das áreas percorridas pelos incêndios florestais;

•

Meteorização das rochas e erosão dos solos em consequência de incêndios florestais;

•

Caraterização demográfica e socioeconómica das regiões afetadas pelos incêndios
florestais;

•

Grandes incêndios florestais. Casos concretos;

•

Avaliação de causas e efeitos;

•

Análise estatística e cartográfica, etc. (Lourenço e Bento-Gonçalves, 1996).

Fot 1 - Parcela de erosão na serra da Lousã
(Fonte: https://www.uc.pt/fluc/nicif/Projetos/Nacionais/picif/Investigacoes)

Com o final do projeto foi criado o Núcleo de Investigação Científica de Incêndios
Florestais (NICIF), em 20 de maio de 1992, o qual foi sediado no IEG, passando
a albergar diversos projetos científicos e de educação florestal, permitindo ainda a
integração anual de diversos alunos e recém licenciados, o que contribuiu, também,
para incentivar e promover o gosto pela investigação dos incêndios florestais junto de
jovens geógrafos.
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Muitos e variados foram os projetos, nacionais e internacionais, desenvolvidos no
NICIF, dos quais podemos destacar:
•

Determination of forest fire causes and harmonization of methods for reporting them
(12.2008 – 12.2010). Projeto europeu financiado pela EU/JRC e que tinha como
principal objetivo a apresentação de uma proposta que resultasse na harmonização
das diferentes classificações de causas de incêndios florestais existentes nos vários
países europeus, de modo a que, eventual e posteriormente, pudesse vir a ser
adotada em toda a União Europeia;

•

PREFER – Space-bsed Information Support for Prevention and REcovery of Forest
Fires Emergency in the MediteRranean Area (12.2012 – 12.2015). Projeto europeu
financiado pelo EU FP7 e que tinha como principal objetivo disponibilizar
produtos derivados de deteção remota para utilização na prevenção de incêndios,
na preparação para situações de emergência e na recuperação pós-incêndios na
Europa mediterrânea, promovendo a participação dos diversos utilizadores destes
produtos no desenvolvimento do projeto (fot. 2);

Fot 2 - A equipa de Portugal do projeto PREFER, composta por 6 elementos, distribuídos pela
Universidade de Coimbra e Universidade do Minho
(Fotografia de A. Vieira, 28/11/2013).
27

António Bento-Gonçalves e António Vieira
A investigação geográfica dos incêndios florestais em Portugal
– Luciano Lourenço o grande impulsionador -

•

PROSEPE - Projecto de Sensibilização e Educação Florestal da População
Escolar (1993/94 – 2015/16) – Projeto nacional cujo objetivo geral era o de
promover atividades relacionadas com a sensibilização e educação da população
em idade escolar para a preservação da floresta, através do conhecimento da sua
importância socioeconómica, cultural e ambiental, bem como da promoção dos
comportamentos e das atitudes mais apropriadas para a conservação da floresta e
do meio no qual está inserida, bem como para a defesa da floresta contra incêndios.

Em 2004, numa época em que se verificou um crescente aumento dos riscos que
afetavam Portugal e com o país profundamente traumatizado pelos dramáticos incêndios
de 2003, L. Lourenço ajudou a criar a RISCOS – Associação Portuguesa de Riscos,
Prevenção e Segurança, sendo o seu Diretor desde então. Desde a sua criação, a Associação
apostou na realização de congressos nacionais e internacionais, na formação de professores
e profissionais e na edição, publicação e divulgação de diversas publicações.
Neste contexto, merece destaque a Revista Territorium, surgida em 1994 pela mão
de F. Rebelo e A. Pedrosa como “Revista de Geografia Física Aplicada ao Ordenamento
do Território e Gestão de Riscos Naturais”, sendo “a primeira do género a ser publicada
em Portugal e uma das poucas existentes no mundo” (Rebelo, 2013). Em 2004 passou a
ser, então, propriedade da recém formada RISCOS, sendo que, depois do prematuro
falecimento de F. Rebelo em 2014, passou a contar com L. Lourenço como seu Diretor,
a partir do número 22, em 2015. Como corolário do seu desempenho académico, mas
também da sua atividade cívica no âmbito da Defesa das Florestas contra Incêndios, em
1997 foi convidado a assumir a Presidência da Direção da ENB - Escola Nacional de
Bombeiros, cargo que ocupou até 2002, sendo, nesse período, responsável pela profunda
reestruturação da formação dos bombeiros, da renovação e revitalização da Revista da
ENB e por inúmeras publicações técnicas.
Posteriormente, no âmbito da criação da APIF - Agência para a Prevenção de
Incêndios Florestais, que se seguiu aos traumáticos incêndios de 2003 que ceifaram a vida
a 21 pessoas, assumiu a sua Coordenação, de 2004 a 2006.
Neste período, para além de prestigiar a Geografia e continuar a demonstração da
importância que esta ciência tem no estudo dos incêndios florestais, foi responsável,
entre muitas outras coisas, pela criação e implementação dos Gabinetes Técnico Florestais
(GTF) e do Plano Nacional de Defesa da Floresta (APIF, 2005).
Durante o seu percurso Académico, do qual nunca abdicou, mesmo durante os
períodos em que ocupou altos cargos da Administração Pública, publicou um valioso
conjunto de trabalhos, sobre os diferentes e variados aspetos relacionados com os
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incêndios florestais, que vão desde as múltiplas vertentes associadas ao Risco, com
o desenvolvimento de diversos índices, do qual nos permitimos destacar o de Risco
Histórico-Geográfico (Lourenço e Bento-Gonçalves, 1998), passando pela Cartografia,
pelas Causas e Consequências, com particular destaque para o seu pioneirismo no estudo
geográfico do risco de erosão após incêndios florestais, pelo estudo e acompanhamento
de Grandes Incêndios, pela Educação Florestal, a que sempre deu grande importância.
A par da sua investigação, sempre privilegiou a docência e a orientação e coorientação
de Doutoramentos e Mestrados, na área dos incêndios florestais, tendo deixado profundas
marcas em muitos dos seus alunos, orientandos e colaboradores, os quais, entretanto, e
por influência científica direta de L. Lourenço, no seu percurso profissional se dedicaram
e dedicam ao estudo geográfico dos incêndios florestais.
Papel igualmente importante é o da divulgação científica, que sempre acarinhou e que o
levaram a proferir centenas de conferências em Portugal e no Estrangeiro, organizar dezenas
de eventos e a apostar seriamente na edições de diversos livros, podendo nós aqui destacar
duas importantes coleções: “Série Riscos e Catástrofes” e “Série Estudos Cindínicos”.

Conclusão
Pode-se afirmar, perentoriamente, que Luciano Lourenço, tendo sido pioneiro em muitas
áreas do estudo dos incêndios florestais em Portugal, foi igualmente o maior impulsionador
do estudo geográfico dos referidos incêndios florestais, tendo sido responsável não só pela
sua investigação, mas também pela sua divulgação, sempre numa perspetiva de educador/
formador, que o levou a prestigiar a Geografia e a colocá-la ao lado de outras ciências que
desde cedo foram reconhecidas como fundamentais no estudo da referida temática.
Com efeito, sendo um “Investigador” de excelência, reconhecido nacional e
internacionalmente, quer no meio académico, quer junto dos diferentes agentes de
Proteção Civil, nunca abdicou do seu papel de “Professor”, ensinando, formando e
divulgando o seu conhecimento com uma paixão que, inevitavelmente, contagiou jovens
geógrafos, que, ao espalharem-se pelo país e por diversas universidades, se tornaram, eles
próprios, investigadores e professores, dando assim continuidade ao legado recebido de
Luciano Lourenço.
Assim, Luciano Lourenço, ao longo dos últimos 35 anos (1986-2021), demonstrou e
consolidou, de forma irreversível, o papel que a geografia deve ter na resolução/mitigação
de um dos principais riscos que Portugal enfrenta no séc. XXI, o dos incêndios florestais.
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Resumo
A partir da análise dos incêndios extremos de 2017 em Portugal, e 2018 na Grécia,
que se transformaram em catástrofes, é feita uma reflexão sobre a influência da
comunicação e da preparação na redução do risco. No processo de preparação as
pessoas devem antecipar o que pode ocorrer, o que precisam de fazer para reduzir o
risco e aumentar as suas capacidades para responderem no de um incêndio, sendo a
comunicação do risco e da crise fundamentais.
Palavras-chave: Capacidade de controlo, comunicação, Fire Smart Territory, incêndio
extremo, preparação.

Abstract
Extreme wildfires in Portugal and Greece: reflection on the importance of preparedness
and risk and crisis communication. From the analysis of the extreme fires of 2017 in
Portugal, and 2018 in Greece that turned into disasters, a reflection is made on the
influence of communication and preparedness on risk reduction. In the preparedness
process people should anticipate what might occur, what they need to do to reduce
the risk and increase their capacity to respond in the event of a fire.
Keywords: Control capacity, communication, Fire Smart Territory, extreme fire, preparedness.
DOI: https://doi.org/10.34037/978-989-9053-06-9_1.2_02

31

Fantina Tedim, Vittorio Leone, Ângela Silva e Fernando Correia
Incêndios extremos em Portugal e na Grécia: reflexões sobre a
importância da preparação e da comunicação do risco e da crise

Introdução
Em Portugal, em 2017, não só foi atingido um novo máximo de área ardida (540 630
ha) que representou um aumento de 27% relativamente ao anterior máximo registado
em 2003 (425 726 ha) (San-Miguel-Ayanz et al., 2018), como ocorreram incêndios
de elevada intensidade que provocaram consequências, nomeadamente em termos de
perda de vidas humanas, que amplamente excederam o que já anteriormente tinha sido
experienciado. O incêndio de Pedrógão Grande, em junho, foi o mais trágico ocorrido
até hoje, pois nunca um único evento tinha provocado um número tão elevado de vítimas
mortais (65 mortos) (Viegas et al., 2017). Em meados de outubro, um mega-incêndio
múltiplo (que designaremos por “incêndios de outubro”), não só queimou 231 830
ha (San-Miguel-Ayanz et al., 2018) dos quais 213 630 ha dizem respeito apenas a 7
complexos de incêndios, que vitimaram 51 pessoas (Ribeiro et al., 2020a)the cases of the
extreme wildfires and disasters that occurred in Portugal in 2013 (Picões and Caramulo).
Em 2018, na Grécia, o incêndio de Neo Voutzas - Mati que provocou 102 vítimas
mortais, tornou-se a catástrofe “natural” mais mortal da história do Estado grego moderno
(Efthimiou et al., 2020) e é o segundo incêndio com mais vítimas mortais ocorrido no
século XXI, logo depois do Black Saturday (Austrália).
O objetivo deste trabalho é refletir sobre as razões explicativas de tão elevado número
de vítimas nos incêndios acima mencionados e realçar a importância da comunicação e
preparação para reduzir os impactos sociais de eventos similares no futuro.

Principais características dos três eventos
Para analisar e reconstruir a dinâmica destes três eventos, as suas consequências e
apresentar recomendações, foram estabelecidas comissões oficiais. Em Portugal, para cada
um dos eventos mencionados foram produzidos dois relatórios (CTI, 2017, 2018; Viegas et
al., 2017, 2019). Na Grécia, apenas foi elaborado um relatório (Goldammer et al., 2019).

Os incêndios de Pedrógão Grande e os “incêndios de outubro” de 2017
O incêndio de Pedrógão Grande (Tabela I) ocorreu antes do período crítico e, rapidamente, adquiriu um comportamento que excedeu a capacidade de controlo (CTI, 2017).
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Este incêndio atingiu velocidades de propagação de 15,2 kmh-1 e uma intensidade máxima de 60 000 kWm-1 apenas 6 horas após a sua ignição (CTI, 2017). Neste incêndio
morreram 65 pessoas, e, em apenas 15 minutos, numa tentativa desesperada de fuga, 33
pessoas perderam a vida dentro ou perto dos seus veículos, num troço de estrada de apenas 400 m; este evento provocou mais de 250 feridos; destruíu ou danificou mais de 1000
estruturas, includindo 263 residências (Ribeiro et al., 2020b).
Os “incêndios de outubro” (Tabela I) ocorreram também fora do período crítico, numa
altura em que o dispositivo operacional se encontrava parcialmente desmobilizado (fase
Delta). Depois de um longo período seco, o índice meteorológico de perigo de incêndio
florestal (FWI) foi Extremo em 15 de outubro, com a maioria das estações meteorológicas
a exibirem FWI>50, e algumas FWI>80. O índice C-Haines de instabilidade atmosférica
atingiu 10-11 (num máximo de 13). As temperaturas eram elevadas (T > 30ºC), a humidade
dos combustíveis era muito baixa (3 a 6%) e o vento forte com rajadas superiores a 50
kmh-1, devido à passagem do Furacão Ophelia ao largo da costa portuguesa. A combinação
destas condições favoreceu a ocorrência de um número recorde de ocorrências (517) que
ultrapassou o número de cerca de 200 incêndios que é considerados o limite para o qual o
sistema português de combate a incêndios está preparado (Ribeiro et al., 2020b). As causas
de muitas das ignições foram principalmente a realização de queimas de resíduos, motivadas
pela esperada ocorrência de chuva no dia 16 de outubro (CTI, 2018).
Os incêndios de maior dimensão foram: Lousã (54 410 ha), Oliveira do Hospital (51 430
ha), Sertã (30 980 ha), Quiaios (23 840 ha), Leiria (20 010 ha), Seia (17 000 ha) e Vouzela
(15 960 ha) (Viegas et al., 2019). Os “incêndios de outubro” representam o maior fenómeno
piro-convectivo registado na Europa até ao momento e o maior do mundo em 2017, com
uma média de 10 mil hectares ardidos por hora. A velocidade máxima de propagação dos
incêndios variou entre 5 a 9 kmh-1, correspondente a uma intensidade na frente do incêndio
de 50 000 a 90 000 kWm-1 para uma carga típica de combustível de 20 tha-1. A intensidade
máxima foi estimada no incêndio da Sertã (~100 000 kWm-1: CTI, 2018). Para além de 51
vítimas mortais (apenas entre a população civil), registaram-se 91 feridos e um elevado número
de pessoas com perturbação de stress pós-traumático (Viegas et al., 2019). Foram danificadas
2 480 estruturas das quais 768 empresas que afetaram mais de 4 500 postos de trabalho em 30
municípios; o custo económico foi estimado em 275 M € (CTI, 2018).
Nos eventos analisados em Portugal desenvolveram-se fenómenos piroconvectivos que
tornaram os incêndios menos influenciados pelas condições de temperatura, humanidade e
de vento pois foi a pluma que determinou o comportamento do fogo. Podem ser considerados
eventos extremos que Tedim et al. (2018b) definem como fenómenos piroconvectivos
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que excedem a capacidade de controlo; caracterizam-se por comportamento errático e
imprevisível, intensidade >10 000 kWm-1, velocidade de propagação > 50 mmin-1 (3 kmh-1),
distância dos focos de incêndios secundários > 1 km da frente de incêndio. Foram vários os
incêndios que em 2017 atingiram a categoria 6 (fig. 1).

Fig. 1 - Escala dos incêndios com sete categorias. As três superiores (C5, C6, C7) apresentam
intensidades >10 000 kWm-1 e correspondem a incêndios extremos
(Fonte: adaptada de Tedim et al., 2018b).

O incêndio de Neos Voutzas – Mati
Este incêndio que teve origem numa queima negligente, começou às 14h05 do dia 23
de julho, a 5,2 km da costa do Mar Mediterrâaneo. Inicialmente, progrediu lentamente
em áreas queimadas em 2005 e 2009, mas quando entrou na floresta de Pinus halepensis
não queimada nos anos mencionados, a taxa de propagação aumentou rapidamente
tendo atingido 4-5 kmh-1. O incêndio teve uma duração de cerca de 9h e chegou ao mar
em pouco menos de duas horas. Afectou uma área costeira de interface constituída por
núcleos de residências secundárias em áreas florestais, nas povoações de Neos Voutzas e
Mati (Xanthopoulos & Athanasiou, 2019). Como era verão, a população presente seria
de cerca de 10 000 pessoas; muitas das 102 vítimas mortais ficaram encurraladas ao
tentarem fugir em viaturas, ou quando procuravam chegar ao mar através de pequenos
caminhos onde encontraram obstáculos; dez pessoas morreram por afogamento; outras
conseguiram alcançar o mar e permaneceram na água até serem resgatadas por barcos
privados e, mais tarde, pela Guarda Costeira (Xanthopoulos, comunicação pessoal,
2021). Para além das vítimas mortais devido a queimaduras e inalação de fumo e gases
quentes o incêndio provocou pelo menos 150 feridos (Xanthopoulos, comunicação
pessoal, 2021). O incêndio afetou uma área de 1 440 ha; destruiu 1 650 edifícios,
mais de 300 automóveis; não se conhece o número de pessoas que morreram dentro de
edifícios (Xanthopoulos & Athanasiou, 2019).
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Tabela I - Principais características dos eventos.
Parâmetros

Pedrogão Grande

Incêndios de outubro

Neos Voutzas - Mati

Data e duração

17 de junho de 2017;
~8 dias

15 de outubro de 2017;
~3 dias

23 de julho de2018;
~10 horas

Uso do solo

Mosaico de áreas florestais Mosaico de áreas florestais
(Pinus pinaster ~ 33%, Euca- (Pinus pinaster ~ 48%,
liptus sp ~ 50%), agrícolas e
Eucaliptus sp ~ 20%)
povoações (a)
agrícolas e povoações (b)

Interface

Rural-florestal

Frente do fogo (km)

Mosaico agro-florestal
(Pinus halepensis) e áreas
urbanizadas (g)

Rural-florestal

Urbana-florestal

40 (a)

13 (b)

11 (i)

Área ardida (ha)

28 914 (a); ~36 000 (e)

213 633 (d); 231 830
(o)

1 431 (l)

Vítimas mortais

64(a); 65(c); 66(e)

48 (b) 51 (d)

102 (h)

Feridos

> 250 (e); > 200 (c)

67 (b); centenas (d)

150 (Xanthopoulos, comunicação pessoal)

Evacuação

87 (a)

218 habitantes aldeias
e 300 passageiros comboio (b)

~700 pessoas (m)

Estruturas danificadas

1 043 (e); 1 108 (c)

Causa da ignição

Descarga de linhas elétricas
e raio (a, c)

FWI

37 a 46 (a); 36 a 55 (c)

Indice de C- Haines

12 (a)

Tipo de incêndio
Actividade
piroconvectiva
Direção do vento

2 480 estruturas (1.712
habitações, 768 empresas)(b)
Queimadas, queimas
(b,d); fogo posto (d)
87 (b); 86.5 (d ); 50 a
80 (f )
10-11 (b, f )

Fogo de copas (b) moviFogo de superfice e fogo de
dos pelo vento; dominacopa (a)
dos pela pluma (f )
Presente

1650 (l); 1500 (h)
Queima negligente de
madeira ou fogo posto (l)
Muito elevado a extremo
(i)
n.a
Avanço rápido de fogo
activo independente de
copas (i)

Presente

Ausente

NE (a); Errático NW-NE (a)

SW (b)

WNW-vento catabático (i)

Velocidade máxima do.
vento (kmh-1)

40 a 85 (a)

50 (d); rajadas de 78 a
84 (d)

Até 124 (h)

Temperatura

> 40°C (a); > 30°C (c)

> 30° C (b,d)

40° C (h)

Humidade do ar

15-20% (a, c)

< 25% (b)

17% a 19% (h)

Velocidade máxima
propagação (kmh-1)

15,2 (a)

5 a 9 (f ); max 8,9 (b)

4-5 (l)

Intensidade máxima
(kWm-1)

60 000 (a); >10 000 (c)

50 000 a 90 000; (b,f )

Sem dados

>40 (a)

Sem dados

20-30 (i)

>10 (c)

15 a 20 (d, n)

Sem dados

Altura da chama (m)
Distância das projeções
(km)

Fonte: a CTI (2017); b CTI (2018); c Viegas et al. (2017); d Viegas et al. (2019); e Ribeiro et al. (2020b); f Castellnou et
al. (2018); g Lagouvardos et al. (2019); h Efthimiou et al. (2020); i Xanthopoulos e Athanasiou (2019); l Xanthopoulos e
Mitsopoulos (2018); m European Parliament (2018); n Ribeiro et al. (2020a); o San-Miguel-Ayanz et al. (2018).
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O incêndio de Neos Voutzas – Mati foi um evento dominado pelo vento sem atividade
piroconvectiva; registaram-se alguns episódios de comportamento extremo do fogo em
que a intensidade aumentou, nomeadamente quando algumas dezenas de carros arderam
rapidamente numa rua junto à praia (Xanthopoulos, comunicaçao pessoal, 2021).

Distinguir a dinâmica do fogo das suas consequências
Os eventos de Portugal e da Grécia provocaram catástrofes que ocorreram em incêndios
com áreas ardidas muito diferentes. O maior número de vítimas do incêndio de Pedrógrão
Grande ocorreu, entre as 20h e as 21h, quando o incêndio tinha cerca de 3799 ha
(CTI, 2017), i.e. cerca de 13 % da área ardida total o que releva que mais importante do
que a área ardida é a comportamento do fogo e a vulnerabilidade das populações.
A identidade dos incêndios não pode ser caracterizada por métricas pós-incêndio como
a área ardida que nada diz sobre o comportamento do fogo, a sua severidade, ou sobre
as ilhas não ardidas dentro do perímetro (Tedim et al., 2013, 2018a). Importa distinguir
o comportamento do fogo (p.ex. intensidade, velocidade de propagação, projeções)
das suas consequências (p.ex. área ardida, severidade, vítimas). Se não se estabelece esta
diferenciação não se pode avaliar a eficácia das ações de redução do risco e de adaptação da
sociedade para coexistir com sucesso com os incêndios (McPhillips et al., 2018).

Os limites do paradigma da “guerra ao fogo”
A capacidade de controlo
Os eventos analisados evidenciam a incapacidade de controlo dos incêndios. Em ambos
os países o paradigma de abordagem dos incêndios está assente na extinçao (“guerra ao fogo”),
um enfoque reativo que é condicionado pelos limites da capacidade de controlo. A forma
de resolver os seus insucessos é recorrer a mais meios humanos, mais tecnologia, melhor
organização e mais formação dos operacionais. Todos estes investimentos contribuem para
melhorar a eficácia do ataque inicial, mas se os incêndios escapam, podem desenvolver-se
eventos extremos que estão para além da capacidade de controlo. A definição de incêndio
extremo proposta por Tedim et al. (2018b, 2020b) aceita que a capacidade de controlo é
10 000kWm-1 (p.ex. Ndalila et al. 2020; Wotton et al. 2017). A intensidade do incêndio
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define as diferentes técnicas de extinção: (i) o ataque directo às chamas com ferramentas
manuais é possível com intensidades <450kWm-1; (ii) 2 000kWm-1, é o limite operacional de
eficácia dos recursos terrestres sem apoio aéreo; (iii) a partir de 4 000 kWm-1 o combate por
meios aéreos torna-se ineficaz, o controlo é extremamente difícil, e elevada a probabilidade
de insucesso (Fernandes & Botelho, 2003; Hirsch & Martell, 1996; Wotton et al., 2017);
(iv) ≤ 10 000 kWm-1 mesmo meios aéreos pesados são ineficazes; técnicas indirectas como o
fogo táctico, por exemplo, contra-fogo (Molina & Bayerische, 2010), podem ser decisivas.
Acima de 10 000 kWm-1 não é possível qualquer controlo.

A capacidade de controlo
O modelo da “guerra ao fogo” baseia-se na supressão dos sintomas e não na
compreensão dos fatores que causam o problema, aumentando assim a probabilidade de
se repetir no futuro (Chu, 2013). A “guerra ao fogo” é um “antiquado enfoque de gestão
de fogo de tolerância zero”, que contribui para a acumulação de combustível e a sua
continuidade sobre o território (“paradoxo da extinção”) e resulta em incêndios cada vez
mais graves e extensos (Collins, 2012; Xanthopoulos et al., 2020).
Em muitos ecossistemas a exclusão do fogo gera mais problemas às populações e à
biodiversidade que incêndios frequentes (Allen et al., 2002; Boisramé et al., 2017; Myers,
2006; Pausas & Keeley, 2019; Walker et al., 2018). Desde os anos sessenta do século passado
a literatura científica tem demonstrado que o fogo não tem apenas impactos negativos,
mas tem também um papel ecológico em muitos ecossistemas (p.ex. Gómez-González et
al., 2011; Keane & Karau, 2010; Milne et al., 2014; Mutch, 1970). A “cegueira do fogo”
(Pausas & Lamont, 2018) é a falha do reconhecimento do papel ecológico e evolutivo do
fogo. É reconhecido o papel positivo que o fogo pode desempenhar e recomendada a sua
gestão integrada e a sua utilização como instrumento de gestão de recursos naturais assim
como uma medida de extinção eficaz (i.e. fogo técnico) (Silva et al., 2010; European
Commission, 2018).

Falta de envolvimento da população
Apesar do crescente financiamento da supressão, a abordagem actual não consegue,
em muitas situações, proteger os cidadãos e os seus bens. Frequentemente, as pessoas
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ameaçadas pelos incêndios têm de enfrentar elas próprias a situação, sem qualquer apoio
das instituições, com pouco conhecimento do comportamento do fogo e uma preparação
limitada para enfrentar as ameaças de incêndio.
Em certas situações, contar com a evacuação em massa como meio de reduzir a perda
de vidas é irrealista, uma vez que a velocidade de propagação, o comportamento errático
dos incêndios, o fumo denso, e os ventos fortes que por vezes provocam o bloqueio das
estradas por árvores podem significar que nem sempre é possível uma evacuação segura.
Além disso, pós-incêndio a assistência na recuperação é geralmente centrada no curto
prazo e na reconstrução das habitações e empresas, ignorando os impactos negativos e
duradouros na vida das pessoas.

Os incêndios não são sempre catastróficos
Os incêndios extremos têm potencial para provocar elevados impactos sociais,
económicos e ambientais, mas não têm, necessariamente, de se transformarem numa
catástrofe, como ocorreu nos três casos considerados. O volume de danos explica-se
pela interacção entre o comportamento do fogo e a vulnerabilidade das populações, das
estruturas e dos ecosistemas (Tedim, 2013).
É, portanto, incorreto considerar que os incêndios são sempre catastróficos pois apenas
alguns provocam danos ecológicos e socioeconómicos (Bowman et al., 2017; Tedim et al.,
2018b). Ao categorizar todos os incêndios como catastróficos os “feedbacks” ecológicos
entre os incêndios e a biodiversidade são negligenciados e dificultam a adoção de uma
política efetiva de gestão do risco de incêndio (Pausas & Keeley, 2019).

Da “guerra ao fogo” à redução do risco
Mudança de paradigma
Se não se pode lutar contra os incêndios com intensidades superiores à capacidade
de controlo, é preciso evitar que eles ocorram, adotando uma ênfase mais proactiva que
implica, portanto, deslocar o foco da mera exclusão para a prevenção (Olson et al., 2015).
Collins et al. (2013) recomendam que as despesas entre supressão e prevenção sejam
reequilibradas com rácios não inferiores a 40 e 60%, respectivamente.
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É necessario uma gestão mais eficaz baseada (i) nos conhecimentos científico, tradicional
e experiencial, (ii) numa adequada avaliação do risco que tenha em conta as raízes
socioeconómicas, climáticas e ambientais dos incêndios e (iii) na responsabilidade partilhada
de todos os atores. Tedim et al. (2020a) propõem o modelo da governança partilhada dos
incêndios que assenta em dois princípios: (i) eliminar o fogo não é possível ou desejável; (2)
os incêndios resultam de complexas interacções entre elementos naturais e sociais, requerendo
uma abordagem socioecológica na redução do risco. Este modelo conduz à criação de Fire
Smart Territory (FST) (Leone et al., 2020; Tedim et al., 2015, 2016), um inovador modelo
conceptual de planeamento territórial, que tende a aumentar a resiliência da sociedade.
O pressuposto do FST é que os actuais desafios dos incêndios não podem ser resolvidos
por procedimentos simples, mas através da compreensão local do problema e da preparação
estratégica do território e dos seus componentes, humanos e naturais., assim como pelo ativo
envolvimento das populações no processo de redução do risco e de construção da resiliência à
escala do indivíduo, da família, da comunidade e da paisagem.

Preparação e comunicação do risco e da crise
Nos três eventos estudados, o número de mortes pode ser atribuído nomeadamente à vulnerabilidade das populações provocada pela falta de conhecimento sobre incêndios extremos
e a falta de preparação para responder a este tipo de eventos em condições de segurança. Em
Pedrógão Grande, a situação gerou muito medo, stress e ansiedade; muitas pessoas sem saber
o que fazer, fugiram procurando ultrapassar o fogo que estava em todo o lado. A precipitação
da fuga na ausência de informações para tomar decisões, a falta de visibilidade, os obstáculos
encontrados nas estradas provocaram acidentes que levaram à morte de muitas pessoas.
As consequências associadas à fuga precipitada sem prévia preparação, ficaram bem
presentes na memória das pessoas pelo que o número de mortes associado à fuga é
menor nos “incêndios de outubro”; o facto de que uma parte importante do incêndio ter
ocorrido durante a noite, contribuiu para que 12 pessoas tivessem sido surpreendidas pelo
fogo quando estavam recolhidas em casa e a dormir (CTI, 2018).
No caso do incêndio de Neos Voutzas – Mati para os elevados impactos sociais
também contribuiram a forte concentração de população em núcleos urbanos com
elevada densidade de edifícios de baixa qualidade construtiva sem medidas preventivas
de incêndios, ruas estreitas e mal desenhadas, muitas delas sem possibilidade de fuga que
favoreceram congestionamentos de tráfego.
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Os impactos negativos dos incêndios analisados, sobretudo os de natureza social,
reflectem deficiências na preparação e na comunicação. A preparação designa o
conhecimento e as capacidades desenvolvidas pelos governos, organizações, comunidades
e indivíduos para anteciparem, responderem e recuperarem dos impactos de catástrofes
prováveis, iminentes ou actuais (UNISDR, 2016). Medidas de preparação aumentam
a probabilidade de sobrevivência sem estarem dependentes de assistência por parte das
instituições com responsabilidades no combate aos incêndios assim como aumentam a
resiliência. No processo de preparação as pessoas devem antecipar o que pode ocorrer,
o que precisam de fazer para reduzirem o risco e aumentarem as suas capacidades para
responder no caso de um incêndio (Paton, 2018).
A preparação é crucial sobretudo no caso de incêndios extremos pois por um lado
as ameaças colocadas são muito elevadas e as condições de sobrevivência muito difíceis;
por outro, a baixa frequência da sua ocorrência reduz a possibilidade de aquisição de
conhecimento e de competências através da experiência.
Por conseguinte, a comunicação do risco que se refere à troca de informação sobre o
risco de incêndio (i.e. perigo, exposição e vulnerabilidade) entre os atores interessados assim
como de medidas de redução do risco de incêndio (Covello, 1992), revela-se fundamental
na preparação. Os principais objectivos da comunicação incluem informação e educação,
motivar mudanças de comportamento e ações, construir confiança, alertas e informação
durante a emergência, resolução de problemas e conflitos e estabelecimento de acordos
(Bier, 2001; Covello et al., 1986; Rowan, 1991; Steelman & McCaffrey, 2013).
A comunicação interativa do risco de incêndio tem inúmeras vantagens (Zaksek &
Arvai, 2004). Além de ajudar a tornar o processo mais democrático (Rowan, 1991),
promove a confiança entre os agentes (Olsen, 2008; Paveglio et al., 2009; Sharp et al.,
2013), assim como tem em consideração o quotidiano dos cidadãos, as suas experiências
e conhecimento adquirido (Toman et al., 2006), que ajudam à definição de medidas mais
adequadas a cada contexto porque nenhuma medida tem a mesma aplicabilidade em
todos os locais (McCaffrey, 2015).

Conclusão
Face às alterações climáticas e à multiplicação de paisagens com risco mais elevado de
incêndios extremos as consequências sociais, económicas e ambientais poderão continuar
a aumentar sem uma abordagem proativa centrada na redução do risco.
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A eficácia e eficiência desta abordagem requer a responsabilidade partilhada entre
os vários atores com interferência nos incêndios rurais e no envolvimento da população
antes, durante e após o incêndio.
É necessário multiplicar os esforços para aumentar a resiliência do território e
das comunidades que aí permanecem. Há duas direções preferenciais de intervenção:
i) modificação do território, com especial ênfase na interface urbana-rural, para transformálo em FST; ii) aumentar a preparação das populações sobre o risco e como responder
durante a ocorrência de um incêndio através de adequados planos de comunicação do
risco e da crise.
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Resumo
Em 2020, diante da pandemia da COVID-19, esses dados de incêndio florestais
foram sobrepostos num mapa com os locais do município onde havia casos da doença.
Infelizmente em muitos locais as duas situações se coincidiam. Um trabalho antes
presencial passou a ser feito pela internet: nascia o NAPCIF On-line (Núcleo
Avançado de Prevenção e Combate ao Incêndio Florestal) com o objetivo de instruir
a população em prevenção e primeiro combate aos incêndios florestais. Através dos
grupos formados, a interação entre os parceiros e o 16⁰GBM facilitou a detecção de
focos de incêndio florestal, diminuindo o número dos mesmos na região analisada e
demonstrando a eficiência do trabalho em várias frentes.
Palavras-chave: Prevenção, incêndio florestal, georreferenciamento.

Abstract
Prevention of forest fires during a pandemic: The union of experience and innovation. In
2020, in view of the COVID-19 pandemic, these forest fire data were superimposed on
a map with the locations in the municipality where there were cases of the disease.
Unfortunately in many places the two situations coincided. Work that used to be faceto-face began to be done via the internet: NAPCIF On-line (Advanced Nucleus for the
Prevention and Fight against Forest Fires) was born, with the objective of instructing the
population in preventing and first combating forest fires. Through the groups formed,
the interaction between the partners and the 16⁰GBM facilitated the detection of forest
fire outbreaks, reducing their number in the analyzed region and demonstrating the
efficiency of the work on several fronts.
Keywords: Prevention, forest fire, georeferencing.
DOI: https://doi.org/10.34037/978-989-9053-06-9_1.2_03
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Introdução
O Projeto de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais na área do 16º Grupamento
de Bombeiro Militar- Teresópolis e de suas Unidades subordinadas estabelece ações e
procedimentos a serem adotados pelos agentes envolvidos direta ou indiretamente na
prevenção, preparação, mitigação e na resposta às emergências e desastres provocados por
estes eventos.
Conforme bibliografia especializada, incêndio florestal pode ser definido como
a ocorrência de fogo em qualquer forma vegetativa, cujas causas vão de naturais a
criminosas, podendo também estar associadas à forma acidental e, portanto, inesperada
pelo proprietário ou responsável pela área atingida.
Anualmente, no período da estiagem, que corresponde aos meses de maio a outubro,
o Estado do Rio de Janeiro é acometido por queimadas, acidentais ou não, as quais muitas
vezes evoluem para a condição de incêndio florestal. Isso demonstra o quanto as ações
preventivas de conscientização e de coerção são importantes para mitigar tal prática que,
apesar de crime, aparenta ser uma antiga cultura da população local.
Mais especificamente, em se tratando da área operacional do 16º GBM- Teresópolis,
do DBM 1/16- Carmo e do DBM 2/16- Bonsucesso, em 2019 foram detectados pelo
INPE 711 focos em toda a região compreendida entre os municípios de Teresópolis,
Carmo e Sumidouro.
Com o objetivo de reduzir essa estatística e de realizar o planejamento de ações futuras
de prevenção e de preparação, o registro de dados referentes a incêndios florestais, em
que o CBMERJ atua no combate, é de suma importância. Para tanto, é preciso conhecer
o perfil da área operacional no que tange a características climáticas, tipo de vegetação,
cultura da população de realizar queimadas, pontos de captação de água, locais para
estabelecimento de aeronave de asa rotativa.
Ademais, a análise e o tratamento de dados estatísticos gera uma economia de recursos
humanos e materiais, uma vez que ações preventivas poderão ser direcionadas aos locais
com maior incidência de queimadas.
Nesta senda, o 16º GBM elaborou o presente trabalho padronizando e organizando
a coleta de informações em todas as fases das ações de Defesa Civil desempenhadas pelo
Grupamento e por suas Unidades subordinadas.
Perfil da área de atuação operacional do 16º GBM e destacamentos subordinados:
•

Área operacional do 16º GBM, do DBM 1/16 e do DBM 2/16 abrange os municípios
de Teresópolis, Carmo, Sumidouro e parte de São José do Vale do Rio Preto.
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No que tange ao município de Teresópolis, fração mais expressiva em dimensão
territorial e densidade demográfica; ao se verificar os dados do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística, observa-se que a área do município totaliza 770 601
km², sendo 11,340 km² de zona urbana e 759,261 km² restantes de zona rural, de
onde escoa a produção da maior parte dos hortigranjeiros consumidos no estado
do Rio de Janeiro. Ademais, em seu território, o município abriga 3 Unidades de
Conservação, quais sejam: Parque Nacional da Serra dos Órgãos, Parque Estadual
dos Três Picos e Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis.
Diante desse panorama, é possível identificar uma extensão territorial expressiva
de área verde, susceptível ao desenvolvimento de queimadas e incêndios florestais.
Assim como Teresópolis, os municípios de Carmo e Sumidouro também
possuem ampla área rural, com desenvolvimento de atividade agrícola e
agropecuária. Portanto, parte-se da análise das características de toda essa região,
tornando possível definir as ações desenvolvidas, a fim de minimizar o risco de
incêndios florestais e afastar os mais frequentes fatores de sua ativação, reduzindo
gastos do dinheiro público e preservando vidas e riquezas.

Justificativa
Como em outros anos, os meses de maio a outubro são meses de grande preocupação
para o 16⁰ GBM, devido aos focos de fogo acometendo vegetação e ao risco de tornaremse incêndios florestais.
No ano de 2020, essa preocupação teve um agravante, a COVID-19.
Os incêndios florestais são inimigos do ar puro e fonte de grande fumaça que pode
acometer gravemente a saúde respiratória da população, o que seria muitíssimo prejudicial
nesta realidade que o Coronavírus impôs a todos.
Diante da pandemia da COVID-19, os dados de incêndios florestais foram sobrepostos
num mapa com os locais do município onde havia casos da doença. Infelizmente em
muitos locais as duas situações se coincidiam.
Desta forma, pensou-se na urgência em realizar o trabalho de conscientização da
população para entender a relação prejudicial das queimadas na qualidade do ar, podendo
agravar os quadros respiratórios, além do fato já evidenciado de que cada evento gera
um custo para os cofres públicos e a redução desses episódios beneficia a saúde, meio
ambiente e economia.
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Objetivo
O objetivo do presente projeto é evitar e reduzir a ocorrência de incêndios florestais,
reduzindo os gastos com o socorro para extinção de incêndios florestais, realizar ações
emergenciais de resposta com foco não somente na extinção do incêndio, como atuando
de forma coercitiva, quando necessário, levando o indivíduo ao entendimento da
importância da preservação, além de promover a participação do cidadão como agente
transformador do meio em que vive.

Objetivo geral
Redução do número de eventos de incêndios florestais na área operacional do
grupamento e conscientização da população quanto à importância de se evitar incêndios
florestais para manter o ar limpo e diminuir os gastos públicos com socorros para o
combate ao incêndio florestal.

Objetivos específicos
Os objetivos específicos podem ser subdivididos nos seguintes tópicos:
•

Diagnosticar os recursos humanos e materiais do 16º GBM e de seus Destacamentos subordinados;

•

Sistematizar as ações de preparação e prevenção de incêndios florestais;

•

Contactar os contatos e recursos da rede de parceiros, tais como Ministério Público
Estadual, Delegacia de Polícia, INEA, PARNASO, Secretaria Municipal do Meio
Ambiente, Polícia Militar, dentre outros;

•

Padronizar procedimentos, rotinas e estratégias de acionamento e combate aos
incêndios florestais;

•

Estimular a conscientização da população com relação à necessidade de se evitar
incêndios florestais;

•

Enfatizar junto à população a importância de se valorizar o bem público, a própria
natureza, seja ela pertencente a uma unidade de conservação ou não;

•

Levar até à população a realidade do valor social do tributo no que diz respeito à
preservação do meio ambiente e
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Esclarecer à população quanto aos gastos públicos inerentes ao combate ao
incêndio florestal e como o trabalho preventivo pode mudar essa realidade.

Metas
As metas do projeto realizado foram:
•

Instrução dos moradores das áreas detectadas como áreas com reincidência de
eventos de incêndios florestais;

•

Redução do número de eventos de incêndio florestal na área operacional do 16
GBM e seus destacamentos.

Descrição das atividades
Ações de Prevenção e Preparação
Ações ambientais educativas e coercitivas junto à comunidade:
4.1.1 - NAPCIF ON-LINE (16ºGBM - Teresópolis, DBM 1/16 - Carmo e
DBM 2/16 – Bonsucesso)
Desenvolvido na modalidade EAD e virtual interativa, NAPCIF On-line é uma
iniciativa do 16º GBM – Teresópolis e visa unir e capacitar pessoas para que sejam
multiplicadores do conhecimento em prevenção, detecção e primeiro combate a incêndios
florestais, buscando a conscientização de toda a sociedade, minimizando as possíveis
perdas e prejuízos. Seus módulos contendo palestras estão disponibilizados no canal
Bravo Teresópolis, no YouTube, e foram gravados em parceria com a UNIFESO (Centro
Universitário Serra dos Órgãos). Ademais, o projeto conta com a participação, através de
lives, de colaboradores voluntários e especialistas em diversas áreas voltadas para o assunto
Esse núcleo tem o objetivo de unir e capacitar pessoas para que sejam multiplicadores
do conhecimento em prevenção, detecção e primeiro combate ao Incêndio Florestal,
buscando a conscientização de toda a sociedade, minimizando as possíveis perdas e os
prejuízos, principalmente levando em conta a incolumidade das vidas, dos bens e do
nosso meio ambiente.
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Essa é uma iniciativa do 16⁰ GBM visando mitigar os incêndios florestais em toda
área de atuação operacional, sobretudo nesse momento de pandemia do Coronavírus.
A fumaça das queimadas pode afetar drasticamente a qualidade do ar e trazer
consequências como aumento da procura por unidades de saúde com uma maior
exposição ao vírus, além do agravamento de distúrbios respiratórios colocando em maior
risco os que já sofrem dessas doenças.
Assim, o 16⁰GBM promoveu uma formação, realizada em quatro módulos
disponibilizados nas nossas redes sociais (Youtube Bravo Teresópolis; Instagram
16gbm_cbmerj e ao longo de quatro semanas com início dia 02 de julho sendo um
módulo por semana, conforme cronograma mencionado a seguir.
Foram abordados temas como definições e conceitos básicos do incêndio florestal,
comportamento do fogo, técnicas de combate a incêndio florestal, legislação referente
aos incêndios florestais, emergências e primeiros socorros, prevenção, responsabilidades e
impacto dos incêndios florestais.
A formação foi realizada através de vídeo-aulas, lives, vídeos, links e áudios
disponibilizados (Tabela I):
Tabela I - Cronograma das sessões de formção e respetivos módulos abordados.
Datas
02/07/2020
07/07/2020
09/07/2020
14/07/2020

Evento
Módulo I
Live tira dúvidas
Módulo II
Live tira dúvidas

16/07/2020

Módulo III

21/07/2020
23/07/2020
28/07/2020

Live tira dúvidas
Módulo IV
Live tira dúvidas

Tema
Teoria básica aplicada ao Incêndio Florestal
Respostas às perguntas referentes ao Módulo I
Legislação aplicada ao Incêndio Florestal
Respostas às perguntas referentes ao Módulo II
Emergências e primeiros socorros aplicados numa ocorrência
de um Incêndio Florestal
Respostas às perguntas referentes ao Módulo III
Incêndio Florestal: Impactos e responsabilidades
Respostas às perguntas referentes ao Módulo IV

As inscrições foram realizadas através de link e do QR code disponibilizados nas redes
sociais de forma totalmente GRATUITA.
Foi criado um grupo com os participantes e os coordenadores a fim de uma melhor
interação entre os mesmos. Para isso foi utilizado um número específico de celular.
Posteriormente foi criado um grupo no Telegram que permanece ativo para uma
interação continuada entre a população e o 16⁰GBM.
As perguntas e dúvidas durante o NAPCIF On-line puderam ser enviadas para o e-mail
16gbmrespondeif@gmail.com ou feitas através do grupo formado pelos coordenadores.
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Ao final dos quatro módulos os inscritos puderam receber a certificação, realizando
uma avaliação pelo Google Forms. O participante que obteve nota igual ou superior a
60% da avaliação, pôde receber seu certificado de conclusão com aproveitamento. O
certificado fora enviado por e-mail aos participantes.
Além disso, cabe ressaltar a parceria com a Sala Verde Unifeso, proporcionando uma
integração entre a academia e o Corpo de Bombeiros.
Através dessa integração, alunos de diversos cursos da Universidade poderão interagir
com os militares, participando de estágios, promovendo encontros científicos, dentre
outras ações.
Uma outra iniciativa do 16⁰GBM que enriqueceu o projeto foi a campanha de
incentivo ao plantio de mudas nativas em áreas com necessidades de reflorestamento.
Os militares do 16⁰GBM realizaram o plantio simbólico e foram produzidos vídeos
de estímulo à população para que plantem mudas seja em locais desmatados ou em seu
próprio quintal.
A divulgação dessa campanha foi feita pelo Instagram Bravo Teresópolis e
encaminhada aos participantes do NAPCIF On-line pelo Telegram, solicitando que os
mesmos realizassem esse plantio e postassem em suas redes sociais, incentivando outras
pessoas a fazerem o mesmo (link para acesso: https://www.instagram.com/p/CEc7PD_
DkZk/?utm_source=ig_web_copy_link)

Patrulhamento
Consiste na ronda de viatura efetuada na área de atuação operacional da Unidade, em
especial nas regiões com maior incidência de incêndios florestais, com o fito de identificar
focos de incêndio, bem como os responsáveis por atearem fogo. Os agentes causadores do
dano ambiental, se pegos em flagrante deverão ser conduzidos à Delegacia.
O patrulhamento é ordinário ou integrado.
O patrulhamento ordinário ocorre diariamente e é composto por uma guarnição
formada por um oficial e um praça bombeiro-militar, em viatura equipada com material
operacional básico para atender a possíveis demandas atinentes ao serviço.
Já o patrulhamento integrado se dá em parceria do CBMERJ com outros órgãos, tais
como: INEA, Polícia Militar, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Defesa Civil.
Nesta modalidade, é marcado um Dia “D” de combate aos incêndios florestais com a
ação conjunta de todos os órgãos envolvidos.
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Essas ações foram desenvolvidas semanalmente e o resultado se mostrou valioso,
conforme apresentou o relatório dinâmico produzido e apresentado nos indicadores de
acompanhamento.
Levantamento, manutenção e aquisição de materiais para combate a incêndio florestal.
Antes do início do período de estiagem, compreendido entre maio e outubro, é
realizada a verificação das condições dos materiais operacionais para combate a Incêndios
Florestais, a fim de se identificar a necessidade de manutenção dos equipamentos existentes
e de aquisição de novos para robustecer as ações de combate.
Além disso, é necessário que seja sempre mantido um estoque de 40 rações frias, no
mínimo, para pronto emprego em ocorrências de maior vulto.
Estas colocações são importantes, pois demonstram o que fica e acontece nos
bastidores do combate aos incêndios florestais. E todo o trabalho e movimento realizado
nesse sentido gera um gasto.
Evidencia-se desta forma, que, quanto maior o evento e quanto mais eventos de
incêndios florestais ocorrerem, maiores serão os gastos.
Encaminhamento de notificações preventivas de incêndios florestais à Delegacia e ao
Ministério Público.
Com base na análise de dados estatísticos, é possível identificar os locais de eventos de
incêndios florestais reincidentes, bem como aqueles de maior vulto.
A partir de então, a guarnição de patrulhamento comparece à localidade e notifica
o responsável pela área queimada, de modo a conscientizá-lo que a prática de tal ato
é crime. Essas notificações podem ser encaminhadas à Delegacia local e ao Ministério
Público, a fim de se apurar as responsabilidades.

Ações de Mitigação
Planeamento logístico para combate
A elaboração do Planeamento Logístico para Combate pelo comandante do 16º GBM visa
prover recursos e informações, com a maior antecedência possível, para a execução de todas as
atividades atinentes aos eventos de incêndio florestal ativos. Para tanto, ao final de cada dia, é
elaborado um plano de ação para o dia subsequente, contendo informações tais como: condições
meteorológicas, pontos de captação de água próximos aos locais de eventos em andamento, previsão para empenho de pessoal, alimentação, aeronave, viaturas e demais materiais.
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Ações de Resposta
Acionamento para combate aos incêndios florestais
Um sistema de acionamento bem definido, organizado, integrado e amplamente
conhecido por todos os envolvidos é fundamental para a otimização dos recursos humanos
e materiais, além de evitar ações sobrepostas e desarticuladas.
Para tanto, o CBMERJ instituiu o Plano de Apoio Operacional das Unidades
Especializadas em eventos de prevenção e combate a incêndio florestal no âmbito do
Estado do Rio de Janeiro, a Operação Extinctus (Nota CHEMG 368/2020, publicada
no Boletim SEDEC/CBMERJ, nº 082 DE 13/05/2020 que define as medidas a serem
adotadas pelo CBMERJ, para o período de estiagem no Estado do Rio de Janeiro,
definindo o “modus operandi” para os militares e UBM envolvidas na supramencionada
operação, tendo seu início marcado para o dia 18 de maio de 2020 (segunda-feira) e o
seu encerramento previsto (podendo inclusive ser estendido) para o dia 04 de outubro de
2020 (domingo).

Cronograma
Para a elaboração de um cronograma foram consideradas as ações de Defesa Civil,
com base no que preconiza a Constituição Federal e a Política Nacional de Proteção e
Defesa Civil.
Segundo o artigo 144, § 5º da Carta Magna:
“§ 5º Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da
ordem pública; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições
definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil” (Carta
Magna, 1988).
Quanto às ações a serem desenvolvidas (Tabela II) no decorrer deste Plano, a Lei nº
12.608, de 10 de abril de 2012, que institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil
especifica o seguinte:
“Art. 3º A PNPDEC abrange as ações de prevenção, mitigação, preparação,
resposta e recuperação voltadas à proteção e defesa civil” (PNPDEC, 2012).
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Tabela II - Tipo de ação.
TIPO DE AÇÃO
PREVENÇÃO
PREPARAÇÃO
MITIGAÇÃO
RESPOSTA
AVALIAÇÃO DE OPORTUNIDADES DE MELHORIA

MESES DO ANO
MAIO A AGOSTO
MAIO A AGOSTO
JULHO A OUTUBRO
JULHO A OUTUBRO
NOVEMBRO
Fonte/Source: NAPCIF, 2020.

Devido à Pandemia do Coronavírus, o projeto teve início em 02/07/2020 e se
encerrará no final do período de estiagem de 2020.

Indicadores de acompanhamento da execução de resultados e periodicidade
O acompanhamento das atividades executadas e dos resultados pôde ser analisado
por um painel desenvolvido pela Seção de Defesa Civil do 16⁰GBM, acessado pelo link:
https://datastudio.google.com/u/0/reporting/fb289d52-bf2c-4828-bfd2588da0e398d9/page/4skZB e através de relatórios do grupamento.

Comunicação do projeto
Com relação ao NAPCIF On-line foram disponibilizados quatro módulos de aulas
gravadas no estúdio da parceira UNIFESO (Centro Universitário Serra dos Órgãos).
As aulas foram ministradas por militares do 16⁰GBM especialistas nos assuntos que
abordaram juntamente com quatro lives tira-dúvidas, uma sobre cada módulo, lives com
especialistas em assuntos apresentados e com os parceiros do projeto.
Todo o conteúdo apresentado nos módulos foi disponibilizado para os participantes
em formato PDF.
O projeto está sendo disponibilizado pelo Youtube Bravo Teresópolis e pelo Instagram
Bravo Teresópolis.
Além disso, o projeto foi amplamente divulgado em reportagens nas mídias televisivas:
TV Diário, Inter TV, G1; mídias impressas: Diário de Teresópolis; mídias sociais da
imprensa: Net Diário, Inter TV, G1; redes sociais de participantes e parceiros do projeto:
Unifeso, Green Bug; além de vídeos dos próprios alunos nas redes sociais.
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Parcerias e recursos
O projeto conta com a parceria de algumas instituições que contribuem dentro
das suas esferas de atuação: Ministério Público Estadual, Delegacia de Polícia, INEA,
ICMBio, PARNASO, Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Teresópolis, Polícia
Militar, UPAM, REDEC Norte Noroeste, Federação e Associações de Moradores de
Teresópolis, Sindicato Rural, Green Bug e BEA do Mato Grosso, Unifeso.
Para o projeto foram utilizados os recursos de pessoal e materiais do 16⁰GBM e
seus destacamentos.
Os parceiros do projeto utilizaram também seus recursos próprios.
Uma empresa privada, a Green Bug se dispôs a providenciar uma plataforma de
predição de incêndios florestais. A mesma encontra-se em construção.

Conclusão
O projeto 2020 foi o primeiro desse modelo a ser realizado em toda a região. Com
os resultados parciais que já podem ser vistos através da redução do número de incêndios
florestais em relação ao ano de 2019, estima-se que o resultado final será ainda mais
incentivador, uma vez que a parte formativa do projeto tem seus resultados evidenciados
a médio e longo prazos e os patrulhamentos permanecem ocorrendo enquanto durar o
período de estiagem.
Pretende-se que o projeto seja repetido e aprimorado ainda mais para os próximos
anos, podendo contar com a incorporação do apoio de outras instituições enriquecendo
ainda mais o trabalho de prevenção aos incêndios florestais na área operacional do
16⁰GBM e até podendo ser expandido para outros locais interessados.
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Resumo
O objetivo deste texto é tentar analisar as relações entre alterações no uso e
cobertura do solo e os incêndios florestais, a fim de fornecer ferramentas para seu
melhor entendimento. Ao mesmo tempo que as mudanças no uso e cobertura do solo,
são identificadas como um dos principais fatores de ocorrência de incêndios florestais,
os próprios incêndios fazem com que novas áreas também se tornem homogêneas,
com baixa biodiversidade e propensas a mais fogo. Assim, novas políticas de
ordenamento do território exigem estratégias integradas que considerem uma
diversidade de usos da terra e processos de perturbação que modelam os mosaicos de
combustível e o comportamento resultante do fogo.
Palavras-chave: Fogo, alterações da paisagem, suscetibilidade.

Abstract
Changes in land use and cover and occurrence of forest fire. The purpose of this text
is to try to identify and analyze the relationship between changes in land use and cover
and forest fires, in order to provide tools for their better understanding. At the same
time that changes in land use and cover are identified as one of the main factors for
the occurrence of forest fires, the fires themselves cause new areas to also become
homogeneous, with low biodiversity and prone to more fire. Thus, new spatial
planning policies require integrated strategies that consider a diversity of land uses
and disturbance processes that shape fuel mosaics and the behavior resulting from fire.
Keywords: Fire, landscape changes, susceptibility.
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Introdução
O fogo é um fenômeno comum em muitos ecossistemas, constituindo um componente
natural, até mesmo vital, da ecologia de algumas florestas. Contudo, recentemente têm
ocorrido incêndios em grande escala e de alta intensidade e severidade que podem ser
altamente destrutivos (Lourenço e Félix, 2019). Isso resulta em um desequilíbrio entre os
episódios de fogo e a recuperação do ecossistema, o que leva a fragmentação da paisagem
e sua degradação (Alcañiz et al., 2018).
Os ecossistemas “naturais” através dos anos de interações com a espécie humana
sofreram alterações que culminaram com a elaboração da presente distribuição das
formações vegetais (Hevia et al., 2018).
Na Europa, os incêndios florestais estão associados principalmente com a região do
Mediterrâneo e com a zona de floresta boreal. Nessas áreas, o fogo é considerado principal
fator de perturbação florestal (Adámek et al., 2015).
A região mediterrânica tem um período anual seco e quente (verão) quando intensos
incêndios são frequentes. Em tais ecossistemas, o fogo controla a idade e estrutura da
vegetação, bem como a composição das espécies, ou seja, a vegetação depende não apenas
do clima, mas também do regime de fogo, fortemente modificado pelas atividades humanas.
A primeira evidência de mudanças no regime de fogo induzidas por seres humanos na
Bacia do Mediterrâneo remonta ao Neolítico. Desde então, o Mediterrâneo testemunhou a
evolução de muitas culturas, algumas com altas densidades populacionais que alteraram os
regimes de fogo em diferentes direções. Há evidências contundentes de que o principal fator
para a recente atividade de incêndios na Europa Mediterrânea está associado a mudanças no
uso da terra e, por fim, mudanças socioeconômicas (Chergui et al., 2018).
Vários estudos destacaram como as mudanças no uso do solo estão entre as causas
primárias de ignição. A rápida urbanização dos países mediterrâneos europeus nas últimas
décadas, principalmente devido ao desenvolvimento do turismo e ao enorme crescimento
das áreas metropolitanas, implica uma gama maior de possíveis causas de incêndios
devido à presença de interações humano-rurais. Especificamente, as atividades humanas
influenciam a caracterização espaço-temporal das ocorrências de incêndios florestais
(Amato et al., 2018).
Se por um lado, cada tipo de cobertura vegetal tem uma propensão específica ao fogo;
por outro lado, o fogo afeta o padrão e a dinâmica da paisagem, alterando a estrutura da
vegetação e o uso e cobertura do solo. Contudo, há uma carência de estudos em escala
mais detalhada. Neste cenário, um objetivo desafiador na conservação da biodiversidade é
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entender os fatores subjacentes às respostas das formações vegetacionais ao fogo (Chergui
et al., 2018). Isso sugere a oportunidade de investigar as mudanças espaço-temporais do
uso e cobertura do solo e suas relações como os incêndios florestais (Amato et al., 2018).

O caso da região do Alto Minho em Portugal
Portugal é, na atualidade, o país europeu com o maior número de ocorrências de
incêndios florestais (Mira e Lourenço, 2019). Os incêndios em Portugal cobrem uma área
significativamente maior, em porcentagem do país, em comparação com outros como a
Grécia ou a Espanha. A região do Alto Minho, noroeste do país, é uma das mais afetadas
pelo fogo em Portugal (Oliveira et al., 2018), como em outras áreas mediterrânicas, seu
abandono rural e a urbanização costeira caracterizaram a mudança da paisagem desde
1980, o que influencia significativamente no alto número de incêndios observados
anualmente (Amato et al., 2018).
Durante o período anterior a 1990, a situação mais crítica eram as áreas agrícolas
abandonadas próximas de áreas ocupadas por vegetação altamente inflamável que sofreram
outras alterações, como a arborização com espécies de coníferas. No período pós-1990,
as terras abandonadas foram localizadas principalmente em áreas quentes e secas perto
de assentamentos, com proporção significativa de vegetação, aumentando as interfaces
urbano-florestais e, consequentemente, o risco de incêndio (Viedma et al., 2015).
De acordo com os dados do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas
(ICNF, 2019), com relação aos incêndios florestais, durante o período de estudo
(1995-2015), ocorreram no Alto Minho 34.452 ocorrências, queimando 88.522
hectares ou 40% da região, levando em consideração as áreas que queimaram mais de
uma vez, no período, o número sobe para 171.703 hectares, o equivalente à 77,40%
da área total da região.
Analisando os dados (ICNF, 2019), apesar de estatisticamente o número de
ocorrências não ter se alterado ao longo dos anos na região, foi observado uma diminuição
da área queimada por ocorrências menores (<10 ha) e aumento da área queimada por
ocorrências maiores (>10 ha e >100 ha). Isto ocorre porque o aumento da conectividade
e do acúmulo de combustível são os principais fatores que contribuem para grandes
incêndios florestais e resultam de políticas de supressão de incêndios, êxodo rural, falta de
manejo e extensiva arborização (Alcasena et al., 2018). Assim, vários estudos, em diversas
partes do mundo (Schmidt et al., 2008; Roccaforte et al., 2015; Bowman et al., 2018),
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incluindo a região mediterrânica (Mavsar et al., 2013; Otero e Nielsen, 2017; Alcasena
et al., 2018), apontam que ao mesmo tempo que a melhora nas ações de combate dos
incêndios florestais, diminuem a área queimada de algumas ocorrências, paradoxalmente,
mantém o acúmulo de material combustível que tornará possível o aumento da área
queimada por grandes incêndios, particularmente em áreas acostumadas às ocorrências
que passavam por frequentes incêndios superficiais de baixa intensidade. Assim, supressão
de incêndios e uso da terra afetam a probabilidade de ocorrência alterando os padrões de
risco de incêndio na paisagem (Bowman et al., 2011).
A maior parte do território do Alto Minho é coberto por florestas, matos e agricultura
(Tabela I). De modo geral, as áreas de pastagem foram as que mais diminuíram (entre
1995-2015), seguida da agricultura. Os territórios artificializados foram os que mais
aumentaram. Houve uma diminuição dos matos e espaços descobertos ou com vegetação
esparsa e aumento de florestas (Tabela I). Durante o período estudado, 22.046,3
hectares, ou cerca de 10% do território, alteraram o uso e cobertura do solo, as maiores
alterações no uso e cobertura do solo foram observadas nas classes florestas (41,72%) e
matos (38,95%) (Tabela II).
Analisando-se as classes de uso e cobertura do solo, percebe-se relações distintas com
as ocorrências de incêndios florestais. Os sistemas agroflorestais foram as únicas áreas que
não alteraram o uso nem queimaram.
Tabela I - Uso e cobertura do solo na região do Alto Minho em 1995 e 2015.
1995

2015

Hectares

%

Hectares

%

Diferença
%

Agricultura

46.226,35

20,83

44.257,84

19,95

-4,26

Pastagem

1.200,72

0,54

700,60

0,32

-41,65

9,58

0,00

9,58

0,00

0,00

Territórios Artificializados

14.475,34

6,52

17.965,30

8,10

24,11

Corpos hídricos

2.853,17

1,29

2.855,09

1,29

0,07

Zonas húmidas

460,87

0,21

460,62

0,21

-0,05

Florestas

89.746,19

40,45

89.882,36

40,51

0,15

Matos

61.313,62

27,63

60.161,23

27,11

-1,88

Espaços descobertos ou com
vegetação esparsa

5.598,32

2,52

5.591,56

2,52

Total

221.884,16

100%

221.884,16

100%

Classes

Sistemas Agroflorestais

-0,12

Fonte dos dados: ICNF, 2019.
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Tabela II - Mudanças no uso do solo na região do Alto Minho em 1995 e 2015.
Áreas que mudaram o uso

Classes
Agricultura

Hectares

%

3.240,03

14,70

Corpos de água

44,69

0,20

Espaços descobertos ou com vegetação esparsa

186,65

0,85

Florestas

9.198,01

41,72

Matos

8.587,03

38,95

719,57

3,26

Pastagem
Sistemas Agroflorestais

0,00

0,00

Territórios Artificializados

70,07

0,32

Zonas húmidas

0,25

0,00

22.046,32

100

TOTAL

Fonte dos dados: ICNF, 2019.

No caso das áreas usadas para a agricultura, 92,99% se mantiveram entre 1995
e 2015, as áreas não queimadas tiveram uma proporção maior de manutenção
(93,48%) em relação às áreas queimadas (83,31%), o mesmo comportamento foi
observado para as áreas agrícolas que se transformaram em territórios artificializados,
as que queimaram tiveram menor percentual de transformação (1,39%) em relação
às que não queimaram (3,02%). Por outro lado, a proporção de áreas agrícolas que se
transformaram em florestas foi maior nas áreas que queimaram (72,43%) em relação
às que não queimaram (37,74%). Mesma situação das áreas que se transformaram em
matos, nas áreas que queimaram a proporção foi superior (16,40%) às áreas que não
queimaram (10,52%). Do total das áreas agrícolas, que alteraram o uso e cobertura,
11,56% queimaram (Tabela III).
Como já mencionado, percentualmente, as pastagens foram as áreas que mais
diminuíram, e a diminuição foi maior nas áreas que queimaram, apenas 35,88% das
áreas que queimaram mantiveram o uso, valor inferior aos 40,83% das áreas que não
queimaram. O percentual das áreas ocupadas por pastos que se transformaram em áreas
agrícolas (20,12%) e territórios artificializados (1,28%) e queimaram também foram
menores nas áreas que se transformaram nestes usos e não queimaram (52,96% e 7,18%)
e no total de pastos que se transformaram em áreas agrícolas (28,51%) e territórios
artificializados (3,72%). Observa-se também que a maior parte das áreas que alteraram o
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uso e cobertura e não queimaram se transformaram em agricultura e a maior parte das áreas
que alteraram o uso e cobertura, e queimaram, eram áreas que tinham se transformado
em matos (abandonadas). No total, 16,39% das áreas de pastagem que alteraram o uso e
cobertura queimaram (Tabela III).
Do total das áreas de territórios artificializados que alteraram o uso e cobertura do solo,
9,66% queimaram durante o período (Tabela III). Quase a totalidade das áreas (98,32%)
se mantiveram com o mesmo uso. As poucas alterações tiveram maior percentual nas
áreas que queimaram do que nas áreas que não queimaram. A maior parte das áreas que
alteraram o uso e cobertura e não queimaram se transformaram em florestas (55,61%),
por outro lado a maior parte das áreas que alteraram o uso e cobertura e queimaram, eram
abandonadas e tinham se transformado em matos (55,47%).
Tabela III - Relação entre as áreas que mudaram o uso e cobertura do solo e queimaram e total de
áreas que mudaram o uso e cobertura do solo no Alto Minho entre 1995 e 2015.

Classe

Agricultura

Áreas que mudaram
o uso e queimaram

Áreas que
mudaram o
uso (ha)

Ha

%

% em relação
às áreas que
mudaram o uso

3.240,03

374,59

3,09

11,56

Corpos hídricos

44,69

2,46

0,02

5,50

Espaços descobertos ou com
vegetação esparsa

186,65

92,90

0,77

49,77

Florestas

9.198,01

6.733,62

55,60

73,21

Matos

8.587,03

4.782,52

39,49

55,69

719,57

117,97

0,97

16,39

Sistemas Agroflorestais

Pastagem

0,00

0,00

0,00

0,00

Territórios Artificializados

70,07

6,77

0,06

9,66
0,00

Zonas húmidas
TOTAL

0,25

0,00

0,00

22.046,32

12.110,83

100,00
Fonte dos dados: ICNF, 2019.

Dos 44,69 hectares de corpos hídricos que alteraram o uso (secaram), 5,5%
queimaram (Tabela 3). A maior parte das áreas de corpos hídricos se transformaram
em florestas (12,82 ha), agricultura e territórios artificializados (ambos 10,6 ha). Das
áreas que queimaram, 1,71 ha (3,27%) se transformaram em matos, valores superiores
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às áreas de corpos hídricos que se transformara em matos que não queimaram (0,06%),
analisando apenas as áreas que alteraram o uso, esta diferença é ainda maior, 69,51% dos
corpos hídricos, que viraram matos, queimaram e apenas 4,29% dos que não queimaram
se transformaram.
Todas as áreas úmidas que modificaram o uso e cobertura se transformaram em
territórios artificializados, nenhuma delas queimou (Tabela III).
Os dados mostram ainda que dos 9.198,01 ha das áreas de floresta, que alteraram o
uso do solo, 6.733,62 ha (73,21%) queimaram durante o período estudado (Tabela III),
destes, 6.208,28 (92.20%) se transformaram em matos, contra 532,75 ha (21,62%) das
áreas não queimadas. Nas áreas não queimadas, a maior parte das florestas se transformaram
em territórios artificializados (50,53%) e agricultura (25,92%), valores superiores aos das
áreas queimadas (5,56% e 1,55% respectivamente).
A segunda classe mais representativa foi matos, 55,69% dos que alteraram o
uso queimaram (Tabela 3), destes 93,92% (4.491,68 ha) se transformaram em
florestas (em sua maior parte áreas plantadas com eucaliptos), 3,55% (169,72 ha)
em territórios artificializados e 1,67% (79,97 ha) em espaços descobertos ou com
vegetação esparsa. As porcentagens de matos que se transformaram em territórios
artificializados, agricultura e pastagem foi menor nas áreas queimadas (0,39%, 0,06%
e 0,04%) do que nas áreas que alteraram o uso e cobertura e não queimaram (1,78%,
0,85% e 0,15%).
Espaços descobertos ou com vegetação esparsa foi a terceira classe com maior
percentual de área, que queimou e mudou o uso e cobertura do solo, em relação à área
total da classe que mudou o uso e cobertura (49,77%) (Tabela III). A maior parte das
áreas que não queimaram se transformaram em florestas (47,02%), matos (33,30%) e
territórios artificializados (15,01%). Por outro lado, das áreas que queimaram, 63.81%
tinham se transformado em matos, 27,24% em territórios artificializados e apenas 8,94%
em florestas (Tabela III).
Observa-se que a área periurbana moldada pela expansão e, mais em geral, as áreas
rurais circundantes à grandes cidades são caracterizadas por uma variedade de tipos de
cobertura do solo, o que reflete em uma morfologia altamente fragmentada. Mudanças de
cobertura do solo em tais regiões tendem a criar paisagens funcionalmente homogêneas
e estruturalmente heterogêneas com novos elementos e estruturas sobrepostas em cima
do mosaico agroflorestal tradicional. Este processo pode alterar a estrutura original,
composição e diversidade das paisagens rurais determinando um aumento da fragilidade
ecológica especialmente em áreas já sensíveis (Salvati e Ferrara, 2014).
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Nas últimas décadas tais mudanças, nos países mediterrânicos europeus, têm sido
marcadas pelo progressivo abandono das áreas rurais sob a pressão da urbanização
e a expansão dos centros turísticos costeiros. Como consequência, atividades rurais,
como agricultura de baixa intensidade e práticas de pastoreio, foram progressivamente
descartadas levando à intensificação das coberturas florestais e de matos, especialmente
em áreas remotas e pouco acessíveis (Amato et al., 2018).
A introdução de plantações florestais homogêneas e inflamáveis, aumento das áreas
degradadas, diminuição das áreas de pastagem e o êxodo rural, que ocorrem desde meados
do século XX, aumentaram a homogeneidade dos ecossistemas florestais, levando a um
aumento da suscetibilidade à ocorrências de incêndios (Iriarte-Goñi et al., 2018).
As práticas agropastoris tradicionais, que eram usadas na região, serviam como
barreiras contra o fogo que muitas vezes impedem sua expansão melhor do que os aceiros
convencionais. A configuração paisagística em forma de mosaico ajudava a prevenir
diretamente, mas também indiretamente, mantendo as pessoas locais nos campos como
dissuasores de baixo custo contra os incendiários (Fernández-Manjarrés et al., 2018).
Subsídios governamentais voltados para novas formas de gerenciar paisagens com
abordagens tradicionais e inovadoras certamente teriam um papel importante na
interrupção do êxodo rural. A manutenção de espaços abertos no mosaico da paisagem,
mantendo os herbívoros domésticos, com densidade de árvores baixa, mas suficiente, e/ou
realizando queima controlada permite que sistemas agroflorestais contribuam para evitar
incêndios massivos que podem acelerar o abandono rural. Se a terra for abandonada, a
probabilidade de acumulação de biomassa aumenta, promovendo assim novos incêndios
em um processo de auto reforço (Fernández-Manjarrés et al., 2018).
Incentivo à disseminação de espécies nativas perenes baseadas em diferentes
proporções de árvores, além de arbustos, podem produzir tipos estáveis de vegetação
sob os cenários esperados de oscilações climáticas que incluem regimes de fogo (Henne
et al., 2015). Neste contexto, o abandono da terra com a gestão inicial das espécies
acima mencionadas poderia tornar-se uma oportunidade para reconstituir muitas áreas
da Europa. A recuperação de paisagens abandonadas, compensado com medidas de
prevenção de incêndios (por exemplo, pastoreio de megaherbívoros), poderia tornarse um sistema de gestão alternativo (Navarro; Pereira, 2012; Lasanta et al., 2018) e
uma oportunidade de adaptação (Root-Bernstein et al., 2016). A reabilitação poderia
promover o desenvolvimento de “negócios silvestres”, como o ecoturismo e a observação
da vida selvagem, que, por sua vez, poderiam apoiar as comunidades locais (FernándezManjarrés et al., 2018), diminuindo o êxodo rural.
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Conclusão
De acordo com o observado no Alto Minho observa-se um processo de retroalimentação
que pode ser agravado frente ao cenário das oscilações climáticas. O padrão de incêndios
de baixa intensidade que era observado na região, favorecido pela vegetação aberta com
árvores dispersas, difere dos recentes eventos excepcionais de fogo que resultaram de
conflitos sociais e paisagens homogêneas ricas em biomassa. Os campos abandonados por
atividades camponesas, como agricultura e pastoreio, foram ocasionalmente substituídos
por florestas plantadas de baixa intensidade administrativa ou mesmo abandonadas,
levando a um aumento da biomassa e criando florestas propensas a incêndios, com níveis
de diversidade mais baixos do que as florestas naturais.
Por outro lado, ao mesmo tempo que as mudanças no uso e cobertura do solo,
resultando na diminuição da variedade de espécies de plantas, foram identificadas como
um dos principais fatores de ocorrência de incêndios florestais, os próprios incêndios
fazem com que novas áreas também se tornem homogêneas, com baixa biodiversidade e
propensas à mais fogo, por sua vez incentivando ainda mais o êxodo rural.
Assim, novas políticas de ordenamento do território exigirão estratégias integradas que
considerem uma diversidade de usos da terra e processos de perturbação que modelam
os mosaicos de combustível e o comportamento resultante do fogo. Esta diversidade
de usos, poderá se tornar um apelo pela fixação da população rural e atrativo para um
maior contingente, que por sua vez aumentará o manejo da paisagem, diminuindo sua
homogeneização e assim o risco de ocorrências de grandes incêndios florestais.
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Abstract
The expansion of the 2017 mega-fires in Portugal was observed to be locally
halted by native forest patches. Here we present spatial simulation scenarios of fire
behaviour to assess whether native forest cover mitigates fire spread during extreme
wildfire conditions in wildland-urban interface (WUI) areas around Industrial
Zones (IZs). Our results suggest that broadleaved forest cover can reduce fireline
intensity and rate of spread around IZs up to 20 and 8 times, respectively, on
average. Thus, our results support the need to discuss forest management in Portugal
to better prevent WUI fires.
Keywords: Forest management, spatial fire simulation, industrial zones.

Resumo
A floresta nativa é uma alternativa para prevenir os incêndios florestais na IUF no
Centro de Portugal? O avanço dos mega incêndios de 2017 em Portugal foi
interrompido localmente por algumas manchas de floresta nativa. Aqui, apresentamos
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. As
análises foram realizas para condições extremas de incêndio, em áreas IUF,
especificadamente, em torno de Zonas Industriais (ZIs). Nossos resultados sugerem
que a cobertura nativa de folhosas é capaz de reduzir a intensidade do fogo e a
velocidade de propagação em torno das ZIs, em média, até 20 e 8 vezes, respetivamente.
Esses dados, portanto, suportam a necessidade de discutir a gestão florestal em
Portugal para melhor prevenir incêndios em IUF.
Palavras-chave: Manejo florestal, simulação espacial de incêndios, zonas industriais.
DOI: https://doi.org/10.34037/978-989-9053-06-9_1.2_05
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Introduction
Managing wildland-urban interface (WUI) fires requires an understanding of ignitions
and dynamics in urban structures and fire behaviour in surrounding forests (Manzello &
Foote, 2014). In recent years, WUI fires have caused thousands of structural, human and
environmental losses in Portugal (CTI, 2018; Ribeiro et al., 2020) and in several other
countries (Manzello et al., 2007; Vacca et al., 2020). Although challenging, WUI fire
management demands identifying the new patterns of fire regimes that are associated
with greater urban expansion into rural areas, significant changes in land use and land
cover and climate change.
Fire events are highly sensitive to weather conditions and fire regimes respond quickly
to climate dynamics (Laurance & Williamson, 2001). Most of the Portuguese mainland
is under the influence of a Mediterranean climate, in which recurrent periods of drought
arise (Keeley et al., 2011). These periods, combined with strong winds (Moreira, 2017),
such as Hurricane Ophelia in 2017, may trigger extremely intense and tthreaten WUI
fires. In addition to climatic factors, WUI fires also result from poor land and fuel
management (Fernandes et al., 2016; Vacca et al., 2020), associated with the abandonment
of agricultural activities, and from anthropic ignitions (Fernandes et al., 2014; Moreira et
al., 2001). Former forests and agricultural spaces have been massively transformed since
the 1970s into shrubland and dense, continuous monospecific forest stands that are more
susceptible to fire (Fernandes et al., 2019; Silva et al., 2011).
In Portugal mainland, decrease in land use intensity in marginal productivity areas
promoted a positive feedback for fire, with increasingly larger patches of the landscape
occupied by continuous and homogeneous fuel after each large fire, which in turn
results in potentially larger fires (Moreira et al., 2001). In contrast, some fragments and
reserves of native forests have been shown to be able to partially interrupt this cycle and
locally slow down fire spread (Pinto & Fernandes, 2014). Mata da Margaraça, a native
broadleaved forest with 68 ha, located in central Portugal, is an important example. The
intense Arganil fire, which occurred in 2017, has entered the Mata da Margaraça but lost
intensity, to the point of extinguishing and failing to reach the humid heart of the forest
(CTI, 2018). Other studies suggest the existence of a microclimate in native broadleaved
forests that contributes to increase fine fuel moisture and decrease wind speed, compared
to other landscape types, and therefore decrease fire hazard (Fernandes et al., 2010; Pinto
& Fernandes, 2014). These findings suggest that the conversion to native broadleaved
forests may be a potential alternative to prevent forest fires, namely in areas of urban68
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forest and industrial-forest interface. Despite the existence of previous work on this topic,
there is a lack of literature testing the effect of native broadleaved cover under conditions
conducive to extreme fire behaviour.
Here we present spatial simulation scenarios of fire behaviour to assess whether native
broadleaved forest cover has a positive effect in fire prevention under extreme wildfire
conditions, using an example from 2017 in Portugal. The study was carried out in WUI
areas around Industrial Zones (IZs), located in the centre of Portugal. Our particular
objective was to ascertain whether these forests could be an alternative land use in the
100-m management buffer around industries, as a way to prevent WUI fires. According
to the Portuguese law (Decree-Law n.º 10/2018) land owners have to manage this buffer
according to very specific technical guidelines. To this end, we combined a series of fire
behaviour variables and used real-world data from the 2017 fires (CTI, 2018) to try to
reproduce, through spatial modelling, those same fires in Mata da Margaraça (MM) and
in the IZs under analysis: Oliveira do Hospital (OH), Mira, and Tocha. Subsequently,
we adopted the same fuel model and canopy cover (81-100%) from Mata da Margaraça
in the buffer surrounding the IZs to create alternative fire behaviour scenarios. Thus,
we were able to assess whether a hypothetic conversion to native forest that has greater
canopy cover would prevent fire to propagate into the IZs.

Materials and Methods
Data Collection
Fire spread over the landscape around the four studied areas (Mata da Margaraça and
three IZs: Oliveira do Hospital (23 ha), Mira (56 ha) and Tocha (12 ha) was reproduced
using the reports from people living in these areas. This field work was developed shortly
(a few months) after the 15 October 2017 fire, and was used to support the production of
1-hour fire spread isochrones, together with satellite data (MODIS and VIIRS), technical
reports (from the agencies involved in fire suppression), and also videos and photos
provided by citizens and technicians from public administration (CTI, 2018). We used
133 georeferenced points corresponding to the arrival time of the fire front to reconstruct
the Quiaios occurrence (which affected the Tocha and Mira IZs), and 528 for the
reconstruction of the Esculca-Arganil event (which affected the Oliveira do Hospital IZ).
Data for fire behaviour simulation included, road network, hydrography, infrastructure,
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digital terrain model (25m x 25m), administrative limits and other georeferenced data
provided by the Intermunicipal Community of the Region of Coimbra (CIM-RC, 2021).
We also acquired data on land cover for the year 2015 (COS 2015), made available by
the General Directorate of the Territory (DGT, 2015). All the necessary meteorological
data for the year 2017 were provided by the IPMA - Portuguese Institute for Sea and
Atmosphere (www.ipma.pt).

Spatial Simulation of Fire Behaviour
To simulate the behaviour and growth of the fire, we used the Farsite fire behaviour
modelling framework (www.firelab.org/project/farsite). Farsite uses spatial data on
topography and fuels, together with meteorological and wind data files. Fuel input data,
was based on fuel models developed by Fernandes et al., (2009) by converting the land
covers of COS 2015 into the most likely fuel models, according to our knowledge of local
conditions (Table I). We prepared the meteorology and wind archives, with data for the
14th, 15th, 16th and 17th of October from Lousã, Nelas, Coimbra, and Figueira da Foz
meteorological stations, as they are the nearest to the Mata da Margaraça and Oliveira do
Hospital, Mira, and Tocha IZs, respectively (Table I). Fine fuel moisture was obtained
from fine fuel moisture code (FFMC) of the FWI - Fire Weather Index (CWFIS, 1976)
system. Farsite adjusts, throughout the simulation, the fine fuel moisture according to
the local terrain and forest cover conditions through the model of Nelson (2000).
The fires were associated with intense spotting. Therefore, we used with a spotting rate
of 5% for Farsite to calculate crown fires with spotting (Table I). We identified this spotting
rate based on a continuous calibration exercise of the fire model in Mira, which contained
observed evidence of fire spotting, through camera registrations. As the fires of October 15
had similar behaviour, influenced by Hurricane Ophelia, we adopted the same spotting rate
to simulate the fires in Mata da Margaraça and in the other Industrial Zones (Table I).
The fire simulation parameters (Table I) were tuned by using the isochrones of the
actual fires, to reproduce as close as possible fire propagation in the vicinity of Mata
da Margaraça and the IZs. Subsequently, we simulated the fire behaviour in the IZs
using two specific scenarios: (A) with the 100-m management range covered by the same
fuel model as Mata da Margaraça, that is, native broadleaved forests, and (B) with a
500-m zone surrounding IZs using the same fuel model (native broadleaved forests). All
simulations were carried out within a 5-km buffer from the IZs to capture fire dynamics.
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Table I - Variables and main input data for fire behaviour and growth simulation.
Fuel, Meteorological, and Wind data
Dead fuel
Moisture

Elevation
Avg.

RH2
Avg.

Wind
Avg.

Tº
Avg.

1h (%)

m

%

km/h

Cº

Model

Margaraça

4

750

19

15

30

F-FOL
Broadleaves

81-100%

Mira

5

43

26

17

29

M-EUC
Eucalyptus

51-80%

OH

5

534

29

12

27

M-PIN
Maritime
Pine

51-80%

Tocha

5

38

50

12

24

M-PIN
Maritime
Pine

51-80%

Model

1

Fuel Models3
Canopy
Cover

Parameters of Fire Behaviour
Adjust.4

1

Forest
Fire

Fire Start

Fire End

Time
Step

Perimeter
Resolution

Spot Fires

hour (day)

hour (day)

hour

m

%

M.M (3)

Arganil

11h00 (15)

6h00 (16)

1h00

30

5

Mira (12)

Quiaios

20h00 (15)

4h00 (17)

1h00

30

5

O.H (3)

Arganil

13h00 (15)

7h00 (16)

1h00

30

5

Tocha (8)

Quiaios

16h00 (15)

21h00 (16)

1h00

30

5

Enable
Crown fire

Wagner
(1977)
Rothermel
(1991)

The weather data is for the 15th of October 2017; 2 RH - relative humidity; 3 predominant fuel model up to
500m from the IZs and the Mata da Margaraça in 2015 according to COS 2015; 3Access to ICNF (2012) to
consult the 18 standard fuel models for Portugal; 4rate of spread adjustment; avg (average).
Source: See all sources in the Data Collection section.

Results
The Arganil fire started near Mata da Margaraça (fig. 1). This fire had a rate of spread
of 1.0 to 4.5 km/h, the main direction was NNE and head fire intensity ranged between
30,000 and 45,000 kW/m (CTI, 2018). The simulated data matched the isochrones of the
Arganil fires, and both reconstructed and simulated data indicate that the fire entered Mata da
Margaraça but did not reach its inner core, about 100-200 meters north of the forest and 600
meters on its left flank. The simulated data also showed NNE direction for the fire fronts and
head fire intensities reaching 65,000 kW/m (fig. 1). The rate of spread was underestimated,
reaching maximum values of
 2.8 km/h, 0.3 km/h on average (Table II). At the border of Mata
da Margaraça, fire intensity was thirty-four times lower than the average fire and the rate of
spread was 0.02 km/h. The data indicated a heat release of 25,000 kJ/m2, on average, and a
value three times lower at the border (200 m) of Mata da Margaraça (Table II).
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Fig. 1 - Arganil Fire. Isochrones of reconstructed time of arrival (left) and simulated isochrones
(right) around Mata da Margaraça.
Table II - Fire Behaviour Variables.

Simulations

Fireline
Intensity

Rate of
Spread

Flame
Length

Heat
per Area

(km/h)

(km/h)

(m)

(kJ/m2)

Avg

M.M

SD

Avg

SD

in 200 m border

95.7

222.4

0.027

0.026

0.5

0.4

9383

5182

200 m to 5 km

3277

7224

0.270

0.370

4.0

6.3

25015

25576

201

1002

0.046

0.070

0.7

1.1

9163

9469

3136

5548

0.390

0.340

4.2

5.4

22075

23381

Scen. A

O.H
Scen. B
Scen. A

Mira
Scen. B
Scen. A

Tocha
Scen. B

up to 100 m
100 m to 5 km

Avg

SD

Avg

SD

up to 500 m

83.2

64.7

0.041

0.036

0.6

0.2

7379

1210

500 m to 5 km

3042

5549

0.370

0.330

4.1

5.4

21678

22823

up to 100 m

82.1

162.8

0.030

0.028

0.5

0.3

8682

4123

100 m to 5 km

1008

1434

0.170

0.133

2.0

1.9

21315

14735

up to 500 m

70.7

105.5

0.028

0.021

0.5

0.2

8049

3100

500 m to 5 km

927

1396

0.160

0.135

1.8

1.8

20586

14405

up to 100 m

360.5

1345

0.042

0.066

0.9

1.8

12544

13453

100 m to 5 km

3944

7873

0.327

0.429

4.6

6.9

28670

25622

up to 500 m

109.7

517.6

0.033

0.026

0.5

0.6

8592

5293

500 m to 5 km

3726

7467

0.320

0.421

4.5

6.6

28025

24979

Notes: Avg (average); SD (Standard Deviation);
Scen. A (Scenario A: 100m buffer with F-FOL);
Scen. B (Scenario B: 500m buffer with F-FOL).
Source: Simulation models results.
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The Arganil fire had a maximum fireline intensity of 38,000 kW/h for all simulation
scenarios in O.H (fig. 2). The rate of spread of 1.7 km/h (0.4 km/h on average), was also
underestimated (Table II).
Scenario A indicates spread rate and intensity seven times lower in the 100 m
management range covered by broadleaves. Scenario B, on the other hand, shows that
the fire did not fully reach the IZ, mainly to the north of the 500 m buffer. Although rate
of spread was similar in both scenarios (max. 0.8 km/h), intensity was 2.4 times lower in
the 500 m buffer compared to the 100 m buffer (fig 2).

Fig. 2 - Arganil Fire. Isochrones of reconstructed time of arrival (left) and simulated isochrones
(right – (A-100 m buffer and B-500 m buffer)) around Oliveira do Hospital IZ.

The Quiaios fire near the coast attained a maximum rate of spread of 5.4 km/h (CTI,
2018). The simulated data indicated a fireline intensity of 16,000 kW/h and a rate of
spread of 1 km/h for this fire in Mira (fig. 3). None of the scenarios with F-FOL coverage
prevented the fire from reaching the Mira I.Z. However, intensity was reduced by twelve
and thirteen times in 100- and 500-m buffers, respectively, and spread rate decreased
6-fold, in both scenarios. The same occurs in Tocha IZ (fig. 3). Although it was not able
to prevent fire spread around the IZ, the F-FOL cover was able to reduce intensity in the
100-m buffer by ten times and thirty-four times in the 500-m buffer. The simulation of
the Quiaios fire in Tocha resulted in a rate of spread and maximum intensity of 2.0 km/h
and 47,000 kW/h, respectively.
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Fig. 3 - Quiaios Fire. Isochrones of reconstructed time of arrival (left) and simulated isochrones
(right – (A-100 m buffer and B-500 m buffer)) around Mira IZ (1) and Tocha IZ (2).

Discussion
Our results demonstrate that the coverage of native broadleaved forest can be an
alternative to reduce fire spread in areas of urban-forest and industrial-forest interfaces.
Specifically, our results suggest that: (1) a broadleaved cover is capable of reducing fireline
intensity and rate of spread, and (2) the reduction is more drastic and occurs progressively
as the surrounding area covered by broadleaves increases from 100m to 500m.
The higher canopy cover adopted for broadleaves and the adopted fuel model
(F-FOL), were possibly the main factors involved in the changing fire behaviour.
Canopy cover is used to define the shading level that induces a reduction in wind
speed. It also influences the higher moisture content of surface fuels (Finney, 1998).
Fire behaviour, therefore, varies with forest composition and structure, reflecting
micrometeorology and the fuel complex (Pinto & Fernandes, 2014). In this respect,
as the simulation progresses in Farsite, the moisture contents of the fuels are adjusted
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based on changes in the climatic conditions over time by Nelson (2000) model. In
comparison with other models, Nelson’s model has been widely used for presenting
greater accuracy in modelling the dead fuel moisture with meteorological data of 1
hour (Carlson, 2005). Local topography (elevation, slope, aspect) also influences the
adjustment of the moisture content of fuels in Farsite. Mata da Margaraça is located at
a higher altitude, oriented to the north. These characteristics do not favour fire spread
(CTI, 2018), which probably contributed to its extinction in Mata da Margaraça.
Even though the surroundings of the IZs do not have a similar topography, our
results show a very positive effect of native broadleaved cover in reducing the fire
behaviour in these areas.
The reduction in fireline intensity and rate of spread implies a lower fire severity (as
the impact on vegetation) (Keeley, 2009) and also increases the likelihood of effective fire
control operations. On the other hand, the progressive reduction of fire intensity with
higher coverage of broadleaves around the IZs raises the need for discussing the current
legislation. The studied fires were characterised by intense spotting due to the strong
wind, resulting in burning material being sent over long distances (greater than 500 m,
according to the observed evidence of fire spotting, through camera registrations in Mira
IZ). In this context, a management strip of 100 meters would not be able to protect the
forest-urban from fire. Our results suggest, therefore, that wider green fuelbreaks would
be needed.
The 2017 mega-fires were extreme events that could overrun any preventive measure.
The cover of native broadleaved indicated a damping effect on these fires, which indicates
the potential of this type of forest to restrain the spread of smaller fires, which commonly
occur every year in the country. In addition, microclimatic factors, topography, wind,
and the fire front direction may also have influenced our results. This explains the better
results of Oliveira do Hospital in view of its similar environmental conditions with Mata
da Margaraça. Our work supports the need to discuss forest management in Portugal for
improved fire prevention at the WUI.
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Resumo
Um índice de risco de incêndio foi aplicado às 972 freguesias da região Centro
de Portugal Continental, integrando três dimensões: perigosidade, exposição e
vulnerabilidade social. As freguesias do setor centro-sul apresentam níveis de risco
mais elevados. Os padrões espaciais variam para cada dimensão; a vulnerabilidade
mais elevada ocorre nas freguesias dos setores oriental e centro-sul, enquanto a
perigosidade mais alta se localiza numa faixa N-S no setor central da região. As
estratégias de redução de risco devem ser ajustadas de acordo com a relevância de
cada dimensão.
Palavras-chave: Incêndios, perigosidade, exposição, vulnerabilidade, escala local.

Abstract
Assessing wildfire risk at the local scale in Central Portugal. A wildfire risk index was
applied to the 972 parishes of the Central Region in Portugal, integrating three
dimensions: hazard, exposure, and social vulnerability. The highest risk levels are
found in the parishes of the centre-south sector. Each dimension shows different
spatial patterns; the highest vulnerability occurs in the eastern and centre-south
sectors, whereas higher hazard levels are found in a N-S strip in the central sector of
the region. Risk reduction strategies should be adjusted according to the relevance of
each dimension.
Keywords: Wildfires, hazard, exposure, vulnerability, local scale.
DOI: https://doi.org/10.34037/978-989-9053-06-9_1.2_06
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Introdução
Os incêndios rurais têm destruído, nas últimas décadas, milhares de hectares em
Portugal, ocupando uma posição de destaque na hierarquia dos perigos ambientais,
tal como ficou demonstrado pelos eventos extremos ocorridos em 2017 (Lourenço e
Félix, 2019; Turco et al., 2019). Especialmente no interior do território e nas áreas de
montanha, a combinação entre a abundância de floresta inflamável e matos, os verões
quentes e secos típicos do clima mediterrânico, e a topografia irregular, cria um contexto
particularmente propício à progressão do fogo (Oliveira, Gonçalves e Zêzere, 2021).
Impulsionado pelas alterações climáticas em curso, e enquadrado por uma evolução
sociodemográfica nas zonas rurais que conduziu ao abandono de terras, à redução
acentuada da atividade agrícola e de práticas de gestão de combustíveis (Lourenço,
2018; Nunes, Lourenço e Castro Meira, 2016), Portugal confronta-se atualmente
com circunstâncias sem paralelo, onde mega incêndios se tornam mais frequentes,
ultrapassando a capacidade dos meios de supressão existentes e aumentando a exposição
das comunidades (Moreira et al., 2020).
Tal como outros perigos naturais e ambientais, os incêndios rurais podem ser
abordados numa perspetiva de redução do risco de desastres (DRR) (UNISDR,
2015). A abordagem DRR concebe o risco como um fenómeno multidimensional,
que inclui não só as características dos processos perigosos e das condições ambientais
em que estes ocorrem, mas também o grau de exposição a estes processos perigosos
por parte das populações, infraestruturas e atividades, bem como o seu nível de
vulnerabilidade.
Neste trabalho, apresenta-se uma nova abordagem, inspirada na metodologia
INFORM (De Groeve, Karmen Poljansek e Vernaccini, 2014), para caracterizar as
três dimensões do risco de incêndio rural na região centro de Portugal, ao nível da
freguesia: o processo perigoso (perigosidade), a exposição e a vulnerabilidade, esta última
considerada na sua dimensão social. A análise de risco foca-se, assim, na segurança dos
residentes enquanto elementos expostos. Esta perspetiva integrada permite aos decisores
implementarem medidas dirigidas a uma ou múltiplas dimensões específicas do risco,
tendo presente que a redução em qualquer uma delas levará a uma redução do risco total
associado a um determinado perigo.
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Área de estudo
A região centro de Portugal (NUTS II) tem uma extensão de cerca de 28 200 km2 e
está dividida em 100 municípios, correspondendo a um total de 972 freguesias. As áreas
das freguesias variam entre os 1,98 km2 e os 373,50 km2. Relativamente à demografia,
segundo os censos de 2011, a densidade populacional varia entre 1 hab/km2 e 6614,4
hab/km2, sendo que a média das freguesias da região centro é de 82,6 hab/km2.
Em relação à topografia da região centro, destaca-se a cordilheira central e a Serra da
Estrela, a mais alta com 1993 m de altitude, sendo nesta área que se encontram os declives
mais acentuados (>20°) (fig. 1, A). De acordo com a carta de Uso e Ocupação do solo
para 2018 (COS 2018), da Direção-Geral do Território (DGT), predominam as áreas
agrícolas e agroflorestais (27,4%), as florestas de espécies resinosas ocupam 23,2%, e as
florestas de eucalipto ocupam 17,2% da região (fig. 1, B). A extensão de área ardida desde
1975 totaliza 12 716,1km2, correspondendo a 45% da área da região, havendo áreas (25,8
km2) que arderam mais de 10 vezes (fig. 1, C).

Fig. 1 - Distribuição das classes de declive (A), de tipos de ocupação e uso do solo (B) e do
número de vezes ardidas a partir do histórico de áreas ardidas (C), na região Centro de Portugal.

Metodologia
A estruturação do índice de risco de incêndio foi adaptada do modelo genérico de risco
INFORM (Index for Risk Management) (De Groeve et al., 2014), recentemente aplicada
em Portugal a cheias por Santos et al. (2020) e a deslizamentos por Pereira et al. (2020).
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É constituído por dimensões distintas mas interligadas, nomeadamente a perigosidade
(hazard), a exposição (exposure), e a vulnerabilidade (vulnerability) aliada à falta de
capacidade de resposta (lack of coping capacity). Os resultados obtidos para cada uma das
dimensões são integrados num índice agregador que representa o risco (risk), definido na sua
conceptualização ampla que abarca tanto a ocorrência e distribuição (espacial e temporal)
do processo potencialmente perigoso, como as suas consequências (UNISDR, 2015). A
análise é concretizada ao nível da freguesia, a unidade administrativa que representa a escala
local de planeamento e intervenção mais desagregada em Portugal, tendo também em conta
que a maioria dos dados estatísticos estão disponíveis a esta escala.

Perigosidade
Esta dimensão foi baseada na avaliação de perigosidade estrutural desenvolvida
para Portugal continental, disponibilizada pelo Instituto de Conservação da Natureza
e das Florestas (ICNF), e descrita em detalhe por (Oliveira et al., 2021). A perigosidade
foi calculada como o produto da suscetibilidade com a probabilidade para arder num
determinado período, de cada unidade espacial (célula de 25 m de resolução). O cálculo
foi feito a partir de rácios de verosimilhança (RV) (likelihood ratios) para diversas classes
de altitude, declive e ocupação do solo, em relação à distribuição de áreas ardidas entre
1975 e 2018. O mapa de perigosidade foi classificado em cinco classes a partir das quebras
na curva de sucesso e da capacidade preditiva do modelo. A conversão desta informação
para as freguesias foi realizada calculando a percentagem da área de cada freguesia que
é ocupada pelas duas classes de perigosidade mais elevadas, considerando que são estas
classes que agregam as condições mais propícias à ocorrência de incêndios rurais.

Exposição
O conceito de exposição abrange as pessoas, bens, sistemas ou outros elementos que,
por estarem presentes em áreas de elevada perigosidade, estão sujeitos a perdas potenciais
(De Groeve et al., 2014). No presente trabalho, o nível de exposição a incêndios de cada
freguesia foi obtido a partir de duas componentes: o número de residentes, por edifício,
em cada freguesia; e o padrão espacial de ocupação, relativo ao grau de dispersão do
povoamento fora dos núcleos urbanos existentes na freguesia.
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O número de residentes foi estimado para cada edifício residencial a partir da
distribuição dasimétrica proposta por Garcia et al. (2016) intersetando a Base Geográfica
de Edifícios (BGE), com a população residente da subsecção à qual pertencem os
edifícios, obtida da Base Geográfica de Referenciação de Informação (BGRI). Ambas as
bases de dados são referentes aos Censos de 2011. Os núcleos urbanos foram extraídos das
áreas classificadas como artificializadas na COS 2018, com exceção das estradas. A partir
destes dados, foram obtidas duas variáveis: número total de residentes, representativa
da quantidade de pessoas e bens (edifícios) expostos; e a percentagem de residentes fora
dos núcleos urbanos, representativa do grau de dispersão do povoamento. Neste caso,
assumiu-se que o grau de exposição de uma freguesia será mais elevado com o aumento da
dispersão espacial dos seus residentes/edifícios no seu território, uma vez que este padrão
favorece a coexistência de estruturas construídas com espaços naturais.
O indicador de exposição resulta da agregação de ambas as subcomponentes, após a
sua transformação para a escala [0-1], com a técnica de normalização min-max; de acordo
com esta fórmula, cada valor x de uma variável com valor mínimo Minj e valor máximo
Maxj é convertido num novo valor Xconv, que varia entre 0 e 1:
Xconv = (x-Minj) / (Maxj-Minj)

(1)

O valor de exposição final em cada freguesia resulta da média entre os valores
normalizados das duas variáveis.

Vulnerabilidade Social
A vulnerabilidade exprime a predisposição intrínseca de um elemento exposto para ser
afetado pelos efeitos danosos da manifestação de um perigo, ou para ser suscetível a perdas e
danos (Cunha, 2013; Oliveira et al., 2018). No presente trabalho, adotou-se a metodologia
de cálculo da vulnerabilidade social (VS), aplicada à população, originalmente proposta por
Mendes et al. (2011) e adaptada posteriormente a diferentes escalas espaciais (p. ex. Mendes
et al., 2019). Segundo esta, a VS é constituída pelas subcomponentes de criticidade (CR) e
capacidade de suporte (CS). A CR exprime as características individuais que influenciam o
grau de perda e o potencial para recuperação (e.g. idade, emprego, qualificações, estrutura
familiar e condições de habitação), representadas a partir de 20 variáveis obtidas dos Censos
2011 à escala da freguesia. A CS descreve a infraestrutura e os equipamentos coletivos,
públicos e privados, detidos por uma qualquer unidade territorial, que contribuem para
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a recuperação e reabilitação individuais e coletivas e que, consequentemente, diminuem o
impacto causado por um evento danoso (Santos et al., 2020). A CS foi definida a partir de
11 variáveis, variando em escala da freguesia ao município e representando a cobertura por
serviços de saúde e proteção civil, a rede viária, a acessibilidade e conservação dos edifícios,
e indicativas do dinamismo territorial (e.g. valor mediano das vendas de imobiliário e valor
acrescentado bruto das empresas). Após a padronização de todas as variáveis, foi aplicada
separadamente a Análise de Componentes Principais (ACP). A CR e a CS por freguesia
foram quantificadas a partir da soma dos scores das respetivas CP, ponderada pela proporção
de variância explicada por cada CP. Para agregar ambas as subcomponentes num indicador
único de vulnerabilidade, os valores obtidos foram transformados pela técnica min-max (eq. 1) e
combinados segundo a formulação:
SV = CR * (1-CS)

(2)

Índice de Risco de Incêndio
Para agregar as três dimensões num índice de risco, os valores obtidos foram
convertidos para a escala entre 0 e 1, aplicando a técnica min-max (eq. 1). O índice de
risco final (IRI) resulta da seguinte formulação:
IRI = P 1/3*E 1/3*VS 1/3

(3)

Cada uma das dimensões, perigosidade (P), exposição (E) e vulnerabilidade social
(VS), tem uma ponderação equivalente (1/3). Para evitar um valor de risco final nulo
quando apenas uma das dimensões é nula, devido ao carácter multiplicativo da fórmula,
os valores nulos de cada dimensão foram convertidos para um valor positivo inferior ao
valor mais baixo das três (0,00001).

Resultados
Os padrões espaciais de cada uma das dimensões de risco de incêndio revelam
contrastes evidentes. Em relação à perigosidade estrutural, em média, quase metade
da área das freguesias (47,6%) é classificada como tendo perigosidade elevada e muito
elevada. Os valores mais elevados ocorrem sobretudo numa faixa N-S na região central
da área de estudo, e em menor grau no setor NE (fig. 2-A). Em contraste, os setores oeste
84

Geografia, Riscos
e Proteção Civil

Homenagem ao Professor
doutor Luciano Lourenço
volume 2

e sudeste, bem como o seu limite sul, são caracterizados sobretudo por baixos valores
de perigosidade. Algumas freguesias dispersas ao longo da costa apresentam elevada
perigosidade, contrastando com os valores relativamente baixos que predominam
naquele setor.
Por sua vez, o nível de exposição na área de estudo é caracterizado por uma
predominância de valores relativamente reduzidos, com o limite oriental da área de estudo
a apresentar os valores mais baixos. As freguesias com exposição mais elevada formam um
arco distinto ao longo do setor sul da região (fig. 2-B).
O indicador de vulnerabilidade social agregou 6 componentes principais (CP) de
criticidade, com um valor de KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) de 0,874, e que explicam
73% da variância total, e 4 CP da capacidade de suporte, com um KMO de 0,733,
que explicam 67% da variância. A distribuição espacial deste indicador (fig. 2-C) sugere
dois padrões distintos; por um lado, as freguesias dos setores costeiro e centro-norte
são caracterizadas, na generalidade, por uma vulnerabilidade reduzida. Em oposição,
nas freguesias dos setores oriental e centro-sul predomina um nível de vulnerabilidade
relativamente elevado, embora apenas algumas freguesias dispersas apresentem os valores
mais altos.

Fig. 2 - Distribuição espacial das três dimensões de risco de incêndio nas freguesias da região
Centro. (A) perigosidade; (B) exposição; (C) vulnerabilidade social. Valores normalizados foram
classificados em intervalos iguais.

O índice de risco de incêndio normalizado varia entre 0,005 e 0,839, com um
valor médio de 0,308. A distribuição espacial dos valores (fig. 3) permite distinguir
quatro padrões. O primeiro caracteriza a área costeira e é marcado pela predominância
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de freguesias de risco baixo a muito baixo, com algumas freguesias isoladas de valores
médios. O segundo padrão caracteriza o centro-sul da área de estudo e é marcado pela
concentração de freguesias de valores médios a muito elevados. Um terceiro padrão pode
ser associado ao centro-norte e ao nordeste da área de estudo, onde freguesias com níveis
contrastantes de risco de incêndio se distribuem de forma heterogénea. Finalmente, um
quarto padrão espacial pode ser definido no setor sudeste, marcado pela concentração de
freguesias de risco baixo.

Fig. 3 - Distribuição espacial do índice de risco
de incêndio nas freguesias da região Centro.
Valores normalizados foram classificados em
intervalos iguais.

Discussão
A espacialização do índice proposto (fig. 3) permite obter uma perspetiva geral dos
padrões de distribuição do risco de incêndio rural nas freguesias da região Centro do
país. Esta abordagem, baseada na delimitação de áreas de maior risco a partir de uma
visão integrada das diversas dimensões, permite definir prioridades de intervenção, uma
preocupação que se tem refletido nas políticas florestais e de defesa da floresta contra
incêndios (DFCI) ao longo do tempo (Pinho e Mateus, 2019). De facto, a definição
de zonas mais propícias ou sensíveis à ocorrência de incêndios, tem integrado inúmeros
instrumentos legislativos e de planeamento, baseados em diferentes índices de risco com
aplicações diversas (Lourenço, 2016; Oliveira et al., 2021).
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Por outro lado, a possibilidade de aceder a níveis de informação progressivamente
mais detalhados e específicos, através da análise de dimensões de risco distintas e das
suas subcomponentes, permite identificar estratégias diferenciadas, mais ajustadas à
dimensão que assuma maior relevância no nível de risco global e, por isso, potencialmente
mais eficientes. Por exemplo, em freguesias dominadas pela elevada perigosidade, mais
recursos podem ser alocados à deteção atempada e à supressão de incêndios, enquanto em
freguesias onde a vulnerabilidade social é mais relevante, devem privilegiar-se mecanismos
de evacuação rápida e a promoção de redes de suporte entre vizinhos. Nos casos em que
as dimensões dominantes do risco podem ser decompostas em subcomponentes (como na
vulnerabilidade social), o terceiro nível de detalhe serve igualmente de suporte à tomada
de decisão, tendo em conta que níveis similares de vulnerabilidade social entre freguesias
podem resultar, nalguns casos, de elevada criticidade e noutros de reduzida capacidade de
suporte, as quais exigem estratégias de intervenção distintas.
A adoção da freguesia como unidade de análise permite um grau de detalhe espacial
relativamente elevado, que pode ser adaptado a outros níveis de gestão territorial. Neste
sentido, podem diferenciar-se freguesias e estratégias dentro de um mesmo município, ou
ajustar a uma escala de representação mais ampla (região ou associação de municípios),
através da agregação ponderada dos valores das freguesias.
Apesar da sua utilidade e relevância, a aplicabilidade do índice proposto apresenta
algumas limitações. Por um lado, o nível de exposição integra apenas variáveis
representativas do número de residentes e da dispersão do povoamento, não abrangendo
outros elementos potencialmente expostos, como estruturas não-residenciais, atividades
económicas ou áreas agrícolas e florestais, que têm sido integradas noutros estudos
(p. ex. Salis et al., 2013). A diversificação dos elementos abrangidos pela dimensão da
exposição deve ser considerada em trabalhos futuros, dependendo da disponibilidade e
compatibilidade dos dados. Também a dimensão da vulnerabilidade foi, neste trabalho,
limitada à vertente social, a mais complexa e prioritária, mas com a possibilidade de
incorporar outros aspetos como o potencial nível de destruição de estruturas físicas
(Mitsopoulos, Mallinis e Arianoutsou, 2014), a capacidade de recuperação de ecossistemas
naturais (Sánchez-Pinillos, De Cáceres, Ameztegui e Coll, 2019) ou o valor económico
estimado (Parente e Pereira, 2016).
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Conclusão
O índice de risco de incêndio rural proposto foi aplicado a 972 freguesias na região
Centro de Portugal. A sua estrutura hierárquica permite abordar a gestão do risco de
incêndio em diferentes níveis. Ao nível mais generalizado, o índice fornece uma
perspetiva geral da distribuição dos níveis de risco na região. Ao nível das três dimensões
do risco (perigosidade, exposição e vulnerabilidade social) e das subcomponentes, os
resultados podem ajudar a definir medidas e adaptar as abordagens à especificidade de
cada freguesia, alocando recursos de forma mais eficiente, tendo em conta a dimensão
ou subcomponente mais relevante. O índice proposto oferece uma leitura integrada e
espacialmente detalhada do risco de incêndio, podendo ser aplicado a outras áreas de
estudo, e com outras unidades espaciais de análise para a qual existam dados compatíveis.
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Resumo
Em Portugal, o número, a área e a intensidade dos incêndios florestais têm vindo a
aumentar, fruto das mudanças climáticas, do desordenamento do território e da falta de
gestão florestal. A destruição da vegetação após um incêndio, torna os solos desprotegidos
no início das chuvas, sendo por isso necessário adotar medidas rápidas de mitigação por
forma a reduzir a degradação do solo. A existência de uma cartografia expedita para
identificar áreas prioritárias de intervenção, com recurso a imagens de satélite é crucial.
O presente estudo, propõe a elaboração da Cartografia de Unidades Prioritárias de
Intervenção integrando a informação da severidade com um modelo de risco de
incêndio. A metodologia foi aplicada na serra de Monchique após ocorrência do
incêndio do dia 3 de agosto de 2018. Foram criadas três classes prioritárias, sendo que,
6098,0 ha foi classificada de prioridade Alta, 8129,1 ha de Média e 9037,6 ha de Baixa.
Palavras-chave: Cartografia de Unidades Prioritárias de Intervenção, severidade, risco
de incêndio.

Abstract
Identification of cartographic units of priority intervention post-wildfire in Serra de
Monchique. In Portugal, the number, area, and intensity of wildfires have been increasing
due to the climate changes, territorial disorders, and the lack of forest management. The
destruction of vegetation after wildfires, the soil became an unprotected at the beginning
of rains, so it is necessary to take quick mitigation measures to reduce soil degradation.
A fast mapping to identify priority areas of intervention, using satellite images is crucial.
The aim of this study is to create a Priority Intervention Cartographic Units classes
crossing severity and the risk wildfire model. The methodology was applied in Serra de
Monchique, after the wildfire on August 3rd, 2018. The high priority class occupied
6098,0 ha, the Average 8129,1 ha and the Low 9037,6 ha?
Keywords: Cartographic Units of Priority Intervention, severity, wildfire risk.
DOI: https://doi.org/10.34037/978-989-9053-06-9_1.2_07
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Introdução
Os incêndios florestais em Portugal nas últimas décadas, aumentaram em número, área
e intensidade, devido ao êxodo rural, à falta de gestão florestal e às alterações climáticas
(Ferreira-Leite et al.,2012; Guo et al., 2019).
Os ecossistemas naturais estão cada vez mais expostos a eventos meteorológicos
extremos, nomeadamente, a ondas de calor que provocam secas e incêndios florestais
(van der Wiel and Bintanja, 2021) e a precipitação intensa que contribui para degradação
dos solos (Avand et al., 2021). Segundo Reyes et al., (2013) e García et al. (2018), o
processo de destruição do solo depende da recorrência, da intensidade e da severidade
dos incêndios, da hidrofobicidade do solo, do clima e das características físicas das áreas
afetadas, nomeadamente, a geologia, o declive e a exposição das vertentes.
A necessidade de proteger o solo das primeiras chuvas após os incêndios florestais e
aumentar a resiliência das áreas ardidas num curto espaço de tempo, é fundamental. Para
isso torna-se necessária a elaboração de uma cartografia expedita para identificar áreas
prioritárias de intervenção.
Neste trabalho com base no cruzamento dos mapas de severidade e de risco de
incêndio propõe-se a criação de uma cartografia com três níveis de intervenção.

Metodologia
Área de Estudo
O trabalho de investigação proposto foi realizado na serra de Monchique onde têm
ocorrido incêndios florestais de grande dimensão desde 2003. Monchique, localizado 37°18’N
a 37°20’N e 8°33’O a 8°34’O, no distrito de Faro, é sede de município com 395 km² de
área, subdividido em 3 freguesias: Monchique, Alferce e Marmelete. É limitado a norte pelo
município de Odemira, a este por Silves, a sul por Portimão e a oeste por Aljezur (fig. 1).
Segundo Köppen–Geiger, o clima na área é Csb (Clima mediterrânico de inverno chuvoso
e verão seco pouco quente), apresenta uma temperatura média de 14.8 °C e uma pluviosidade
média anual de 624 mm. De acordo os Censos 2011 (INE, 2018), o concelho de Monchique,
apresenta uma população aproximadamente de 5243 habitantes, com uma densidade populacional de 13,3 habitantes/km2. É constituída principalmente por uma população envelhecida,
em que cerca 40% está incluída na faixa etária superior a 60 anos de idade.
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Fig. 1 - Mapa de enquadramento e de localização do incêndio florestal de Monchique de 2019.

O último grande incêndio florestal em Monchique, ocorreu em 2018. Teve início na
freguesia de Monchique, perto da localidade de Perna Negra por volta das, 13 horas do
dia 3 de agosto progredindo na direção sudeste, tendo sido extinto no dia 17 de agosto. O
incêndio atingiu quatro concelhos do distrito do Algarve (Monchique, Silves e Portimão)
e uma pequena parte do concelho de Odemira (nos limites das freguesias de Saboia e São
Teotónio). A área ardida contabilizou cerca de 280 km2, tendo ardido cerca de 68,35% da
área do concelho de Monchique (fig. 2).

Índice de Severidade
Neste trabalho de investigação foram identificadas e classificadas as áreas onde o incêndio
florestal de Monchique de 2018 teve maior ou menor poder destrutivo, através do cálculo do
índice de severidade dNBR (Normalized Burn Ratio Diference Index) (Key and Benson, 2006),
tendo como base imagens Landsat 8 antes e pós incêndio, obtidas do site do Serviço Geológico
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Fig. 2 - Evolução do incêndio florestal de Monchique de agosto de 2018.

dos Estados Unidos (USGS) United States Geological Survey. As imagens dizem respeito às bandas
b5 (0,85 µm - 0,87 µm) e b7 (2,11 µm - 2,29 µm) do sensor OLI (Operational Land Imager)
com uma resolução espacial de 30 m dos dias 29 de julho de 2018 e 30 de agosto de 2018.
As imagens foram sujeitas a um pré processamento para converter níveis digitais (ND)
em refletâncias (), a partir da Eq. 1.
ெெ
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ೖ ൈேା
ೖೖ
ெೖ ൈேାೖߩߩ
 ൌൌ ௦ሺఏሻ
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(Eq. 1)

Onde, Mk e Ak são os fatores de reescalonamento multiplicativo e aditivo da banda k,

respetivamente, e θ o ângulo zenital do sol (em graus).
O cálculo do dNBR é dado pela Eq. 2.
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Onde NBR é a Razão de Queima Normalizada (Normalized Burn Ratio) antes e pós
incêndio, dado pela Eq. 3.
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O dNBR foi classificado em quatro classes distintas, Severidade Alta, Severidade
Moderada, Severidade Baixa e Áreas Não Queimada, conforme a classificação do
Copernicus Emergency Management Service (IWG-SEM, 2018) (Tabela I).
Tabela I - Classificação do Índice de Severidade segundo
Copernicus Emergency Management Service.
dNBR

Classes

≤ 0,1

Área Não Queimada

]0,1 – 0,27]

Severidade Baixa

]0,27 – 0,66]

Severidade Moderada

>0,66

Severidade Alta

Risco de Incêndio
O modelo de Risco de Incêndio na serra de Monchique, foi adaptado do guia
técnico do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI), da
Autoridade Florestal Nacional (AFN, 2012). Resultou da integração da Perigosidade
do incêndio com o Dano Potencial causado nos elementos incluídos no espaço florestal.
A Perigosidade foi determinada pelo produto da Probabilidade da ocorrência de um
incêndio tendo como base os eventos decorridos entre 1990 e 2018, com a respetiva
Suscetibilidade que o território apresenta, atendendo à topografia (declive e exposição
das vertentes) e ao uso e ocupação do solo. O Dano Potencial do elemento da paisagem
foi determinado pelo produto do seu Valor Económico em euros com a Vulnerabilidade
que lhe é intrínseca. Foram utilizados os valores económicos dos espaços florestais
por m2 disponíveis na Atualização da Estratégia Nacional para as Florestas, aprovada
pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 6-B/2015 e os valores de reconstrução
disponíveis na Portaria nº 1240/2008, de 31 de outubro. Para elaborar a carta da
vulnerabilidade, foi necessário recorrer à carta de usos do solo COS 2015 e aos valores
e referência de vulnerabilidade, para as diferentes ocupações disponíveis no PMDFCI
(AFN, 2012). O modelo de Risco de Incêndio, bem como todos os componentes que o
compõem, foram reclassificados em cinco classes segundo o método dos quantis: Baixo,
Baixo Moderado, Moderado, Elevado e Muito Elevado.
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Unidades cartográficas de intervenção prioritária
Para que a floresta possa recuperar de um incêndio florestal e tornar-se mais resiliente
a novos incêndios, antes das primeiras chuvas, é importante implementar medidas de
mitigação e proteção do solo. É crucial identificar zonas críticas ao processo de erosão do
solo para uma intervenção prioritária. Propõe-se neste trabalho de investigação identificar
áreas com três níveis de prioridade (Alta, Média e Baixa) relacionando a gravidade do
incêndio com o modelo de risco de incêndio (Tabela II).
Tabela II - Graus de intervenção prioritária:
Sem Prioridade (0), Prioridade Baixa (1), Média (2) e Alta (3).
Severidade
Risco
Baixo

Não Ardida

Baixa

Moderada

Elevada

0

1

2

2

Baixo Moderado

0

1

2

3

Moderado

0

1

2

3

Elevado

0

2

3

3

Muito Elevado

0

2

3

3

Resultados e discussão
O resultado do índice de severidade dNBR após o incêndio florestal de Monchique,
de agosto de 2018 (fig. 3).
As classes Baixa e Moderada são as mais representativas neste incêndio. A Severidade
Baixa distribui-se com maior incidência na zona mais a sul, com cotas inferiores a 300
m e declives inferiores a 20%. A Severidade Moderada, surge mais a norte em cotas
superiores a 300 m e declives superiores a 20%. A Severidade Elevada, apresenta uma
área reduzida, localizando-se na zona central, nos afloramentos rochosos, a nascente e
poente da vila de Monchique, com cotas superiores a 400 m. As classes de severidade
Baixa, Moderada e Elevada ocupam 43,9%, 41,2% e 0,6% de área, respetivamente
(Tabela III). Estes resultados são menos nefastos quando comparados com os obtidos
por Tedim et al. (2018) para os incêndios ocorridos em agosto de 2003. Para estes
incêndios as classes Baixa, Moderada e Elevada tiveram uma ocupação de 8%, 25%
e 67%, respetivamente.
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Fig. 3 - Índice de Severidade dNBR.

Tabela III - Ocupação do dNBR na área do incêndio florestal.
Classe de Severidade
Área não Queimada

Ocupação (%)

Área (ha)

< 0,1

14,3

4110,4

Baixa

0,1 – 0,27

43,9

12613,8

Moderada

0,27 – 0,66

41,2

11862,5

Elevada

> 0,66

0,6

174,5

Cerca de metade da área de estudo (46,9%) apresenta uma perigosidade Moderada
a Elevada. A classe Muito Elevada, com uma ocupação de 13,6%, encontra-se nas
vertentes de declives acentuados expostas a sudoeste e na área de maior histórico
de incêndios localizada a sudoeste da vila de Monchique. As classes Baixa e Baixa
Moderada com 39,4% de ocupação, situam-se principalmente em redor das zonas
urbanas, junto às linhas de água, em vales de declive suaves com pastagens (nordeste) e
nas zonas agrícolas (sudeste) (fig. 4 e Tabela IV). As classes de perigosidade Moderada,
Elevada e Muito Elevada, são mais representativas, quando comparadas com as do
mapa de perigosidade do PMDFCI 2016-2020 de Monchique (CMDFCIM, 2015).
DOI: https://doi.org/10.34037/978-989-9053-04-5_1.2_07
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Este facto poderá ter sido devido à inclusão de mais uma variável de suscetibilidade, a
Exposição das Vertentes, o que não aconteceu no PMDFCI 2016-2020. Contudo, nas
ribeiras e nas áreas de maior histórico de ocorrências de incêndios existe concordância
com o mapa de perigosidade do PMDFCI 2016-2020.

Fig. 4 - Mapa da Perigosidade do Risco de Incêndio Florestal.
Tabela IV - Ocupação da Perigosidade de Risco de Incêndio.
Classes de Perigosidade

Ocupação (%)

Área (ha)

Baixo

15,8

16014,2

Baixo Moderado

23,6

23882,2

Moderado

20,2

20462,8

Elevado

26,7

27024,4

Muito Elevado

13,6

13775,0

Cerca de 49,7 % do território apresenta risco Baixo e Baixo Moderado, normalmente
associado às áreas agrícolas e junto às linhas de água. Os valores de risco de incêndio Elevado e
Muito Elevado com 32,0 % de ocupação, localizam-se na sua maioria na zona circundante à vila
de Monchique. Numa eventual ocorrência de um incêndio, os meios de combate deverão atuar
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primordialmente nesta zona, por forma a ser extinto antes de atingir a vila (fig. 5 e Tabela V).
Na zona sudeste em torno da barragem de Odelouca, os resultados obtidos apresentam
semelhança com os do PMDFCI 2016-2020. A restante área já apresenta discrepâncias, uma
vez que o PMDFCI 2016-2020 foi realizado com dados de 2010 e por isso desatualizado.

Fig. 5 - Mapa do Risco de Incêndio Florestal.
Tabela V - Ocupação do Risco de Incêndio.
Classes de Risco

Ocupação (%)

Área (ha)

Baixo

17,4

17561,6

Baixo Moderado

32,3

32698,4

Moderado

18,3

18505,5

Elevado

14,6

14810,5

Muito Elevado

17,4

17582,2

As áreas de intervenção de Prioridade Alta e Média ocupam 21,2% e 28,3%,
respetivamente. Localizam-se a norte das freguesias de Alferce e Monchique, onde os
declives variam de moderado a muito elevado. As áreas de Prioridade Baixa (31,4%)
encontram-se principalmente nas zonas de declives suaves, mais propriamente a sul
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de Monchique, na freguesia de Silves (fig. 6 e Tabela VI). Os graus de prioridade
das unidades cartográficas podem ser ajustados na Tabela II, de acordo com os meios
económicos, técnicos e humanos, disponíveis para execução das ações de intervenção.

Fig. 6 - Mapa das Unidades Cartográficas de Intervenção Prioritária.
Tabela VI - Ocupação das áreas prioritárias.

100

Grau de Intervenção

Ocupação (%)

Área (ha)

Sem Prioridade

19,1

5480,4

Baixa

31,4

9037,6

Média

28,3

8129,1

Alta

21,2

6098,0
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Conclusão
A área de estudo apresenta características de um clima mediterrâneo com influência
atlântica, o que permite uma boa regeneração da vegetação. A alteração climática, mudança
da tipologia florestal, o abandono das terras, a população envelhecida e a presença
de declives acentuados são fatores que contribuem para o aumento da severidade dos
incêndios florestais. A caracterização e a avaliação biofísica da área de estudo, o número
de registos de ocorrências de incêndios, a vulnerabilidade e o valor económico de cada
elemento da paisagem são fatores fundamentais para avaliar o risco de incêndio florestal,
podendo auxiliar os stakeholders a definir estratégias para a recuperação da paisagem. As
metodologias para a redução dos processos de degradação do solo e o reflorestamento após
o incêndio florestal são importantes, mas exigem custos e urgência na sua implementação
antes das primeiras precipitações. Portanto, uma cartografia que identifique as áreas
críticas com graus de prioridade de intervenção é crucial.
O incêndio florestal de Monchique de agosto de 2018 apresentou 85,1% de Severidade
Baixa e Moderada e apenas 0,6% foi de Severidade Elevada.
A região apresentou uma área com 60,5% de Perigosidade Moderada a Muito Elevada
e 68,0% de Risco Incêndio Florestal Baixo a Moderado.
Foram identificadas 21,2% de áreas intervenção de prioridade Alta, 28,3% de Média
e 31,4% de Baixa.
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Resumo
O estudo dos processos erosivos em Portugal deu os seus primeiros passos na
primeira metade do século XX, mas foi especialmente a partir dos anos 80 do mesmo
século que teve maior expressão. Acompanhando este crescente interesse, e na
sequência do aumento significativo do número de incêndios florestais que se verificou
a partir da década de 70 do século XX, a comunidade científica direcionou a sua
atenção para a análise dos processos erosivos ocorridos em áreas ardidas. Neste texto
procura-se fazer uma breve análise do contributo dos geógrafos portugueses para o
estudo da erosão dos solos ocorrida em áreas afetadas por incêndios florestais,
destacando-se o trabalho desenvolvido pelo Prof. Luciano Lourenço e investigadores
que com ele colaboraram na compreensão deste fenómeno.
Palavras-chave: Erosão dos solos, Luciano Lourenço, Geografia.

Abstract
The study of erosion processes in burnt areas in Portugal: geographical perspective. The study
of erosion processes in Portugal took its first steps in the first half of the twentieth century,
but it was especially from the 1980s onwards that it had the greatest expression. Following
this growing interest, and following the significant increase in the number of forest fires that
occurred since the 1970s, the scientific community directed its attention to the analysis of
erosive processes that occurred in burnt areas. This text seeks to make a brief analysis of the
contribution of Portuguese geographers to the study of soil erosion that occurred in areas
affected by forest fires, highlighting the work developed by Prof. Luciano Lourenço and
researchers who collaborated with him to understand this phenomenon.
Keywords: Soil erosion, Luciano Lourenço, Geography.
DOI: https://doi.org/10.34037/978-989-9053-06-9_1.2_08
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Introdução
O estudo dos processos erosivos em Portugal remonta à primeira metade do século
XX, na sequência dos problemas de degradação dos solos identificados já desde os
finais do século XIX e inícios do século XX. Os estudos sobre estas problemáticas
desenvolvidos por esta altura nos Estados Unidos da América despertaram o
interesse da comunidade científica nacional (tendo-se inclusivamente realizado
visitas de trabalho a centros experimentais do Departamento da Agricultura dos
EUA), conduzindo à criação de estações experimentais idênticas em Portugal,
nomeadamente a de Vale Formoso, no conselho de Mértola, impulsionada a partir
da década de 60 do século XX, com objetivos de desenvolvimento de práticas de
conservação do solo, pelo Engenheiro Agrónomo Araújo Baptista (Roxo, 1994).
O estudo desta problemática viria a evoluir lentamente, intensificando-se apenas a
partir da década de 80 do século passado.
Foi neste período que também começou a despontar o interesse pelo estudo da erosão
dos solos ocorrida em áreas afetadas por incêndios florestais. Efetivamente, a década
de 70 do século XX viu surgir um novo fenómeno relacionado com o crescimento do
número de incêndios florestais e o aumento significativo de área ardida, na sequência da
desestruturação do mundo rural e de diversas mudanças que vieram a afetar de forma
indelével a floresta portuguesa e, consequentemente, os solos dessas regiões (BentoGonçalves et al., 2010; Bento-Gonçalves, 2021).
Assim, tornou-se fundamental aprofundar a investigação ainda insípida sobre os
impactes dos incêndios florestais sobre os solos, uma vez que eles se traduziam não só
na perda da componente mineral do solo, mas também dos nutrientes necessários para
a regeneração da vegetação. De facto, a erosão da camada superior dos solos após o
fogo conduz à remoção da parte dos solos onde se localizam, na maior parte dos solos
portugueses, os únicos nutrientes existentes (Bento-Gonçalves et al., 2008).

A investigação da erosão dos solos em áreas ardidas em Portugal
A ocorrência e o incremento de incêndios florestais em território nacional nas décadas
finais do século XX veio despertar para os enormes e diversos impactes decorrentes
destas catástrofes (Lourenço, 1986a). Dentre eles, cedo se constatou a importância dos
diretamente e indiretamente atuantes sobre os solos.
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Lourenço (1990) identificou os diferentes impactes ambientais decorrentes dos
incêndios florestais, distinguindo aqueles que ocorrem imediatamente com o fogo daqueles
que ocorrem posteriormente, constatando-se que em ambos os momentos ocorrem
importantes impactes sobre os solos. Realçam-se, dentro dos primeiros, os relacionados
com as caraterísticas intrínsecas dos solos (textura, porosidade, permeabilidade, entre
outras), com a infiltração, escorrência ou com os nutrientes. Os impactes subsequentes aos
incêndios traduzem-se, acima de tudo, pelos processos de erosão dos solos, associados ou
não à posterior preparação dos terrenos para plantações (Vieira e Bento-Gonçalves, 2015).
Contudo, o estudo destes fenómenos erosivos associados à ocorrência de incêndios
florestais apenas ganhou destaque a partir do momento em que o próprio estudo dos
incêndios se tornou relevante, particularmente ao nível das ciências florestais e, também,
no contexto da Geografia. Os trabalhos pioneiros nesta temática em Portugal foram
introduzidos por Fernando Rebelo (1980), ao analisar as “Condições de tempo favoráveis
à ocorrência de incêndios florestais – análise de dados referentes a Julho e Agosto de 1975
na área de Coimbra”, e posteriormente aprofundados por Luciano Lourenço, abordando
várias perspetivas de estudo dos incêndios florestais, e apresentados em eventos científicos
(Lourenço, 1986a, 1986b; Lourenço et al., 1987a, 1988a, 1988b, 1988c) ou publicados
em forma de artigos científicos ou capítulos de livros (Xavier-Viegas et al., 1987, 1988;
Xavier-Viegas e Lourenço, 1988; Lourenço, 1988a, 1988b, 1989a, 1990, 1991).
Consequentemente, também as problemáticas diretamente relacionadas com as consequências nos solos foram abordadas. Na realidade, alguns dos estudos pioneiros sobre estas
temáticas foram desenvolvidos, na serra da Lousã, por investigadores da Universidade de
Coimbra e coordenados por Luciano Lourenço (Lourenço, 1988c, 1988d, 1988e, 1989b).
Já nos anos 90, na Universidade de Aveiro, sob coordenação de Celeste Coelho e em
parceria com a University College of Swansea (Reino Unido), Universidad Politecnica
de Madrid (Espanha) e a University of Plymouth (Reino Unido), se desenvolveram
estudos versando os processos erosivos em áreas ardidas. Resultado desta colaboração
foram as investigações desenvolvidas no âmbito do projeto IBERLIM (EV5V-0041 Land
Managment Practices and Erosion Limitation in Contrasting Wildfire and Gullied Locations
in the Iberian Peninsula, financiado pela Commission of the European Communities
under its Technological and Natural Risks Programme), cujo objetivo principal era
identificar as práticas de utilização do solo menos prejudiciais nas áreas em estudo e
ensaiar a possibilidade da sua generalizada aplicação na região Mediterrânea (Coelho
et al., s/d). Outros projetos posteriores permitiram o aprofundamento da investigação
nestas temáticas (Erosfire, 2005-2008; Recover, 2007-2010; Erosfire II, 2007-2011).
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Nas décadas seguintes, para além dos referidos anteriormente, outros investigadores
da área científica da Geografia se mobilizaram para a pesquisa destas problemáticas,
estabelecendo relações com as equipas já existentes em Portugal ou estabelecendo e
integrando redes de colaboração internacionais. É o caso dos presentes autores, que há
mais de duas décadas têm desenvolvido investigação sobre incêndios florestais e processos
erosivos em áreas ardidas, colaborando frequentemente com outros investigadores
nacionais e estabelecendo redes nacionais de investigação da relação entre incêndios
florestais e erosão dos solos, como é o exemplo da RIS – Rede Incêndios-Solo, promovida
no âmbito da Riscos - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança. A
nível internacional, para além das colaborações com outros investigadores e centros de
investigação, é de realçar a integração em rede de investigação como a Fuegored ou a
FESP-IN, ambas dedicadas ao estudo destas problemáticas específicas.
Estas iniciativas têm permitido o desenvolvimento do conhecimento relativo aos
processos erosivos pós-fogo, fatores e condicionantes, permitindo avançar também na
definição de métodos e estratégias para a mitigação dos seus efeitos.

O contributo do Professor Luciano Lourenço
Vários dos trabalhos iniciais desenvolvidos por Luciano Lourenço se focaram precisamente
no estudo dos processos erosivos ocorridos após incêndios florestais, sendo extremamente
relevante o seu contributo para a análise desta temática numa perspetiva geográfica.
Apesar da significativa produção científica desenvolvida por Luciano Lourenço sobre
este tema se basear fundamentalmente em trabalho de campo e em experimentação, não
podemos deixar de fazer referência a uma das primeiras publicações relacionada com a
erosão pós-incêndios, e que correspondeu a um conjunto de visitas realizadas a centros de
investigação que na altura se dedicavam já ao estudo destes processos em Espanha.
Com efeito, o relatório produzido em 1987 sobre os “Estudos sobre erosão dos
solos em consequência de incêndios florestais nas universidades de Barcelona, Valencia
e Múrcia (Espanha)” reporta a experiência da observação das metodologias de campo de
quantificação dos processos erosivos então desenvolvidas pelos investigadores das referidas
universidades espanholas (Lourenço et al., 1987b).
A concluir este relatório, referiam os autores algo que ainda é atual e que se pode
generalizar a todo o território português continental: “[…] infelizmente, no Centro de
Portugal, a causa que permite a mobilização dos solos é sobejamente conhecida. São os incêndios
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florestais, os grandes responsáveis pelos milhares de toneladas de solos arrancados todos os anos,
inexoravelmente, às nossas serras” (pág. 11).
É neste contexto que surge um dos estudos pioneiros desenvolvido nestas matérias
em Portugal, iniciado em 1988, e implementado na serra da Lousã (centro de Portugal),
envolvendo uma equipa de investigadores da Universidade de Coimbra sob a coordenação
do Prof. Luciano Lourenço (Vieira et al., 2016).
A investigação desenvolvida tinha como objetivo quantificar a erosão produzida
naquela região na sequência de incêndios florestais e da consequente mobilização
superficial dos solos para reflorestação, estabelecendo comparação com situações em que
estes se encontram protegidos tanto pela floresta, como pelo mato. Para o efeito foram
instaladas, em 1988, parcelas experimentais (fig. 1) (Lourenço e Monteiro, 1989b).

Fig. 1 - Representação
simplificada de uma parcela
experimental (Fonte: Extraído
de Lourenço, 2001).
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Desta investigação resultaram diversas publicações, apresentando as metodologias e os
resultados da monitorização e quantificação da erosão:
•

Instalação de parcelas experimentais para avaliação da erosão produzida na
sequência de incêndios florestais (Lourenço e Monteiro, 1989b);

•

Quantificação da erosão produzida na serra da Lousã na sequência de incêndios
florestais (Lourenço e Monteiro, 1989a);

•

Avaliação da erosão dos solos produzida na sequência de incêndios florestais
(Lourenço, Bento Gonçalves e Monteiro, 1990).

Importantes foram também os textos relativos a metodologias e técnicas relevantes para
o estudo dos processos erosivos em áreas afetadas pelos incêndios florestais, destacandose, para além dos anteriormente referidos, os referentes à proposta de métodos para o
levantamento microtopográfico:
•

Perfiladores para levantamento de microformas do relevo (Lourenço, 1999) (fot. 1);

•

Instrumentos e técnicas simples usadas no campo para medir os efeitos da actuação
dos processos geomorfológicos (Lourenço, 2001).

Fot. 1 – Utilização do perfilador topográfico (Fonte: Luciano Lourenço, 1988).
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Por fim, importante também a análise de casos de estudo concretos, reveladores de
processos erosivos intensos promovidos por episódios pluviométricos extraordinários e
com resultados catastróficos, quer em termos de degradação dos solos, quer em termos
de destruição de infraestruturas antrópicas, difundidos através das seguintes publicações:
•

Evolução de vertentes e erosão dos solos, nas serras de xisto de centro de Portugal,
em consequência de incêndios florestais. Análise de casos observados em 1987
(Lourenço, 1988c);

•

Efeitos do temporal de 23 de Junho de 1988 na intensificação da erosão das
vertentes afectadas pelo incêndio florestal de Arganil/Oliveira do Hospital
(Lourenço, 1988e);

•

Erosion of agro-forester soil in mountains affected by fire in Central Portugal
(Lourenço, 1989b);

•

The study and measurement of surface flow and soil erosion on slopes affected by
forest fires in the Serra da Lousã (Lourenço e Bento-Gonçalves, 1990);

•

Fenómenos de erosión/acumulación como consecuencia de incendios forestales
(Lourenço, 1993).

A sua colaboração com diversos investigadores e outros grupos de investigação
O Prof. Luciano Lourenço teve a oportunidade de colaborar, no contexto dos estudos
da erosão dos solos em áreas ardidas, com diversos investigadores e grupos de investigação.
Vários dos trabalhos iniciais relacionados com esta temática foram precisamente realizados
no âmbito do Grupo de Mecânica dos Fluidos, no qual colaborou com investigadores de
diversas formações, tendo produzido inúmeros trabalhos relevantes (Lourenço, 1988c;
Lourenço e Monteiro, 1989a, 1989b; Xavier-Viegas et al., 1987, 1988).
Mais tarde, na sequência de um projeto de investigação com financiamento da União
Europeia, desenvolveu colaboração com geógrafos da Faculdade de Letras da Universidade
do Porto e de outras instituições de Espanha e França. No âmbito do projeto TERRISC,
direcionado para a “Recuperação de paisagens de socalcos e prevenção de riscos naturais”,
foi pertinente a análise da ocorrência de incêndios florestais nas áreas selecionadas para o
estudo e consequente investigação dos processos erosivos aí ocorridos (Lourenço, 2006;
Lourenço et al., 2006a, 2006b).
Mais recente foi a colaboração estabelecida com os presentes autores, investigadores
da Universidade do Minho, que resultou em investigação em diversos domínios dos riscos
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naturais, maioritariamente dos incêndios florestais, incluindo também a problemática da
erosão dos solos em áreas ardidas e medidas de mitigação. Neste âmbito é de salientar a
produção no âmbito do projeto Soil Protec, bem como outros trabalhos de colaboração
desenvolvidos, como são exemplo os seguintes textos:
•

The importance of pine needles in reducing soil erosion following a low/medium
intensity wildfire in Junceda (Portugal) – an experimental design (BentoGonçalves et al., 2011);

•

Soil Erosion After Wildfires in Portugal: What Happens When Heavy Rainfall
Events Occur? (Lourenço et al., 2012);

•

Soil Protec - Emergency measures to protect soils after forest fires (BentoGonçalves et al., 2012a);

•

Soil Protec – Medidas de emergência para proteção do solo pós-incêndios.
Desenho experimental (Bento-Gonçalves et al., 2012b);

•

Medidas de mitigação da erosão em canais: aplicação em áreas ardidas no NW de
Portugal (Vieira et al., 2012a);

•

Medidas de mitigação da erosão pós-incêndios aplicadas em canais (NW de
Portugal) (Vieira et al., 2012b);

•

Medidas de emergência para proteção do solo após incêndios florestais.
Resultados preliminares de algumas experiências na serra do Gerês (BentoGonçalves et al., 2013);

•

Soil erosion after forest fires: evaluation of mitigation measures applied to drainage
channels in the northwest of Portugal (Vieira et al., 2014).

Conclusão
Pela necessariamente sintética exposição que efetuámos facilmente constatamos a
importância e o caráter pioneiro da investigação desenvolvida pelo Professor Luciano
Lourenço no âmbito dos processos erosivos desencadeados na sequência dos incêndios
florestais em Portugal.
De facto, quer individualmente quer pelas parcerias que foi estabelecendo, a nível
nacional e internacional, contribuiu de forma significativa para o avanço da compreensão
destes fenómenos, suas consequências e identificação e avaliação de técnicas e estratégias
para a sua mitigação.
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Resumo
Este trabalho teve como objectivo avaliar a dinâmica temporal do armazenamento
de carbono nos compartimentos solo, horizonte orgânico e biomassa da vegetação
arbustiva, na sequência da aplicação de um fogo controlado, numa área de matos do
Parque Natural de Montesinho, NE Portugal. Em 11 locais distribuídos aleatoriamente,
foi avaliada a biomassa das espécies arbustivas e do horizonte orgânico e colhidas
amostras de solo, antes do fogo controlado, dois meses, seis meses e três anos pós-fogo.
Trinta e seis meses após o fogo, o carbono armazenado na biomassa aérea das espécies
arbustivas (7,4 Mg C ha-1) e nos horizontes orgânicos (1,6 Mg C ha-1), representa cerca
de metade do carbono armazenado na situação original (antes do fogo controlado). Em
oposição, o solo registou um aumento de 10% da quantidade de carbono (6,4 Mg ha-1).
Palavras-chave: Matos, fogo controlado, solo, carbono.

Abstract
Carbon storage dynamics in mountain scrubland areas: effect of prescribed fire. This
research focused in effects of a prescribed fire (PF), which was applied in Montesinho
Natural Park (PNM), NE Portugal, in temporal dynamics of carbon storage in
mineral soil, litter and shrub biomass. In 11 plots randomly distributed, shrub
biomass and organic horizon were evaluated and soil samples were collected before
the controlled fire, two months, six months and three years after prescribed fire.
Thirty-six months after the PF carbon storage in aboveground biomass of shrub
species (7.4 Mg C ha-1) and litter (1.6 Mg C ha-1) is about on half when compared
with original situation (before PF). In contrast, the mineral soil recorded a 10%
carbon increase (6.4 Mg C ha-1).
Keywords: Shrubs, prescribed fire, soil, carbon.
DOI: https://doi.org/10.34037/978-989-9053-06-9_1.2_09
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Introdução
A elevada ocorrência de incêndios florestais na região mediterrânea está, em parte,
relacionada com profundas alterações do uso da terra, nomeadamente o abandono da
agricultura que proporciona o aumento de áreas cobertas por matos e a redução de espaços
abertos, resultando numa acumulação de biomassa e consequente aumento do risco de
incêndio (Lourenço, 2011; Ferreira-Leite et al., 2013; Fonseca et al., 2017). A aplicação
do fogo controlado em áreas de matos com vista à criação de faixas de descontinuidade
da vegetação e protecção dos povoamentos florestais é uma prática relativamente comum
no Parque Natural de Montesinho (PNM), NE de Portugal (IPB / ICN, 2007; Fonseca
et al., 2017). Nesta região, o solo é um recurso qualitativamente escasso, com especial
realce para as áreas marginais onde predominam os matos (Figueiredo, 2002). A proteção
do solo é essencial devido à sua importância na provisão de serviços ecossistémicos,
designadamente o armazenamento de carbono, sendo o solo o maior reservatório de
carbono na biosfera terrestre (José, 2009).
Durante o fogo, o coberto vegetal e os horizontes orgânicos do solo são total ou
parcialmente consumidos e os horizontes minerais são aquecidos, o que pode conduzir a
modificações das propriedades físicas, químicas e biológicas do solo. O efeito produzido
no teor de matéria orgânica do solo é muito variável e depende de vários fatores, incluindo
tipo, severidade, intensidade e duração do fogo (Shakesby et al., 2013). Dependendo da
severidade do fogo, a matéria orgânica pode sofrer uma leve destilação, carbonização ou
oxidação completa, traduzindo-se em relevantes efeitos a nível do ciclo biogeoquímico do
carbono (Certini, 2005).
O presente trabalho teve como principal objectivo avaliar o impacto do fogo controlado
na dinâmica temporal do armazenamento de carbono em comunidades arbustivas de
montanha da região mediterrânea.

Material e Métodos
O presente estudo decorreu, numa área de montanha coberta por matos
(41°53’57.06”N, 6°40’55.39”W), localizada no Parque Natural de Montesinho (PNM),
NE Portugal (fig. 1), que foi submetida a fogo controlado de acordo com o plano de
gestão do PNM. Trata-se de uma área de planalto a 800 m de altitude, com temperatura
média anual de 12ºC e precipitação média anual de 850 mm, concentrada de outubro a
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abril (Agroconsultores & Coba, 1991). Os solos integram-se na unidade solo Leptossolos
úmbricos de xisto, com elevado teor de elementos grosseiros, textura média, ácidos e com
teor médio a alto de matéria orgânica na camada superficial (Agroconsultores & Coba,
1991; Fonseca et al., 2017).

Fig. 1 - Localização da área de estudo no Parque Natural de Montesinho.

Foi realizado o levantamento da vegetação no terreno, antes da aplicação do fogo
controlado, tendo sido identificadas manchas com clara dominância de espécies
representativas das principais comunidades de matos do PNM (IPB/ICN, 2007). A
abundância relativa das espécies arbustivas foi avaliada em parcelas de 70 × 70 cm em 11
locais distribuídos aleatoriamente no terreno, verificando-se que 44% da superfície estava
ocupada por urze (Erica australis), 30% por carqueja (Chamaespartium tridentatum) e
26% por esteva (Cystus ladanifer).
O armazenamento de carbono no sistema foi avaliado antes do fogo controlado
(AF), dois meses (DMAF), seis meses (SMAF) e três anos (TAAF) após o fogo, nos
compartimentos biomassa aérea e subterrânea das espécies arbustivas, horizonte orgânico
e solo mineral. A ação do fogo não foi uniforme, apresentando a carqueja e a urze um
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fator de combustão de 80%, e parte significativa das manchas de esteva resistiram à
passagem do fogo, com um fator de combustão de 50%. A severidade do fogo foi estimada
qualitativamente com base na presença de materiais incompletamente queimados e no
nível de combustão do horizonte orgânico (Persons et al., 2010).
Antes do fogo controlado, nas 11 parcelas referidas anteriormente, procedeu-se ao
corte da vegetação arbustiva, que foi separada por espécies, determinado o peso fresco
no campo e retiradas subamostras que foram secas a 65ºC durante 72 h, com vista à
determinação da quantidade de matéria seca por unidade de área (Mg ha-1). Após o
fogo controlado (DMAF, SMAF e TAAF), a biomassa aérea das espécies arbustivas foi
estimada a partir da Equação 1 proposta por Rambal (2001), para áreas de matos da
região mediterrânea submetidas a perturbações naturais ou antrópicas.
BA = 2880 (1 - e -0,0896t)

Equação 1

onde BA é a biomassa aérea (g m-2); t é o tempo em anos.
A biomassa das raízes (BR) foi quantificada com base na relação BR / BA de 2,48
para a espécie Erica australis e 0,60 para as espécies Chamaespartium tridentatum e Cystus
ladanifer, valores obtidos por Fonseca et al. (2012), na mesma área geográfica onde
decorreu o presente estudo.
A matéria seca das espécies arbustivas foi convertida em carbono (expresso em Mg
C ha-1), multiplicando estes valores pela concentração de carbono na matéria seca.
Considerou-se uma concentração média de carbono na BA de 55,8% e de 53,6% na BR,
valores obtidos por Fonseca et al. (2012) num trabalho desenvolvido a cerca de 5 km de
distância do local onde se desenvolveu o presente estudo.
Após o corte da vegetação foi realizada a medição da espessura do horizonte orgânico
através de 9 medições realizadas em linhas paralelas na parte superior, central e inferior
das parcelas, processo que se repetiu em todos os períodos de monitorização (AF, DMAF,
SMAF e TAAF). O armazenamento de carbono no horizonte orgânico foi estimado com
base na Equação 2 (Fonseca et al., 2012).
CHO = 0,1229 EHO + 0,0437

r2 = 0,81; P < 0,000

Equação 2

onde CHO é o carbono armazenado no horizonte orgânico; EHO é a espessura do
horizonte orgânico
Também nas 11 parcelas foram colhidas amostras de solo perturbadas (avaliação da
concentração de carbono e teor de elementos grosseiros) e não perturbadas (avaliação da
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densidade aparente), nas profundidades 0-5, 5-10 e 10-20 cm. A quantidade de carbono
armazenada no solo (CS, Mg ha-1) foi calculada multiplicando a concentração de carbono
(CC) pela densidade aparente (DAP) e espessura da camada (z) com correção para o
conteúdo de elementos grosseiros (EG), usando a Equação 3.
Cs= zCc (DAP - 2,65 EG/100)

Equação 3

O Carbono total armazenado no sistema (CT) por unidade de área (Mg ha-1), foi
obtido a partir do somatório do teor de carbono nos diferentes compartimentos:
CT = CB + CHO + CS
onde CB é a quantidade de carbono armazenada na biomassa aérea e radicular das
espécies arbustivas; CHO é a quantidade de carbono armazenada no horizonte orgânico;
CS é a quantidade de carbono armazenada no solo.
O tratamento estatístico da informação incluiu estatística descritiva, análise de
variância e testes de comparação de médias (Tukey, p <0,05).

Resultados e Discussão
Armazenamento de carbono na biomassa das espécies arbustivas
A acção do fogo não foi uniforme, apresentando as espécies E. australis e C. tridentatum
um fator de combustão de 80%, enquanto a espécie C. ladanifer revelou maior resiliência,
com um fator de combustão de 50%. A figura 1 traduz o efeito do fogo controlado no
armazenamento de carbono na biomassa aérea (BA) das espécies E. australis, C. ladanifer
e C. tridentatum durante o período de monitorização (três anos).
Antes da aplicação do fogo (AF), observa-se que a espécie E. australis armazena na
BA uma quantidade de carbono significativamente superior à das restantes espécies. Nos
períodos de amostragem 2 meses (DMAF) e 6 meses (SMAF) pós-fogo, a E. australis perdeu
cerca de 4 Mg C ha-1, armazenando ao fim de 36 meses (TAAF) cerca de metade do carbono,
comparativamente à situação original. As espécies C. ladanifer e C. tridentatum tiveram um
comportamento idêntico entre si ao longo do período de amostragem, com perdas de 2 Mg
C ha-1 ao fim de 2 e 6 meses e de 1 Mg C ha-1 no final do período experimental.
De acordo com os critérios estabelecidos por Persons et al. (2010), o fogo foi de
baixa severidade, assumindo-se que este não produziu efeitos nos sistemas radiculares das
119

C. ladanifer

E. autralis

Felícia Fonseca, Diego Silva, Zulimar Hernández, Ana Caroline Royer, Tomás de Figueiredo
Dinâmica do armazenamento de carbono em áreas de matos de montanha: efeito do fogo controlado

AF

5,1c

DMAF

1,1a

SMAF

1,3a

TAAF

2,7b

AF

4,0b

DMAF

2,1a

SMAF

2,2a

C. tridentatum

TAAF

3,0a

AF
DMAF

2,6b
0,6a

SMAF

0,7a

TAAF

1,7a

Fig. 2 – Carbono
armazenado (Mg ha-1) na
biomassa aérea das espécies
Erica australis, Cystus
ladanifer e Chamaespartium
tridentatum. Antes do fogo
(AF), dois meses (DMAF),
seis meses (SMAF) e três
anos (TAAF) pós-fogo. Para
cada espécie, valores médios
com a mesma letra não
diferem significativamente
(p > 0,05)

espécies em estudo. Neste sentido, a quantidade de carbono armazenada na biomassa das
raízes (BR) manteve-se constante ao longo do período experimental (fig. 3). Na situação
original (AF), a quantidade de carbono armazenado na BR era significativamente superior
para a espécie E. australis (12,1 Mg ha-1), representando 70% do carbono total armazenado
na biomassa. Para as restantes espécies (C. ladanifer e C. tridentatum) a BR registou cerca
de um terço (36%) do carbono armazenado na biomassa. Os resultados obtidos sugerem
que a produção relativa de BA e BR é controlada por padrões de desenvolvimento
específicos de cada espécie (Gedroc et al., 1996).
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Fig. 3 - Carbono armazenado
(Mg ha-1) na biomassa das
raízes das espécies Erica
australis, Cystus ladanifer e
Chamaespartium tridentatum,
ao longo do período
experimental. Valores médios
com a mesma letra não
diferem significativamente
(p > 0,05).
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Armazenamento de carbono no horizonte orgânico
Os horizontes orgânicos registaram perdas de carbono (fig. 4), por um lado devido
ao fogo, e por outro devido aos processos erosivos. Parte dos resíduos orgânicos foram
transportados para fora do sistema ou acumulados em pequenas depressões, ficando a
superfície do solo parcialmente nua. Ao fim de 36 meses (TAAF) o carbono armazenado
no horizonte orgânico era sensivelmente metade do registado na situação pré-fogo (AF).
Apesar, do reduzido contributo para o total de carbono armazenado no sistema, o horizonte
orgânico é um importante componente do ciclo de carbono (Ordóñez et al., 2008).
3,5
3,06b

Carbono (M g ha-1)

3
2,5
2

1,60a

1,5
1

0,97a

1,02a

D M AF

SM AF

0,5
0
AF

TAAF

Fig. 4 - Carbono
armazenado (Mg ha-1)
nos horizontes orgânicos.
Antes do fogo (AF), dois
meses (DMAF), seis meses
(SMAF) e três anos (TAAF)
pós-fogo. Valores médios
com a mesma letra não
diferem significativamente
(p > 0,05).

Armazenamento de carbono no solo
Dois meses após o fogo (DMAF), em todas as profundidades verificou-se um ligeiro
aumento de carbono no solo, porém não significativo do ponto de vista estatístico (Tabela
I). Este aumento pode dever-se à deposição de cinzas e da decomposição do material
orgânico que não sofreu combustão completa (González-Pérez et al., 2004; Fonseca
et al., 2017). Seis meses após o fogo (SMAF), a quantidade de carbono registou uma
redução, também pouco perceptível, nas camadas mais superficiais, voltando a aumentar
novamente 36 meses após o fogo (TAAF), resultando num balanço final positivo (6,4 Mg
ha-1). Estes aumentos de carbono no solo, embora não significativos, são extremamente
importantes para a conservação do recurso solo e das suas funções ambientais e produtivas
(Fonseca et al., 2019). Os efeitos do fogo na matéria orgânica do solo ainda não são
totalmente conhecidos, não sendo possível descrever com precisão a dinâmica quantitativa
e qualitativa do carbono pós-fogo (Armas-Herrera et al., 2016).
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Tabela I - Carbono armazenado (Mg ha-1) nas camadas minerais do solo. Antes do fogo (AF), dois
meses (DMAF), seis meses (SMAF) e três anos (TAAF) pós fogo. Para a mesma profundidade,
valores médios com a mesma letra não diferem significativamente (p > 0,05).
Prof (cm)

Período experimental
AF

DMAF

SMAF

TAAF

0-5

20,9 ± 1,7

5-10

17,0 ± 3,2a

17,2 ± 4,1a

16,7 ± 2,9a

17,9 ± 4,5a

10-20

26,2 ± 7,1a

28,8 ± 8,8a

26,6 ± 6,9a

30,6 ± 9,6a

a

21,2 ± 2,8

20,2 ± 1,9

a

22,0 ± 3,2a

a

Armazenamento de carbono no sistema
Apesar das perdas de carbono verificadas na biomassa da vegetação arbustiva e
no horizonte orgânico, o aumento de carbono observado no solo foi suficiente para
compensar aquelas perdas, mostrando o sistema ao fim de 36 meses, um valor total
de carbono armazenado ligeiramente superior (95,3 Mg ha-1) ao registado na situação
original (94,7 Mg ha-1) (fig. 5).
O solo representa o maior reservatório de carbono, armazenando mais de 68% do
carbono no sistema. Na biomassa da vegetação o carbono não ultrapassa os 29% e a
contribuição do horizonte orgânico é muito pouco expressiva, representando menos de
3% do total de carbono armazenado.
Com base nos resultados apresentados, verifica-se que as comunidades de matos
constituem importantes reservatórios de carbono terrestre. Mais atenção deve ser prestada
aos serviços ecossistémicos associados a estes ecossistemas (Fonseca et al., 2012).

Solo
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Fig. 5 - Carbono total
(Mg ha-1) armazenado no
sistema. Antes do fogo
(AF), dois meses (DMAF),
seis meses (SMAF) e três
anos (TAAF) pós-fogo.
Valores médios com a
mesma letra não diferem
significativamente
(p > 0,05).
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A variação do armazenamento de carbono em relação à situação antes da aplicação
do fogo, mostra perdas de 7,4 e 10,8 Mg C ha-1 ao fim de 2 (DMAF) e 6 meses (SMAF),
respetivamente e ganhos de 0,7 Mg C ha-1 ao fim de 36 meses (TAAF) (fig. 6).
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Fig. 6 - Variação do carbono
armazenado (Mg ha-1) ao longo
do período experimental (dois
meses (DMAF), seis meses
(SMAF) e três anos (TAAF)
pós fogo), comparativamente à
situação original (AF).

3,2
0

5

10

Conclusões
Os resultados mostram uma elevada redução do teor de carbono armazenado na
biomassa da vegetação arbustiva e nos horizontes orgânicos do solo, com perdas de
cerca de 5,7 Mg ha-1 ao fim de três anos. O carbono armazenado no solo mostrou um
comportamento diferente com tendência de aumento, apresentando um acréscimo de
6,4 Mg ha-1 no final do período experimental. Dois meses após o fogo a taxa anual de
perda de carbono era de 43,5 Mg ha-1 ano-1 contra 21,5 Mg ha-1 ano-1 após seis meses,
apresentando um ganho de 0,24 Mg ha-1 ano-1 ao fim de três anos.
Apesar da severidade do fogo controlado ter sido classificada de baixa, três anos após
a sua ocorrência ainda são visíveis os efeitos no armazenamento de carbono no sistema.
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Abstract
The development programs have been carried out to deal with the degradation
phenomena since 1960 in Rif Mountains in northern Morocco. These conservation
and preservation projects of natural resources implemented using either mechanical
or biological techniques.
The objective of this text is to evaluate the strategy undertaken for water and soil
conservation to curb poor land-use practices and to assess the investment in water and
soil conservation actions adopted the administrative approach that does not involve the
locals by encouraging their effective participation in the identification, formulation,
programming, execution, and monitoring of the actions to be carried out.
Keywords: Development projects, degradation, management, arid and semi-arid
Areas, Rif, Morocco.

Resumo
Sessenta anos de projetos de desenvolvimento e combate à degradação do meio ambiente
e dos recursos naturais em áreas áridas e semi-áridas nas montanhas Rife em Marrocos. Os
programas de desenvolvimento têm sido realizados para lidar com o fenómeno da
degradação desde 1960 nas montanhas Rife, no norte de Marrocos. Esses projetos de
conservação e preservação de recursos naturais têm sido implementados por meio de
técnicas mecânicas ou biológicas.
O objetivo deste texto é avaliar a estratégia empreendida para a conservação da água
e do solo para conter as práticas inadequadas de uso da terra e avaliar o investimento em
ações de conservação da água e do solo adotadas, com abordagem administrativa que
não envolva a população local, incentivando sua participação efetiva na identificação,
formulação, programação, execução e monitoramento das ações a serem realizadas.
Palavras-chave: Projetos de desenvolvimento, degradação, gestão, áreas áridas e semi-áridas,
Rife, Marrocos.
DOI: https://doi.org/10.34037/978-989-9053-06-9_1.2_10
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Introduction
The conservation of soil fertility and water quality has generally been a problem for
all civilizations (Parr et al., 1992). As soon as the population concentrates, it increases
the demand for food, fiber and energy, thereby accelerating the clearing of land around
settlements, compacting the soil through overgrazing, roads and settlements, and
denuding and restructuring the surface. The result is an increase in runoff and the load
on the soil, the stripping of the humid horizon from the soils, the gullying of slopes,
increased river peak flows and bank degradation, siltation of dams, canals and harbours,
and the general degradation of the environment (El Motaki et al., 2019b).
Natural and environmental resources are an asset, whose degradation can be a constraint
to human, economic development and often a threat to social stability. Awareness about
the interactions between human pressures on land and loss of natural capacities to sustain
human well-being is still often missing, although, some programs were established to reduce
the degradation in the Central Rif Mountains in Northern Morocco (Fay, 1993).
This study is seeking the analysis of promising marginalized and mountain areas for
new development dynamics by studying projects carried out in northern Morocco for the
development of the environment and heritage, in the human and territorial development
effort. Thus, the protection of natural resources and biodiversity must be accompanied
by enhancement of sites of ecological interest, such as Oudka mountain, through various
activities by ensuring the conservation and the sustainability of the natural environment
of Rif, previously precarious.

Objectives
This study aims to:
•

Identify appropriate land management strategies that minder the impact of
natural events;

•

Develop a methodological framework to evaluate the efficiency of adopted
land management opportunities in their particular spatial context and to derive
strategies for restructuring the landscape;

•

Assess the socio-economic impacts of adapted land management and land use
planning, considering added values for public security on the one side and
additional costs or income losses for the rural population on the other.
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Implement natural and socio-economic factors into the social-ecological system
to assess the efficiency of different governance instruments for improved land use
with regard to behavioural responses of the local communities.

Study area
The study area located in Northern Morocco, bounded to the North by the
Mediterranean Sea, to the south by the Prerif zone, in the Western part is limited by
the Western Rif and to the east by the Eastern Rif (fig. 1). This division was designed
by several researchers based on different criteria and especially the geological structure
(Morel, 1987). The Central Rif is undoubtedly the region most affected by various types
of degradation, these phenomena, which have a considerable impact on the natural
environment, are also a major and permanent threat to the environment and society.

Fig. 1 - Localization of study area in Northern Morocco.
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Geological structure
The Rif mountain chain constituting the Southern branch of the Gibraltar arch
borders the Alboran basin (SW of the Western Mediterranean). The current evolution is
complex and results from multiple orogenic processes (burial, exhumation and rifting),
In relation with the convergence between the Eurasian and African lithospheric plates.
The study area of Central Rif mountain is divided into three big geological categories
(Asebriy et al., 1987; Maurer, 1968). In the Northern part, we find the Intrarif zone in
direct contact with the flysch zone limited by Mediterranean Sea, in the southern part
there is the Prerif area and in the middle, part the Mesorif domain (fig. 2).
Ghomarids. However, they are involved in contacts of Ghomarid nappes and based on
their petrographic characteristics (many conglomerates and sandstones which imply important
reliefs and intense erosion), they are also involved in the contact of Ghomarid nappes.

Fig. 2 - Geological structure of Central Rif mountain
(Source: Extracted and adapted from Suter , Mattauer, 1964).
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Climate: Dynamic Generator Factor
The Rif Central Mountain is subjected to Mediterranean influence in the North,
oceanic on the West and continental in the centre. The available rainfall data shows that
the quantity rises in parallel with the altitude from the hills of the Prerif in the south to the
Rif mountains in the North of the study area toward the Mediterranean Sea. The rainfall
annual average of the study area varies between 600 mm/year and 1500 mm/year (Table I).
The variability of the annual rainfall in the study area reached more than 100% between
the two stations localized in two extremes borders of the study zone (fig. 3 and 4).
Table I - Characteristics of climatic stations in the study area.
Climatic Station

Altitude
in m

x

y

z

Serie

Annual average
in mm

Jbel Oudka

1115

4.433

4.49

1115

1979-2013

1472

Galaz

214

4.333

4.47

214

1980-2013

654

Source: ABHS, 2014.

Fig. 3 - Variability of the annual rainfall at Jebel Oudka climatic station in the North of the
study area zone.

Fig. 4 - Variability of the annual rainfall at Galaz climatic station South of the study area zone.
129

Hanifa El Motaki, Abdelhak El-fengour and Aissa El Bouzidi
Sixty years of the development projects and combating the environment and
natural resources degradation in arid and semi-arid areas in Rif mountains in Morocco

The lowest values of the precipitation are observed in the southern zone and more
precisely in the Prerif, on the other hand, the highest values are observed in the heart of the
Rif chain, particularly at Jbel Oudka station where the precipitation exceeded 1500 mm/year.
This statistical study series show that the coefficient of variation of annual rainfall generally
increases from the South to the North. It is strongly influenced by relief nature.

Relief and morphology
The objective of the analysis of these parameters is, to characterize the factors of
degradation of environments and natural resources, and the topographic factor remains
the most relevant. Because the relief plays a very important role in the spatial distribution
of precipitation and highlights the influence of altitude, and consequently aggravates and / or
reduces the risk of deterioration of natural resources depending on surface morphology.
The altitude of the study area varies between 76 in the bottom of the Ouerrha valley and
the summit of the Tidrine mountain in which the altitude reached 2456m. Based on the
available data, the distribution of the relief has a relevant influence on the rainfall (fig. 5).

Fig. 5 - Relationship between the relief and precipitation in Rif mountain in Ouerrha watershed.
(Data source: Topographic maps of Rif mountains 1/50000).
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Central Rif: Marginalized and populated area
Northern Morocco includes: The Tangier-Tetouan-AL-Hoceima region, the provinces
of Taza and Taounate belonging to the region of Fez-Meknes and the province of Guercif
which is part of the Oriental region. These regions were created by the Decree n°2.15.10
of 20 February 2015 (fig. 6).
The Tangier-Tetouan- AL Hoceima region is located in the extreme North-West of
Morocco. It is bounded to the North by the Strait of Gibraltar and the Mediterranean
Sea, to the West by the Strait of Gibraltar and the Mediterranean Sea. the Atlantic Ocean,
to the south by the Fes-Meknes region and the Rabat-Salé-Kenitra region and to the east
by the Oriental region. The capital of the said region is the Tangier-Assilah prefecture.
The two provinces of Taza and Taounate are now part of the region of Fez-Meknes.
The latter is bounded to the north by the Tangier-Tetouan-Al Hoceima region, at the East
by the Oriental region and the West by the Rabat-Sale-Kenitra region. As for the province
of Guercif it is located in the Oriental region in the North-East of the country.

Fig. 6 - Geographical location of the territorial entities of the Rif regions in the north of
Morocco (Source: APDN 2015, non-published report).
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Demographic and Spatial Imbalance
Administratively, the Rif region was divided in 2014 into two parts (in 2009 there
were more than 4.8 million inhabitants constituting 14-15% of the total population of
the country) (Table II). The estimated population of the Tangier-Tetouan-AL Hoceima
region was estimated in 2014 at nearly 3.5 million inhabitants. As for the provinces of
Taza, Taounate and Guercif, the total population was estimated in the same year at nearly
1.4 million inhabitants (RGPH, 2015).
Table II - Population Distribution in the Rif Regions of Northern Morocco in 2010.
Region/Provinces

Total Population

Rural Population

Urban Population

Taza - Al Hoceima - Taounate
Al Hoceima
Taounate
Taza - Guercif
Tangier - Tetouan
Chefchaouen
Fahs-Anjra
Larache
Tangier-Assilah
M’Diq-Fnideq
Tetouan
Ouezzane
Total Nord
% Nord/National

1844
412
678
754
2976
563
108
484
846
105
562
308
4820
15,3

1384
284
606
494
1285
499
108
248
49
2
139
240
2669
19,8

460
128
72
260
1691
64
236
797
103
423
68
2150
11,9
Source: RGPH, 2015.

Very high density and concentration of the population
The average population density exceeds 200 inhabitants/km2, i.e., five times the
national average (it should be noted, however, that the national average is pulled down
by huge territories...).
While the average density exceeds 600 inhabitants/km2 in the heavily urbanised
cities of Tangier, it does not reach 120 inhabitants/km2 in the province of Chefchaouen.
However, the rural communes of the Northern region maintain population densities
above the national average (37 inhabitants/km2) (Pateau, 2014).
According to the Directorate of Statistics, the city of Tangier receives 40% of regional
migration movements, Tetouan 30%, Larache 20% and Chefchaouen 10% (RGPH,
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2015). The municipalities of Chefchaouen and Larache welcome new inhabitants, despite
the strong attractiveness of Tangier and Tetouan, which are the most dynamic cities in
the region.
The provincial capitals remain attractive for their hinterland, at least in a first stage
of rural exodus. Nevertheless, with six out of ten departures involving inter-city travel,
migration no longer rhymes with rural exodus, far from it. Followed by Tetouan, Tangier
remains the main destination for migration in Tangier (Berriane , Moizo, 2014). Larache
does not have sufficient job opportunities to attract a significant proportion of migrants,
while Chefchaouen is located further away from the regional driving forces in rural
mountainous areas.

A fragile economy destroys environmental assets
Over the past few decades, cannabis (illegal drug) cultivation has expanded from
the Central Rif where it is historically tolerated. This specific agriculture feeds a major
international drug trafficking (Afsahi, 2017).
The Northern natural resource ecosystems are currently experiencing an increasingly
critical situation as a result of human pressures. These pressures have caused forest stands
to shrink and their density to decrease both spatially and temporally (Mohamed et al.,
2018). These pressures are the result of the increase in population in a mountainous
region and the scarcity of land for agriculture. The lack of activities other than subsistence
agriculture and extensive livestock rearing with low productivity leads the population to
undertake uncontrolled logging and clearing of wooded areas (Chouvy, 2018).

Development Projects since 1960
Some of the plans and programs cited above have a clearly stated sectoral scope.
Others, which are rarer, aim rather at a horizontal mission of integrated development,
involving several actors.
The concepts of sustainable development related to Agenda 21 and those underlying
the implementation of the programmes to combat the desertification are increasingly
becoming references and the rule in the revision and adaptation of various existing plans
and strategies (Sabir et al., 1999).
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With regard to internal mechanisms and sources of financing, several initiatives to
reform and adapt existing mechanisms to the requirements of local development have
been taken or are in the process of being undertaken (Ghanam, 2003). these measures
concern the rural development fund, the road fund, the employment fund, and so on of
young people, the communal equipment fund, as well as the reform of the agricultural
credit and farmer credit scheme and the orientation of investment by Moroccan Nationals
Abroad in economic and service activities in the rural world.

The Water Resources Mobilization Program
Morocco is a country with an essentially semi-arid climate in most of its territory.
Rainfall remains low. The rainfall regime is dominated by a strong irregularity in space
and time.
Rainfall contributions over the entire territory are estimated at nearly 150 billion m3.
The part that forms the underground and surface runoff represents only about 20% of
this rainfall, or nearly 30 billion m3 (Bouzidi et al., 2015).
Overall, Morocco has a water potential that can be mobilized under acceptable
technical and economic conditions, in the order of 20 billion m3. The per capita water
supply is already close to the threshold of 1,000 m3 /inhab/year commonly accepted
as a critical threshold indicating the emergence of water shortages and water crisis
(Balaghi et al., 2007). The efforts made in terms of design and construction of hydraulic
infrastructures have enabled the construction of more than 90 large dams with a total
capacity of around 14.3 billion m3.
Major inter-basin water transfer had been carried out to balance the distribution of
water between basins with surplus water resources and those with little. As a result, nearly
10 transfer projects are currently being carried out. These structures, which have a total
flow rate of about 175 m3/s and a length of 875 km, allow the transfer of an annual
volume of 2,185 Mm3 of water, mainly for irrigation (Laouina, 2001).
While the need for water continues to grow at an ever-increasing rate in line with
the country’s rate of development, there are major constraints on the development of
water resources such as the increasing scarcity of dam sites, the use of deeper and deeper
groundwater resources, the silting up of dams, water pollution and climatic hazards.
While the need for water continues to grow at an ever-increasing rate in line with
the country’s rate of development, there are major constraints on the development of
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water resources such as the increasing scarcity of dam sites, the use of deeper and deeper
groundwater resources, the silting up of dams, water pollution and climatic hazards.
To meet the water needs of all sectors of the economy, the water resources development
plan studies recommended an ambitious program, by the year 2030, to build 60 large dams
and around 100 small and medium dams at a rate of 2 to 3 dams per year (Laouina, 2001).

The National Plan to Combat Desertification
The National Plan to Combat Desertification was elaborated in 1986, in accordance with
the recommendations of the United Nations Conference on Desertification held in Nairobi
in 1977 (Chaker, 1997). This plan was prepared by a commission of experts composed of
representatives of the Departments of Agriculture, Public Works, Interior and Energy. The
report of the commission was validated by the ministerial departments concerned and
included in the orientation note of the economic and social development plan of the time.
The plan had two main objectives relating to the analysis of achievements and constraints
encountered in the implementation of programs to combat desertification on the one hand,
and to the proposal of a strategy to combat desertification on the other hand.
The actions proposed in the national plan to combat desertification are multiple. They
have focused on two sectors considered as priorities in the fight against desertification, namely
pastoralism and wood fuel supply. Thus, actions have been proposed for each of these two
sectors and homogeneous intervention zones have been identified (Ghanam, 2003).
The achievements of the national plan to combat desertification appear more at the
level of the originality of its approach that led to its elaboration than at the level of its
actual achievements. For the first time, a concerted and holistic approach is engaged on
the issue of natural resource degradation in the country. However, it should be pointed
out that no mechanism for implementing and following up on the recommendations of
this plan has been put in place.

The National Watershed Management Plan
The National Watershed Development Plan, finalized in 1996, assessed Morocco’s
experience in watershed development, made recommendations to improve the quality
of development projects, identified priority watersheds to be developed, and identified
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financing mechanisms. The plan’s conclusions concern the classification of watersheds
according to the severity of erosion and the approach to watershed management. They also
take into account the financial consequences of the extremely costly inaction, particularly
at the agricultural level, in terms of the lifespan of the dams and more generally on the
economic and social development of the country (Bensaleh et al., 2012).
The priority ranking for the 22 watersheds upstream of the dams, covering an area
of 15 million hectares, reveals that 11 million hectares are considered at risk, while 3
million hectares are in urgent need of development. Furthermore, the plan suggests the
need to replace the narrow concept of watershed management with a broader concept of
mountain area development, based on participatory, small-scale, long-term programs.
The financial means necessary to finance the watershed management plan are
estimated at 150 million dirhams per for an area to be treated of 75,000 hectares per year
for a period of 20 years (Tahiri et al., 2017).

The Master Plan of Conservatory of Dry Land Management
The elaboration of the Master Plan for the Conservatory Management of Land in
Dry Zones is part of the new policy of the public authorities, more attentive to the
requirements of the development of rain-fed agricultural areas. Preliminary studies led
in 1995 to the formulation of a master plan for the conservatory management of land
resources in dry zones (Gauché, 2010).
The implementation of this plan is based on the creation of the Dry development
perimeters and the implementation of certain complementary actions, the main ones of
which are (i) the establishment of viable farms, (ii) the guarantee of stable conditions for
farmers, (iii) the implementation of land improvement operations, (iv) the rehabilitation
and conservation of agricultural land, (v) the programming of support actions, and (vi)
the protection of productive land threatened by urbanization (Roose, 1974).

The National Reforestation Plan
The National Reforestation Plan (PNR) was drawn up in 1970 to provide the elements
to meet the country’s needs in terms of wood production, soil protection against erosion
and recreation space.
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The plan proposed to meet the above-mentioned needs by planting 662,000 ha over
30 years, distributed between 355,000 ha of production forests and 115,000 ha of mixed
reforestation. This objective has only been partially achieved and has just been included
in the framework of the Reforestation Master Plan (Boujrouf, 1996).
The pace of reforestation to achieve the PNR objectives has been revised repeatedly to adjust
it to the assumptions regarding production levels on which the original estimates were based.
These assumptions, which were considered too high, were revised downwards on two occasions.

The Reforestation Master Plan
The elaboration of a Reforestation Master Plan (RMP), finalized in 1997, as a
revision of the above-mentioned NRP, responds to a recommendation made in the forest
development strategy. As part of a long-term vision, this plan aims to provide a sustainable
response to priority needs for forest products.
The plan recommends the achievement of this ambitious objective through the development
of a partnership, allowing the multiplication of reforestation actions by a greater number of
public and private stakeholders, and the contribution to local programs on a participatory
basis. The reforestation master plan finally suggests reforestation for wood production and
biomass fuel, protection, recreation and sylvo-pastoral purposes (Ghanam, 2003).
The plan is seen as a medium-term (10 years) strategic planning tool with a long-term
perspective (30 years) in order to regain an optimum ecological balance. The proposed
programs concern the reforestation of 1.5 million hectares in 30 years and 500,000
hectares in 10 years (Fay, 1993).

The Master Plan for Protected Areas
The Master Plan for Protected Areas in Morocco was drawn up in 1995. This plan
identified and mapped sites of biological and ecological interest (SIBE), classified these
sites according to international nomenclature, and proposed management methods
for these sites that would guarantee their conservation and development.
The plan identified 168 SIBEs, spread over 8 national parks and 146 nature reserves.
It has also inventoried endangered animal and plant species. Thus, it has been reported
that 1,600 plant taxa are classified as rare or threatened with extinction, while on the
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fauna side, the inventory of rare or endangered taxa concerns 180 terrestrial vertebrates,
22 mammals, 110 bird taxa and 49 reptiles (Fay, 1993).
Finally, the plan defines three categories of priorities in terms of the entry into
force of the protected area status. The first level sets at 5 years the deadline for the
implementation of the protection status and concerns 51 SIBEs. The two other deadlines
were set at 8 and 14 years and concern respectively 44 and 59 SIBEs.

Evaluation of the Sustainable Land Management Practices
The land conservation programs, essentially involving the implementation of antierosion actions have been defined and implemented within the framework of development
and reclamation projects in Rif areas based on an administrative approach that does not
involve the local people by encouraging their effective participation in the identification,
formulation, programming, execution and monitoring of the actions to be carried out.

The benches
This is the oldest and well-known form of runoff water collection and recovery systems.
They are now located in our study area in the mountains of the Rif Mountains (Roose et al.,
2012). This very ancient and laborious form of gully terracing is used for the cultivation of
olive, fig, and carob trees. Cereals and vegetable crops are partially intercropped in small areas.
This technique was the basis of the DERRO project (El Motaki et al., 2019a). Fruit
benches are contour ditches about 50 cm wide and deep, at the bottom of which fruit
trees are planted (photo 1).
The filed works and the discussions we had demonstrated that the benches contribute
to erosion control because they trap runoff water and facilitate its infiltration, at least
initially. They are more effective during short, intense thunderstorms than during periods
of long rains. On the other hand, in the long term, their effectiveness is only guaranteed
if they are maintained regularly (photo 2).
In terms of erosion control, farmers and practitioners all believe that the tree has a
direct effect on erosion thanks to its canopy and roots, but this effect is nevertheless weak.
On the other hand, the indirect effects of the shift from rainfed cereal cultivation to tree
cultivation on erosion are considered important.
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erosive dynamics again within the DERRO
program in the Rif Mountains (Situation of
August 2020).
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Photo 2 - Bench technique established within
the DERRO project in Morocco in the ’70s
(Bellefontaine et al., 2003).

The local population, whatever their category, are aware of the phenomenon of erosion.
“The gullies are digging up my land” they said. However, when it comes to erosion control,
for most of them, benches are not the most effective means and they find stone walls and
gabions more efficient and better adapted to their problems (Ater , Kassout, 2016). After
this experience with the DERRO program, the public authorities canceled this technique
for the current projects after the 2000s, as in the case of the current programs (photo 3).
This technique has encouraged arboriculture, and therefore there is a strong dynamic for
the development of arboriculture. The degree of acceptance of the fruit tree is high, but it
is important to dissociate it from the acceptance of the bench itself by the local population.

Photo 3 - The cancellation of the bench
technique in ongoing anti-erosion projects in
the Rif Mountains (Situation of July 2015).

The gabions
Gabions are metal cages filled with stones. The purpose of this technique is to combat
water erosion by allowing water to pass through these structures while retaining the
material contained in the soil. It is a semi-permeable barrier that, placed downstream of a
gully, prevents water erosion. Also, their flexibility allows them to avoid breakage.
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In this technique, the stone sill is a structure built using uncemented stones but is well
anchored to the banks to increase cohesion and rigidity (Gartet, 2010). The stones must be
placed carefully so that the structure is stable. The use of dry stone makes it possible to have
a filtering structure, allowing part of the runoff water to pass through the walls (Photo 4).
The excess water is evacuated through a weir set up in the central part of the structure (0.30
to 0.50 m deep and 1 to 1.20 m wide on average for a 4 m wide weir) (fig. 7).

Fig. 7 - The model and designs of the
technical process of the gabion.

Photo 4 - Dry stone gabion for the correction
of the ravine in the watershed of Oued Aoulai
in the Central Rif (Situation of August 2020).

The dry-stone threshold is very vulnerable in the Rif mountains where the slope is
very steep, in this context the dry-stone thresholds that suffer a total dysfunction are the
thresholds that are found where the slope is exceeded at 20%; also, the geometric shape
of some thresholds that are not adequate to their environment. Some thresholds have
amorphic shapes, and this situation is very frequent in the Rif mountains.
To solve the problem of the dysfunction of the Gabion development process, the
public authorities proceeded to the construction of a channel to ensure the drainage of
excess water and also to decrease the slope degrees by the re-sloping technique.
Given the fragility of the marl bedrock, the design of the concrete channel and the
weight of the gabion increased the vulnerability of the precarious environment and caused
the deformation of the gabion and the degradation of the channel (photo 5).

Forest Management Assessment
The lifestyle of rural populations and the agro-sylvo-pastoral balance depend to a large
extent on the benefits in kind derived from forest rangelands (17% of national fodder
production) and wood fuel (87% of needs).
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Photo 5 - The failure of the gabion technique
realized in the region of Oulad Salah in the
Central Rif (Situation of July 2018).

The contribution of Moroccan forests to the agricultural Gross National Product
(GNP) is estimated at 5% and 1% of the total GNP. However, these rates give only a
partial idea of the real importance of the forestry sector (Ghanam, 2003).
The most important contribution of Moroccan forests to the national economy is
certainly the protection of the environment and more particularly the protection of soils
against erosion, the preservation of water resources in watersheds, the reduction of silting
of dams, and the protection of the environment downstream infrastructures.
Many management projects have been carried out in the Rif region for better
management of forest resources, but essentially aim to:
•

Controlling the reduction of forest capital, both in area and content, to preserve
the heritage for its local and national, even international values;

•

The enhancement of the forest potential in terms of wood and cork raw material,
non-wood products, biodiversity for ecotourism, and forest services;

•

The satisfaction of forest users, to balance the balance sheet production/
consumption of firewood, optimization of the “load” relationship pastoral balance of the forest” and the uses of forest ecosystems in the global management
of the terroirs;

•

Improvement of the economic efficiency of the sectors, in particular, the sector
cork from the perspective of the development of the international demand for
cork. cork market, and the cedar sector for its economic and cultural value;

•

The valorization of the various functions to reinforce the role of the forest in the
environment and the national economy.

The causes of the degradation of forest areas are mainly external to forestry activities themselves. To maintain their low standard of living, rural populations are falling back on the forest,
harvesting fuelwood and grazing land that far exceeds the capacity of the forests (Gartet, 2001).
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The management of water for the benefit of the agricultural plains and urban
populations is strongly modifying the natural balance upstream of the dams in the Ouerrha
basin (Hmamouchi et al., 2020). These considerations make it necessary to intervene on
these causes through projects based on a rural and mountain policy whose aim will be
to improve the standard of living of the rural population, especially in the mountain
areas most affected by poverty. This will result in the implementation of projects for the
integrated development of forest and peri-forest areas.
The development projects undertaken in northern Morocco, particularly in the Rif,
have not been sufficient to stem the spread of cannabis cultivation in the Rif, quite the
contrary. Thus, the DERRO project, initiated in 1960 as the first integrated project
carried out in mountain areas since independence to combat erosion and fight against
emigration by improving living conditions, has had modest results (photo 6).

Photo 6 - Olive planting project to
improve the living conditions of
the local population in the
Prerif Mountains
(Situation of August 2020).

In 1995, a royal Dahir created the ‘Agency for the Promotion and Economic and
Social Development of the Kingdom’s Northern Prefectures and Provinces’ (APDN),
which aimed mainly to open up the northern territories and optimize the exploitation
of their natural resources and productive systems (Bouggar, 2017) . More than 25 years
after its creation and despite notable achievements, the APDN has not had the expected
success in terms of reducing or even limiting the areas under cannabis cultivation.
The area of the cannabis is still growing up and more forests have been destroyed to
spread the agriculture of cannabis (photo 7). The study we had to compare the superficies
of the Oudka forest (Table III) demonstrated that in the last 30 years, the forest area of
the Oudka massif has deteriorated in terms of areas and species (El Motaki et al., 2019a).
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Table III - Forest degradation in Oudka mountain massif between 1986 and 2016.
Forest species

Area in ha
in 1986

Area in ha
in 2016

Evolution
1986-2016

Interval in 30 years
1986-2016 in %

Other hardwoods
Cork oak
Reforestation
Pine
Matorral
Agriculture land

1240
7860
411
23
1762
00

639
6321
795
00
00
873

601
1539
384
23
1762
873

< 48. 46
< 19.58
> 48.30
< 100
< 100
>100

Source: El Motaki et al., 2019a.

Photo 7 - The intensification of Cannabis
cultivation in the Oudka forest Mountain
(Situation of August 2020).

Conclusion
The majority of natural resource management techniques within the different programs
since 1960, in the semi-arid mountains are primarily aimed at water management,
capture, storage, and valorization, but at the same time as it protects the soil, the captured
runoff brings suspended matter and improves soil fertility.
In the semi-arid zones of the Rif, crop production is not only limited by water
availability, but also by the soil’s deficiencies in nutrients, mainly phosphorus and
nitrogen, which are continuously exported by the crops.
To restore the productive capacity of the land, locals practice a range of traditional
techniques: rotation or combination of cereals and legumes, manure, various composting
systems, pasture fallow, agroforestry systems (cereal rotation, beans under olive, almond
or fig trees), and salvo-pastoral systems. These complex systems help to maintain
a minimum level of production, but a complementary supply of mineral fertilizers is
essential to enhance water inputs if production is to be intensified.
In the Rif Mountains, the problem of cannabis cultivation has caused a serious problem
for the natural environment and human society. Taking into account the accumulated
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experience of socio-political changes in northern Morocco, the concepts, objectives,
methods, and scale of intervention in the fight against erosion, and the fact that erosion
is a phenomenon that results from a set of factors related to both the physical and socioeconomic environment, the methodology consists in drawing up development programs
that take into account the balance that may exist at the scale of each geographical unit of
intervention, but also other units that depend on it taking in concertation the experiences
of target locals to accept the approach and techniques.
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Resumen
Durante siglos los incendios forestales han tenido lugar en España y han
configurado el paisaje vegetal del país. Lo que se plantea en este artículo es analizar si
ha habido un cambio de régimen de incendios en las últimas décadas. Los resultados
indican que parece ser que sí hay un cambio de régimen, aunque la respuesta es
diferente dependiendo de la ubicación geográfica de los bosques en España. El
abandono de las prácticas forestales, la despoblación de las áreas rurales y los efectos
del cambio climático, pueden ser las causas de este cambio de régimen de incendios.
Palabras clave: Usos del suelo, megaincendios, bosques, intensidad de fuego, cambio climático.

Resumo
Grandes incêndios florestais em Espanha e alterações do regime nas últimas décadas.
Durante séculos, os incêndios florestais têm vindo a ocorrer em Espanha e moldaram
a paisagem vegetal do país. O que se propõe neste artigo é analisar se houve uma
mudança no regime de incêndios nas últimas décadas. A partir dos resultados obtidos
parece que há uma mudança de regime, embora a resposta seja diferente dependendo
da localização geográfica das florestas espanholas. O abandono das práticas florestais e
o despovoamento das áreas rurais somado aos efeitos das mudanças climáticas, podem
ser as causas desta mudança no regime de incêndio.
Palavras-chave Uso da terra, megafires, florestas, intensidade do fogo, mudanças climáticas.
DOI: https://doi.org/10.34037/978-989-9053-06-9_1.2_11
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Introducción
Los incendios forestales constituyen un fenómeno más en la configuración de los
ecosistemas de los países del sur de Europa (Vélez, 2000). Por su posición geográfica que
determina su clima y sus ecosistemas se puede afirmar que España es un país donde los
incendios son y serán habituales y recurrentes (Álvarez, 2001). Pero hay condiciones que
hacen que la incidencia y la severidad de los incendios pueda ser mayor e incluso haya sido
creciente en las últimas décadas. Según Martín et al. (1998) a pesar de que hay una cierta
periodicidad de años con más incendios, es clara la relación entre incidencia del fuego y
años con gran sequía. Los autores se basan en años con grandes incendios como 1985 o
1994, que fueron años muy secos. Asimismo, ya hace años que se está comprobando, y es
evidente que, además de la relación entre años secos e incendios existe, debido al cambio
climático y a transformaciones en los usos del suelo, un incremento de la prevalencia de
grandes incendios en regiones climáticas de tipo mediterráneo (Peñuelas et al., 2004;
Moreira et al., 2020), y aunque afectará a todos los ecosistemas, incluso hay predicciones
que en ecosistemas boreales la influencia pueda ser mayor (Groot et al., 2013).
En España, los grandes incendios forestales (GIF) son definidos por la DGCN (Dirección
General de Conservación de la Naturaleza) del Ministerio de Medio Ambiente de España
como aquéllos que afectan a una superficie total, igual o superior a 500 hectáreas (Martín et
al., 1998). Aunque los datos estadísticos más o menos rigurosos sobre los Grandes Incendios
Forestales en España comienzan en la década de los 60, al menos en lo que se refiere al
número de ellos, hay evidencias de que grandes incendios, mayores de 500 ha e incluso de
muchas más hectáreas quemadas han existido a lo largo de la historia y se tienen registros de
éstos gracias a archivos o publicaciones, entre otras fuentes. En la Sierra de Madrid, Entrenas
(2014) ha constatado incendios mayores a 500 ha en el siglo XIX y principios del siglo XX,
algunos de ellos quemaron mucha extensión. En Cataluña sabemos de un gran incendio
forestal en 1928 en el macizo de les Gavarres en la provincia de Girona, gracias a la obra
de Ruyra (1928), según algunas otras fuentes orales (Rodríguez-Carreras, 2014) el macizo
ardió por entero, lo que correspondería a más de 35000 ha.

El régimen de incendios
Según Pausas (2012) el “régimen de incendios” es el conjunto de características de los
incendios en un ecosistema determinado y a lo largo de un periodo de tiempo. Esta definición
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hace referencia a la Frecuencia, la Intensidad, la Estacionalidad y el Tipo de propagación de
los incendios, o sea que cada ecosistema tendrá su régimen determinado. Otras definiciones
de régimen de incendios comparten básicamente las mismas variables. Para Moreno et al.
(2015) el término “régimen de incendios” se refiere a las características promedio de los
eventos e incluye: la Frecuencia e Intensidad de los siniestros, su Estacionalidad y la Superficie
afectada. Observando las dos definiciones el Tipo de propagación por una parte y la Superficie
quemada estarían muy relacionadas, ya que el tipo de propagación es clave para entender
cuanta superficie puede verse afectada. Implícito a estas definiciones hay otras que se deben
tener en cuenta como los megaincendios. Los megaincendios según Marc Castellnou, jefe
de los GRAF (Grupo de Apoyo a Actuaciones Forestales de Bombers de la Generalitat de
Catalunya) son: incendios “normales”, pero con comportamientos en el extremo de ese rango
de normalidad. Estos incendios pueden generar las temidas “tormentas de fuego”, incendios
tan intensos que generan sus propias condiciones atmosféricas. Los megaincendios que dan
lugar a las tormentas de fuego, son incendios que por su intensidad generan nubes convectivas o
Pyrocumulonimbus que alcanzan capas muy altas de la atmósfera. Los vientos en esas tormentas
llegan a ser tan fuertes que lanzan ascuas e incluso pueden producir relámpagos sin lluvia que
encienden nuevos fuegos más allá del frente del incendio. El cumulonimbus flammagenitus
(CbFg), también conocido como Pyrocumulonimbus, es un tipo de cumulonimbus que se
forma encima de una fuente de calor, como un incendio forestal o una erupción volcánica
(WMO. Explanatory remarks and special clouds, www.cloudatlas.wmo.int). También es
común hablar de incendios de sexta generación, que los definirían las mismas variables que
los megaincendios. Éstos son incendios que escapan a cualquier capacidad de extinción, con
una velocidad de propagación que puede superar los 10 km/h y llamas de muchos metros de
longitud. Estos nombres van muy relacionados con la capacidad de destrucción. Como el
régimen de los incendios se tiene que enmarcar en un periodo concreto de tiempo, es lógico
que haya ido cambiando a lo largo de las décadas y siglos (Entrenas, 2014). El mismo autor,
Entrenas (2014) observa que podría haber más variables a tener en cuenta como la mortalidad
vegetal, las pérdidas provocadas, la composición y estructura de la vegetación, etc., ya que
según él son variables que influyen sobre la ignición y propagación de los siguientes incendios
y por tanto sobre el régimen del fuego.
El objetivo de este artículo es comprobar, con los datos estadísticos disponibles en
España desde los años 60 del siglo XX hasta 2019, si hay un cambio de régimen de
incendios basándonos en las características definidas de régimen de incendios en la
documentación bibliográfica existentes y los artículos científicos más relevantes del área
que aparecen señalados en este apartado.
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Número y frecuencia de Grandes Incendios Forestales en España (1961-2019)
Como hemos comentado son considerados Grandes Incendios Forestales los
superiores a 500 ha. Disponemos de datos desde 1961 hasta 2019, es decir, 6 décadas de
datos. Aunque las estadísticas en los años 60 no eran tan precisas, sí que lo son en lo que
se refiere a GIF, ya que estos grandes eventos estaban bien registrados (fig.1).
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Fig. 1 - Número de Grandes Incendios Forestales y línea de tendencia (1961 - 2019)
(Fuente: Ministerio de Agricultura, de los años 60 del siglo XX), en la actualidad se denomina
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca - MAPA).

En la figura 1 podemos comprobar como la línea de tendencia decrece ligeramente
y se observa un gran número de GIF desde finales de los años 70 hasta mediados de los
años 90 del siglo XX. Hay, como se puede comprobar, unos años clave, como 1978 con
más de 150 GIF y 1985, que ostenta el record por lo que se refiere a número de este tipo
de eventos.

Hectáreas quemadas por Grandes Incendios Forestales (1968-2019)
Es importante saber qué cantidad de superficie es quemada por estos grandes
incendios, para poder saber cuál es su importancia en términos de afectación de áreas
forestales. En esta ocasión los datos corresponden al periodo 1968 – 2019, que es cuando
existen estadísticas más fiables sobre superficies quemadas.
Se observa una ligera disminución del número de hectáreas totales quemadas por el
total de GIF en este periodo. En este caso destaca el año 1994 como el más catastrófico
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en España, con casi 350000 ha solo quemadas por GIF, que afectó, además, a muchas
comunidades autónomas (fig. 2).
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Fig. 2 - Número de hectáreas quemadas por Grandes Incendios Forestales (1968 – 2019)
(Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca - MAPA).

Para poder comprobar si estos Grandes Incendios han sido cada vez más intensos y
con un comportamiento más destructivo tenemos que comprobar que superficie han sido
capaz de quemar cada uno de ellos (fig. 3).
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Fig. 3 - Número de hectáreas quemadas por cada uno de los Grandes Incendios Forestales (1968 - 2019)
(Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca - MAPA).

En la figura 3 podemos comprobar como la línea de tendencia es claramente creciente en
este caso, esto demuestra que cada vez estos GIF son capaces de quemar más superficie. En
esta gráfica está dividida la superficie quemada por el número de incendios, lo que hace que
los valores extremos se amortigüen, por ejemplo, en 1989, donde vemos el pico más elevado,
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hubo un incendio en Asturias que quemó 6138 hectáreas, pero en 1994, el segundo pico
más alto de la figura 3, como ejemplo, hubo un incendio en Teruel, que quemó 28213 ha.
Es decir, son estos siniestros extremos los que pueden cambiar completamente la estadística
de un año y ser los responsables de casi la totalidad de la superficie quemada en un año clave.
Por tanto, otra observación importante es conocer qué porcentaje de toda la superficie
quemada en España es la afectada por los GIF (fig. 4).
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Fig. 4 - Porcentaje de hectáreas quemadas por los GIF respecto a la superficie quemada total (1968 - 2019)
(Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca - MAPA).

En la figura 4 vemos una tendencia moderada en la importancia de los GIF en el total
de superficie quemada, aunque hay años como 1994 donde se observa que los GIF fueron
responsables de más del 70% de toda la superficie quemada ese año.

Estacionalidad de los Grandes Incendios Forestales (1961-2019)
Para comprobar en qué mes del año hay más GIF y si puede haber una
desestacionalización de estos eventos a lo largo del periodo de estudio vamos a fijarnos en
las siguientes figuras.
Los meses de verano son los que contemplan más GIF, siendo agosto el mes con más
registros, seguido de julio y septiembre (fig. 5).
También es interesante ver los GIF que se han dado en meses que no son meses de
verano (junio, julio agosto y septiembre), o sea de enero a mayo y de octubre a diciembre.
Se puede comprobar como la década de los años 80 fueron numerosos estos eventos,
tanto al inicio como al final del año (fig. 6).
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Se puede comprobar como hay una tendencia creciente de los GIF fuera de la época
estival, siendo superior en los meses de octubre a diciembre (fig. 7).
Pero para poder ver mejor si hay una desestacionalización, es importante comparar el
porcentaje de GIF que se dan fuera de los meses de verano para cada año respecto al total
de los GIF y se puede ver una tendencia clara a aumentar (fig. 8).
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Fig. 7 - Número de Grandes Incendios fuera de los meses de verano (1961 – 2019)
(Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca - MAPA).
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Fig. 8 - Porcentaje de Grandes Incendios fuera de los meses de verano (1961 – 2019) con respecto
al total de GIF por años (Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca - MAPA).
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Los Grandes Incendios Forestales más destructivos
A continuación, se muestran figuras para comprobar la variable superficie quemada y
nos centraremos en los incendios que han quemado más superficie, para ver en qué año
tuvieron lugar y también dónde.
Hasta 1975 no hay ningún GIF de más de 5000 ha quemadas. Está claro que 1994
destaca por encima de todos los años, con casi 250000 ha quemadas solo por GIF
superiores a 5000 ha. (fig. 9).
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Fig. 9 - Hectáreas quemadas por Grandes Incendios Forestales superiores a 5000 ha
(Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca - MAPA).

Si observamos cuantas hectáreas ha quemado cada GIF mayor de 5000 ha, vemos
claramente una tendencia al incremento, siendo 2004 el año más destructivo y que
cuenta, según los datos del Ministerio, con el mayor incendio de España, que tuvo
lugar en la provincia de Huelva en julio de ese año y quemó un total de 29867 ha.
(fig. 10).
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Fig. 10 - Número total de hectáreas quemadas por cada GIF mayor de 5000 ha
(Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca - MAPA).
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La década de los años 90 del siglo pasado fue la peor década en los 3 tipos de GIF
por lo que se refiere a hectáreas quemadas. Es importante comprobar como hasta esa
década no hubo, según los datos desde 1968, ningún incendio superior a 20.000 ha.
(fig. 11).
Aunque Galicia registra muchos GIF en todo el periodo de estudio, es la Comunidad
Valenciana la que registra los mayores GIF por superficie quemada. Esta bastante claro
como las comunidades de todo el arco mediterráneo son las más afectadas por este tipo de
incendios (fig. 12).
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Fig. 12 - Número total de Grandes Incendios Forestales mayores de 5000, 10000 y 20000 ha
y su localización a nivel de Comunidad Autónoma
(Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca - MAPA).
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Discusión
Antes de discutir los datos reflejados por las figuras y llegar a una conclusión de si
estamos ante un cambio de régimen de incendios, hay que aclarar la metodología seguida
para la realización de las figuras. Los datos que se exponen provienen del Ministerio
de Medio Ambiente y ha sido la base para este estudio. Los datos sobre las extensiones
de los incendios son dispares según la fuente que se consulte, aunque ésta sea oficial.
También hay que tener en cuenta el nombre con que es conocido el incendio. En la
base de datos del Ministerio aparece los incendios por el Municipio de origen, siempre
que este sea claro. Cuando un GIF es producto de la unión de dos Grandes incendios
estos son contemplados como dos GIF. A modo de ejemplo aclaratorio: En Cataluña, en
1994 se produjo el GIF conocido como el “Incendio de la Cataluña Central”, que según
diferentes fuentes quemó entre 30.000 y 40.000 hectáreas. Este incendio tuvo dos inicios
diferentes y así está contemplado en la base de datos del MAPA: el incendio de Sant Mateu
de Bages y el incendio de Montmajor, ambos empezaron el mismo día, el 4 de julio de
1994. Otro aspecto importante para tener en cuenta es que, aunque un incendio empiece
en un municipio de una provincia, es posible que se extienda y queme más superficie de
una provincia aledaña e incluso que forme parte de otra Comunidad Autónoma, pero
en la base de datos sale el primer municipio. Por ejemplo, el mismo año 1994, empezó
un incendio en Nonaspe (Zaragoza, Aragón), pero se extendió mayoritariamente por la
provincia de Tarragona (Cataluña). Las estadísticas lo cuentan como incendio en Aragón.
Aclarado este punto nos disponemos a argumentar los resultados expuestos en las
figuras. Siguiendo la definición de “Régimen de Incendio” y sus variables, la primera de
ellas es la “Frecuencia”. Según la figura 1, viendo la línea de tendencia, hay un ligero
descenso del número de GIF desde 1961 hasta 2019. Esta línea de tendencia viene muy
influenciada por los años 80 y 90 del siglo XX, que tuvieron un número elevado de GIF.
Los autores de este estudio también hemos analizado los datos por comunidad autónoma
y son muy similares en todas ellas, tanto del sur como del norte del país, mostrando una
línea ligeramente descendente o una estabilización.
La “intensidad” viene marcada en lo destructivos y lo difíciles que pueden llegar a ser
estos grandes incendios de ser extinguidos y esto se ve reflejado en la “superficie quemada”
(Moreno et al., 2015). Según la figura 2 el número de hectáreas quemadas muestra una
ligera tendencia a descender. Los datos por comunidades muestran también en general
esta tendencia o un ligero aumento como en Cataluña y Galicia. Pero es interesante
comprobar -para saber si los GIF son cada vez más intensos- las hectáreas que son
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afectadas por cada uno de estos GIF, y se ve claramente en la figura 3 que hay un aumento
muy considerable en la tendencia. En la totalidad de Comunidades este dato es similar,
tanto las del norte, como Galicia o Asturias, como las del arco mediterráneo, Cataluña o
Andalucía. En la figura 4, que muestra el porcentaje de hectáreas consecuencia de cada
GIF, también se observa un ligero aumento.
Para comprobar si esta tendencia de aumento en la intensidad es evidente, hemos
dividido los GIF en tres niveles de afectación (> de 5000 ha; > de 10000 y > de 20000 ha).
En la figura 9 comprobamos que no es hasta 1975 que hay registrado un GIF superior
a 5000 ha. En la figura 10 la tendencia es clara a un aumento de ha quemadas por estos
mayores GIF y en la figura 11 es interesante ver como la década de los años 90 fueron
catastróficos, y como no es hasta esta década, que no aparecen GIF superiores a 20000 ha.
A nivel de comunidades, es la Comunidad Valenciana la que muestra un mayor
aumento en esta categoría y la figura 12 es un buen reflejo de ello, siendo la comunidad
autónoma donde los GIF queman una mayor extensión. También es de destacar que
Galicia, siendo una comunidad con un gran número de GIF no es la comunidad con los
mayores GIF por extensión quemada.
Con la “estacionalidad”, pretendemos comprobar si los incendios se están dando en
épocas del año diferentes en las últimas décadas. Agosto, julio y septiembre son los meses
con más incendios en general en España y también con más GIF (figura 5). Parece que hay
una tendencia a aumentar en los GIF que se dan en meses no considerados de verano y se
ve reflejado en las figuras 6 y 7, aunque se ve claramente en la figura 8, donde se observa
que hay un aumento del porcentaje de GIF en meses fuera de verano relacionando éstos
con el total de GIF anuales. En este apartado sí que hay que destacar que las comunidades
del norte de España tienen una estacionalidad diferente a las del sur.
Los meses de invierno son habituales los GIF en las comunidades de la cornisa cantábrica
(fig. 13). En la década de los 60 hubo un único GIF en el País Vasco y se dio en el mes de
marzo de 1963. Y en la década de los 10 en Cantabria también hubo un único GIF que tuvo
lugar también en el mes de marzo de 2014. Observamos que Asturias también tienen un
elevado porcentaje de incendios en los primeros meses del año.
¿Cómo se ha llegado a esta situación? Según la bibliografía hay varias variables que se
deben tener en cuenta y se deben estudiar para cada caso concreto, para cada territorio,
para poder conocer la historia de la evolución de sus usos del suelo y sus cubiertas vegetales
(Gómez et al., 2015). Pausas (2004) concluye que en España el incremento de GIF se debe
principalmente a los cambios socioeconómicos, que conllevaron el abandono del monte, el
aumento de la población urbana y a la presión de los montes por parte de mucha población
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Fig. 13 - Porcentaje de Grandes Incendios Forestales por Comunidad Autónoma fuera de los
meses de verano en la década de los 60 del siglo XX, 1961-1969 (A); y en la década de los 10 del
siglo XXI, 2010-2019 (B).

por el aumento del turismo. El mismo autor hace una observación muy importante, y
es que no es tan peligroso que haya un incendio forestal, sino que estos se repitan en un
mismo lugar recurrentemente, ya que, si la recurrencia se hace muy alta, algunas especies no
se pueden regenerar adecuadamente, lo que puede significar una pérdida de biodiversidad,
un incremento de procesos erosivos y, en general, una degradación del ecosistema. Tenemos
ejemplos de este tipo de fenómenos en la Comunidad Valenciana, y como muy ilustrativo el
de la comarca de l’Alt Empordà en Cataluña, que se ha quemado por GIF en las 3 últimas
décadas recurrentemente (Úbeda, 2021).
En toda esta evolución del proceso, hay una variable a tener en cuenta a nivel global, el
cambio climático. Como ya detallaba Moreno (2007), el cambio climático afectará cada vez
más a los montes españoles. Ya no solo porque haya un aumento de las temperaturas o pronunciadas olas de calor (Olcina, 2009) sino también menos disponibilidad de agua, lo que lleva
a la vegetación a un estado de estrés hídrico pronunciado (Martínez-Austria y Patiño-Gómez,
2012) e incluso cambios en el patrón de vegetación y su distribución (Carrión et al., 2001).
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Son necesarios estudios de futuros escenarios climáticos para hacer frente a los incendios forestales, como los desarrollados en México (Manzanilla et al., 2018), pero también
en países que quizás no relacionaríamos con GIF como Suiza (Schumacher y Bugmann,
2006), Suecia (Koca, et al., 2006), Finlandia (Lehtonen et al., 2014) o Lituania (Pereira et
al., 2015), solo por poner algunos ejemplos. Son países que ya han empezado a tener GIF
debido al cambio climático y que seguramente lo van a sufrir con más intensidad, ya que tienen grandes extensiones de vegetación homogénea y equipos de extinción muy amateurs.
Los autores de este artículo no hemos querido catalogar ninguno de los incendios
estudiados como megaincendio, pues la palabra lleva implícita un tipo de propagación,
un desarrollo físico que no está contemplado aún en las estadísticas oficiales, aunque sí son
descritas en los informes técnicos por los cuerpos de extinción en cada uno de los incendios.
La palabra megaincendios ya está en los títulos de muchos artículos científicos
haciendo referencia a países concretos como el caso de Chile y los incendios que en 2017
tuvieron lugar en ese país austral (Castillo et al., 2019); en Brasil (Francha Rocha, et
al., 2017), Bolivia (Galoppo von Borries, 2020), Estados Unidos (Williams, 2013) o
Australia (Stephens et al., 2014) y se podría decir que es un fenómeno global, como
describen Ferreira-Leite et al., (2015), aunque es necesario remarcar que algunas veces
se utiliza la palabra para describir Grandes Incendios Forestales, de mucha extensión,
cuando hemos comprobado en el apartado 1.1. de este trabajo, que megaincendio lleva
implícito algo más, en relación a su comportamiento, como describe Castellnou.

Conclusiones
Llegados a este punto y según los datos analizados de estos parámetros desde los años 60
hasta la actualidad, podemos decir que sí parece haber un cambio de régimen de incendios
en España dado que hay un aumento de las hectáreas quemadas por cada GIF, hay un
aumento de los GIF fuera de los meses de verano y un aumento de las hectáreas quemadas
por los GIF superiores a 5000 ha. Creemos que esta afirmación debe ir acompañada con
la experiencia de las personas que se dedican a la gestión y extinción de estos incendios y
es evidente que se relatan, en los informes técnicos del personal operativo, aumentos en
las velocidades de propagación y un aumento de dificultad a las actuaciones de extinción
debido a la virulencia de los eventos.
Aunque Galicia es una comunidad con muchos Grandes Incendios, los que más
dimensión presentan son los que tienen lugar en el arco mediterráneo, destacándose la
Comunidad Valenciana, seguido de Andalucía y Cataluña.
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Las afirmaciones que hacen los cuerpos de bomberos, BRIF, UME y/o agentes rurales en
España cuando comprueban en campo que hay incendios desmesuradamente más rápidos,
más intensos y que pueden generar en sí mismos meteoros como las tormentas de fuego, son
experiencias y relatos vitales para llegar a comprender este nuevo fenómeno del megaincendio.
Muchas de estas experiencias están relatadas en informes técnicos, artículos de prensa, números
especiales de medio ambiente de periódicos o entrevistas en medios audiovisuales.
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Abstract
The paper aims at presenting a review of the information which satellite images can
provide to support the assessment of the environmental impact of forest fires. This will be
done by considering a specific fire event occurred in Italy in 2020 (L’Aquila province)
which burned about 361 ha of forest. The burned area and fire damage severity has been
computed by using high and very high spatial resolution satellite images and considering
the maps produced by the activation of the Copernicus Emergency Management Service.
The active fires have been monitored by using Low Earth Orbit and Geostationary Earth
Orbit satellites. Additional information as land cover, above-ground-biomass and tree
types maps, have been used to estimate burned biomass and atmosphere emissions.
Keywords: Satellite, wildfire, detection, burned area, emissions.

Resumo
Revisão do apoio por satélite à avaliação do impacto ambiental de incêndios florestais: o
exemplo do incêndio florestal de Arischia (Itália). O artigo visa apresentar uma revisão do
contributo das imagens de satélite no apoio à avaliação do impacte ambiental dos incêndios
florestais. Esta será feito considerando um evento de incêndio específico ocorrido em Itália
em 2020 (província de L’Aquila), em que arderam cerca de 361 ha de floresta. A área
queimada e a gravidade dos danos causados pelo fogo tem sido calculado utilizando imagens
de satélite de alta e muito alta resolução espacial e considerando os mapas produzidos pela
activação do Serviço de Gestão de Emergência da Copernicus. Os fogos activos foram
monitorizados através da utilização de órbita terrestre baixa e geostacionários Satélites em
órbita. Informação adicional como cobertura terrestre, biomassa acima do solo e mapas dos
tipos de árvore, foram utilizados para estimar a biomassa queimada e as emissões atmosféricas.
Palavras-chave: Satélite, incêndios florestais, detecção, área queimada, emissões.
DOI: https://doi.org/10.34037/978-989-9053-06-9_1.2_12
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Introduction
Every year, annual reports highlight the extent of the forest fire phenomenon in the
European Union, where more than half a million ha of forests burn in about 65000 fires
(fig. 1) (Schmuch, 2018). This phenomenon is particularly relevant in the European
Mediterranean region, where climatic factors produce a high level of vegetation stress
during the summer months which causes a higher risk of inflammability.
Since the early 60s of the last century the suitability of satellite systems (NOAA/AVHRR,
GOES, etc.) (e.g. by US Forest Service, (Martin, 1999)) to detect hotspots, evaluate the
vegetation stress level (which can be used in the development of fire hazard maps) and
estimate the burned areas has been widely recognized.
However, even if the application of earth observation satellite images dates back to
almost 50 years, the evolution in the spatial resolution, spectral resolution and revisit
frequency of the satellite systems allowed to improve the accuracy of the results.
For what concerns the hotspot detection techniques, the most recent algorithms using
remote data are based on two or more channels (multi-channel algorithms). In particular,
these algorithms use the 3.9 μm band in combination with the 10.8 μm band, which
are available for the major satellite sensors used for fire detection. Remote data in these
channels are often accompanied by the VIS (VISible) bands, used for the detection of
pixels with cloud coverage and for the detection of false alarms.
The works of Kaufman (1998), Giglio (2016) are the most relevant for fire detection
using MODIS data. For fire detection using AVHRR data, the works of Robinson (1991),

Fig. 1 - Averaged annual fire events in the European countries most affected by fires between
1980 and 2011, compared with more recent years (EFFIS-JRC annual reports).
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Flasse and Ceccato (1996) are of primary importance. Concerning geostationary satellites:
the works of Prins (1998) and Xu (2010) are most relevant for fire detection using the GOES
(Geostationary Operational Environmental Satellite) radiometer whereas the present work
is focused on the images of the MSG satellite series, operated by EUMETSAT. The SEVIRI
(Spinning Enhanced Visible and Infrared Imager) sensor on board of the MSG satellite can
acquire images every 15 minutes in twelve channels. These images have a 3 km resolution at
the sub-satellite point (the equator), apart from the High Resolution Visible (HRV) channel
(12th), which provides 1 km resolution images. For fire detection using MSG-SEVIRI data,
works of Calle (2006), Laneve (2006) and Roberts et al. (2008) are relevant.
Mediterranean areas are at the highest risk and suffer great losses of infrastructures,
forested and agricultural land, human lives and livestock. The risk of such fires is expected
to increase in forthcoming years under the impact of climate changes.
Remote sensing provides a means for assessing vegetation status and monitoring
changes over large geographic extents, making it a useful tool for supporting the
development of fire hazard indices (Laneve, 2020). Indeed, remote sensing systems
allows one to collect biophysical measurements of ground conditions before and after fire
events. These measurements have been used in fire risk mapping, fuel mapping, burnt
area estimates, burn severity assessing, and vegetation recovery monitoring. Therefore,
in addition to the fully meteorological-based methods (Laneve, 2020), several fire hazard
estimation methods based exclusively on satellite data have been proposed.
Finally, remote sensing provides a useful tool to easily and quickly detect burned areas, due
to the impact that fire has on the vegetation spectral reflectances. The analysis of the changes
of the post-fire signal compared with the pre-fire reflectance can provide relevant information
on the impact of the fire (Chuvieco, 2019). The normalized ratio of the NIR and SWIR
bands was first proposed by López García et al. (1991) and later named the “normalized
burned ratio” (NBR). The NBR and the multitemporal versions of this index (dNBR) have
been widely used in burn severity estimation. Other indices have been also proposed like the
BAI (Burned Area Index) or the NDMI (Normalized Difference Moisture Index) in which
the Landsat Thematic Mapper (TM) band 7 (2.09–2.35 μm) in the NBR were replaced with
band 5 (1.55–1.75 μm). Other indices using the NIR and SWIR bands for burned detection
are the mid-infrared burn index (MIRBI) or the modified burned area index (BAIM).
The paper is organized as follows: section 1 describes exploited data and methods;
section 2 shows the results achieved by using hot spots detected on GEO and LEO orbit
satellites, burned areas retrieved by using Sentinel-2 and Planet satellite images, biomass
and emission in the atmosphere computed by combining satellite real-time data with
ancillary maps available for the area of interest; section 3 is devoted to conclusions.
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Data and Methodology
To show what is presently available in terms of information retrievable from satellite
images to assess the environmental impact of forest fires, we have considered a fire event
occurred in Central Italy (l’Aquila province, fig. 2) in 2020 (the fire burned from 30th of July
to 13th of August). For this event an activation of the Copernicus Emergency Management
Service (https://emergency.copernicus.eu/mapping/list-of-activations-rapid) was requested.
Because of this activation a pre-event SPOT6 image (acquired on 06/04/2020, at a ground
sampling distance of 1.5m and a post-event SPOT7 image (acquired on 04/08/2020, at
a ground sampling distance of 1.5m), were acquired and used to delineate, by visual
interpretation, the burned area (https://emergency.copernicus.eu/mapping/ems-productcomponent/EMSR449_AOI01_DEL_MONIT03_r1_RTP01/1).
To further analyze this event, we have collected the following data:
• Land cover map of the AOI (area of interest) based on Corine Land Cover 2018;
• The forest type map of the AOI based on the Copernicus Forest Type 2018 at 10m
spatial resolution;
• The tree cover density map based on the Copernicus Tree Cover Density 2018 at
10m spatial resolution;
• The biomass map based on the ESA CCI (Climate Change Initiative) Biomass
map at 100m spatial resolution;
• Planet satellite pre and post-event images (4 spectral channels, 4m spatial resolution);

Fig. 2 - Geographic position of the area interested by the 30 July 2020 fire.
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• Sentinel-2 pre and post-event images (13 spectral channels at 10, 20 and 60m
spatial resolution);
• MSG/SEVIRI based hotspots computed by using the SFIDE algorithm;
• The VIIRS and MODIS sensors hotspots provided by the FIRMS website
(https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/active_fire/#firms-shapefile);
• Vegetation type burning efficiency, smoke component emission factors taken
from literature.

Methods
The burned area polygons provided by EMS activation have been assumed as a
reference burned area map. Then, the burned areas have been computed using both
Sentinel-2 and Planet images at a spatial resolution of 20m and 4m, respectively.
The classical method based on the computation of the NBR and RBR (Relativized
Burn Ratio) (Parks, 2014) has been applied to assess the burned area using Sentinel-2.
Three useful (cloud free) images of the area of interest have been found and downloaded
from the Copernicus Open Access Hub. The images were acquired on 29 July 2020 (preevent image), 3 August and 13 August 2020. The NBR has been computed on each one
of the images as:
NBR=(NIR-SWIR)/(NIR+SWIR)

		

(1)

where NIR (Near InfraRed) and SWIR (Short Wave InfraRed) refer to channel 8
(0.842 µm) and 12 (2.19 µm) of Sentinel-2/MSI sensor, respectively. Then, the RBR has
been computed as follows:
R BR=(NBRpre-NBRpost)/(NBRpre+1.001) 		

(2)

where NBRpre and NBRpost refer to the NBR values computed on the pre- and postevent images, respectively. Using this index, it is also possible to compute fire severity
maps. We identify 4 thematic categories (non-burnt area, low severity, medium severity,
high severity). The categorization of the level of damage is based on dNBR (difference
Normalized Burn Ratio) values. This index has been extensively studied in the past,
and it is computed simply as the difference between the NBRpre and the NBRpost
(dNBR = NBRpre - NBRpost). Threshold values for this index have been already
proposed by different researchers as well by United States Geological Survey (USGS) to
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identify the different levels of damage. However, a linear correlation between dNBR and
RBR can be established and used to identify the thresholds to be used to categorize the
RBR maps in level of damages.
In the case of Planet images, the previous method cannot be applied since the sensor
only provides a 4 spectral channel image, which lacks the SWIR channel. Therefore, in this
case we used an approach based on NDVI (Normalized Difference Vegetation Index). This
index is very similar to NBR with the difference that the SWIR channel is replaced by the
Red channel. The detection of the burned areas is based on the computation of the dNDVI,
that is the difference between NDVI values computed on the pre and post-event Planet
images. Three images were used. The images, acquired on 30 July, 6 and 13 August 2020,
were obtained through CUFA (Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari
Carabinieri), thanks to an agreement between CUFA and University of Rome.
The MSG/SEVIRI hot spots corresponding to this event were computed by using
the SFIDE algorithm developed at School of Aerospace Engineering (Faculty of Sapienza
University of Rome), more details on this algorithm are given in (Laneve, 2018). The
SEVIRI images are directly acquired at the University of Rome premises through the
EUMETCAST service.
Hotspots detected are characterized in terms of dimensions (fire size in each pixel, p,
and , where APIXEL is the area of a pixel [m2]), fire temperature (Tf), FRP (Fire Radiative
Power) and confidence level of the detection. FRP and its integration over time, FRE
(Fire Radiative Energy), are further characterizations to estimate burned biomass of the
pixel. Methods to compute FRP from MODIS and SEVIRI sensors are described in
(Giglio, 2006), (Wooster, 2005), (Laneve, 2018).
After estimating FRP, it is possible to evaluate FRE by integrating FRP over time:
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The estimation of burned biomass (BB) can be obtained by using the following

equation (Roberts, 2008):
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where Cr is a conversion factor that links the FRP to combustion rate. In Wooster et
al. (2005) an universal value of [kg/MJ] is proposed, while Kaiser et al. (2012) proposed
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where BA (ha) is the burned area corresponding to the i-th land cover class, BD (ton/
ha) is the dry biomass density and BE (%) is the burn efficiency, which is the percentage
of biomass consumed by the fire.
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Table I - Averaged emission factors (kg/Ton) and burning efficiency for averaged fire combustion
phase for particulate matter (PM2.5), carbon dioxide (CO2), carbon monoxide (CO),
methane (CH4).
Smoke constituents
[Kg/Ton]

CO2

CO

CH4

PM2.5

Burning Efficiency
[%]

coniferous

1617.78

97.83

4.59

12.00

40

broadleaved

1591.67

96.75

4.55

10.34

40

shrubland

1639.33

83.06

3.45

9.34

50

grassland

1606.25

62.61

2.42

8.66

90

Source: Prichard, 2020 and Li, 2017.

Results
Let us start from the assessment of the burned area. The reference burned area
(provided by EMS) has been compared with the one obtained through the Sentinel-2
and the Planet images (fig. 3). The fire we analyzed, called Arischia fire, comprises
two main areas (fig. 2 and fig. 3). The fire started on 30 July 2020 and ended on
13 August 2020. The burned area provided by EMS seems to overestimate the actual
effect of the fire. Also, it was analyzed the details in term of the total area affected
and the distribution of the level of damage as computed by using the values of RBR
(Sentinel-2) and dNDVI (Planet) (Table II).

Fig. 3 - Comparison between the polygons provided by EMS (black polygons) and those
obtained from Sentinel-2 images (red polygons) with superimposed burnt pixels provided by the
analysis of the Planet images.
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Table II - Distribution of the burned area between the different levels of damage. The estimate of
the damage level is based on thresholds for dNBR available in literature.
Characteristics of the detected
burned area

Copern. EMS

SIA/Planet

SIA/Sentinel-2

Total burnt area [ha]

640.0

467.0

361.0

Not burned

---

0.0

0.0

Low severity

---

142.0 (30.3%)

70.0 (20.5%)

Medium severity

---

110.4 (23.6%)

98.0 (28.4%)

High severity

---

115.0 (24.6%)

79.0 (22.4%)

Very High severity

---

100.6 (21.5%)

98.0 (28.4%)
Source: Key, 2006.

As shown by the table, automatic procedures based on the differences of the indices
(NBR and NDVI) computed on pre and post-event images give remarkably different
results from the ones provided by EMS. In both cases the land cover map and the tree cover
density maps were considered and the analysis was carried out only on areas corresponding
to the following CORINE classes: 311-Broad-leaved forest, 312-Coniferous forest,
313-Mixed forest, 324-Transitional woodland-shrub. Further, in correspondence of these
classes the tree cover density should be higher than 20%. This could explain the difference
between EMS and our results based on Sentinel-2 and Planet images. In fact, 30% of the
area delineated by EMS corresponds to not forested areas (grassland, sparse vegetation)
and area with less than 20% of tree cover density.
For what concerns the difference between Planet and Sentinel-2, this is, in our
opinion, mostly related to the fact that Planet constellation images are acquired at a
different local time. Therefore, the change of the shadow in such a mountainous area,
can significantly affect the results. Further, the thresholds adopted to identify an area as
burned and the level of severity as well, were defined through a linear relationship between
dNDVI and RBR, and this is quite an important approximation since the reflectance of
the vegetation in the spectral regions on which the two indices rely are differently affected
by fire. However, we can estimate the level of damage through the values of the change
in the indices caused by the fire. This can help to guide the recovery phase and, as we will
see, the estimate of the burned biomass and emission in the atmosphere.
Concerning the active fire detection, the activation of the EMS occurred at 12:00
(UTC) of the 30 of July 2020. SFIDE algorithm (using MSG-RSS images, the MSG
satellite providing images at 5min frequency) detected the first thermal anomaly at 11:30
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(UTC) whereas, the first detection by FIRMS occurred at 12:00. The last detection
occurred at 10:50 of 13 August and 3:42 of 14 August, respectively. However, judging
by the number and distribution of hotspots (see fig. 4), the acute phase of the emergency
occurred in the days between 30 July and 4 August 2020.
Both systems provide FRP computed as described in previous paragraph. Fig. 4
(left) shows the distribution of the hot spots on the reference burned area. The hot
spots are given in different colors based on the time difference (in days and fractions
of a day) compared to the date of the EMS activation (30 July 2020 at 14:00, Local
Time). The colors range from dark red, corresponding to a detection date close to
the EMS activation (July 30, 12:00, UTC), to green corresponding to the date of the
last detection which took place on August 14 at 3:42 AM (local time). The different
colors allow us to quickly understand where the fire started and how it spread. Fig. 4
(right) shows the same distribution of hot spots but this time the size of the circles is
proportional to the intensity of the events detected. As said before, the intensity of the
fire is estimated through the radiative power of the fire (FRP). This quantity, expressed
in MWatts, gives a measure of the amount of the radiation emitted by the fire and
therefore of the intensity of said fire. In this way it is possible, visually, to have an idea
of the areas where, by type of vegetation or difficulty in the extinguishing operations,
the fire has burned with greater virulence.

Fig. 4 – Distribution of thermal anomalies detected by the polar satellites Terra, Aqua and NPP.
Different colors allow to distinguish the hotspots based on the date on which they were detected
compared to the date of the EMS activation (30 July 2020 at 12:00) (Left:);
Ddistribution of thermal anomalies detected by the polar satellites Terra, Aqua and NPP. The size
of the circles is proportional to the radiative power of the fire (FRP) expressed in MW (Right).
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The thermal anomaly due to fires involves several MSG pixels (fig. 5). The yellow
boxes of fig. 5 have a side of 2 km, corresponding, more or less, to the size of a MSG pixel
at our latitude (4 km).

Fig. 5 – Representation of the four pixels
identified in the SEVIRI/MSG image
superimposed to the points (orange
circles) identified by the polar orbit
satellite described above. The yellow
squares give an idea of the size of the
MSG pixel.

The Arischia fire was also analyzed using the thermal anomalies detected by the SFIDE
(System for FIre Detection) software using the images of the SEVIRI sensor on board the
geostationary satellites of the MSG RSS (Rapid Scanning System) satellite which provides
an image every 5 minutes. Therefore, this type of images allows an almost continuous
monitoring of the fire by providing an estimate of the trend of the virulence of the event
through the FRP values. In fig. 5, the orange dots represent the hotspots identified by
the polar orbit satellites we talked about earlier. For each of the pixels, the FRP values are
measured at a frequency of 5 minutes (fig. 6). The first detection occurred at 11:30 on 30
July 2020, half an hour before EMS activation, and the last on 13 August at 10:50.
The FRP gives the trend of the fire from the time of the first detection at 13:30,
occurred in the pixels 2 and 3 in fig. 5, until the last observation of a thermal anomaly
detected on 13 August at 10:50 in pixel 1 (fig. 6). The trend over time has been divided
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into 2 graphs, to better appreciate the temporal variation of the FRP. As you can see,
these data allow one to follow the evolution of the fire over time by providing useful
information for verifying the progress of the extinguishing activity. The bottom graph of
fig. 6 gives the sequence of all hot spots detected during the first 2 days of the Arischia fire.
Now, combining this information with other data listed previously we can proceed with
the assessment of the burned biomass and the estimate of the emission in the atmosphere.

Fig. 6 - Behaviour of the Fire Radiative Power (FRP) in the four pixels corresponding to the
Arischia fire for which the thermal anomaly lasted longer. The FRP corresponding to the LEO
orbit satellites (black circles) are also shown in comparison. The plot on the bottom gives the FRP
in logarithmic scale, so it is possible appreciate the higher sensitivity of LEO satellite sensors.

The burnt biomass can be estimated starting from the burned area delineated by using
satellite images, the above ground biomass density map, the land cover map and the
burning efficiency known for each vegetation type (Table I). Another way to estimate
burnt biomass consists in using the radiative energy emitted by the fire and retrieved by
using satellite MIR and TIR images.
The results obtained by applying the relationship given above allows us to conclude
that (Table III):
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The burnt biomass estimate based on information provided by EMS appears
significantly higher due to the overestimation of the burned area and the lack of any
fire severity information which could allow to better evaluate the effect of the fire;

• The burnt biomass estimate based on the automatic detection of burned area by
using Sentinel-2 and Planet images are quite similar to each other and amount to
almost half of the value obtained using FRP;
• The burnt biomass estimate based on FRE computed by using eq. 6 and 7 through
FRP retrieved by LEO orbit satellites results very similar to the one computed by
using the Sentinel-2 and Planet burned area. It should be underlined that the eq.s
6 and 7 were applied, indistinctly, to all hot spots provided by FIRM. Further,
a threshold of 12 hours was introduced on the time difference (ti+1-ti). That is to
say, if the time difference between two consecutive overpasses is higher, the term is
neglected in the sum. Since the procedure has been applied to a single case, we do
not have enough data to reach any conclusion on the accuracy of this approach.
We must recall that one of the limits of this method consists in the hypothesis
about the burning coefficient, that is set to the constant value of 0.368 Kg/MJ;
• The burnt biomass estimate based on FRE computed trough the FRP retrieved
from GEO satellites is quite lower than the one computed using LEO satellite.
This is consistent with significant underestimation of the FRP typically provided
by GEO satellite sensors (Li, 2017).
Table III - Burnt biomass estimated by using satellite based information: burnt areas and FRP.

Total burnt
biomass [ton]

EMS burnt
area

Sentinel-2

Planet

FRP/MSG

FRP/LEO

125,003.0

16,783.0

17982.1

11417.6

16,751.1

Table IV - Fire related smoke constituents.
Smoke constituents
[ton]

EMS burnt
area

Sentinel-2

Planet

FRP/MSG

FRP/LEO

CO2

202,140.0

23329.0

25598.0

18469.1

27096.6

CO

10,687.0

1315.8

1461.7

946.0

1387.9

CH4

470.7

59.60

66.6

41.0

60.2

PM2.5

1271.6

154.2

172.0

113.2

166.1
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Now we can proceed with the estimate of the emission in atmosphere by using the
emission factors given in TABLE I. Taking into account land cover map, biomass density
map and burned areas we can compute the fire related emissions in the atmosphere
(Table IV). To retrieve the emission in atmosphere by using the burned biomass estimate
obtained from FRE, we take an averaged value for the emission factors of the different
smoke constituents. The averaging can be done by weighting the emission factors
according to the vegetation characteristics of the burned area.
The comments already provided for burnt biomass can be repeated here, since the
emission in the atmosphere depends on the burnt area, the type of vegetation involved
and the fire severity. The fire regime (flaming or smoldering) is also important. The fire
regime can be, in principle, assessed by using the two-channel approach (at 3.9 µm and
10.8 µm), based on the estimation of the radiant components of the pixel in absence of
fire. Anyway, this information has not been considered in the computation of Table IV.

Discussion and Conclusion
This paper is devoted to review, through a practical example, which kind of information
can be obtained from earth observation satellite images to support the assessment of the
environmental impact of forest fires. The results shown in the paper are based on different
kinds of information, not all of which are obtained from satellite images. In particular, the
emission factors for different smoke components and burning efficiency, the relationship
between remotely sensed fire severity and post-event vegetation conditions are taken
from ground experiments. On the other hand, satellite images are used to build land
cover maps, biomass density maps, forest type maps, burned area maps, hot spot maps.
Satellite data can also be used to develop fire hazard maps, but even though this has been
mentioned, this kind of information was not used in this paper.
The results refer to the specific fire event occurred in Italy on the 30 of July 2020 (the
fire lasted 14 days, even if the more significant damages occurred from 30th July to 4th
August 2020) in the Italian province of l’Aquila (Arischia municipality).
Table II, III and IV show the results in terms of burnt areas, burned biomass and
emission in the atmosphere. According to the LEO satellite hotspots distribution (fig. 3
and 6), the land cover map and the forest type map, the burnt area polygons delineated
by EMS (by hand, as specified in the associated report) seem to overestimate the actual
extent of the area affected by the fire. As a consequence, the estimate of the burned
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biomass and emission in the atmosphere is significantly higher than those computed by
using the other methods described above. Indeed, the burned area estimate is 37% higher
than the one computed by using dNDVI on Planet and 100% higher than the one based
on Sentinel-2 images.
It is worthwhile to note that the burnt biomass estimate made by using burnt area and fire
severity based on dNBR (dNDVI) and other relevant information (land cover map, biomass
density, burning efficiency) are quite close to the estimate based on hotspots and FRP. The
lower value provided by MSG-based hotspot was explained as due to the well-known tendency
to underestimate the FRP associated to MSG images. We must underline here that, in the
SFIDE algorithm, in order to minimize the number of potential false alarms, the minimum
FRP threshold to consider a pixel as containing a fire has been set to 40 MW.
In conclusion, the results shown for one of the most relevant fire events that occurred
in Italy in 2020, aim at demonstrating the type of information that can be retrieved from
satellite images, and their strengths and limitations. EO satellite images allow to estimate
burned areas and fire severity automatically and easily even if the characteristics of the
sensor should be considered (in order to select the right multi-temporal index) as well as
unwanted effects due to clouds or shadows. Thermal anomalies detected by using MIR
and TIR channels allow to track the fire behavior (through GEO sensors) and its spread
on the ground (exploiting LEO sensors). Using this information, it is also possible to
assess the burned biomass and the emission in the atmosphere of GHG (Green House
Gas) or other dangerous smoke constituents (PM2.5, CO).
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Resumen
Los incendios forestales de comportamiento extremo están siendo cada vez más
frecuentes en distintas partes del mundo. En particular, en Chile, ha habido un cambio
adaptativo en la organización de los programas de protección. Un hecho que definió este
cambio fue la catástrofe de 2017 en donde la tormenta de fuego arrasó con 396 mil
hectáreas de bosques en tan sólo 13 días durante el mes de enero, totalizando poco más
de 600 mil en toda la temporada. La acumulación de biomasa seca, la continuidad de
las plantaciones y las condiciones meteorológicas extremas, no permitieron que el fuego
pudiera ser controlado con los medios y sistemas de combate que existían hasta antes de
esa catástrofe. Este artículo señala las principales acciones que se han ejecutado bajo esta
experiencia en un escenario de cambio climático y también los aspectos que han
necesitado adaptaciones para enfrentar este nuevo tipo de emergencias.
Palabras-clave: Tormenta de fuego, prevención, cambio climático, causas de incendios.

Abstract
Adaptations of forest fire prevention programs in Chile, in a climate change scenario.
Extremely behavioral forest fires are becoming more and more frequent in different parts of
the world. In particular, in Chile, there has been an adaptive change in the organization
of protection programs. A fact that defined this change was the catastrophe of 2017
where the firestorm destroyed 396 thousand hectares of forests in just 13 days during
the month of January, totaling just over 600 thousand in the entire season. The
accumulation of dry biomass, the continuity of the plantations and the extreme
weather conditions, did not allow the fire to be controlled with the means and combat
systems that existed until before that catastrophe. This article points out the main
actions that have been carried out under this experience in a climate change scenario
and also the aspects that have required adaptations to face this new type of emergencies.
Keywords: Fire storm, prevention, climate change, wildfire causes.
DOI: https://doi.org/10.34037/978-989-9053-06-9_1.2_13
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Introducción
Existe una preocupación creciente por el alza de incendios forestales de
comportamiento extremo que se han sucedido en diversas partes del mundo. Actualmente
los indicadores sobre ocurrencia y causas de incendio no son suficientes para establecer
adecuadas campañas de prevención de den cuenta del real problema actual del fuego.
La literatura reporta un gran número de grandes incendios forestales, que además
de poseer la características de tormenta de fuego, han ocasionado enormes pérdidas
materiales, ecológicas y también vidas humanas. En el caso de Chile, la experiencia
de los catastróficos incendios ocurridos en 2017, sumado a una serie de eventos casi
simultáneos en otras partes del mundo tales como Australia, Brasil, Argentina, Paraguay,
Bolivia, Sur de California y Sur de Europa, plantearon la necesidad de revisar los
actuales mecanismos y programas de prevención contra incendios forestales. Así lo ha
hecho por ejemplo, Estados Unidos. Han integrado con mayor fuerza la participación
comunitaria y modificaciones en las normas de establecimiento de viviendas, como
también instrumentos legales que estimulan el buen manejo de la vegetación en áreas
de interfaz (Abt et al., 2015). Experiencias similares se han reportado en Venezuela
mediante la integración social para gestionar eventos de riesgo, no sólo atribuibles a
incendios forestales (Jiménez, 2011).
Los impactos ecológicos, económicos y sociales derivados de los efectos de grandes
incendios forestales, se han hecho sentir con mayor fuerza en Sudamérica, en donde
existen serias debilidades normativas sobre el uso del fuego en zonas rurales, no exisitiendo
además políticas claras sobre el resguardo de los recursos naturales renovables propensos
al riesgo de incendios. La actividad ganadera, agrícola, minera, forestal y la expansión
acelerada de asentamientos humanos hacia zonas arboladas no considera en la mayoría de
los casos, un programa organizado o al menos básico que toque aspectos de prevención
contra incendios forestales o educación ambiental (Centro de Políticas Públicas, 2018).
Una excepción a esta realidad la constituye Chile, que ha ido avanzando aceleradamente
en consolidar programas nacionales, regionales y comunales en materia de prevención de
incendios (Castillo et al., 2019); sin embargo susbisten necesidades urgentes en cuanto
a la actualización de leyes y mecanismos de sanción que regulen la actividad de uso del
fuego, especialmente en lo concerniente a zonas agrícolas y en la interfaz urbano-forestal.
Sumado a ello se instala con fuerza los efectos locales del cambio climático y la existencia
de leyes que no responden a la realidad actual en cuanto a la educación e intencionalidad
en la iniciación de incendios forestales (Castillo et al., 2017).
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En el caso de Chile, el sistema estadístico da cuenta de diversas formas de expresar
la ocurrencia y daño en plantaciones y bosques nativos. Anualmente, descartando las
inusuales cifras del año 2017, en este país se queman aproximadamente 20 mil hectáreas
de plantaciones y otras 45 mil en bosque nativo, pastizales y matorrales (Corporación
Nacional Forestal, 2021). Debido a los enormes incendios ocurridos en 2017 y parte
de 2016, estas cifras aumentaron a un promedio quinquenal (2016-2020) de 70 mil
hectáreas en plantaciones y otras 83 mil en árboles nativos. Solo en 2017 se quemaron
más de 500.000 hectáreas en plantaciones y otras 67.000 en bosque nativo. Esto explica
el importante aumento de las cifras, atribuible principalmente al aumento de la presencia
de grandes incendios forestales que superan con creces la media anual.
Este artículo aborda el ámbito de la prevención, desde el punto de vista conceptual y
adaptativo, de acuerdo al nuevo escenario de incendios forestales, particularmente el que se ha
presentado en Chile en los últimos 5 años, intentando dar respuesta a los nuevos problemas
generados de manera directa por el cambio climático y la creciente presión sobre los recursos
forestales que repercuten en un aumento en la frecuencia e intensidad de incendios.

Marco conceptual. La prevención de incendios forestales en Chile
La Prevención está referida a las medidas, normas y, en general, a todas las actividades
tendientes a evitar que se inicien incendios forestales. También, se le incluye la ejecución
de todas aquellas intervenciones en el bosque, efectuadas con anticipación a la ocurrencia,
destinadas a controlar la propagación de los fuegos que eventualmente puedan producirse.
Se menciona con frecuencia que la prevención está dirigida a controlar el riesgo y el
peligro de incendios forestales. En este caso, por Riesgo debe entenderse a los factores
que provocan la ignición o encendido, ya sean tanto de origen humano como natural.
En cambio, por Peligro se interpreta a las condiciones ambientales, esencialmente a la
vegetación, que favorecen a la inflamabilidad o propagación del fuego. En general, la
prevención puede efectuarse a través de diferentes formas, entre las cuales cabe destacar a
los siguientes mecanismos: la educación y difusión, cuyo propósito está dirigido a controlar
el riesgo o factores que provocan el inicio de incendios; la legislación y reglamentación,
a través de las cuales es posible controlar el riesgo y la propagación del fuego (peligro); el
manejo de combustibles, también conocido como silvicultura preventiva, que cumple el
propósito de controlar el peligro; y por último, la modificación del clima, que permite el
control del riesgo y el peligro.
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La educación y difusión dependerá de la clase de grupo social o agente de riesgo
a sensibilizar, su localización, tipo de recurso forestal afectado, valores dañados o
amenazados, etc. Por lo general, las medidas de educación y difusión se efectúan a través
de programas conocidos como Campañas de Prevención, que se formulan y ejecutan
basadas en tres elementos básicos: Análisis de Riesgos, Medios de Comunicación y
Técnicas de Comunicación.
En Chile los incendios forestales son originados esencialmente por actividades
asociadas a la conducta humana, y en menor medida por causas naturales como caídas
de rayos por tempestades eléctricas. En el caso de los incendios antrópicos, resulta
preocupante el aumento de dos causas: la intencionalidad o acción premeditada para
causar daños en la generación de incendios, y también el uso irresponsable del fuego. Este
último aspecto está actualmente siendo muy cuestionado en Chile por los graves efectos
acumulativos de la sequía y cambio climático, instalándose cada vez con más fuerza la
inconveniencia de usar fuego para reducir o eliminar combustible, también debido a las
emisiones de humo que se generan producto de esta práctica. A pesar de los esfuerzos en
la aplicación de medidas de silvicultura preventiva, existe una enorme carga de vegetación
seca que se va acumulando año tras año y que favorece la condición de propagación si es
que se produce el encendido inicial. Estos dos ámbitos: el aumento de la intencionalidad
y las condiciones de peligro de la vegetación combustible, han motivado el rediseño y
actualización de aquellas medidas que permitan enfrentar un aumento de incendios con
comportamiento extremo. Todo este cuadro de diagnóstico se encuentra en consecuencia,
estrechamente relacionado al aumento en la condición de riesgo y la creciente posibilidad
de tener mayor presencia de emergencias derivadas de grandes incendios forestales.
En este sentido, las Campañas de Prevención en Chile se realizan en todas las
regiones en donde existe actividad de incendios forestales. Normalmente se concentran
en la Región Centro-Sur, donde existe una clara delimitación de las principales zonas
de ocurrencia. En ellas se concentran además los principales registros históricos sobre
desastres y emergencias, entre ellas las atribuibles a los megaincendios de 2017, y
posteriormente sucesivos incendios de especial gravedad ocurridos entre 2019 y 2021 en
la Región de Valparaíso. En general, e indistintamente a la región en donde se aplican,
las acciones en prevención se preparan anticipadamente antes de inicio de la temporada
de incendios forestales y luego se ejecutan para aplicar acciones que efectivamente
afecten las costumbres y hábitos de los grupos sociales que inciden en la ocurrencia de
incendios forestales. Tal propósito es muy difícil lograrlo en el corto plazo, no tanto
por la calidad del diagnóstico de la causalidad y de la caracterización de los agentes de
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riesgo mismos, sino que más bien por lo complejo que significa pronosticar la reacción
que tendrán los afectados por la campaña de prevención y la evaluación sistemática de
los resultados en una línea de tiempo. Por tal razón, lo adecuado es esperar resultados
favorables y significativos en el mediano plazo, cuando el ejercicio se haya realizado
varias veces, corrigiendo en cada oportunidad las medidas aplicadas, sobre la base de las
experiencias ya obtenidas.
Al término de cada temporada es necesario evaluar el impacto de la campaña,
considerando su contenido, cobertura, forma y medios empleados. Ello puede lograrse a
través de estudios previos y posteriores a la temporada, de modo que permitan comparar
los niveles de conocimiento sobre el problema de los incendios forestales que posean los
diferentes grupos sociales, y las variaciones en el impacto sobre la sensibilización que se
lograron mediante los mensajes y otros medios de acercamiento a la comunidad.
En consecuencia, la evaluación es un aspecto de especial importancia para poder
medir el impacto y saber la efectividad de los elementos específicos que se utilizaron
en cada campaña. En Chile, no todas las campañas apuntan al mismo segmento de
riesgo. Dependerá de la región o comuna analizada. Aspectos tales como el medio de
comunicación, diseño de la campaña, oportunidad de los mensajes, claridad y amenidad
de los mismos, etc., deben ser estudiados a objeto de introducir las mejoras necesarias para
el período siguiente.
En general, en la evaluación de las campañas de prevención se pueden aplicar las
mismas técnicas empleadas por el marketing, en la promoción de determinados artículos
para el consumo de la población. Su naturaleza debe ser esencialmente sociológica,
apoyada por muestreos representativos de todos los estratos de interés, basados en
entrevistas y encuestas, como así también los resultados que se observan en el análisis
espacial y cronológico de la causalidad.

Análisis actual y adaptaciones en escenario de Cambio Climático
El enfoque clásico de los programas de prevención ha ido cambiando en los últimos
años, y con mayor celeridad después de la tormenta de fuego de 2017. Se han instaurado
mejores herramientas para el seguimiento y evaluación de las campañas locales, como
también un enfoque más elaborado para el trabajo participativo con comunidades locales.
En suma, se exponen a contuación aquellos aspectos críticos que han definido la evolución
y adaptación a nuevos escenarios en protección contra incendios.
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Prevención y cambio climático
En Chile, las estadísticas de ocurrencia no han variado sustancialmente en los
últimos 15 años; las fluctuaciones de un año a otro son parte del comportamiento
estadístico, con algunos años alejados de la media normal. Sin embargo, como se
señalaba anteriormente, lo que ha aumentado notablemente ha sido la proliferación
de incendios de gran magnitud, que para el caso de este país se califican como tal,
cuando superan las 200 hectáreas afectadas por el fuego. La severidad estacional
también ha ido al alza, junto con los efectos acumulativos de la sequía, los que se ha
visto expresado en la escasez de recursos hídricos y el aumento del estrés hídrico en
los bosques, sin distinción si pertenecen a arbolado nativo o plantaciones exóticas.
Con este cuadro general, las campañas de prevención verifican que es absolutamente
insuficiente concentrar los esfuerzos en la educación ambiental si es que no se aborda
con más fuerza la preparación de áreas sensibles al impacto de los incendios, basado
en programas de silvicultura más extensivos y a su vez intensivos. La extensión
se refiere a las capacidades técnicas y económicas que poseen los municipios para
efectuar limpieza de material seco y basurales abarcando las áreas más prioritarias
para este propósito. Debido a que el presupuesto disponible siempre es insuficiente,
el desafío es privilegiar aquellas áreas con mayor vulnerabilidad. Actualmente las
ordenanzas municipales instruyen a las empresas y pobladores, hacerse cargo de la
limpieza, pero muchas veces resulta insuficiente o sencillamente no se elaboran los
trabajos mínimos necesarios para asegurar un nivel razonable de protección. Por ello
es que dentro de las adaptaciones a los planes de prevención, y en un contexto de
cambio climático, la legislación actual sobre tratamiento de bosques, ha incorporado
cláusulas obligatorias para el manejo de la vegetación combustible – si es que el
propietario declara intervención – dentro de los planes y programas de mantención de
los predios agrícolas y forestales. La exigencia legal abarca el tratamiento de residuos
derivados de la poda – en el caso de plantaciones – , los restos de raleos y reducción
de combustibles, como también el apilado y extracción de residuos. Acciones como
el desmalezado, descepado y destroncado también contribuyen a la reducción de la
carga (kilógramos de material verde que luego se transforma en biomasa seca). Estas
actividades se instauran actualmente como una medida necesaria para mitigar los
efectos del comportamiento extremo del fuego ante la presencia de una meteorología
local desfavorable. Los propietarios han entendido y asumido este nuevo escenario,
luego de la desastrosa experiencia de 2017.
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Ámbito socio político
La prevención del riesgo y la prevención del peligro, corresponden a actividades
que se organizan de acuerdo a un programa acorde al territorio en el cual se aplican
las acciones. No todos los territorios requieren las mismas ordenanzas o protocolos para
la prevención. Normalmente se utilizan medios directos en terreno, como también
herramientas comunicacionales para la difusión de actividades que son de interés para
la comunidad en este ámbito. Por lo anterior, en prevención se ha tenido que recurrir
a ampliar la difusión de este tipo de labores al ámbito social y político, debido al alto
impacto mediático que genera la ejecución de acciones en un territorio que se prepara
para la temporada de incendios. Las modalidades de preparación se han adaptado de
acuerdo a los nuevos escenarios que se han presentado en relación a los siguientes temas:
la causa de los incendios, la ocurrencia o frecuencia y el nivel de gravedad.

La reducción del riesgo y reducción del peligro
La condición de riesgo se basa principalmente en la casuística de la ocurrencia,
de las actividades que se realizan en el territorio, de la conformación del entramado
de paisaje, la conectividad y las actividades asociadas al pastoreo, ganadería, forestal
y turismo, entre otras actividades. En cada caso, los programas preventivos deben
dar cuenta de esta variabilidad territorial para enfocar las campañas de difusión, el
material a utilizar, su segmentación en la población, pertinencia, oportunidad y
mensaje a transmitir, entre otros aspectos. La tipificación de la población en riesgo
resulta fundamental para diseñar las estrategias comunicacionales que permitan llegar
al público de mayor relevancia en el ámbito de la educación y acción en materia de
acciones preventivas. Similar actividad sucede con la mitigación del peligro, referida
al conjunto de acciones y estrategias en campo que permiten manejar la vegetación
combustible, reduciendo su carga y continuidad mediante tareas de limpia, podas,
raleos, retiro de desechos y mantención de áreas potencialmente combustibles. En tal
sentido, los programas preventivos han ido gradualmente introduciendo mejoras en las
campañas locales, apoyando al personal de municipios y trabajando con representantes
de juntas de vecinos para fortalecer la organización local frente a emergencias. A una
escala mayor, gradualmente se han establecido estrategias para mejorar el estudio de los
siguientes aspectos:
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•

La causa de los incendios: En los últimos 20 años, las estadísticas oficiales que se
utilizan en Chile, han verificado una concentración del origen de los incendios en
causas muy específicas: intencionales y por uso irresponsable del fuego. Sin embargo,
para potenciar las campañas de prevención, se ha hecho necesario fortalecer la
investigación sobre aquellos incendios de causa desconocida, o sobre los cuales se
les ha calificado un origen que no necesariamente ha sido el correcto, debido a la
baja proporción de incendios que realmente son investigados en terreno. Un mayor
estudio en este tema, permitiría focalizar de mejor manera el origen del siniestro y
con ello aportar mayores antecedentes para establecer mejoras en las campañas de
prevención y también en las estadísticas sobre causalidad de incendios forestales.

•

La ocurrencia de incendios: Las campañas de prevención buscan justamente
reducir el número y gravedad de los incendios, basado en estrategias ya descritas
anteriormente. No obstante se ha incrementado fuertemente los recursos para
las campañas comunicacionales en Chile, no se ha verificado una disminución
sustantiva de la ocurrencia. Más bien en algunos años la reducción del número de
incendios se ha atribuido a otros factores, entre ellos el componente climático, y
en los años 2020 y 2021, a la reducción de movilidad de personas producto de
las restricciones sanitarias aplicadas por el avance de la pandemia COVID-19, y el
fenómeno macroclimático de La Niña, que afecta cíclicamente las costas del Océano
Pacífico. Aún así, la política en materia de reducción de la ocurrencia después de
los mega incendios de 2017, se ha concentrado en un aumento sustantivo del
presupuesto regional y en la apertura de concursos públicos para la ejecución de
programas locales con participación comunitaria. De esta manera, varios territorios
de Chile Central ya cuentan con sus redes de prevención, asistidas por profesionales
del área forestal, principalmente extensionistas y funcionarios de la Corporación
Nacional Forestal (CONAF) de Chile, también del Instituto de Desarrollo
Agropecuario (INDAP). En estas actividades también participan activamente la
Oficina Nacional de Emergencias del Ministerio del Interior y Seguridad Pública
(ONEMI), Carabineros de Chile, Cuerpos de Bomberos, y representantes de otros
organismos, ministerios y organizaciones públicas y privadas. Especial participación
poseen las empresas forestales cuyo patrimonio se encuentra localizado en áreas con
presencia de comunidades agrícolas, forestales y ganaderas.

•

El nivel de gravedad: las acciones en silvicultura preventiva buscan reducir el nivel
de peligro en la propagación del fuego, y evitar con ello la expansión descontrolada
hacia zonas vecinas. El aumento de los incendios de comportamiento extremo ha
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sido una tendencia clara, no sólamente en Chile sino también en la mayoría de
las regiones del mundo con clima mediterráneo. La tormenta de fuego de 2017
ocurrida en el mes de enero en Chile Central dejó en evidencia que las acciones
locales o parciales en el control del peligro no resultan suficientes para controlar el
potencial de propagación del fuego. Al respecto, una de las principales críticas que
se han hecho permanentemente a las plantaciones productivas de pino radiata en
Chile (principal especie exótica de exportación que domina los paisajes forestales
de Chile Centro-Sur) es que, dado que existe una política de prevención del
peligro en cuanto a adecuadas prácticas de manejo silvícola aplicada a los bosques
extensivos para limpiar y podar árboles y así disminuir la carga de combustible y
favorecer el crecimiento de árboles en pie, aún existen extensas áreas donde faltan
las medidas silvícolas necesarias para mitigar el nivel de peligro y así evitar que el
fuego desarrolle eventos de comportamiento extremo, especialmente en aquellas
áreas que presentan continuidad de vegetación aérea.

Organización territorial
El paisaje es un componente relevante en la dinámica de la ocurrencia y manifestación
del riesgo de incendios forestales. En el ámbito preventivo, las principales acciones de
adaptación que se han efectuado, corresponden a la aportación de antecedentes respecto a
sucesivas evaluaciones de las campañas de prevención del riesgo y prevención del peligro,
que permiten evaluar la susceptibilidad del territorio local frente a la ocurrencia de
eventos que eventualmente puedan representar emergencias (Correa y Castillo, 2014).
Para ello, en los últimos años se han formado comités técnicos entre personal encargado
de labores de extensión y educación, junto con representantes de organizaciones agrícolas
y forestales que poseen predios y ejecutan labores de manejo de combustibles, ya sea en
zonas rurales como aquellas cercanas a la interfaz urbano-forestal, y también autoridades
ligadas al planeamiento territorial local, en orden a disponer de mayores antecedentes
respecto al diseño de planes reguladores comunales y regionales que permiten establecer
aptitudes para el uso del suelo. En el ámbito normativo, la Ordenanza General de
Urbanismo y Construcción (OGUC), establece, entre otros aspectos, la distribución
y aptitud de las áreas destinadas para edificaciones, como también la regulación de la
infraestructura que acompaña al establecimiento del entramado urbano. En prevención,
se han establecido en los últimos años mejoras en los programas colectivos ejecutados
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entre el Municipio y profesionales encargados de tareas de comunicación, recorrido y
difusión de mensajes cara a cara, junto a la conformación de personal técnico de apoyo
para asesorar a vecinos respecto al tratamiento de su vegetación. En el ámbito normativo,
las principales adaptaciones realizadas han sido la aplicación de criterios geográficos para
la determinación de prioridades de protección contra incendios forestales, en cuyo caso
las campañas que abordan el riesgo y peligro, sectorizan y concentran el esfuerzo en
aquellas áreas calificadas con mayor valor de prioridad para las condiciones de ocurrencia,
propagación potencial, accesibilidad y los daños potenciales que podrían verse afectados
los bosques y viviendas frente a incendios de rápido avance. En consecuencia, esta
sectorización permite destinar los recursos económicos para identificar aquellas áreas
boscosas y también centros poblados más vulnerables al impacto de un incendio que
pueda transformarse en una emergencia.

Ordenanzas Municipales
En Chile, existe un instrumento normativo asociado a la gestión y habilitación
de edificaciones denominado Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones,
originada de su Reglamento General. Contiene disposiciones reglamentarias que
regula procedimientos administrativos, de planificación urbana, urbanización de los
terrenos, la construcción y los estándares técnicos de diseño y construcción exigibles
en la urbanización y la construcción. Fija normas para urbanización y gestión y da
las pautas generales para las condiciones técnico-urbanísticas. En este contexto de
carácter normativo, se integran programas específicos de gestión del espacio defendible,
entendido por los municipios como aquellas áreas que deben contar con una franja
o área mínima de seguridad para operaciones de evacuación, resguardo y acopio de
recursos frente a la ocurrencia de emergencias, entre ellas los incendios forestales. Este
espacio defendible debe contar con pautas de mantenimiento, y que en el caso de los
programas preventivos, ha orientado progresivamente sus tareas a segmentos específicos
de la población que coexiste en áreas de la interfaz urbano forestal, como también en la
educación ambiental ligada a establecimientos educacionales. En el caso específico de
zonas con aptitud turística, se han mantenido las campañas específicas para la población
que se moviliza por áreas de alta concentración estacional de público. La adaptación,
en este caso, corresponde a la formación de grupos específicos de prevencionistas que
trabajan en terreno con representantes de juntas de vecinos, para la ejecución de obras
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de limpieza y preparación de caminos, como parte de los requisitos en la habilitación
de espacios defendibles, y también el control preventivo a la población circulante que
entra y sale de áreas silvestres para la recreación, que conforman un grupo específico
de riesgo de incendios. La infraestructura crítica, es decir, aquellas instalaciones que
proveen servicios básicos frente a emergencias, tales como colegios, cuarteles de policía,
bomberos y hospitales, son especialmente asesorados por los programas preventivos y
con recomendaciones técnicas para las Ordenanzas Municipales. Desafortunadamente
en Chile estas ordenanzas son escasas, contándose casos muy específicos que actualmente
funcionan en algunos municipios, y que consideran acciones obligatorias para la gestión
de la vegetación, la mantención de tendidos eléctricos, servidumbres, gestión de basurales
y limpia de terrenos cercanos a viviendas, todas estas acciones como respuesta a los
actuales escenarios de incendios forestales en contexto de desastres y cambio climático.

La prevención e infraestructura crítica
Una innovación introducida en la prevención del peligro, la constituye el mayor grado
de preparación de la infraestructura crítica y el espacio defendible, también diseñado para
que funcione en armonía con las ordenanzas municipales y sus correspondientes acciones
en prevención de incendios. Como adaptaciones recientes, se ha estudiado y definido
con más precisión los distanciamientos recomendables para la construcción de caminos,
cortafuegos, cortacombustibles y anchos de defensa entre viviendas y las zonas arboladas.
En Chile, y en particular a partir de 2017, se formó una mesa técnica conformada por
distintos profesionales del área pública y privada ligadas a la actividad forestal definieron
números recomendables para el tratamiento de medidas silviculturales de manera sencilla
y práctica, pensando en la actividad factible de realizar en campo por parte de propietarios,
vecinos y agricultores asociados entre comunidades (Castillo et al., 2020b). De esta
manera, el trabajo comunitario forma actualmente redes de asociatividad o conglomerados
que permiten fortalecer la labor de prevención y también aportar de manera indirecta
un mayor nivel de protección a la infraestructura crítica. Al respecto, un punto todavía
muy débil en el sistema de protección contra incendios, es que este tipo de acciones se
aplican de manera aislada no respondiendo territorialmente a la necesidad de abastecer
adecuadamente las áreas con mayor nivel de demanda en vigilancia y mantenimiento
de obras (Castillo et al., 2020a). La región central de Chile, particularmente la Región
Metropolitana, ha tenido más experiencias al respecto, ejecutando obras de defensa
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en infraestructura crítica potencialmente preparadas para la atención de emergencias
derivadas de la ocurrencia de incendios, especialmente en cercanía de áreas habitadas.
En prevención, el concepto de defensa se encuentra instaurado en varias instituciones del
Estado, entre ellas la Oficina Nacional de Emergencias y Seguridad Pública (ONEMI),
que trabaja coordinadamente con la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y el
Ministerio de Agricultura (MINAGRI), para la definición de estándares de protección,
la identificación y caracterización de las áreas con mayor demanda en protección, y las
leyes y normas que rigen la presentación y ejecución de obras y proyectos destinados a
manejar el bosque (nativo y plantaciones), como también en el asesoramiento técnico
para la ejecución de tareas preventivas asociadas a áreas sensiblemente vulnerables frente
a desastres, no sólamente por los incendios forestales.

La prevención y su nexo con el combate y las redes sociales
Las adaptaciones a los planes de prevención también poseen aspectos vinculantes con el
combate y con las tecnologías de información. Debido al alto flujo de datos que se genera en
el desarrollo de emergencias derivadas de incendios forestales, se han establecido mejoras en
las estructuras de mando y cadenas de información desde las unidades de ejecución de obras
tanto terrestres como aéreas, como también en los puestos de coordinación y centrales de radio
y las autoridades locales y regionales que transmiten la información solicitada por medios de
prensa. Básicamente lo que se ha hecho es recurrir con mayor desarrollo a las redes sociales
tales como Tweeter y WhatsApp, para transmitir y mover recursos e información de manera
inmediata, y con ello mantener datos actualizados de la emergencia en curso. Estas adaptaciones
suponen un complemento a los protocolos que actualmente se establecen vía transmisión
radial y celular, y en mayor medida, a los aspectos socio-políticos descritos anteriormente y
que marcan la pauta de la calidad de la información tanto en prevención como en combate,
que se le entrega a la opinión pública a través de los diversos medios de comunicación, ya sea
por medios escritos, radio y televisión. Los tiempos presentes de especial alerta por los efectos
del cambio climático y posibilidad de enfrentar incendios cada vez más devastadores, han
instalado la necesidad de informar de manera veraz y oportuna, por ejemplo, las condiciones
previas por las cuales se inició o se propagó el fuego, o el seguimiento de la emergencia en
la medida que transcurre el tiempo, aspecto especialmente importante para los medios de
información. Allí entra la importancia de disponer de antecedentes fiables y actualizados sobre
las acciones previas ejecutadas para la prevención del peligro y el grado de preparación de
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sus comunidades, infraestructura y territorio frente a el desarrollo de una emergencia. Esto
último es sumamente necesario para establecer evaluaciones posteriores y planes de mejora.
En el ámbito educativo, social y comunitario, las redes sociales hoy desempeñan un rol
fundamental para el funcionamiento de los programas locales de educación ambiental, manejo
de residuos forestales y gestión de basurales, como también en el funcionamiento de redes de
colaboración entre profesores de enseñanza básica, sus estudiantes. En suma, el abastecimiento
de información mediante redes sociales busca fortalecer las distintas áreas de los programas de
prevención de incendios a nivel local, y disponer de información veraz y oportuna tanto para
apoyar la atención de emergencias y transmitir información a la opinión pública.

Prevención y políticas presupuestarias
Dentro del programa presupuestario de la Dirección General de Presupuestos de
Chile, el Ministerio de Agricultura, del cual se desprende la Corporación Nacional Forestal
(CONAF), ha experimentado crecientes aportes en recursos directos para poder cubrir cada
vez más el territorio bajo protección, mediante la actualización, adaptación, ejecución y
seguimiento de planes y programas de Prevención contra Incendios Forestales. A modo
comparativo, si en 2009 se destinaban 9.700 millones de pesos chilenos para el presupuesto
total del programa estatal en protección contra incendios forestales, en 2020-2021 este
monto ha llegado a poco más de 61.000 millones de pesos, sumado a otros 72.000 millones
de la Corporación Chilena de la Madera; éste último presupuesto enfocado básicamente
en recursos para el combate de incendios. Una proporción importante de este monto se ha
destinado específicamente para fortalecer los programas de prevención y proyectos locales
que siguen en desarrollo. El aporte se inserta dentro de las políticas presupuestarias que el
Gobierno de Chile ha otorgado en el marco de las nuevas prioridades frente a desastres,
y con ello, reforzar el aparato público y privado en los distintos territorios en donde se
concentra en mayor medida el problema de los incendios forestales. Esta política, abarca
diversas áreas que han sido gradualmente reforzadas. Ellas son: operativos de difusión de
material escrito y mayor presencia en medios radiales y televisivos, información y medidas de
prevención de incendios forestales a nivel vecinal, comunal, provincial, regional y nacional,
también un importante refuerzo en la coordinación con Municipios, Carabineros de Chile,
Policía de Investigaciones, ONEMI, empresas privadas, y organizaciones comunitarias.
Todas estas actividades suponen un fuerte aporte presupuestario que abarca una población
directa aproximada de 200 mil personas. En paralelo, se ha fortalecido el presupuesto para
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apoyar el desempeño de las Fiscalías Regionales e instituciones públicas en materias de
prevención de incendios forestales y determinación de causas, dado que este último aspecto
aún se encuentra débilmente aplicado en la mayor parte de los incendios que han requerido
investigación. Por cierto, aproximadamente 6% de los incendios ocurridos anualmente
en Chile son investigados a nivel nacional, para la determinación de su causa específica.
Este es un aspecto que requiere ser reforzado, dotando de mayor personal capacitado para
ejecutar labores de peritaje en terreno y posteriormente en el seguimiento legal de las causas
investigadas. En general, este análisis descrito para el caso de Chile depende sustantivamente
de las políticas públicas y de imagen objetivo que se desee obtener sobre un territorio en
particular. Actualmente existe un especial impulso por parte de organizaciones privadas e
instituciones asociadas al mundo académico que buscar apoyar al Estado para promover
políticas para la reducción de desastres, no sólo por incendios forestales. Vargas (2002) por
ejemplo, reporta en un estudio realizado para la CEPAL, que la prevención de desastres se
fundamenta en las políticas públicas, que deben ser compartidas por toda la sociedad. Entre
las distintas alternativas e instrumentos de gestión pública, debiesen destacar los planes
de ordenamiento territorial desde un enfoque de planificación a mediano y largo plazo,
optando por otros instrumentos más operativos de la gestión territorial para responder a
demandas de tipo coyuntural. La debilidad se inserta en que justamente en Latinoamérica
faltan enfoques a largo plazo, y no de tipo reactivos.

Investigación e hitos en Prevención
Las actuales innovaciones y adaptaciones a los planes y programas en prevención
contra incendios forestales se han ampliado al logro de hitos y metas relevantes a nivel
nacional, y que marcan una evolución importante en esta materia para los últimos 5 años.
En concreto, hasta 2021 se han desarrollado 131 planes de protección comunal contra
incendios, alcanzando una cobertura territorial de 39% del total potencial de comunas a
lo largo de todo el país. Estos planes han sido gradualmente ejecutados y en su mayoría
evaluados, con el fin de asociar el desempeño de estos programas con las estadísticas de
ocurrencia, causas y magnitud de los incendios.
En palalelo se instauraron formalmente proyectos locales sobre técnicas de
eliminación de combustible vegetal, y mayor supervisión a las quemas controladas en
zonas rurales. También la Corporación Nacional Forestal (CONAF) implementó un
sistema de alertas preventivas denominado “Botón rojo”, que busca alertar a la población
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de un territorio local cuando las condiciones de temperatura, velocidad del viento, la
humedad del combustible y la disponibilidad de materia vegetal, son propensas a la
ignición (prendido del combustible).
En el ámbito técnico, y como se indicaba anteriormente a causa de los grandes
incendios ocurridos en 2017, se elaboraron pautas de manejo silvicultural y opciones
técnicas de tratamiento de vegetación en espacios defendibles, estableciendo normas
específicas por condiciones de bosque y zonas geográficas. De esta actividad, se elaboraron
variados manuales de silvicultura preventiva y prescripciones para el fortalecimiento de la
red de vigilancia en zonas propensas a incendios. Este algunas medidas, se ha avanzado en
los protocolos de patrullaje preventivo y acciones puntuales de prevención en campo, para
evitar la producción de fuentes de calor y alertar a la población frente a cualquier sospecha
de iniciación de nuevos focos de incendios.

Discusión
El actual sistema de protección en Chile está en permanente desarrollo y actualización
conforme a los tiempos presentes y a las proyecciones potenciales que se pronostican
respecto a la creciente complejidad de los incendios forestales, y porque el cambio
climático está contribuyendo fuertemente a repensar y volver a analizar la gran mayoría
de los programas de prevención y combate de incendios en el mundo. La experiencia
obtenida en los últimos 5 años en países con ecosistemas mediterráneos, indican que no
es suficiente enfocar los programas de prevención y combate exclusivamente potenciando
el aumento de recursos financieros (Castillo et al., 2014). También resulta necesario
investigar sobre alternativas prácticas para preparar paisajes cada vez más resilientes al
efecto de la propagación del fuego y sus impactos potenciales. También es necesario
avanzar fuertemente en el ámbito de la conducta humana, como precursor principal de
las causas de incendios.
Las estadísticas en Chile en cuanto a número y magnitud de grandes incendios
marca una tendencia creciente, con sólo una disminución entre 2020 y 2021,
presumiblemente atribuible a la reducción de movilidad producto de la pandemia
COVID-19, y por el efecto climático de La Niña en las costas del Océano Pacífico.
Esto ha contribuido a una disminución de las condiciones de peligro de incendios y
una coincidente menor concentración de personas en áreas donde habitualmente se
producen alto número de incendios.
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La prevención normalmente se enfrenta desde dos ámbitos: la prevención del riesgo y
la prevención del peligro. En el primer caso, las principales adaptaciones en el componente
de riesgo han tenido resultados favorables pero muy aislados y puntuales, porque los
proyectos en este tipo de materias siguen siendo insuficientes para cubrir un territorio más
amplio o las áreas con mayor demanda en educación ambiental respecto a incendios. Lo
destacable ha sido la participación creciente de organizaciones comunitarias que trabajan
localmente en el desarrollo de proyectos e iniciativas en talleres locales de difusión, tanto
a las comunidades como a la relación entre habitantes y visitantes (turistas ocasionales).
En esta materia, Oyarce (2019) estudió las representaciones comunitarias involucradas
en el problema de los incendios forestales desde un enfoque preventivo, lo cual aporta
antecedentes para evaluar fortalezas y debilidades desde el punto de vista de las capaidades
de organización y primera respuesta frente a emergencias. En cuanto a análisis de tipo
cuantitativo, se dispone de una serie de datos temporal que permite evaluar el seguimiento y
resultados derivados de la aplicación sucesiva de campañas en educación ambiental y gestión
de visitantes, en 39% de las comunas con mayor ocurrencia de incendios forestales. En
relación a la prevención del peligro la experiencia acumulada muestra importantes avances
en los siguientes ámbitos: gestión de residuos agrícolas y forestales, gestión de la basura
en sectores de interfaz urbano-forestal, reconversión y manejo silvicultural en plantaciones
forestales con objetivos de disminuir carga y continuidad de combustibles. Este último
aspecto ha sido incorporado en los actuales planes de manejo forestal y también aplicando
y bonificando acciones para el arbolado nativo. La limpia de desechos, apilado, podas y
raleos, son los tratamientos que más se aplican para la reducción del peligro de incendios.
En paralelo, con el conocimiento acumulado sobre anchos técnicos de distanciamiento
y fajas de defensa basadas en la construcción de cortafuegos y cortacombustibles, se
dispone de una base válida para el mejoramiento de las ordenanzas municipales y planes
vecinales de preparación y defensa de la infraestructura crítica. Adicionalmente, otras de las
adaptaciones a los planes de prevención se concentran en las empresas forestales y también
de distribución de energía eléctrica, por cuanto los graves incendios ocurridos en 2017
tuvieron una importante participación las fallas en tendidos eléctricos. En este sentido,
también esta adaptación incluye nuevos protocolos y tratamientos preventivos para reducir
carga de combustible en fajas de servidumbre eléctrica, considerando entre otros aspectos,
la altura de la vegetación a borde de faja, proyección de ramas y su inclinación, relación
altura de follaje respecto a la altura del trazado de cables, el distanciamiento entre árboles y
eje de la instalación eléctrica, y una distancia de seguridad basada en la emisión de pavesas
y potencial coronamiento del fuego a copas. Todos estos aspectos han sido incorporados
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en los programas de mantención de árboles y con más énfasis y rigurosidad, en las áreas
cercanas a edificaciones e infraestructura crítica. Es importante señalar que en todo ámbito
de operación de los programas de prevención, es importante la co-responsabilidad de
todos los actores involucrados en la sociedad, de tal manera que puedan identificarse roles
específicos y áreas de desempeño dentro de una organización. Como ejemplo de lo anterior,
pueden citarse el estudio de León y March (2017) basado en las experiencias en Australia,
particularmente en el estado de Victoria, en donde la intervención comunitaria para la
reducción de riesgo de desastres ocasionadas por incendios forestales se planifica e identifica
mediante tareas que involucran la planificación urbana (en un nivel mayor de decisión), y
luego las comunidades que viven en las áreas propensas a los incendios.

Conclusiones
En Chile, ha habido un énfasis en la aplicación de programas de prevención contra
incendios forestales, especialmente luego de los graves incendios ocurridos en 2017. El
presupuesto en el ámbito de incendios creció en más de un 40%, comparando las cifras
de los últimos cinco años. No obstante este aumento presupuestario es considerable, aún
existe un notorio desbalance entre lo asignado a prevención en relación a combate. Esta
última actividad compromete cerca del 80% del presupuesto anual, siendo cada vez más
necesario dimensionar los requerimientos territoriales para la ejecución de programas
para la prevención del riesgo y prevención del peligro.
La prevención del riesgo en contexto de cambio climático, ha experimentado diferentes
adaptaciones: mayor estudio a las comunidades que coexisten con áreas propensas a
incendios forestales, la revisión y actualización de los medios de comunicación y redes
sociales para transferir el conocimiento a distintos niveles de la organización, también en
la proliferación de planes y programas preventivos que poseen criterios de seguimiento
y evaluación año a año, también en la tipificación de la población y caracterización de
las causas que generan los incendios, como un insumo válido para reorientar el perfil
de las campañas preventivas. Los desafíos en esta materia es dotar al territorio de mayor
cobertura para la implementación de acciones preventivas, considerando la proliferación
de áreas pobladas, la mayor conectividad caminera, la fragmentación del espacio silvestre
y una mayor demanda de recursos hídricos. Estos aspectos influyen directamente en la
condición de riesgo, lo cual supone cambios en las estrategias o propósitos a planificar en
los programas de educación ambiental y difusión del conocimiento local.
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En cuanto a la prevención del peligro, las principales adaptaciones efectuadas en el
actual contexto de incendios de especial complejidad, se concentran en el tratamiento
de la vegetación combustible en terrenos rurales, con un mayor control y fiscalización
en el uso del fuego asociado a quemas controladas. También se reportan avances en
el ámbito del bosque nativo, particularmente en la aplicación de limpias y reducción
de combustibles con objetivos de conservación y manejo forestal. En el ámbito de la
producción, se ha instruido con mayor énfasis la importancia de la prevención del peligro
en las plantaciones de empresas forestales para controlar el efecto de la continuidad
horizontal y replantear con urgencia la definición de nuevos anchos estándares para
la construcción de cortafuegos y cortacombustibles que minimicen la posibilidad de
salto de fuegos en escenario de potencial comportamiento extremo. En el ámbito de la
infraestructura crítica y prevención de desastres, se han revisado los actuales estándares
en edificaciones para la propuesta de nuevas recomendaciones en mantención y/o
modificación del espacio defendible mediante acciones sobre la vegetación, basurales,
técnicas de trabajo y consideración de los distanciamientos mínimos para disponer de
un espacio defendible y la posibilidad de entrada para los medios de extinción. En esta
infraestructura se ha avanzado específicamente en el fortalecimiento de las campañas
de extensión a la comunidad y la participación de diversas organizaciones ambientales
locales y juntas de vecinos que se coordinan entre sí y con autoridades del Municipio
correspondiente. No obstante son experiencias todavía escasas en Chile, los ejemplos ya
disponibles permiten disponer de una importante referencia para replicar estos programas
de prevención hacia otras regiones del país.
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Resumo
No município do Sabugal, o processo de abandono de terrenos agrícolas e
florestais, a par do absentismo dos proprietários, conduziu à acumulação de grandes
quantidades de massa combustível e a uma maior frequência e intensidade dos
incêndios. Com o presente trabalho pretende-se avaliar a perceção que a população
natural, residente ou não no concelho, tem de algumas medidas previstas no âmbito
do Programa de Transformação da Paisagem (PTP), o qual visa aumentar a resiliência
do território em áreas fortemente afetadas pelos incêndios florestais, como é exemplo
o município do Sabugal.
Palavras-chave: Incêndios florestais, resiliência, paisagem, perceção, Sabugal.

Abstract
Resilience to wildfire through landscape management: perception of the population
of Sabugal regarding the Landscape Transformation Programme. In the municipality
of Sabugal, the processes of abandonment of agricultural and forest land, along
with the absenteeism of the owners, led to the accumulation of large amounts of
fuel mass and a greater frequency and intensity of fires. With this work we intend
to assess the perception that the natural population, resident or not in the
municipality, has of some measures planned under the Landscape Transformation
Programme (PTP), which aims to increase the resilience of the territory in areas
heavily affected by forest fires , such as the municipality of Sabugal.
Keywords: Forest fires, resilience, landscape, perception, Sabugal.
DOI: https://doi.org/10.34037/978-989-9053-06-9_1.2_14
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Introdução
A paisagem é reconhecida como uma parte fundamental do património natural,
cultural e científico, base da identidade territorial (DGT, 2015). Por conseguinte,
a sua conservação, recuperação, valorização e gestão é fundamental numa política
de ordenamento do território e num contexto de sustentabilidade. Wu (2013) define
sustentabilidade da paisagem como a capacidade de uma paisagem em fornecer, de forma
consistente e a longo prazo, serviços de ecossistemas específicos dessa paisagem, essenciais
para manter e melhorar o bem-estar humano.
Todavia, a capacidade das paisagens em fornecer serviços é suscetível de mudar
ao longo do tempo (Holland et al., 2011; Lautenbach et al., 2011; Jiang et al., 2013;
Dallimer et al., 2015; Burgi et al., 2015), por efeito de fatores diretos (como por exemplo
as mudanças no uso do solo e coberto vegetal, introdução ou remoção de determinadas
espécies vegetais, adaptação e uso de tecnologias, mudanças climáticas) e indiretos
(demográficos, económicos, sociopolíticos, culturais). As mudanças no uso do solo e
cobertura vegetal desencadeiam importantes alterações nas funções das paisagens e na
quantidade e qualidade dos serviços que os ecossistemas podem fornecer (Zhao et al.,
2006; Tianhong et al., 2010; Dearing et al., 2012; Sil, 2014; Burgi et al., 2015).
O município do Sabugal, a par de vastos territórios do país com idêntico posicionamento, excêntrico e marginal, no contexto nacional e ibérico, evoca, na atualidade,
a imagem de uma área periférica, isolada, pouco acessível, pobre, ou seja, o Interior na
plenitude do significado geográfico, económico, social e cultural (Nunes & Jacinto, 2011).
De facto, a desestruturação do sistema tradicional de exploração da terra, assente na
trilogia agro-silvo-pastoril, com o consequente abandono de campos de cultivo, de áreas
de floresta e da atividade pastoril tiveram reflexos na paisagem e nas respetivas funções
e serviços por ela prestados/fornecidos. Com o abandono destas atividades assistiu-se ao
incremento de áreas com vegetação natural e semi-natural, sem qualquer tipo de gestão,
e a um aumento na quantidade de biomassa acumulada a qual tem sido associada à forte
incidência de incêndios (Lourenço, 2006, Ferreira-Leite et al., 2011, Moreira et al., 2011,
Nunes, 2012; Pausas, 2012, Nunes et al., 2016), em toda a região mediterrânea.
Neste contexto, a qualidade da paisagem em meio rural foi assumida como fundamental para a valorização e desenvolvimento sustentável dos territórios e para qualidade
de vida dos cidadãos (PNPOT, 2019), sendo recentemente criado o Programa de
Transformação da Paisagem (PTP, Resolução do Conselho de Ministros n.º 49/2020),
no quadro das medidas dirigidas à valorização da paisagem, em particular dos territórios
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de floresta com elevada suscetibilidade a incêndio. Pretende-se com este Programa, a
sua revitalização, remuneração dos serviços prestados pelos ecossistemas, assim como a
prevenção e adaptação às mudanças climáticas. Em termos conceptuais e programáticos,
o PTP responde às orientações do Programa de Valorização do Interior, em concreto
ao Programa + CO3SO Capital Natural, que tem em vista promover o desenho da
paisagem como referencial de uma nova economia dos territórios rurais ancorada numa
floresta multifuncional, biodiversa e resiliente. Responde, também, às diretrizes do
Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais, que introduz um novo modelo de
governação do risco e uma abordagem integrada ao problema dos fogos rurais assente
em quatro grandes objetivos estratégicos: valorizar o território, cuidar dos espaços rurais,
modificar comportamentos e gerir eficientemente os riscos.
Assim, as Áreas Integradas de Gestão da Paisagem (AIGP), no âmbito do PTP, visam
uma abordagem territorial integrada para dar resposta à necessidade de ordenamento
e gestão da paisagem e aumento de área florestal gerida, a uma escala que promova a
resiliência aos incêndios, a valorização do capital natural e a promoção da encomia rural.
Nestas áreas serão criadas as condições necessárias para o desenvolvimento de Operações
Integradas de Gestão da Paisagem (OIGP) a executar num modelo de gestão agrupada da
responsabilidade de uma entidade gestora e suportada por um programa multifundos de
longo prazo, que disponibiliza apoios ao investimento inicial, às ações de manutenção e
gestão ao longo do tempo e à remuneração dos serviços dos ecossistemas.
Dos objetivos a promover constam: a) Potenciar as características biofísicas dos
territórios de floresta, as potencialidades produtivas dos solos e o equilíbrio dos diferentes
ciclos naturais; b) Aumentar a resiliência dos territórios aos riscos, em particular ao
de incêndio, mas também a minimização de outras vulnerabilidades num quadro de
alterações climáticas; c) Aumentar as interfaces de ocupação do solo pela constituição de
mosaicos culturais geridos na perspetiva espacial e temporal, impulsionando a construção
coletiva de paisagens mais sustentáveis; d) Estimular os produtores agrícolas e florestais
e outros agentes ativos no terreno a executarem as várias formas de gestão e conservação
dos espaços rurais; e) Aumentar a área com gestão agregada de pequenas propriedades,
preferencialmente através de entidades e organizações coletivas, potenciando o aumento
da produtividade e da rentabilidade dos ativos florestais e a melhoria do ordenamento e
conservação dos espaços rurais; f ) Dar resposta à baixa adesão que os territórios florestais
em minifúndio têm em implementar projetos com escala.
Ainda neste âmbito, integra-se o programa Emparcelar para Ordenar – pEO, o qual visa
investir na propriedade rural, fomentar o aumento da dimensão física dos prédios rústicos e,
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dessa forma, dar mais escala às propriedades, contribuindo para a viabilidade e sustentabilidade
económica das explorações que aí estejam instaladas ou venham a instalar-se.
O modelo preconizado é orientado para comunidades locais concretas, na medida
em que a sua constituição depende da mobilização dos produtores e proprietários, pelo
que o envolvimento dos interlocutores locais, como as autarquias, nestes contextos rurais
despovoados e envelhecidos, são fator indispensável para credibilizar e convencer os
proprietários a aderirem a modelos de gestão coletiva. Assim, com o objetivo de perceber
a disponibilidade dos proprietários do concelho do Sabugal para integrar este tipo de
modelo foi lançado um inquérito, online, o qual visava igualmente percecionar a forma
como classificam algumas soluções em termos de valorização do território, tendo por base
as atividades tradicionais centradas na agro-silvo-pastorícia.

Área de estudo
O concelho do Sabugal é um território fronteiriço de Portugal Continental, localizado no
extremo Este da região Centro. Faz fronteira com Espanha e com os municípios de Almeida,
Guarda, Belmonte, Fundão e Penamacor. No Sabugal, à semelhança de outros municípios do
interior Centro e Norte de Portugal, fatores naturais, socioeconómicos e político-estruturais
contribuíram para a desestruturação do sistema produtivo tradicional, cujos reflexos se fizeram
sentir no abandono físico e subutilização do espaço agrícola e florestal.
À pobreza dos solos em nutrientes e às condicionantes do clima, associaram-se causas
de natureza socioeconómica. A debandada da população do espaço rural, em particular
durante e após os anos 60, devido às migrações internas e internacionais, terá sido o
principal impulsionador das alterações que ocorreram no município. Com a enorme
saída de gente (mais de 70%, se compararmos os valores relativos à população residente,
de acordo com recenseamento da população de 1950 e dados relativos a 2020 cuja
estimativa é de pouco mais de 10 000 habitantes) desencadearam-se profundas alterações
na dinâmica populacional e na distribuição por setores de atividade, as quais se revelaram
determinantes na forma e na intensidade de aproveitamento do solo.
Com o ininterrupto despovoamento, perpetuado até à atualidade, geraram-se alterações
na estrutura demográfica, atualmente pautada por um exacerbado envelhecimento
da população, em geral, e dos produtores agrícolas, em particular, e operou-se um
desmantelamento da estrutura produtiva, antes baseada na necessidade de grande
quantidade de mão-de-obra. A estrutura fundiária de pequenas explorações fortemente
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compartimentadas, a deficiente qualificação dos recursos humanos, a incapacidade em atrair
investimento e agentes de mudança, para além dos problemas de acessibilidade e do respetivo
afastamento em relação aos grandes centros de decisão contribuíram, definitivamente,
para o desmoronamento dos sistemas tradicionais de produção, confrontados com a
incapacidade de se adaptarem às novas regras estabelecidas pelos mercados, no pós segunda
Guerra Mundial. A sua marginalização em relação aos centros de decisão e consumo viria
a provocar mudanças muito expressivas no uso do solo e na cobertura vegetal, passando as
comunidades arbustivas e herbáceas a predominar na paisagem (fig. 1). O abandono dos
terrenos agrícolas e florestais e o absentismo dos proprietários conduziram à acumulação de
massa combustível e a uma maior frequência e intensidade dos incêndios.

Fig. 1 - Localização do município do Sabugal e uso e ocupação do solo em 2018
(Fonte: adaptado de Carta de Ocupação do solo, 2018, DGT).
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Assim, através da sobreposição das áreas ardidas deste 1975 até 2019, que perfaz,
sensivelmente, quatro décadas de análise, é possível retirar algumas ilações sobre a
incidência espacial e recorrência de incêndios no município do Sabugal. A sua análise
permite verificar que vastas áreas já foram percorridas pelo fogo 4, 5 ou mais vezes
(fig. 2). É também notório o contraste entre as freguesias mais e menos fustigadas
pelo fogo.
O rio Côa parece constituir uma fronteira pois os territórios posicionados na sua
margem esquerda têm sido, ao longo deste período, os mais afetados. Raras são as áreas
que permanecem por arder. O frequente é encontrar áreas que arderam duas ou mais
vezes, sendo que as manchas que representam uma recorrência de incêndios mais elevada

Fig. 2 - Recorrência de incêndios florestais entre 1975 e 2019, no município do Sabugal
(Fonte dos dados: ICNF e CAOP 2019).
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estão bem patente nestas freguesias. Áreas que arderam 6 vezes traduzem um retorno
do fogo de cerca de 7 anos, todavia, existem áreas com registos de 8, 9 e até mesmo 10
vezes, traduzindo-se este último num período de retorno de apenas 4,4 anos. As freguesias
localizadas na margem direita do Côa, ainda que menos afetadas pelos incêndios, não
deixam de registar também vastas manchas queimadas, predominando, em termos de
recorrência, as que arderam uma e duas vezes.
Apesar da menor incidência, classificam-se como freguesias suscetíveis ao fogo, de
acordo com a Portaria n.º 301/2020 de 24 de dezembro (fig. 3a) e incorporam, na
sua maioria, as denominadas Áreas integradas de gestão da paisagem, de acordo com
Resolução do Conselho de Ministros n.º 49/2020, de 24 de junho de 2020 (fig. 3b).
a
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Fig. 3 - Freguesias vulneráveis, de acordo com Portaria n.º 301/2020 de 24 de dezembro (a);
Áreas integradas de gestão da paisagem, de acordo com Resolução do Conselho de Ministros n.º
49/2020, de 24 de junho de 2020 (b).
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Análise dos resultados
Caraterísticas dos respondentes
Dos 545 inquéritos obtidos, a maioria, 57,6%, apesar de naturais ou descendente,
não reside no concelho, contrastando com 42,4% de residentes. Assim era de perspetivar
que se atingisse uma maior percentagem de população jovem, mas a maioria de respostas
centram-se num grupo etário de 35 anos a 64 anos com 62,4% do total das respostas
obtidas. Dos restantes grupos etários, houve uma adesão de 25,1% de pessoas com idades
compreendidas entre os 18 e os 34 anos, e 12,6% do universo estatístico correspondia
a pessoas com mais de 65 anos. Isso reflete-se também na contagem das habilitações
literárias, com 59,1% dos respondentes a possuírem habilitações de ensino superior, com
licenciatura (41,9%), mestrado (16,1%) e doutoramento (1,5%), mostrando uma larga
maioria de população qualificada que geralmente se encontra a residir fora do concelho,
ou que permanece menos de um mês (51,6%).

Constrangimentos e oportunidades ao desenvolvimento percecionada pelos
naturais e descendentes
Apesar do inquérito se constituir por um número bastante significativo de questões,
tanto em termos de constrangimentos como no que concerne a oportunidades de
desenvolvimento, analisamos algumas que se relacionam diretamente com a gestão do
território concelhio.
Dos resultados obtidos (fig. 4), é possível verificar que cerca de metade dos inquiridos
considera a ocorrências recorrente de incêndios florestais, como um obstáculo muito
e extremamente importante ao desenvolvimento territorial do município. Contudo, o
forte abandono da área agrícola e florestal, a par da reduzida dimensão das explorações,
fortemente compartimentadas, e o desinteresse dos proprietários/herdeiros na promoção
de atividades produtivas assumem maior relevância, sendo percecionadas como
constrangimentos muito ou extremamente importantes, por cerca 60% dos inquiridos.
Na identificação de algumas medidas que pudessem contribuir para o aumento da
resiliência do território a incêndios florestais, a que reuniu mais consenso foi a relativa ao
aproveitamento dos bosques de carvalho negral e de azinheira, com a redução de matos,
pois foi classificada como extremamente importante por 44% dos inquiridos (fig. 5).
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Fig. 4 - Perceção da população natural e descendente do Sabugal relativamente a alguns fatores
que constituem obstáculos ao desenvolvimento do município.

O aproveitamento dos bosques de carvalho negral e azinheira para incremento de gado,
em regime livre, e a valorização económico da biomassa foram classificadas como muito e
extremamente importantes por 60% dos participantes. A última questão, relativa à necessidade
de implementar processos de emparcelamento, no intuito de aumentar o tamanho das parcelas
e das explorações agroflorestais, uma das medidas integrantes dos programas de valorização da
paisagem, também é encarada com muita e extrema relevância por 60% dos inquiridos.
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Fig. 5 - Perceção da população natural e descendente do Sabugal relativamente a algumas
propostas de gestão que podem ser implementadas no território concelhio.
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Programas de valorização da paisagem
Antes de perceber o interesse dos proprietários em aderir aos programas de valorização
da paisagem, era primordial saber quantos dos respondentes eram, ou não, proprietários
e/ou herdeiros de terrenos rústicos. Assim do total de respondentes, 63,3% afirmaram ser
proprietários e/ou herdeiros, sendo que destes, cerca de 57% conhecem a localização dos
seus terrenos (fig. 6), assim como as confrontações e limites. Dos restantes inquiridos,
36,3% responderam que conhecem a localização e confrontações “de alguns”.

Fig. 6 - Pergunta “Conhece a localização
e as confrontações dos terrenos de que é
proprietário/herdeiro?”.

Assim, dos 344 inquiridos que são proprietários e/ou herdeiros de terrenos rústicos, cerca
de 60% admite que não exerce nenhum tipo de atividade, disponibilizando os seus terrenos
a familiares e/ou amigos (39,8%) para deles retirarem proveito, ou então encontram-se
arrendados (13,8%) geralmente a agricultores, que necessitam de áreas maiores para tornar
as suas explorações viáveis. Contudo, uma percentagem considerável não exerce qualquer
tipo de gestão (35,6%), estando assim votados ao abandono. Os restantes 40% que referem
exercer algum tipo de atividade nos seus terrenos, dividem-se em usos distintos, onde a
agricultura mantém clara predominância com cerca de 44% da atividade (fig. 7). Cerca
29% dos proprietários têm os terrenos ocupados com floresta enquanto a sua utilização para
apascento do gado foi referida por 17%.
Considerando que o Programa de Reordenamento e Gestão da Paisagem juntamente
com as Áreas Integradas de Gestão da Paisagem identificam a totalidade das freguesias
do concelho como territórios vulneráveis aos incêndios florestais, questionou-se os
proprietários acerca das medidas que estão delineadas na estratégia para gestão da
paisagem, como por exemplo a vigência da operação integrada de gestão da paisagem,
que identifica um período de 25 anos prorrogáveis até um limite de 50 anos.
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Fig. 7 - Atividades realizadas pelos proprietários.

Assim, foram colocadas três questões fundamentais no questionário: “Está disponível
para vender os seus terrenos (preço justo) para fomentar o emparcelamento (tornar as
explorações de maior dimensão)”, “Está disponível para ceder os seus prédios a outros
proprietários ou associações, por um tempo mínimo de 25 anos, para serem geridos em
termos florestais, em troca de alguns benefícios” e “Se lhe impuserem a venda ou cedência
dos seus prédios para implementação de projetos de valorização territorial aceitará de
forma pacífica” (fig. 8).
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Fig. 8 - 1:“Está disponível para vender os seus terrenos (preço justo) para fomentar o
emparcelamento (tornar as explorações de maior dimensão); 2: “Está disponível para ceder os
seus prédios a outros proprietários ou associações, por um tempo mínimo de 25 anos, para serem
geridos em termos florestais, em troca de alguns benefícios monetários”; 3: “Se lhe impuserem
a venda ou cedência dos seus prédios para implementação de projetos de valorização territorial
aceitará de forma pacífica?”.
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Relativamente à primeira questão, 50,3% dos proprietários dos prédios rústicos
manifestaram disponibilidade em vender os seus terrenos a preço justo, de modo a encorajar
o emparcelamento das propriedades, uma vez que, como foi referido anteriormente, a
fragmentação das explorações e a reduzida dimensão das parcelas foram identificadas como
obstáculos ao desenvolvimento na área de estudo. Na segunda questão, relativa à cedência
das suas propriedades a outros proprietários ou associações pelo período mínimo de 25 anos,
para estes fazerem a gestão das mesmas, 45% dos respondentes manifesta disponibilidade,
contrariamente a 28% que responderam expressamente que não estariam disponíveis para
ceder os seus terrenos. Os restantes 27% demonstra-se disponível para ceder somente alguns.
Relativamente à 3.ª questão, “Se lhe impuserem a venda ou cedência dos seus prédios
para implementação de projetos de valorização territorial aceitará de forma pacífica”, 37%
dos inquiridos responde positivamente, 35% demonstra estar disponível para ceder parte
das suas propriedades, enquanto 28% manifesta uma clara indisponibilidade em aceitar a
imposição de venda ou cedência dos seus prédios rústicos.

Considerações finais
O Programa de Transformação da paisagem visa fundamentalmente promover a
transformação, resiliência, sustentabilidade e valorização do território, através de medidas
concretas para intervir no espaço rural, as quais deverão promover a diversificação da paisagem.
O aumento da área florestal gerida, a diminuição da carga de combustível, a reconversão e
densificação da área existente para espécies mais adaptadas ao território, incluindo agrícolas,
tendo em vista a sua resiliência aos riscos, nomeadamente aos incêndios florestais, constam
entre as medidas de valorização da paisagem, encarada numa ótica multidimensional e
promotora de vários serviços de ecossistemas, nomeadamente o sequestro de carbono.
A sua implementação em territórios fortemente afetados por incêndios, como é
exemplo o Sabugal, caracterizado por uma população envelhecida e por proprietários não
residentes (recorde-se que dos mais de 500 respondentes, 57% não reside no concelho e,
destes, 70% são proprietários ou herdeiros de terras), com uma percentagem significativa
a manifestar indisponibilidade na cedência dos seus terrenos, programas desta natureza
podem ficar comprometidos, assim como a eficácia dos objetivos a que se propõe.
Realça-se, pois, a necessidade de olhar para estes territórios, dotado de especificidades
próprias e locais, sendo indesejável que se se aplique uma mesma receita em contextos
geográficos, culturais tão diferenciados. Por outro lado, quaisquer que sejam as estratégias
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escolhidas no sentido de incrementar a resiliência e sustentabilidade destes territórios,
o sucesso dos mesmos terá de ser sempre assente em políticas persistentes e de longo
prazo, com a clara definição dos direitos de propriedade, do modelo de financiamento e
as retribuições pelo conjunto de serviços a providenciar.
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Resumo
Os danos causados por distúrbios provocados por pragas e doenças ou fenómenos
climatéricos extremos, têm vindo a intensificar-se nas florestas de toda a Europa e
também em Portugal, fruto das alterações climáticas em curso e da gestão florestal
aplicada. Neste trabalho estuda-se o efeito destes distúrbios na estrutura e composição
de povoamentos de pinheiro bravo e estimam-se os impactos na produção de serviços
de produção lenhosa, captura de carbono e biodiversidade. Conclui-se que a ação
continuada dos distúrbios produz alterações estruturais nos povoamentos que
conduzem a uma diminuição importante na sua capacidade de fornecimento dos
serviços dos ecossistemas estudados e que indicam a necessidade de aplicar novos
modelos de silvicultura na gestão destes povoamentos.
Palavras-chave: Distúrbios, Pinus pinaster, serviços ecossistémicos.

Abstract
Impact of disturbance agents on the provision of ecosystem services for maritime pine
stands in Serra da Lousã. Forest disturbance regimes have intensified recently in Europe
and Portugal, and future climatic changes are expected to amplify this development
further in the coming decades. In this work, the effect of these disturbances on the
structure and composition of maritime pine stands is studied and the impacts on
ecosystem services like wood production, carbon and biodiversity are estimated.
Results show that the continued action of these events causes structural changes in
Pinus pinaster stands, that adversely affect its ability to produce goods and services
and suggest the need to introduce changes in silviculture models traditionally applied.
Keywords: Disturbances, Pinus pinaster, ecossystem services.
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Introdução
Falar de distúrbios em Portugal significa, quase sempre, falar de incêndios florestais
e das consequências devastadoras e crescentes que eles representam para a floresta
portuguesa. Porém, outros distúrbios como pragas, doenças e acidentes climatéricos e
meteorológicos extremos, assumem também grande relevância no nosso país e na Região
Centro em particular. Entre os anos de 2011 e 2017, a área de floresta afetada por pragas
e doenças e por fenómenos climatéricos extremos no nosso país foi de 1397 mil hectares
(FAO, 2020). Esta cifra inclui 1015 ha de área florestal afetadas pelo nemátodo do
pinheiro e 29 mil ha afetadas pelo ciclone Gong ocorrido em 2013. Em 2018 o furacão
Leslie afetou mais 8 mil ha na Região Centro (SIC Noticias, 2018).
A ocorrência destes distúrbios está fortemente ligada ao clima (Turner, 2010) e
caracteriza-se pela ocorrência irregular de grandes surtos ou catástrofes tipicamente
associadas a condições extremas de variáveis climáticas que tendem a aumentar no futuro,
criando maiores condições de secura, mais ondas de calor e muito provavelmente a alterar
a frequência, intensidade e trajetória das tempestades (Sanderson et al., 2012; Nunes
et al., 2020) e de fenomenos meteorológicos extremos (Rummukainen, 2012). Estas
condições irão tornar as florestas mais suscetíveis a todo o tipo de distúrbios (Lindner et
al., 2010; Moore e Allard, 2011).
Porém, as consequências dos distúrbios dependem também da gestão praticada a
qual influência não só as condições estruturais da floresta quando acontece o distúrbio
(Lugo, 2008) mas também as possíveis trajetórias de evolução futura dos povoamentos
e das paisagens (Franklin et al., 2002; Seild et al., 2011). A expansão da área florestal
levando à ocupação de zonas mais vulneráveis e à silvicultura praticada, simplificando
a estrutura dos povoamentos e das paisagens, explicam em certa medida o aumento dos
danos causados pelos distúrbios nas florestas da Europa (Gardiner et al., 2010; Schuck e
Schelhaas, 2013).
Não é fácil estudar o efeito dos distúrbios porque não existem estatísticas
que documentem com regularidade quer as características dos fenómenos em si
(Rummukainen, 2012; Lindner, et al., 2014), quer os danos causados nas florestas (van
Lierop et al., 2015; Nagel et al., 2017; Nunes et al., 2020).
O presente trabalho tem como propósito conhecer as alterações da estrutura originadas
pela ocorrência continuada de nemátodo e tempestades em povoamentos de pinheiro
bravo na Serra da Lousã e estimar a partir daí, o impacto que estes distúrbios tiveram na
produção de serviços de produção lenhosa, armazenamento de carbono e biodiversidade.
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Material e Métodos
Caracterização da área de estudo
A área de estudo situa-se no Perímetro Florestal da Serra da Lousã, compreende
três povoamentos com 34 ha de área, instalados há mais de 75 anos pelos serviços
florestais (Tabela I). Os povoamentos n.º 1 e 2 são puros de pinheiro bravo (Pinus
pinaster). O povoamento n.º 3 é misto, de cedro de Buçaco (Cupressus lusitanica),
pinheiro bravo e pinheiro silvestre (Pinus sylvestris). O modelo de silvicultura utilizado
compreendeu a instalação artificial com sementeira de Pinheiro bravo e plantação das
outras espécies resinosas por manchas, a realização periódica de desbastes (DGSFA,
1939) e de cortes sucessivos com o objetivo de transitar para povoamentos mistos de
estrutura irregular.
Tabela I - Características dos povoamentos estudados.
Pov. Nº

Espécie(s)

Exposição
dominante

Área
(ha)

Altitude
(m)

Declive
(%)

Nº de
parcelas

1

Pinheiro bravo

Oeste

10

610

>30

8

2

Pinheiro bravo

Cumeada/
Noroeste

14

650

0-20

12

3

Cedro do Buçaco;
Pinheiro bravo;
Pinheiro silvestre

Noroeste

10

620

20-30

12

Nas últimas décadas os povoamentos sofreram, o ataque do nemátodo (início em
2009), o ciclone Gong (2013) e o furacão Leslie (2018). Os cortes sanitários iniciaramse há mais de 10 anos e em 2013 foram retirados os salvados resultantes da atuação do
ciclone Gong.

Recolha e tratamento de dados em campo
Em 2018, instalaram-se 32 parcelas de amostragem, quadradas de 400 m2,
seguindo uma distribuição sistemática. Para a avaliação do estrato arbóreo cada
árvore (viva ou morta) foram registados: o número de árvores (n); o diâmetro à
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altura do peito (Dap) de todas as árvores, com Dap > 5 cm; a altura das árvores
dominantes de cada espécie (Hdom); a altura total de todas as árvores quando n<
20, ou em metade das árvores quando n>20; o diâmetro da base (Dbase) dos cepos
e das árvores a que foi medida a altura e o comprimento e diâmetros das árvores
mortas derrubadas.
A recolha de dados para a avaliação da diversidade do subcoberto e da regeneração
natural, foi realizada em 3 subparcelas de 4m2 dentro de cada parcela principal, tendo-se
registado o grau de coberto de todas as plantas vasculares e briófitas e o número de pés de
cada espécie arbórea. Em cada povoamento e por classe de Dap, foram calculadas para as
árvores vivas e mortas as variáveis do povoamento: número de árvores (N); área basal (G),
volume médio (Vol) e Carbono armazenado da parte aérea (C). O volume, a biomassa e o
carbono de cada árvore foram calculados com as equações do inventário florestal nacional
(ICNF, 2019). Foi calculado o número de pés por hectare da regeneração natural para
cada uma das espécies. Foi examinada α-diversidade biológica através da Riqueza total de
espécies (S) e do Índice de Shannon-Weaver (H’), considerado também como um índice
de equidade (Magurran, 1988).
Para a reconstituição das árvores cortadas foram estimados: o Dap através de uma
regressão linear, sendo a variável preditiva o Dbase; e altura das árvores (vivas e mortas),
através de um modelo não linear, sendo a variável preditiva o Dap, considerando-se os
critérios de qualidade de ajuste definidos em Salas et al. (1993). Para avaliar o efeito
dos distúrbios na estrutura foi utilizada a fração das árvores mortas dos 3 povoamentos.
Como o número de parcelas não era igual nos 3 povoamentos, foi aplicado um teste
GLM (modelos lineares generalizados) para comparar as médias das características
dendrométricas N, G, Vol e C, utilizando como fator de variação os povoamentos ou
as espécies. Posteriormente aplicou-se o teste de multi-comparação de Duncan para a
comparação das médias (Marôco, 2016).
Na regeneração natural foi aplicado um teste de Kruskal-Wallis para a comparação
entre povoamentos e entre as espécies em que se registou regeneração natural.
Posteriormente, foi aplicado um teste de Mann-Whitney para comparar a regeneração
das duas espécies com maior regeneração (pinheiro bravo e castanheiro). Para os índices
de biodiversidade, foi efetuado o teste de t para amostras independentes. A normalidade
das variáveis foi verificada antes de efetuar as análises (Marôco, 2016). Para avaliar o efeito
dos distúrbios estes índices foram comparados com os obtidos em 18 parcelas de pinheiro
bravo realizadas na mesma área no ano de 2007. Todas as análises foram realizadas no
programa IBM SPSS Statistics V25.
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Resultados
Estrutura, produção lenhosa e carbono armazenado
A estrutura dos três povoamentos florestais antes e depois dos distúrbios foi estudada
através da distribuição do número de árvores por classes diamétricas (fig.1). Os 3
povoamentos inicialmente com estrutura regular, apresentam atualmente uma estrutura
irregular, considerando os critérios do Inventário Florestal Nacional (ICNF, 2019), a
composição dos povoamentos continua a ser pura de pinheiro bravo nos povoamentos
1 (96,7%) e 2 (87.0%) e mista no povoamento 3, onde dominam as espécies cedro do
Buçaco (50,6%), pinheiro bravo (26.6 %) e pinheiro silvestre (16.9 %). A mortalidade
aconteceu sobretudo nas classes de Dap > 25 cm, ou seja, nas árvores de maiores
dimensões, embora se tenha verificado mortalidade em todas as classes diamétricas, foi no
povoamento 2 onde ocorreram maiores danos (fig. 1b).
Nos povoamentos 1 e 2 é evidente uma distribuição quase biomodal, configurando um
povoamento estratificado com 2 andares, em que um corresponde à regeneração natural que
tem vindo a ocorrer e o outro, correspondente às árvores que restam do povoamento original
de pinheiro bravo (fig.1a e b). No povoamento 3 este efeito não é tão evidente apresentando
uma distribuição de N mais regular pelas diferentes classes (fig. 1c). É de salientar que a
regeneração natural (Dap < 20 cm) também sofreu danos, particularmente com as
tempestades, tal foi o caso das espécies, pinheiro bravo, castanheiro e cedro de Buçaco. Os
povoamentos foram caracterizados pelos valores médios das características dendrométricas da
fração viva e morta para as variáveis do povoamento; N, G, Vol e C (Tabela II). O resultado
da análise do GLM mostrou diferenças estatisticamente significativas entre os povoamentos
florestais para todas as variáveis (N (P= 0,027), G (P= 0,030), Vol (P= 0,034) e C (P= 0,009)).
O povoamento 1 perdeu 32% das árvores, o povoamento 2 perdeu 44% e o
povoamento 3 perdeu 24%. A comparação de médias do número de árvores mortas
mostrou que a diferença é estatisticamente significativa entre os povoamentos 2 e 3, e não
foram encontradas diferenças significativas entre os povoamentos 1 e 3.
Relativamente a área basal, o povoamento 1 perdeu 24%, o povoamento 2 perdeu 54%
e o povoamento 3 perdeu 22%, e do volume médio, a perda da produção no povoamento
1 foi de 27%, no povoamento 2 foi de 55% e no povoamento 3 foi de 22(%).
A quantidade de C armazenado perdido foi de 22,5% no povoamento 1, 57% no
povoamento 2 e de 21% no povoamento 3. Para estas 3 variáveis, o teste de comparação
das médias, mostrou diferenças entre os povoamentos 1 e 3 com o povoamento 2.
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Fig. 1 - Estrutura dos povoamentos florestais
Nota: AcD-Acacia dealbata; AcM-Acacia melanoxilon; Ct-Castanea sativa; Cu-Cupressus
Lusitânica; Pb-Pinus pinaster; Py:Pinus sylvestris; Qr-Quercus róbur; Qs-Quercus suber.
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Tabela II - Valores médios da fração viva e morta dos povoamentos.
Pov. N_morta
Nº (árv/ha)

N_viva
(árv/ha)

G_morta G_viva Vol_morta Vol_viva C_morta C_viva
(m2/ha) (m2/ha) (m3/ha) (m3/ha) (Mg/ha) (Mg/ha)

1

117 ab

167

7,9 a

18,0

71,1 a

182,8

25,6 a

69,0

2

165 b

423

17,5 b

23,9

167,8 b

218,2

64,1 b

81,6

3

90 a

283

7,2 a

35,0

67,5 a

370,2

23,7 a

135,5

Nota: As variáveis nos povoamentos que têm a mesma letra não mostraram diferenças estatisticamente
significativas (P > 0,05).

Quando o fator de variação foi a espécie, também se verificaram diferenças
significativas na fração morta dos povoamentos para N (P= 0,017), G (P = 0,02),
Vol (P= 0,020) e C (P= 0,026), sendo que o teste de Duncan mostrou diferenças
estatisticamente significativas entre o pinheiro bravo e as restantes espécies.
A comparação da mortalidade entre espécies arbóreas, independentemente do
povoamento, mostrou diferenças significativas entre espécies (P= 0.03), destacandose a maior mortalidade do pinheiro bravo em comparação com o cedro do Buçaco, o
castanheiro e o pinheiro silvestre, sendo a diferença da mortalidade entre estas duas
últimas espécies não significativa.

Regeneração natural e biodiversidade
Foi observada regeneração natural de pinheiro bravo e castanheiro em todos os
povoamentos, de carvalho roble no povoamento 1, de sobreiro no povoamento 2 e de acácias
nos povoamentos 1 e 2, para a regeneração natural entre povoamentos não foram encontradas
diferenças estatisticamente significativas (P=0,092). Contudo, o povoamento 2 que é o mais
afetado pelos distúrbios apresentou valores mais elevados de regeneração (221 pés/ha), seguido
do povoamento 3 com 65 (pés/ha) e finalmente o povoamento 1 com 50 pés/ha. O teste para
a comparação da regeneração natural das duas espécies mais abundantes (pinheiro bravo e
castanheiro), não mostrou diferenças estatisticamente significativas (P = 0,298).
Relativamente à biodiversidade antes e depois do distúrbio foi muito diferente, o
teste estatístico encontrou diferenças altamente significativas entre os povoamentos
(P<0,001) quer em S, quer em H’. O número médio de espécies, antes dos distúrbios foi
de 9,4, entanto que depois dos distúrbios foi de 2,75. Por sua vez, H’ antes dos distúrbios
mostrou um valor de 2,06 e depois do distúrbio de 0,82 (fig. 2).
219

Raúl Salas González e Beatriz Fidalgo
Impacto de agentes de distúrbio nos serviços dos ecossistemas
em povoamentos de pinheiro bravo na Serra da Lousã

3,0
2,5
2,0

Fig. 2 - Comparação do Índice
Shannon-Weaver em povoamentos
com e sem distúrbio.

1,5
1,0
0,5
0,0
0

5
Sem distúrbio

10

15
Com distúrbio

Discussão
Os resultados mostram que os povoamentos foram atingidos pelos distúrbios, com diferente intensidade. O povoamento 2 foi de todos o mais afetado situação para a qual
deve ter contribuído a sua exposição e a dominância de pinheiro bravo. A localização
dos povoamentos na rota dos ventos dominantes, terá maior impacto dos distúrbios e
consequente maior queda das árvores (Panayotov et al., 2011) mas também provocará mais stress hídrico o que aumentará a sua vez a vulnerabilidade ao ataque de pragas
(Gea-Izquierdo et al., 2019). O facto de o povoamento ser muito denso pode também ter
contribuído para esta situação, uma vez que árvores que crescem desta forma apresentam um
maior coeficiente de adelgaçamento e logo maior vulnerabilidade aos ventos. Este povoamento
perdeu também muitas árvores de grande porte, classificadas como dominantes e codominantes, as mais afetadas pelas tempestades como referem (Cowden et al., 2014). Em contrapartida,
o povoamento 3 com composição mista de resinosas, que tem uma densidade mais equilibrada
e que está mais protegido dos ventos não perde tantas árvores manifestando uma maior estabilidade. Estes fatores de estrutura e composição mista foram já referidos como fatores de maior
resiliência em povoamentos adultos na Europa (Zeller e Pretzsch, 2019). O povoamento 1 está
localizado numa situação de exposição intermédia ao stress hídrico e em termos de exposição
aos ventos dominantes, o que resulta também numa mortalidade intermédia.
Relativamente aos serviços dos ecossistemas, e à produção lenhosa em particular,
verifica-se um impacto negativo com uma perda de volume médio que varia entre 68 m3/ha
no povoamento menos afetado até 168 m3/ha no povoamento mais afetado, neste caso a
redução da produção é de 44%. Na Europa Central em florestas de coníferas afetadas por
este tipo de distúrbios perdas de volume registadas vão de 74 a 240 m3/ha, o valor médio
é inferior ao encontrado no povoamento 2 (Svoboda e Pouska, 2008).
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Quanto ao C armazenado, os povoamentos estudados tinham antes do distúrbio
valores altos quando comparados com a média da Região Centro, para o pinheiro bravo
é de 27 Mg por ha (ICNF, 2019) e mesmo quando comparados com os valores médios
referidos para esta espécie na Galiza (70 Mg/ha). Observou-se uma perda de C entre
21 Mg/ha até 57 Mg/ha, semelhantes aos referidos por Suzuki et al., (2019) em florestas
temperadas no Japão. Esta diminuição percentual de 21% a 57% do C armazenado
mostra o impacto que este tipo de distúrbios pode provocar. Refira-se que o efeito deste
tipo de distúrbios no balanço do carbono fica muito dependente da forma como os
povoamentos serão geridos na situação pós distúrbio. Na remoção dos salvados da mata,
o balanço negativo do C armazenado será maior (Suzuki et al., 2019). Nos casos em que
a madeira morta se conserva na mata, a fração de C transita da biomassa viva para o C
do solo num processo que decorre num horizonte temporal bastante longo (Thurig e
Hagedorn, 2013).
Os distúrbios tiveram consequências em termos da estrutura das classes de Dap
inferiores a 20 cm, quer provocadas pela queda de árvores de maior porte, quer pela
alteração das condições microclimáticas criadas pelos distúrbios anteriores. Note-se que
os primeiros cortes fitossanitários foram realizados já há mais de 10 anos.
A regeneração natural foi muito escassa comparativamente à reportada noutros
povoamentos afetados por distúrbios na Europa (Cowden, et al., 2014). Uma explicação
poderá residir no facto de as medições terem ocorrido logo após a passagem do furacão
Leslie. No entanto, a presença de pinheiro bravo, do castanheiro e de acácias, espécies
mais exigentes em luz, mostra que estas regeneram com as alterações microclimáticas
criadas pelos distúrbios, tal como tem vindo a ser observado noutras situações (Turner,
2010; Thom, et al. 2017; Zhu, et al., 2021).
O impacto dos distúrbios na biodiversidade não é fácil de avaliar havendo referências
a impactos positivos e negativos (Thom e Seidl, 2016). Na área de estudo a análise
à diversidade do subcoberto mostrou valores mais baixos do que os encontrados em
povoamentos adultos de pinheiro bravo que não sofreram distúrbios. Para este valor
contribui o fato da avaliação ocorreu imediatamente após a passagem do furacão Leslie
e também porque os povoamentos se encontrarem num estágio de sucessão inicial pelo
que poucas espécies dominam o subcoberto. Porém, tendo em conta a diversificação
de espécies arbóreas registada nas classes diamétricas mais baixas, perspetiva-se que
seja uma situação temporária sendo de esperar que no futuro, com a passagem para os
estágios intermédios da sucessão venha a ser observada uma maior diversidade (Vetaas
et al., 2021).
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Conclusão e implicações para a gestão florestal
O efeito combinado de pragas e doenças e de fenómenos climatéricos extremos,
mostrou ter um grande impacto no fornecimento de serviços como a produção lenhosa,
o carbono armazenado, e a biodiversidade.
Para minimizar o impacto na produção de serviços de ecossistemas como a produção
lenhosa e o carbono, será importante rever a composição dos povoamentos florestais e os
modelos de silvicultura. Em estações mais expostas aos ventos dominantes recomenda-se a
utilização de rotações mais curtas, povoamentos mistos que mostram maior estabilidade.
Os resultados confirmam também que os distúrbios criam diversidade estrutural nos
povoamentos afetados a qual abre caminho a múltiplas trajetórias de evolução espáciotemporais. O conhecimento da estrutura destes povoamentos permite intervir precoce
e ativamente no sentido de reorientar a trajetória destes povoamentos no sentido de
promover a sua adaptação as novas condições trazidas pelas alterações climáticas.

Bibliografia
Cowden, M. M., Hart, J. L., Schweitzer, C. J., & Dey, D. C. (2014). Effects of intermediate-scale wind
disturbance on composition, structure, and succession in Quercus stands: Implications for natural
disturbance-based silviculture. Forest Ecology and Management, 330, 240-251.
DGSFA. (1939). Projeto de Arborização do Perímetro Florestal da Serra da Lousã. Lisboa: Direcção Geral dos
Serviços Florestais e Aquicolas. 2ª Repartição Técnica.
FAO. (2020). Global Resources Assessement. Report Portugal. Roma: FAO.
Franklin, J. F., Spies, T. A., van Pelt, R. C., Thornburgh, D. A., Berg, B. D., ... & Chen, J. (2002). Disturbances
and structural development of natural forest ecosystems with silvicultural implications, using Douglas-fir
forests as an example. Forest ecology and management, 155(1-3), 399-423.
Gardiner, B., Blennow, K., Carnus, J. M., Fleischer, P., Ingemarsson, F., Landmann, G., . . . & Usbeck, T.
(2010). Destructive storms in European forests: past and forthcoming impacts. EFI.
Gea-Izquierdo, G., Férriz, M., García-Garrido, S., Aguín, O., Elvira-Recuenco, E., ... & Raposo, R. (2019).
Synergistic abiotic and biotic stressors explain widespread decline of Pinus pinaster in a mixed forest.
Science of The Total Environment, 685, 963-975.
ICNF. (2019). 6º Inventário Florestal Nacional. Relatório Final. Lisboa: ICNF.
Lindner, M., Fitzgerald, J. B., Zimmermann, N. E., Reyer, C., Delzon, S., van der Maaten, E., ... & Hanewinkel,
M. (2014). Climate change and European forests: what do we know, what are the uncertainties, and what
are the implications for forest management? Journal of environmental management, 146, 69-83.
Lindner, M., Maroschek, M., Netherer, S., Kremer, A. B., A., Garcia-Gonzalo, J., . . . & Marchetti, M. (2010).
Climate change impacts, adaptive capacity, and vulnerability of European forest ecosystems. Forest Ecology
and management, 259, 698–709.
Lugo, A. E. (2008). Visible and invisible effects of hurricanes on forest ecosystems: an international review.
Austral Ecology, 33(4), 368-398.
222

Geografia, Riscos
e Proteção Civil

Homenagem ao Professor
doutor Luciano Lourenço
volume 2

Magurran, A. E. (1988). Ecological diversity and its measurement. Princeton, New Jersey: Princeton university press.
Marôco, J. (2016). Análise Estatística com o SPSS Statistics. (6ª ed.). Portugal: ReportNumber, Lda.
Moore, B. A., & Allard, G. (2011). Abiotic disturbances and their influence on forest health. Rome: FAO.
Nagel, T. A., Mikac, S., Dolinar, M., Klopcic, M., Keren, S., Svoboda, M., & Paulic, V. (2017). The natural disturbance
regime in forests of the Dinaric Mountains: A synthesis of evidence. Forest Ecology and Management, 388, 29-42.
Nunes, L. J., Meireles, C. I., Gomes, C. J., & Almeida Ribeiro, N. M. (2020). Climate Change Impact on
Environmental Variability in the Forest. Springer International Publishing.
Panayotov, M., Kulakowski, D., Dos Santos, L. L., & Bebi, P. (2011). Wind disturbances shape old Norway
spruce-dominated forest in Bulgaria. Forest Ecology and Management, 262(3), 470-481.
Rummukainen, M. (2012). Changes in climate and weather extremes in the 21st century. WIREs Clim. Change,
3, 115-129.
Salas, R., Houllier, F., Lemoine, B., & Pierrat, J. C. (1993). Représentativité locale des placettes d‘inventaire en vue
de l‘estimation des caractéristiques dendrométriques de peuplement. Annales des Sciences Forestières. 50, 469-485.
Schuck, A., & Schelhaas, M. (2013). Storm damage in Europe –. In B. S. Gardiner, Living with Storm damage
to forests (pp. 15-23). Joensuu: EFI.
Seild, R., Schelhaas, M., & Lexer, M. (2011). Unraveling the drivers of intensifying forest disturbance regimes
in Europe. Global Change Biology, 17, 2842–2852.
SIC Noticias. (2018, 11 12 às 16h36). Tempestade Leslie provocou 12,7 milhões de euros de prejuízos nas matas
do Centro. SIC Noticias, p. 11. Disponível em https://sicnoticias.pt/especiais/tempestade-leslie/2018-1112-Tempestade-Leslie-provocou-127-milhoes-de-euros-de-prejuizos-nas-matas-do-Centro
Suzuki, S. N., Tsunoda, T., Nishimura, N., Morimoto, J., & Suzuki, J. I. (2019). Dead wood offsets the reduced
live wood carbon stock in forests over 50 years after a stand-replacing wind disturbance. Forest Ecology and
Management, 432, 94-101.
Svoboda, M., & Pouska, V. (2008). Structure of a Central-European mountain spruce old-growth forest with
respect to historical development. Forest Ecology and Management, 255(7), 2177-2188.
Thom, D., & Seidl, R. (2016). Natural disturbance impacts on ecosystem services and biodiversity in temperate
and boreal forests. Biological Reviews, 91(3), 760-781.
Thom, D., Rammer, W., & Seild, R. (2017). Disturbances catalyze the adaptation of forest ecosystems to
changing climate conditions. Global Change Biology, (23), 269-282.
Thurig, E., & Hagedorn, F. L. (2013). Influence of storm damage on the forest carbon balance. In Gardiner,
Living with Storm Damage to Forests (pp. 47-54). Joensuu: EFI.
Turner, M. G. (2010). Disturbance and landscape dynamics in a changing world. Ecology, 91(10), 2833-2849.
van Lierop, P., Lindquist, E., Sathyapala, S., & Franceschini, G. (2015). Global forest area disturbance from fire,
insect pests, diseases and severe weather events. Forest Ecology and Management, 352, 78-88.
Vetaas, O. R., Shrestha, K. B., & Sharma, L. N. (2021). Changes in plant species richness after cessation of
forest disturbance. Applied Vegetation Science, 24(1), 12545.
Zeller, L., & Pretzsch, H. (2019). Effect of forest structure on stand productivity in Central European forests
depends on developmental stage and tree species diversity. Forest Ecology and Management, 434, 193–204.
Zhu, J., Zhu, C., Lu, D., Wang, G., Zheng, X., Cao, J., & Zhang, J. (2021). Regeneration and succession: A 50-year
gap dynamic in temperate secondary forests, Northeast China. Forest Ecology and Management, 484, 118943.

223

Geografia, Riscos
e Proteção Civil

Homenagem ao Professor
doutor Luciano Lourenço
volume 2

A Floresta no Município de Mortágua:
serviços e riscos percecionados pela população residente
Lígia Mateus1

Adélia Nunes1,2,3,4

ligiafilipe98@gmail.com ORCID: 0000-0001-8665-4459
adelia.nunes@fl.uc.pt

Albano Figueiredo1,2,4

ORCID: 0000-0003-0142-4764
geofig@fl.uc.pt

António Campar de Almeida1,2,4
ORCID: 0000-0002-7616-4023
campar@fl.uc.pt

1
Universidade de Coimbra, 2CEGOT e 3RISCOS
Faculdade de Letras, Departamento de Geografia e Turismo (Portugal)

4

Resumo
As florestas de plantação representam um processo de intensificação na exploração
florestal com escala mundial, procurando dar resposta a um aumento da procura de
matérias primas, essencilamente lenhosas, com origem na floresta. Esta tendência,
apesar de reduzir a pressão sobre as florestas nativas espontâneas, tem implicações ao
nível dos serviços dos ecossistemas fornecidos pelas florestas, além de apresentarem
também algumas fragilidades, que podem ter forte impacte nos territórios onde
dominam. Com o objetivo de avaliar a perceção que as populações têm sobre estes
efeitos, foi realizado um inquérito por questionário no concelho de Mortágua, um
município onde as florestas de plantação assumem relevância tanto económica como
em termos de área ocupada, nomeadamente os eucaliptais.
Palavras-chave: Florestas de plantação, eucaliptais, serviços dos ecossistemas, riscos.

Abstract
Forest in the Mortagua municipality: services and risks preceived by local population.
Plantation forests represent a worldwide strategy based on the intensification of forest
exploitation, aiming to satisfy a growing demand for woody products. Such trend,
despite the huge contribution to reduce pressure over native forests, has implications
on forest ecosssystem services provision, and are related to an increase in terms of
vulnerability of such territories to specific risks. Aiming to asses how local population
perceive such issue in areas dominated by florest platantions, this work, based on a
survey, explores the perception of population of Mortagua Municipality, a territory
where eucalyptus forests assume relevant importance, both in local economy and
considering the occupied area.
Keywords: Forest plantations, eucalyptus forests, ecossistema services, risks.
DOI: https://doi.org/10.34037/978-989-9053-06-9_1.2_16
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Introdução
Os serviços ecossistémicos são, em geral, os benefícios que as pessoas obtêm, direta
ou indiretamente, dos ecossistemas (MEA, 2005), e que contribuem para o bem-estar
humano quando combinados com outros fatores como a educação, os cuidados de saúde e
a equidade social. A relação entre sistemas ecológicos e sociais é bastante estreita, uma vez
que o bem-estar humano depende da prestação de serviços ecossistémicos e a capacidade
dos ecossistemas em prestarem serviços está muitas vezes dependente do tipo de uso do
território, o qual está dependente das escolhas da sociedade em termos de exploração dos
recursos naturais, o que determina a forma como se explora e gere os serviços ecossistémicos.
Estas escolhas são, por sua vez, influenciadas pelo nível de bem-estar humano e pela forma
como a sociedade percebe e valoriza os serviços de ecossistemas (Marta-Pedroso et al., 2014).
Os ecossistemas florestais fornecem múltiplos e diversos serviços, desde a escala global
(ex., regulação climática), regional (ex., recarga de águas subterrâneas) até à local (ex.,
produção de madeira), contribuindo decisivamente para o bem-estar humano global. Os
benefícios mais facilmente percecionados e quantificados, derivados das florestas, dizem
respeito ao fornecimento de matérias-primas. Já serviços como o fornecimento de oxigénio
ou a capacidade de sequestro de carbono não estão normalmente sujeitos a avaliação. Até
o papel das florestas no ciclo hidrológico, pela interferência nos processos de interceção,
evapotranspiração e infiltração vs escoamento superficial, são muitas vezes ignorados,
apesar da sua elevada importância como fator condicionador da disponibilidade de água
doce (Wang e Fu 2013). Nos Estados Unidos, a título de exemplo, cerca de 80 % dos
recursos de água doce, no início do atual século, eram originários de florestas, que cobriam
aproximadamente um terço da superfície do país (USDA, 1999).
Assim, facilmente se compreende que a utilização e a gestão humana dos ecossistemas
florestais podem determinar a disponibilidade de determinados serviços ecossistémicos,
e promover o fornecimento de um determinado serviço em detrimento de outros. Esta
situação é clara no caso das florestas de produção, plantadas e geridas primordialmente
para produzir madeira, mas reduzindo as funções de habitat, o que determina uma
perda de biodiversidade (Cannell, 1999). Também pouco valorizados, por se tratar de
benefícios menos quantificáveis e, por vezes, associados a conceitos abstratos, emergem
os denominados serviços culturais, ligados a valores estéticos, recreativos, espirituais e
inspirativos. Por serem bens intangíveis, esta categoria de benefícios dificilmente se traduz
por valores em termos monetários, contrariamente a outros fisicamente mensuráveis,
como a referida produção de madeira.
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Com o objetivo principal de produção de madeira de elevada qualidade assistiu-se,
nestas últimas décadas, a um incremento significativo das florestas plantadas, à escala
global. De acordo com o Global Forest Resources Assessment 2020 (FRA, 2020), a área de
florestas plantadas aumentou 123 milhões de hectares entre 1990 e 2020, a um ritmo de
crescimento médio anual superior a 4 milhões de hectares.
Em Portugal, o acréscimo da área ocupada por floresta é evidente desde o início do
século XX, ocupando na atualidade mais de 1/3 do território nacional (36% de acordo
com o último Inventário florestal Nacional, de 2019, e 39%, de acordo com a Carta de
Ocupação do Solo, de 2018). No entanto, uma percentagem muito reduzida corresponde
a floresta nativa espontânea. Segundo dados do último Inventário Florestal Nacional
(2019), a floresta seminatural/regeneração natural ou assistida representa 71%, a plantada
28% e a floresta natural ou nativa menos de 1%.
Relativamente às espécies predominantes, o eucalipto ocupa a maior área florestal
(26% - 845 mil ha), seguido pelo sobreiro e pelo pinheiro-bravo (fig. 1). Esta última
espécie, dominante na floresta nacional, durante décadas, regrediu de forma significativa
nos últimos anos, cerca de 265 mil hectares de 1995 a 2015.

Fig. 1 - Distribuição das áreas totais por espécie florestal em Portugal Continental, 2015
(Fonte: IFN6, 2019).

Almeida et al. (2021) consideram que, ecologicamente, ao apostar-se em matas
monoespecíficas de espécies exóticas de rápido crescimento contraria-se a tendência
natural para a multiplicidade de funções e serviços, tais como a criação e manutenção de
solo, a retenção da água, a biodiversidade e a estética paisagística.
Acrescentam, por outro lado, que, do ponto de vista económico, o retorno esperado
por uma aposta no investimento associado a retorno mais rápido pode gerar perdas,
tanto associadas à maior extensão de áreas ardidas, tendo em conta o uso de espécies com
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maiores índices de combustibilidade e inflamabilidade, ou ainda porque os sistemas de
gestão em vigor não permitem que se alcancem os valores de produtividade esperados.
Para além da reconversão de vastas áreas em monoculturas florestais, são inúmeras as
ameaças que enfrenta o espaço florestal português, resultantes da destruição de bosquetes
autóctones, da recorrência de incêndios florestais, de pragas e doenças, e da expansão de
invasoras lenhosas, a que se associam más práticas de gestão, o absentismo e o abandono
dos espaços florestais.
Com o presente estudo pretende-se avaliar a perceção que a população tem relativamente à
prestação de serviços ecossistémicos num concelho dominado por florestas de plantação, assim
como as ameaças e constrangimentos que identificam nessas paisagens florestais. Pretende-se,
ainda, aferir a recetividade dos participantes relativamente à possibilidade de introdução de
espécies autóctones nos sistemas de gestão florestal no sentido de garantir a multiplicidade de
serviços que este tipo de habitat pode fornecer. De facto, conhecer e compreender as perceções
da população tem sido apontado por vários autores como um instrumento básico na política
de tomada de decisões para a proteção dos ecossistemas, gestão sustentável dos recursos e
manutenção dos meios de subsistência (Berkes et al., 2000; Turner & Cocksedge, 2001;
Parrotta &Trosper, 2012; Asah et al., 2014; Parrotta et al., 2016; de Freitas et al., 2016).

Área de estudo
O município de Mortágua localiza-se na Região Centro de Portugal, e está integrado
na Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra (NUT III) (fig. 3). Situa-se entre
a base da serra do Caramulo e a serra do Buçaco, entre o rio Criz e o rio Mondego.
Constituído essencialmente por metassedimentos pelíticos e areníticos do Grupo das
Beiras (Complexo Xisto-Grauváquico), do Pré-Câmbrico, toca ainda nos quartzitos do
Ordovícico e conglomerados a pelitos do Permo-Carbónico, no seu limite oeste (Medina,
(1996). No centro do concelho, na área correspondente a uma depressão fruto da atuação
de várias falhas, ficaram retidos grés e argilas do Cretácico ao Cenozóico, área que é
drenada pelas ribeiras de Mortágua e de Sobral. Esta configuração do concelho faz com
que os verões sejam aí particularmente quentes e os invernos mais frios e húmidos pela
concentração do ar frio e elevada frequência de nevoeiros.
O município de Mortágua apresenta, na atualidade, uma ocupação dominantemente
florestal, pois cerca de 85% do seu território encontra-se ocupado por floresta, sendo a
espécie predominante o eucalipto (fig.s 2 e 3).
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Fig. 2 - Evolução do espaço florestal (área
e composição) no município de Mortágua,
entre 1965 e 2018 (Fonte: Inventários
florestais, ICNF, 1965 e 2018).

Para além de um aumento significativo na sua área florestal, que rondava os 70%
em meados do século passado, de acordo com o Inventário Florestal de 1965, do ICNF,
assinalou-se ainda uma substituição da espécie dominante, o pinheiro bravo, cuja
ocupação rondava os 50% do território municipal. A representação espacial do eucalipto
seria, nessa data, de 18%, o que indica um aumento de 73% em termos de área ocupada
no concelho. Atualmente, o eucalipto representa 90% da área florestada.

Fig. 3 - Localização e espécies florestais dominantes no município de Mortágua
(Fonte dos dados: Carta de Ocupação do Solo 2018 – Direção Geral do Território).

O forte acréscimo registado pelo eucalipto, sobretudo para produção de rolaria para
celulose, com preços atrativos, aumentaram a valorização dos espaços florestais e, por
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conseguinte, o rendimento económico dos proprietários, desencadeando um interesse
crescente pela produção desta espécie florestal. Assim, a dinâmica e cultura florestal
no concelho de Mortágua promoveu a sua instalação em massa. Nesta tendência, a
proliferação do nemátode do pinheiro bravo, e as perdas económicas associadas, veio
também fomentar a conversão dos pinhais em eucaliptais.
A floresta centrada inicialmente na sub-fileira da pasta e do papel diversificou-se,
registando-se o aumento de importância de sub-fileiras, como a produção de pellets ou a
utilização de biomassa para a produção de energia, o que vem reforçar a dinamização em
Mortágua de indústrias ligadas às energias renováveis, com características de inovação e
capacidade de absorção de mão-de-obra altamente qualificada. Com efeito, a importância
da floresta neste território fica bem evidente quando, segundo o Anuário Estatístico da
Região Centro de 2018, se identificam cerca de 404 empresas sediadas no município
ligadas ao ramo florestal e outras 79 associadas à indústria transformadora. Empregam
um total de 1761 pessoas, assumindo assim a floresta um valor decisivo na economia
e no desenvolvimento estratégico e sustentável do concelho de Mortágua. No entanto,
este cenário económico mais favorável acarreta alguns riscos. O eucalipto, por se tratar
de uma espécie bastante inflamável, com elevada capacidade de provocar projeções e,
por conseguinte, focos de incêndio secundários, necessita de uma silvicultura preventiva,
através da gestão de combustíveis no sub-coberto, de modo a reduzir a probabilidade de
ocorrências, evitando a continuidade vertical dos combustíveis bem como a possibilidade
de fogos de copa (PMDFCIF, 2014). Assim, com o intuito de reduzir a carga combustível,
quer através do corte e remoção de matos, quer por via da remoção de resíduos de
exploração, instalaram-se duas unidades de consumo de biomassa florestal, no concelho.
Apesar da ocorrência de grandes incêndios florestais (> 100ha), nestes últimos
anos, não ter sido recorrente, salientam-se, no período de 1980 a 2019, 4 anos, 1990,
1995, 2005 e 2017, com áreas ardidas superiores a 1000ha (fig. 4). O de 2017 foi
particularmente catastrófico pois no total foram varridos pelo fogo mais de 6500ha,
principalmente de eucaliptal, e destruídas várias empresas pelas chamas, assim como a
Central de Aproveitamento Energético de Biomassa Florestal Residual de Mortágua.

Fig. 4 - Área ardida no município de
Mortágua entre 1980 e 2019.

230

Geografia, Riscos
e Proteção Civil

Homenagem ao Professor
doutor Luciano Lourenço
volume 2

Metodologia para avaliação da perceção
Assim, com o intuito de avaliar a perceção que a população residente tem relativamente
dos serviços prestados pela floresta, assim como as principais ameaças e fragilidades do espaço
florestal, foi elaborado um inquérito, através da plataforma Google forms1. Na primeira parte
reúnem-se dados biográficos referentes aos inquiridos (género, idade, educação e profissão) e
na segunda pede-se para avaliarem a importância de um conjunto de serviços ecossistémicos
prestados pela floresta, numa escala de likert compreendida entre 1 (Nada importante), 2
(Pouco importante), 3 (Indiferente), 4 (Importante), 5 (Muito importante), e o 6 (Não
sabe). Na avaliação das ameaças e fragilidades, a terceira parte, recorreu-se à mesma escala.
No final deste questionário foram ainda criadas duas questões abertas relativamente às
opções de planeamento em termos florestais à escala municipal.

Resultados
No total foram recolhidos 100 questionários. Os respondentes estão distribuídos de
forma equilibrada pelos género masculino e feminino (50% cada). Pelo facto do inquérito
ter sido apenas online, a maioria dos respondentes, 65%, enquadra-se na faixa etária dos
18-25 anos. Dos restantes, 28% estão entre os 26 e os 59 anos, enquanto apenas 10%
têm mais 60 anos. Em termos de qualificações académicas, 51% dos inquiridos possuem
o ensino Secundário e 23% são licenciados. Apenas 6% apresenta como habilitações o
“2º/3º ciclos”.
Os serviços elencados abrangem as quatro tipologias identificadas: regulação, suporte,
aprovisionamento e culturais (fig. 5). Da análise dos resultados pode afirmar-se que a
maioria dos respondentes os classifica de importantes a muito importantes. Destacam-se,
todavia, os serviços associados à produção de O2 e sequestro de CO2 e, por conseguinte, a
sua relevância em termos de qualidade do ar, com mais de 90% dos inquiridos a classificálos de importantes a muito importantes.
Os serviços de aprovisionamento, tais como a produção de matérias-primas e energia,
merecem igualmente destaque, uma vez que mais de 80% dos respondentes os classifica
como importantes ou muito importantes. Com a mesma relevância emergem os serviços
prestados pela floresta em termos de emprego e bem-estar físico e mental. As maiores
1

A recolha dos dados foi exclusivamente online, no mês de abril de 2020, em situação de pandemia.
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dúvidas relativamente à importância desempenhada pela floresta surgem nos serviços
associados à manutenção da diversidade genética, processos de polinização, controlo de
espécies exóticas e tratamento de resíduos e filtragem de produtos tóxicos, uma vez que
mais de 20% dos inquiridos referem desconhecer a sua relevância.

Fig. 5 - Perceção da população relativamente aos serviços de ecossistemas fornecidos pela floresta.

No que concerne às ameaças mais relevantes no espaço florestal, os respondentes
destacam os incêndios florestais (fig. 6), uma vez que 80% dos inquiridos os classificam
como importantes ou muito importantes. É ainda relevante a importância que os
respondentes atribuem à questão da sobre-exploração de recursos, aspeto que está
associado ao reconhecimento que a exploração florestal intensiva com espécies de
crescimento rápido tem efeitos nos solos e disponibilidade de recursos hídricos (Alvarez232
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Garreton et al., 2019; Díaz-Fierros, 2021). As pragas e doenças e a degradação dos solos
são as ameaças que mais dúvidas suscitam, pois cerca de 20% não sabe ou não reconhece
a sua importância, aspeto que também está em linha com a falta de informação disponível
para a sociedade.

Fig. 6 - Ameaças à floresta percecionadas pela população de Mortágua.

Em relação às fragilidades do espaço florestal (fig. 7), mais uma vez é focada a relevância
dos incêndios florestais, a que se associa o forte envelhecimento dos proprietários. Segundo
metade dos inquiridos, a monocultura de eucaliptos é também considerada como uma
fragilidade da área florestal concelhia, o que indica o reconhecimento dos riscos ou perda
de serviços associados à aposta generalizada numa floresta com estas caraterísticas.
Estes últimos resultados estão em consonância com os obtidos quando questionados
“se o eucalipto deve ser a espécie privilegiada nas novas plantações”, cujas respostas são
maioritariamente negativas, a rondar os 72 %. Os restantes 28 % considera que se deve
continuar a apostar no eucalipto, em novas plantações, justificando essa opção pelo facto
desta monocultura constituir uma importante fonte de rendimento, para os produtores
florestais, e contribuir para a dinamização de outras atividades associadas, as quais
assumem um peso decisivo na economia e desenvolvimento estratégico do concelho,
enquanto geradora de valor e emprego.
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Por fim, perguntou-se “se novas plantações devem incluir uma percentagem (ex.
50%) de espécies autóctones”, ao que 1/3 respondeu não. Os 2/3 que responderam
afirmativamente a esta questão justificam a necessidade de incluir estas espécies no
processo de gestão e planeamento florestal por se adaptarem melhor às condições biofísicas
do território e apresentarem maior resistência à propagação de pragas.

Fig. 7 - Fragilidades do espaço florestal percecionadas pela população de Mortágua.

Referem, ainda, ser mais resilientes às alterações climáticas, por suportarem eventos
mais prolongados de seca. Salientam, também, a relevância da existência de florestas
dominadas por espécies autóctones por promoverem a criação de habitat para um maior
número de espécies, promovendo a biodiversidade. Por reconhecerem que há espécies
animais e vegetais em vias de extinção, salientam a importância da diversidade arbórea
no equilíbrio dos ecossistemas, reforçando a necessidade de aumentar a diversidade de
espécies autóctones no intuito de recuperar a fauna e flora locais. Acrescentam, ainda,
o contributo das espécies arbóreas autóctones na redução do risco de incêndio florestal,
uma vez que a inflamabilidade/combustibilidade das mesmas é na generalidade menor,
comparativamente ao eucalipto.
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Considerações finais
As florestas constituem um dos sistemas ecológicos mais importantes na promoção de
funções ecossistémicas e no fornecimento de serviços à sociedade. Os serviços prestados
pelos ecossistemas florestais dependem, fundamentalmente, da manutenção da estrutura
e diversidade de espécies florestais e dos processos de gestão associados.
No município em estudo dominam florestas plantadas, monoespecíficas, cujo principal
objetivo é a produção de materiais derivados da madeira. Serviço que, apesar de considerado
importante do ponto de vista económico pelos inquiridos, limita o fornecimento de outros
serviços que também consideram de relevante importância (regulação, suporte e culturais),
o que explica a referência à necessidade de introduzir espécies autóctones nos processos de
gestão florestal, pois são reconhecidas notórias vantagens face às florestas monoespecíficas
de exóticas, nomeadamente em relação ao eucaliptal, sobretudo no aumento e preservação
da biodiversidade e na redução do risco de incêndio florestal, classificado como a principal
ameaça e fragilidade da floresta municipal.
Vários autores têm realçado as vantagens das florestas espontâneas autóctones relativamente
às plantadas, quase sempre monoespecíficas. Segundo Brockerhoff et al. (2013), a maioria
dos serviços reduz-se quando se substituem florestas autóctones por florestas plantadas,
assinalando-se a produção de fibra como exceção. Assim, é de destacar a redução dos serviços
ligados à biodiversidade, nomeadamente no que concerne ao habitat para espécies, recursos
genéticos, produtos farmacêuticos, controlo biológico, polinização, entre outros. Também
os serviços culturais perdem importância, tanto por efeito da homogeneização da paisagem
e redução da diversidade paisagística, como pela presença de uma estrutura esteticamente
pouco atrativa para atividades de lazer. Quanto aos serviços de regulação, nomeadamente a
disponibilidade de recursos hídricos, os resultados de diferentes estudos apontam em sentidos
diversos, o que tem gerado algum debate, nomeadamente em termos de consumos de água
por florestas de crescimento rápido (Alvarez-Garreton et al., 2019).
Díaz-Fierros (2021), numa revisão dos dados hidrológicos de 42 anos obtidos em 9 bacias
reflorestadas com Eucalyptus globulus na Península Ibérica, analisou o respetivo impacte nos
recursos hídricos e verificou que em áreas com menos de 700 mm de precipitação anual a
drenagem é mínima (< 1% da precipitação). Em áreas com precipitação superior a 1200
mm os valores de evapotranspiração são semelhantes aos do pinheiro bravo e 200 mm mais
elevados do que os registados em prados. No que se refere às águas subterrâneas registam
uma progressiva diminuição até aos 7-8 anos de crescimento da plantação. Acrescenta,
também, tendo por referência vasta bibliografia sobre o assunto, que a “conflitualidade”
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ou concorrência entre o eucalipto e a água, resultam principalmente do inadequado
planeamento, processos de reflorestação desajustados, silvicultura e técnicas de exploração
pouco apropriados, e não propriamente do consumo associado à própria espécie. Defende,
assim, que com um bom planeamento ao nível da bacia, o consumo de água por parte dos
eucaliptos poderia ser compatível com outros usos e ocupações.
Nas florestas, atualmente, sustentabilidade implica mais do que a exploração de
produtos lenhosos, normalmente matérias-primas para a indústria (madeira, fibra,
cortiça, energia), e de outros bens com importância económica direta. No caso dos
eucaliptais, é de referir os efeitos ao nível dos solos, tanto resultado da erosão associada
às práticas de revolvimento dos solos para instalação das plantações, quer pela reduzida
quantidade de matéria orgânica que recebem, pois trata-se de uma espécie perenifólia cuja
matéria orgânica se degrada lentamente, tendo em conta a elevada dureza das folhas e a
concentração de óleos hidrófobos.
Considerando o perfil etário dos inquiridos, seria curioso poder confirmar num futuro
mais ou menos próximo, se quando os inquiridos mais jovens se tornam proprietários se
continuam dispostos a abdicar da plantação do eucalipto em larga escala, e ceder área para
a criação de áreas florestais espontâneas dominadas por espécies autóctones, no sentido de
diversificar o fornecimento de serviços ecossistémicos. Tememos que o caráter económico
a curto prazo os iniba de assim se comportarem…
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Resumen
Se realiza una revisión de los datos hidrológicos de 42 años obtenidos a partir de
9 cuencas repobladas con Eucaliptus globulus, en la Península Ibérica, y se analiza su
impacto sobre los recursos hídricos. En zonas con menos de 700 mm anuales de
precipitación el drenaje es mínimo (< 1 % de la precipitación) pero con precipitaciones
superiores a los 1200 mm se encuentra un buen ajuste a las curvas de Zhang et al.,
(2001). Los valores de ET son similares a los de Pinus pinaster y superiores en 200 mm
a los prados. Las aguas subterráneas experimentan un descenso progresivo hasta los
7-8 años de crecimiento de una plantación. Con una buena planificación de la
repoblación a nivel de cuenca los consumos de agua del eucalipto podrían ser
compatibles con otros usos.
Palabras clave: Hidrología forestal, eucalipto, planificación hidrológica., impacto ambiental.

Abstract
Eucalyptus in the Iberian Peninsula: impact on water resources. Hydrological data
taken from 9 basins reforested with Eucaliptus globulus in the Iberian Peninsula that
were compiled to 42 years are reviewed. The impact of Eucalyptus on water resources
is analysed. In areas where the amount of annual rainfall is less than 700 mm, drainage
is very low (<1% rainfall), but when the amount of rainfall is over 1200 mm an
adjustment to Zhang et al. (2001) curves is found. ET values are similar to this of
Pinus pinaster and higher to meadows in 200 mm. Groudwater levels gradually fall
while a plantation grows for 7-8 years. With an appropriate water planning at the
basin level, the Eucalyptus’ water consumption could be consistent with other uses.
Keywords: Forest hydrology, eucalyptus, water planning, environmental impact.
DOI: https://doi.org/10.34037/978-989-9053-06-9_1.2_17
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Introducción
La fama del eucalipto en relación con su avidez por el agua le viene de
antiguo, pues ya a principios del XIX era utilizado en Italia para la desecación de
las marismas del Agro Pontino, en Roma, para prevenir el paludismo. Esta práctica
se extendió por numerosos países de tal forma que en el Primer Congreso Mundial
sobre el Eucalipto organizado por la FAO - Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación, en Australia, en 1952, fue uno de los temas
más extensamente tratados. También en la India comenzó a ser utilizado como
“árbol-bomba” para hacer descender el nivel freático de los suelos salinos en las
labores previas a su regeneración. Por otra parte, los estudios científicos sobre
esta problemática todavía eran muy escasos y de poca entidad y mucho menos los
relativos al eucalipto, tal como manifestaba Kaplan (1961) en la Tercera Conferencia
Mundial sobre el Eucalipto: “Aunque durante los últimos años se ha producido un
considerable progreso en relación con los métodos de investigación de las relaciones del
agua y de su consumo por árboles y bosques, aparece muy poca investigación con respecto
al eucalipto”.
Los métodos inicialmente más accesibles para el estudio de la hidrología
forestal medían los contenidos y flujos de agua del suelo en el entorno de las
raíces, posteriormente, sobre los años setenta, aparecieron los que determinaban
el flujo de vapor en las capas de la atmósfera inmediatas a la cubierta arbórea
(evaporación+transpiración) y, finalmente, sobre los noventa, los que controlaban
el flujo de savia en los troncos. Eran métodos parciales que medían el transporte de
agua por los árboles en los diferentes tramos en los que se producía: suelo, atmósfera
y planta. Procedimientos que por su propia naturaleza tenían un carácter “micro” y
que para poder extrapolarlos a toda una plantación o cuenca, precisaban métodos
de “transposición de escalas” que requerían multiplicar las medidas puntuales tantas
veces como fuera necesario para tener en cuenta todas las numerosas causas de
variabilidad que existían. Posiblemente, muchas de las diferencias de interpretación
que se dieron al analizar las relaciones de los árboles con el agua fueron consecuencia
de las excesivas generalizaciones que se realizaron sobre datos que solo eran válidos
para entornos muy reducidos.
Solamente los métodos que utilizaron la cuenca hidrográfica como unidad de
medida para determinar la influencia de las zonas forestadas sobre los caudales
tuvieron ese carácter globalizador y sintético que exigían las determinaciones
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propias de la hidrología forestal. De hecho esta ciencia no llegó a consolidarse
como un cuerpo de conocimientos propio y bien establecido hasta que los datos
de un número suficiente de cuencas forestadas no estuvieron disponibles. Esto
ocurría en torno a los años sesenta, fecha en la que se celebraba, en 1965, el
International Symposium on Forest Hydrology. Pocos años más tarde, en 1982
se publicaba el importante trabajo de Bosch y Hewlett sobre la influencia de
los cambios de vegetación en los caudales a partir de los datos de 94 cuencas
hidrográficas, dentro de las que aparecían ya referenciadas 6 cuencas australianas
repobladas con eucaliptos.
En el año 2001 Zhang et al. realizan otro estudio similar con 250 cuencas
hidrográficas de todo el mundo estableciendo una relación muy simple pero muy
consistente, entre la evapotranspiración anual (calculada por la diferencia entre la
precipitación y el caudal anual) y la precipitación. El incremento entre el consumo
de agua expresado como evapotranspiración, en función del clima expresado como
precipitación, presentaba un carácter exponencial. Diferenciaba dos curvas, una
correspondiente a las cuencas con vegetación pratense que tienden a estabilizar
su consumo de agua en torno a los 1000 mm en los climas más húmedos y otra
relativa a las cuencas con vegetación forestal (sin diferenciar el tipo de especie)
que tiende a estabilizarse sobre los 1300 mm La diferencia en el consumo de agua
entre los dos tipos de vegetación es menor de 50 mm con precipitaciones inferiores
a los 700 mm y alcanza su máximo, de 300 a 400 mm, con valores superiores a
los 2000 mm. Las cuencas con eucalipto consideradas, se ajustan perfectamente a
la curva correspondiente a la vegetación forestal, hecho que posteriormente pudo
comprobar de nuevo Lima (2010) con plantaciones de eucalipto del Brasil.
Aunque trabajos posteriores, ampliaron la información de los impactos de los
eucaliptos sobre los recursos hídricos en cuestiones tales como su estacionalidad o
los diferentes componentes de los flujos y almacenes de agua, estas curvas de Zhang
et al. (2001) siguen siendo todavía el mejor modelo para interpretar de una forma
global y sencilla sus relaciones con el agua.
En resumen, que hay un amplio acuerdo en la comunidad científica forestal que
las plantaciones con especies de crecimiento rápido, como el eucalipto, consumen
en general más agua que los pastos y las especies caducifolias. Que este incremento
en el consumo puede llegar a ser crítico en determinadas situaciones y épocas,
pero que en general, con una adecuada planificación, puede ser perfectamente
compatible con otros usos.
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Primeros problemas en la Península Ibérica
Desde los comienzos del siglo XX los eucaliptos de la Península Ibérica pasaron de ser árboles
exclusivamente ornamentales a ser cada vez más demandados como madera para traviesas de
ferrocarril, entibados de mina y la construcción en general, por lo que sus plantaciones fueron
cada vez más numerosas y extensas. Pero también comenzaron los problemas de vecindad con
los cultivos próximos y otros usos del suelo, de entre los cuales, la competencia por el agua fue
uno de los más señalados. Hay testimonios sueltos de esta problemática como el del forestal
español F. de Castro (1912) sobre la necesidad de cuidarse “de no hacer las plantaciones en las
proximidades de los viveros ni de los edificios” para evitar los daños que podrían provocar la
extensión de su poderoso sistema radical o la ley portuguesa de 1937 (lei n.º 1951, do 9.03.37)
que prohibía la plantación de eucaliptos a menos de 20 metros de terrenos cultivados y a
menos de 40 de manantiales y tierras de regadío (Monteiro et al., 2007)
En Portugal la creación de la “Estaçao de Experimentaçao do sobreiro e o eucalipto”
en Alcobaça en 1930, estuvo dedicada en sus primeros años al estudio, casi exclusivo, del
alcornoque pero a partir de los años cincuenta se abre ya a la problemática de otras especies
y su relación con el medio como sucedió con el libro de Gomes Guerreiro “A floresta na
conservaçâo do solo e da auga” (1953), en el que se realiza una actualizada revisión de esa
problemática y en la que no falta una referencia al eucalipto y los recursos hídricos.
En España, después de la intensa repoblación que se puso en marcha en los años
cuarenta del siglo XX por el nuevo régimen político, comenzaron a surgir protestas contra
los pinos (que era la especie que se plantaba mayoritariamente) pero también contra el
eucalipto. Inicialmente, la mayoría de los problemas tenían causas socioeconómicas entre
las que se iban incluyendo cada vez más cuestiones ambientales, como los juicios recogidos
en un informe de un forestal español , en 1942, que criticaba que los eucaliptos “rebajaban
la lámina de agua” o la de los vecinos de Rañadoiro (Pontevedra, España), en 1953, que en
su protesta contra la repoblación forzosa solicitaban, entre otras reclamaciones, que “[…]
se impida a toda costa la plantación de eucaliptos que perjudican con su necesidad de agua, la
producción agrícola de interés nacional” (Rico Boquete, 1995).
Estas valoraciones negativas del eucalipto en relación con el agua, que podían reflejar
en algunos casos experiencias propias, en la mayoría de ellas, sobre todo en las dos décadas
siguientes, tomaron como referencia fundamental la información que les llegaba de otros
países, como California, Sudáfrica o sobre todo la India, donde estaba comenzando una
intensa campaña contra la importante expansión de este árbol. A la par de la problemática
social que generaban estas repoblaciones, las cuestiones ambientales fueron ocupando
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un lugar relevante, siendo la de los consumos excesivos de agua una de las cuestiones
más frecuentemente citada. La FAO intentó eliminar de este debate las posturas más
radicales con su publicación sobre Efectos ecológicos de los eucaliptos (Poore y Fries, 1987),
planteamiento que ya había intentado el portugués Ernesto Goes diez años antes con su
libro sobre Os eucaliptos: Ecología, Cultura, Produçao e rentabilidade (1977).
De todas formas, la expansión y consolidación de los movimientos ambientalistas de
final del XX y primeras décadas del XXI no hicieron más que agudizar esta problemática,
a pesar de que la importante investigación hidrológico forestal que se desarrolló en
ese período aportaba toda una serie de evidencias que mostraban que los problemas
de competencia de los eucaliptos con el agua, que podía existir bajo determinadas
circunstancias, eran consecuencia sobre todo de un deficiente manejo de la explotación
más que de algo propio de la especie arbórea. Conclusión, a la que finalmente también
llegaban, un conjunto de grupos ambientalistas coordinados por Greenpeace en el 2011,
al abordar la problemática del eucalipto en la Península Ibérica con la publicación La
conflictividad de las plantaciones de eucalipto en España (y Portugal):
“El árbol del eucalipto no tiene la culpa. No se puede atribuir a un árbol
una conflictividad que tiene que ver con las técnicas de planificación, de
repoblación, de silvicultura y de explotación. El eucalipto tampoco es responsable
de las atribuciones que atribuyen a su cultivo rentabilidades milagrosas”.

Experiencias en cuencas hidrográficas
Por todo lo señalado anteriormente se deduce que serán los balances hídricos de las
cuencas repobladas con eucaliptos las que pueden aportar una información más integrada
y global sobre sus relaciones con el agua. No son estudios fáciles por la dificultad que
supone, no solo la instrumentación de la cuenca (compleja y costosa) sino sobre todo
por lo arduo que a veces resulta encontrar zonas idóneas que por su topografía y usos del
suelo sean representativas del problema que se trata de investigar. También la necesidad
de mantener el dispositivo experimental un número de años suficiente para que pueda
captar toda la variabilidad climática y silvícola que le es propia, incrementa la dificultad y
viabilidad económica y académica de estos proyectos.
Aun así, en la Península Ibérica a partir de la década de los ochenta del pasado siglo
fueron instalándose cuencas experimentales dedicadas al estudio de los consumos de
agua por las plantaciones de eucaliptos. Las primeras se montaron en la zona portuguesa
243

Francisco Díaz-Fierros Viqueira
El eucalipto en la península ibérica y su impacto sobre los recursos hídricos

de clima mediterráneo con precipitaciones inferiores a los 700 mm promovidas por
el Instituto Nacional de Agronomía de Lisboa. En la zona de Odemira (Alentejo) se
instrumentalizaron dos cuencas para el estudio de repoblaciones de Eucalyptus globulus
y Quercus suber encontrándose que en los dos casos prácticamente no se generaban
escorrentías como consecuencia de la utilización total de los recursos hídricos por las dos
repoblaciones (Pereira de Almeida y Riekerk, 1990). En la zona de Cercal en Ribatejo,
60 Km al norte de Lisboa, se realizaron durante varios años estudios hidrológicos que
llegaban a similares conclusiones, pues en los años más húmedos (con precipitaciones
del orden de los 800 mm) los caudales representaban solo el 1% de los aportes de la
lluvia (Gras, 1982).
En zonas de clima más húmedo como era la Beira Litoral, promovidos por
la universidade de Aveiro, se instalaron a partir de los años noventa una serie de
cuencas experimentales, como las de Falgorosa, Bouça, Serradinha o Serra de Cima.Y
en España, en zonas de clima ya especialmente húmedo (más de 1400 mm) y
promovidos por el Centro Forestal de Lourizan (Pontevedra) se instalaron en el año
1987-88 una cuenca repoblada con eucaliptos en O Castrove y pocos años después
otra en Encanada do Xabarí (Cuntis) en las que, a pesar de haber sufrido una serie
de incendios y otras alteraciones, pudieron aportar durante algunos años datos de
interés hidrológico. Finalmente, promovida por las universidades de Santiago y A
Coruña en la zona de O Abelar, en el norte de Galicia, se instaló una cuenca en el año
1999 en la que se pudo seguir durante diez años el crecimiento de una repoblación
de Eucaliptus globulus.
Con todas estas cuencas se pudieron contabilizar 42 años de balances hídricos para la
zona ibérica con más de 700 mm de lluvia:
•

Bouça (3 años) (Ferreira et al., 1998);

•

Castrove (1 año) (Gras, 1982);

•

Cercal (10 años) (David et al., 1994, Castelo, 2018);

•

Encanada do xabaril (3 años)(Gras et al., 1993);

•

Falgorosa (3 años) (Ferreira et al., 1998);

•

O Abelar (10 años) (Rodriguez-Suárez et al., 2014);

•

Serra de Cima (1989-92), Ferreira, et al. (1998);

•

Serra de Cima (2010-2016), Boulet et al. (2019);

•

Serradinha (3 años) Ferreira et al. (1998).

El conjunto de los balances presentan en general un buen acuerdo con las curvas
de Zhang et al. (2001), si bien se puede observar una tendencia a que los valores de ET
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sean más bajos que los que les corresponderían a cuencas con valores de repoblación
entre los 60 y 80 % de superficie ocupada por especies de crecimiento rápido como
sería el caso de la mayoría de las cuencas consideradas. Una posible explicación de
esta desviación podría estar en la profundidad del suelo, que en muchos casos no
superaría los 100 cm con lo que existiría una limitación para que la ET alcanzase sus
valores máximos (fig. 1).

Fig. 1 - Valores de precipitación (P) y evapotranspiración (ET) de diferentes cuencas portuguesas
y españolas repobladas con Eucaliptus globulus superpuestos a las curvas de Zhang et al. (2001),

4.- Otros estudios sobre el eucalipto y el agua.
a) Relación con el Pinus pinaster y los prados.
La historia reciente de la reforestación de la zona atlántica de la Península Ibérica
se caracteriza por la sustitución del Pinus pinaster como especie predominante, por el
Eucaliptus globulus, que en Portugal representa ya el 26 % de la superficie forestada arbórea
frente al 23 % del pino (Monteiro et al., 2007) y en el NW de España, el 13% frente al
28% del pino. Es importante, en consecuencia, conocer que cambios en los consumos de
agua podrían suponer la sustitución de una especie por la otra.
245

Francisco Díaz-Fierros Viqueira
El eucalipto en la península ibérica y su impacto sobre los recursos hídricos

Existen unos primeros estudios de David et al. (1997) para la zona con precipitaciones
inferiores a los 700 mm en los que demuestran como las dos especies tienen unos
consumos semejantes que prácticamente agotan toda el agua disponible para el drenaje.
Pereira (2001), posteriormente, encuentra para la misma zona resultados similares que le
llevan a afirmar que “[…] calquera destas duas espécies deberá utilizar completamente a agua
disponível no solo, dando origen a perdas de agua por transpiraçao que, numa base anual, se
aproximan dos quantitativos anuais de precipitaçâo efectiva”. David et al. (1997), por otra
parte, utilizando el método del flujo de savia, encuentra que los valores transpirativos son
practicamente idénticos para las dos especies.
En la zona más húmeda española, con precipitaciones que superan los 1200 mm, Gras
(1983) comparando dos cuencas experimentales, encuentran que la evapotranspiración
media del eucalipto es de 876 mm frente a los 1039 mm de la repoblada con pino.
En cambio Ferreira et al. (1998) en la Beira Litoral, obtiene que los promedios de
evapotranspiración anual serían de 931mm para el eucalipto y 908 mm para el pino.
Recientemente (Boulet, 2019) en un estudio de 6 años de dos cuencas pareadas con los
dos tipos de vegetación, en las estribaciones del Caramulo, encuentran que los valores de
ET del pino son claramente superiores,1001 mm frente a 819 mm.
De todo este conjunto de ensayos, parece deducirse con bastante seguridad que a pesar
de que el Eucalyptus globulus tiene una producción en biomasa superior a la del Pinus
pinaster , que en la zona norte y centro de Portugal pude llegar a duplicarla (Monteiro et
al., 2007) su consumo de agua no es mayor que la del pino. Incluso experiencias de mucha
garantía como son las de Boulet (2019) apuntan a que la del eucalipto sea inferior. Esta
aparente anomalía, podría ser debida a que las pérdidas de agua por evaporación de las
cubiertas vegetales (la interceptación de la lluvia) es siempre inferior en el eucalipto que el
pino, del 10 % en el primer caso y de 17 % en el segundo (Valente et al., 1997) así como a
su mayor eficiencia de transformación en biomasa del agua transpirada (Davidson, 1993)
lo que le permite producir la misma cantidad con menos agua consumida.
En una experiencia en cuencas de diez años (Rodriguez-Suárez et al., 2014) utilizando
modelos (HBV y TOP) se pudo simular el consumo de agua por los prados, que frente a
los eucaliptos, como era de esperar y predecían las curvas de Zhang et al. (2001) fueron
netamente menores. De todas formas los valores forestales, que superaban en unos 200 mm
a los de los prados fueron inferiores a los que predecían las citadas curvas, que para la
precipitación recogida durante el ensayo (1708 mm)serían de 300 mm. Diferencia, que
una vez más, habría que atribuirla a la escasa profundidad del suelo (de 50 a 100 cm) que
actuaba como un limitante de la transpiración.
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b) Estacionalidad de caudales.
Los caudales de estío que son importantes por corresponder a una época donde
las demandas en agua para otros usos pueden llegar a ser críticas, presentan algunas
característica destacables. En las cuencas del Caramulo donde se estudió durante seis
años una repoblación madura de eucaliptos y otra de pinos, los caudales de los meses de
jun+jul+ago totalizaron respectivamente 22 y 20 mm que supusieron aproximadamente
el 2% del drenaje total, valores muy bajos, pero que en buena parte se correspondían
con la precipitación de ese período que representa el 5 % de la anual. En la cuenca de
O Abelar, en España, donde se siguió el crecimiento de una plantación de eucaliptos, la
disminución del caudal de estío supuso una reducción del 60% a los 7-8 años, a partir de
los cuales se aprecia una moderada recuperación de los mismos. Con relación a los valores
estimados para prados en estío, la reducción sería del 67%.
En cualquier caso, la circunstancia del secado total de caudales en estío, que se tiene citado
con relación a los consumos de agua por los eucaliptos (Scott et al., 2001), para climas de más
de 1200 mm como son la mayoría de los considerados en estos estudios, solo se debería dar
muy excepcionalmente y siempre en cuencas muy pequeñas (de menos de 5 has.)

c) Flujos superficial, subsuperficial y subterráneo
Los factores que determinan la evolución temporal y espacial de los caudales dependen
de las características de los diferentes flujos de agua que se generan en la cuenca y que
finalmente son los que los alimentan. El flujo superficial tiene normalmente una velocidad
de tránsito elevada, por lo que se considera que nutre fundamentalmente los caudales de
respuesta rápida. Puede originarse por diferencias entre la intensidad de la lluvia y la
capacidad de humectación o infiltración de agua en el suelo (flujo hortoniano) o bien por
saturación del suelo en agua, que finalmente sale y fluye por la superficie (flujo de fuente
variable). En Portugal se desarrollaron muchos estudios sobre los procesos de hidrofobia
que se generaban en la superficie del suelo por acumulación de determinado tipo de restos
orgánicos o sobre todo, por su quema, después de un incendio (Ferreira et al., 2000).
Las conclusiones resultan bastante claras en cuanto a la existencia de estos procesos bajo
los eucaliptales en los períodos más secos y, sobre todo, después de un fuego forestal.De
todas formas, estudios muy recientes (Boulet, 2019)parecen reducir bastante su posible
influencia sobre los procesos de escorrentía superficial a escala de cuenca, bien por el
247

Francisco Díaz-Fierros Viqueira
El eucalipto en la península ibérica y su impacto sobre los recursos hídricos

carácter efímero del proceso que se reduce solo al período estival, o, sobre todo, por la
irregularidad espacial que presenta. En cambio, los procesos derivados de la saturación en
agua del suelo después de períodos de lluvias importantes y persistentes sí parece que son
los responsables de las escorrentías más abundantes. Comparándolo con el Pinus pinaster,
el eucalipto muestra en las cuencas del Caramulo un mayor coeficiente de escorrentía de
invierno y primavera (68 y 55% respectivamente, en el eucalipto, frente a 64 y 50%, en el
pino) como consecuencia, sobre todo, de su menor interceptación de la lluvia.
Los estudios sobre el flujo subsuperficial son mucho más escasos, aunque en la
citada tesis de Boulet (2019) se muestra como bajo eucaliptal tienen una importancia
cuantitativa muy superior a la de los flujos superficiales, conclusión muy semejante a
la que se había llegado en relación a la separación de flujos en las cuencas de Galicia
(Rial et al., 2005). En cualquier caso, se puede considerar que una parte importante
de este flujo (el flujo subsuperficial no matricial) constituye también una fuente de
alimentación de los caudales rápidos, posiblemente,bastante más importante que la
derivada de los flujos superficiales.
Con relación a los flujos subterráneos existe un estudio en la cuenca de O Abelar (NW
España) (fig. 2) en la que se mide en continúo el nivel freático de una plantación de
Eucaliptus globulus. Se observa como este nivel tiene un ciclo estacional (fig. 2) con niveles
altos más o menos constantes durante la época de lluvias y una tendencia al descenso de
los mínimos, del orden de los 30 cm, que se estabiliza al séptimo año de crecimiento de
la plantación como consecuencia de que en ese momento la superficie foliar alcanza su
máximo de cobertura aunque todavía continúe durante varios años el incremento en
biomasa de la explotación.

Fig. 2 - Precipitación (barras negras) y nivel freático (línea gris) de una plantación de Eucaliptus
globulus en O Abelar (NW España) en el período 1999-2009.
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Conclusión
De todos estos trabajos se puede concluir que en la Península Ibérica, en zonas con
precipitaciones superiores a los 1200 mm los consumos de agua del eucalipto, que son
similares o incluso inferiores a los de otras especies de crecimiento rápido como el pino,
aunque importantes, son perfectamente manejables con los sistemas de gestión y de
planificación de que hoy disponemos. Uno de los principios básicos a tener en cuenta sería
la utilización de la cuenca como unidad de gestión, controlando sobre todo la superficie
total a repoblar y seleccionado aquellas zonas donde los consumos de agua podrían ser
menos críticos para otros usos concurrentes. Otra cuestión sería su impacto hídrico en
zonas con pluviometrías inferiores a los 700 mm en las que los problemas y competencias
por el agua podrían llegar a tener bastante más importancia.
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Resumo
A mata do Buçaco pode ser um instrumento para o desenvolvimento local, dado que
se encontra inserida num complexo termal de reconhecida qualidade das suas águas,
uma gastronomia regional e com um património significativo de interesse nacional, o
que se tra-duz em várias oportunidades e possibilidades. É incontornável o potencial que
o Buçaco detém para responder às novas conceções da prática turística nomeadamente
na alteração nos hábitos de consumo. Neste caso de estudo identifica-se, também as
principais potencialida-des que constituem per si atividades de desenvolvimento
sustentável para a região. As potencialidades do Buçaco deverão ser enquadradas num
modelo de gestão que coloque os seus interesses em primeiro lugar. Foi por isso,
importante resumir um modelo estratégico, pois os modelos até aqui adotados precisão
de se ajustar aos novos desafios.
Palavras-chave: Marketing, território, estratégia.

Abstract
Territorial Marketing in Economic and Environmental Sustainability: the case of
Mata do Buçaco. Buçaco forest can be an instrument for local development, as it is inserted
in a thermal complex of recognized quality of its waters, with a recognized regional
gastronomy and with a significant heritage of national interest, which translates into
several opportunities and possibilities. The potential that Buçaco has to respond to new
concepts of tourist practice is undeniable, namely in changing consumption habits. In this
case study, the main potentialities that constitute sustainable development activities for the
region are also identified. These potentialities of Buçaco’s they will be framed in a
management model that puts your interests first. It was therefore important to summarize
a strategic model, since the models adopted until now need to adjust to the new challenges.
Keywords: Marketing, territory, strategy.
DOI: https://doi.org/10.34037/978-989-9053-06-9_1.2_18
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Introdução
A escolha do Buçaco para a presente reflexão deve-se à sua importância enquanto
território de grande diversidade e riqueza intrínseca. É um legado que nos foi deixado
e merece ser protegido e dinamizado no contexto de marketing territorial, alicerçando
numa estratégia de sustentabilidade económica e ambiental.
O Buçaco é abordado como um espaço dinâmico aliado a uma gestão estratégica de
marketing territorial, devido aos seus recursos e capitais ativos e não ativos. Pela sua forte
identidade, o estabelecimento da Marca do território poderá constituir um fator aglutinador
e mobilizador da competitividade e do desenvolvimento que se quer sustentável.
É inquestionável a importância que os territórios assumem no funcionamento
das economias e na vida das pessoas, pois é nele que se procura a resposta para as suas
necessidades e desejos. Assim, a competitividade e sustentabilidade passam a ser duas
dimensões nucleares na estruturação dos territórios.
Para isso houve a necessidade de questionar o papel sinergético que o Buçaco pode ter
no desenvolvimento da região, se existe uma estratégia assente no marketing territorial, e
se pode o turismo ser um fator determinante para a preservação do lugar.
Devido à sua complexidade, justifica-se um estudo de caso em que se valoriza a vertente
interdisciplinar dando relevo às ligações entre o marketing, o território, competitividade
e sustentabilidade.
Pretende-se assim contribuir para potencializar o desenvolvimento do Buçaco enquanto
destino de turístico, educação e proteção ambiental e patrimonial. Visa também apresentar
ações estratégicas, demonstrar o seu capital ativo alicerçado numa estratégia de marketing
territorial, instrumentos essenciais para a sua competitividade e sustentabilidade.
Nas estratégias de atuação é feita referência ao balanço das principais potencialidades,
às ações para o desenvolvimento do Buçaco e aos roteiros turísticos, tendo em consideração
a revisão da literatura e o trabalho de campo realizados.
A reflexão termina com as conclusões consideradas mais relevantes de acordo com o
caso em análise.

Marketing Territorial e o Turismo
O Turismo é visto muitas vezes como instrumento preponderante do lazer, cultura,
mobilidade e conhecimento. Ele é, em termos conceptuais, um dos fenómenos mais
252

Geografia, Riscos
e Proteção Civil

Homenagem ao Professor
doutor Luciano Lourenço
volume 2

recentes da civilização moderna, tendo-se tornado, em apenas meio século, numa das
principais atividades económicas.
Os turistas procuram os lugares que se revelam pelas paisagens, pois elas representam
um elo entre o viajante e o mundo a ser descoberto. As culturas e o modo como elas
criaram paisagens diferentes despertam o desejo de “conhecer” o desconhecido e de
“sentir” a experiência vivida. O turismo é cada vez mais uma atividade com impactos
em múltiplos domínios da sociedade, nomeadamente, o emprego, desenvolvimento,
educação, ambiente, saúde, cultura (EU, 2003).
Assume-se como um dos principais sectores da economia mundial sendo expectável
que o mercado turístico alcance um total de 1.600 milhões de pessoas em 2020, o que
será equivalente a 20% da população existente nesse período com um impacto muito
concreto na economia. Segundo dados da WTO o turismo representa atualmente mais de
15% do PIB mundial e emprega mais de 100 milhões de trabalhadores em todo o mundo.
Nos últimos anos, a coesão territorial tem sido uma das preocupações crescentes de
governos nacionais e supranacionais. Esta preocupação resulta dos crescentes desequilíbrios
espaciais, que têm conduzido a uma concentração excessiva em certas zonas mais urbanas
e ao abandono de grande parte do território rural. Este facto é particularmente evidente
em Portugal, que se urbanizou e vastos territórios ficaram (des)povoados.
O turismo tende a desenvolver-se numa área territorial confinada, onde diferentes
organizações terão de coordenar esforços com vista à sua potenciação. A economia do
turismo mostra como este tem vindo a sofrer profundas alterações com implicações
diretas no seu ritmo de crescimento. A distância das viagens encurtou com o avanço
tecnológico nos transportes, em particular o aéreo, a permanência no local diminuiu e o
alojamento low cost aumentou.
Simultaneamente, e como resposta a este novo fenómeno, “[…] o turismo interno
assumiu uma importância crescente e em muitos países passou a ser o seu maior contributo
económico, levando os poderes políticos a darem primazia às políticas de desenvolvimento de
equipamentos e promoção capazes de enquadrarem o turismo nacional no interior dos seus
territórios” (Cunha, 2013:334).
De facto, hoje pode-se afirmar que o turismo em Portugal cresceu sendo um destino
turístico de referência internacional. Segundo dados do Turismo de Portugal no ano de
2019, registaram-se 27 milhões de hóspedes sendo que 16 milhões corresponde ao mercado
estrangeiro e 11 milhões ao mercado nacional. Como é sabido, o mercado/NUT’S II mais
procurado continua a ser a Área Metropolitana de Lisboa, com 6 milhões de procura
estrangeira e 2,2 milhões de procura interna, logo seguido pelo Norte com 3,1 milhões
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na procura estrangeira e 2.8 milhões na procura nacional. Só depois, aparece a Região
Centro com 1,6 milhões e 2,5 milhões respetivamente. Houve assim, um aumento de
7,9%, comparando o período homólogo em termos globais.
Face ao novo cenário pandémico de Covid-19 que se vive, o ano de 2020, tem sido
manifestamente mau para o turismo onde se verifica um saldo de -49,4%. As empresas
têm aqui um desafio que vai determinar a sua capacidade de resiliência para enfrentar uma
crise sem precedentes.
Por isso, as estratégias de marketing territorial, enquanto ferramenta de gestão, irão
ser a melhor resposta para que os territórios possam relançar o seu potencial competitivo
permitindo ganhar quota de mercado. Se o turismo precisa dos territórios, estes vão
precisar cada vez mais do turismo para que, em conjunto, possam criar condições de
sustentabilidade económica e social.
Se o marketing territorial pressupõe o conhecimento do território e a sua história, para
poder definir os pontos fortes e vantagens, é igualmente importante que se conheça a sua
realidade geográfica. Vieira (2007:63) entende que “[…] a dinâmica do desenvolvimento
turístico acaba por ter sempre expressão no território e no espaço turístico, podendo mesmo
dizer-se que o turismo é um fenómeno geográfico, isto é, o desenvolvimento turístico é tributário
do território”.
Ao marketing territorial cabe, portanto, o papel de inventariar os territórios e definir
o “espaço turístico”1. O desenvolvimento dos espaços e lugares, só será possível quando
cada região for capaz de se promover pela sua singularidade, pois é pela diferenciação e
segmentação que se conquista mercado. É, certo que o impacto do marketing territorial
não se pode medir da mesma maneira das estratégias de marketing das empresas, nem se
compara um território com um produto consumível. Mas também, é certo que é uma
ferramenta fundamental para a promoção da diferenciação dos territórios sendo o turismo
o evidente “motor de arranque” para a captação de receita.
Mais do que a simples promoção dos lugares, o marketing territorial é um “[…]
conjunto de processos de sedução e condicionamento do comportamento espacial de atores em
movimento” (Dicionário de Geografia Aplicada, 2016:305).
1 Espaço geográfico que implica um sistema de objetos e ações com uma espacio-temporalidade resultante de
uma diversidade de camadas históricas, onde a função turística se assume como preponderante na expressão
das politicas económicas e das consequências sociais daí resultantes, mas também da consciencialização dos
seus habitantes, ao serem os depositários de um património que é preciso utilizar de modo sustentável. A
valorização do espaço turístico reflete a forte relação que se estabelece entre geografia e o turismo, indo ao
encontro de uma funcionalidade especifica, mas simultaneamente integradora e com grande expressividade
socioeconómica. In Dicionário de Geografia Aplicada (2016:181).
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Emerge ainda um novo tipo de consumo turístico que se obtém da singularidade
dos territórios e que vê o turista pós-moderno não só como participativo, mas também
exigente nas suas experiências.
O potencial de um lugar não depende só da sua localização geográfica e de todos os seus
capitais ativos, mas sobretudo do seu capital humano. Neste sentido, e segundo Kotler,
et al. (1994:20) o sucesso de um lugar “[…] depende da capacidade de identificar diversas
vertentes, como, conhecimento e interpretação do meio, compreender as reais necessidades e
comportamentos dos intervenientes, previsão da evolução do lugar, sentido estratégico que
inclua visão e missão”. Neste contexto, emerge um eixo importante em qualquer estratégia
de marketing territorial, sustentabilidade. Para que o território seja competitivo, a
sua valorização passa fundamentalmente pela sua dimensão intrínseca e extrínseca,
preservando a sua identidade e singularidade, evitando o processo de descaracterização.
Os instrumentos e filosofia de marketing poderão contribuir para a inversão (ou
pelo menos, o abrandamento) deste processo, reforçando a competitividade das regiões
periféricas com valor patrimonial. Nesse contexto, aplicam-se os conceitos de marketing
numa perspetiva de desenvolvimento territorial.
O entendimento sobre este assunto baseia-se na ideia de que os territórios2 se
desenvolvem por processos de reflexão estratégica, planificação, ação e comunicação.
Isto implica a montante, instrumentos como o ordenamento do território, a gestão das
atividades económicas e dos recursos humanos ou, a jusante de tudo, a (re) construção
e divulgação de uma imagem atrativa e sedutora. Emergem assim, novos parâmetros de
marketing para fazer face a uma crescente dinamização territorial. Esta dinamização tem
vindo a criar uma competição entre os territórios por novas dinâmicas económicas como
a potencialização dos seus capitais patrimoniais ativos, modernização de infraestruturas,
criação de valor com novos produtos e o reforço de identidades singulares.
A ideia de marketing territorial foi introduzida por Kotler, et al. (1994), quando
divulgaram a definição de Marketing Estratégico de Lugares (MEL), comparando a cidade
a um produto. Referem, por isso a importância dos clusters como forma de diferenciação
competitiva onde defendam a ideia de rede como a forma para reforçar as ligações e criar
condições para a competitividade.
Kotler, et al. (1994) vai mais longe ao perceber a importância do papel das comunidades
capazes de suprir as necessidades dos diversos grupos de utilizadores, como os visitantes,
2 A sua conceção varia conforme os sujeitos envolvidos, desde o território de carácter predominantemente
funcional (marcado pelo poder económico), até ao território com forte carga de poder simbólico [...]. In
Dicionário de Geografia Aplicada (2016:493)
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residentes e trabalhadores, as empresas e os mercados exportadores do local. Acrescenta
ainda, que a cidade deve ter os apoios internos e com eles conquistar os externos, realçando
a importância da sua recetividade para os novos desafios e propostas que permitam
desenhar estratégias de marketing adequadas às especificidades e singularidade do lugar
que permitam a sustentabilidade pela diferenciação.
Também Cunha (2013:294) refere a competitividade dos destinos turísticos como
fator determinante para a afirmação dos territórios, em que “[…] o principal objetivo
do desenvolvimento turístico é aumentar a prosperidade económica e garantir um melhor
nível de vida às pessoas que vivem num dado país ou região”. Mas para isso, defende que os
territórios “[…] devem adquirir capacidade competitiva, isto é, a capacidade de melhorarem
a sua posição no mercado e de a manterem ao longo do tempo” (Cunha, 2013:294).
Por isso, a competitividade territorial é a capacidade de uma dada comunidade assegurar
as condições económicas do seu desenvolvimento sustentado. É uma competência para a
partir dos recursos, obter valor pelos público-alvo a que se destina face à concorrência.
O marketing territorial cria vantagem competitiva nos lugares e de forma muito
particular no setor do turismo onde a associação com o marketing turístico, tem vindo a
dar um impulso considerável.
O modo como cada território é percebido bem como as diferentes representações
que esse lugar é objeto, direta ou indiretamente, afetam os olhares, as decisões e os
comportamentos de turistas, investidores e potenciais novos residentes. A complexa
construção da imagem dos lugares não depende só de campanhas formais, mas de
diferentes códigos de linguagem.

A Imagem do Território no Desenvolvimento
A imagem de um território pode ser também, afetada por acontecimentos de curta
duração, como uma catástrofe ou qualquer outra circunstância de insegurança, mas a
forma quase sempre seletiva e redutora como são representados tem efeitos duradouros.
Segundo Kotler et al. (1994), o território torna-se o somatório das crenças, ideias
e impressões que as pessoas têm em relação a um determinado lugar. Tal facto implica
que se faça a distinção entre identidade e imagem local pois como nos diz Azevedo et al.
(2011:89), a “[…] identidade reflete as perceções que deverão ser desenvolvidas e reforçadas
para que a imagem perdure ou se aproxime da desejada, enquanto a imagem reflete as
perceções atuais”.
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Estas representações ganham agora maior relevo porque se associam, quase sempre, a
meios de difusão mais fortes e com maior capacidade para atingir públicos alargados. Mais
do que um reflexo (passivo) do mundo, as expressões visuais são importantes documentos
de análise em Geografia sobretudo porque têm condicionado comportamentos, modelos
de apropriação do espaço e a consequente construção das territorialidades individuais e
ou coletivas.
As estratégias formais de marketing territorial são definidas para diferentes circunstâncias e
ajustadas a cada uma em particular. Nalguns casos, organizam-se campanhas para dar visibilidade
e afirmar a identidade de lugares até então pouco reconhecidos e com imagem global débil, facto
no geral associado ao seu fraco protagonismo mediático, político ou económico.
Noutros casos, pretende-se manter e consolidar uma imagem já antes positiva e atrativa,
mas que, em contextos de forte instabilidade e concorrência, deve ser reforçada. Noutras
circunstâncias, deseja-se recuperar a visibilidade positiva de um lugar que passou, por
exemplo, por uma crise de insegurança social ou ambiental cuja gravidade poderá afetar
a atratividade desse espaço, facto especialmente relevante para alguns territórios turísticos.
Por outro lado, a utilização de símbolos locais é visível nos espaços de circulação como
as estações de comboio e de metropolitano, as paragens de autocarro e os aeroportos que,
pelas suas representações visuais, se expressam e enquadram no espaço geográfico em que
estão inseridos.
No marketing de comunicação a representação visual do lugar faz apelo não só à
procura do lugar, enquanto destino, mas também à memória e aos sentidos. De notar
que esta caraterística ainda é utilizada de forma estratégica para construir um potencial
mercado diferenciador, pela singularidade diacrónica dos lugares.
Estas representações têm um papel evocativo do passado e de fixação da memória.
Elas podem condicionar não apenas a afirmação de territórios políticos, mas envolver-se
também nos valores e métodos de apropriação do espaço geográfico, sobretudo na sua
perspetiva ecológica.
A consolidação das identidades nacionais e a agregação em torno de ícones coletivos
beneficiou também, da circulação de representações de paisagens, monumentos, ilustrações
de acontecimentos históricos e personagens heroicas. O Buçaco é um desses ícones. Estes
ícones são reproduzidos em plataformas diversificadas como a internet e publicações
impressos, como revistas de promoção turística, roteiros e guias de viagem. Contudo,
se os materiais de promoção turística refletem a moda e os gostos dos consumidores,
também são sensíveis às transformações operadas no território e às mudanças de estratégia
dos agentes promotores.
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A instrumentalização das artes gráficas na venda de lugares ou produtos amplificouse nos últimos anos, devido aos recentes desenvolvimentos tecnológicos no domínio da
captação, edição e difusão das imagens.
A digitalização e tratamento computacional, através de aplicações específicas de edição,
ampliam as possibilidades de manipulação e (re) criação da imagem. Este facto volta a
colocar o problema da frequente falta de correspondência entre a sofisticação e elegância
da representação e a realidade que a suporta, como se comprova com a qualidade gráfica
dos mais recentes folhetos de promoção turística.
A democratização do acesso é outro fenómeno marcante. Com algumas exceções
estratégicas, as imagens não são exclusiva propriedade do Estado e outros agentes de poder.
Ferramentas como o Google Earth dão acesso público a imagens de lugares próximos
ou longínquos, em várias escalas geográficas, numa reprodução tridimensional. Nesta
democratização acrescenta-se também o aumento da capacidade e velocidade de divulgação.
Os postais tradicionais ilustrados coexistem agora com coleções de imagens
comercializadas em suporte digital, numa híper-acumulação de referências visuais nem
sempre fácil de assimilar, mas que se integra num dos sectores com maior crescimento
económico na Europa, as indústrias culturais.
A comunicação é uma peça fundamental nas estratégias de marketing não só na
dimensão cultural, mas também na transmissão das atividades económicas, pois a vida
humana baseia-se na aquisição permanente de informação sobre o meio ambiente e
a sociedade. As novas regras e relações da comunicação que podem ser desenvolvidas
com as ferramentas digitais que temos ao nosso dispor, permitem compreender como
criar o melhor canal de comunicação. Ela é efetivamente uma das componentes mais
visíveis do marketing territorial e do planeamento estratégico. Desenvolver um plano
de comunicação de um território é ter presente a importância de o apresentar de forma
atraente e credível os seus recursos e capitais ativos singulares.
A construção da imagem importa em primeiro lugar definir qual a estratégia de
branding se pretende associar a esse território, com o foco em materializar a sua verdadeira
identidade, pois ela fica implementada a longo prazo na mente das pessoas. Será com esta
missão de criar e difundir a imagem de um território, construída a partir de elementos
identitários sólidos que a marca se consolida durante muito tempo. A partir do momento
em que imagem de marca for percecionada cabe aos seus responsáveis não só a sua
preservação, mas também captar receita e gerar atratividade.
Mas, é neste elenco indispensável à construção da imagem do território, que se pretende
afirmar-se numa perspetiva de desenvolvimento gradual e equilibrado para atingir o
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desempenho competitivo. O desenvolvimento requer a sinergia de uma multiplicidade
de atores que com perspetivas de gestão e atuação potencialmente diversas tutelam grande
parte dos recursos constituintes do lugar.
O desenvolvimento sustentável significa, por isso conseguir criar o melhor modelo
estratégico que permita fazer a gestão dos efeitos das atividades geradas e serviços
oferecidos. Deixa de ser definido em termos quantitativos e passa a sê-lo em função
do que é considerado como necessidades da população, fruto da participação ativa
da população desse território, o que implica a existência duma estrutura democrática
com mecanismos de escolha e decisão. A valorização dos recursos naturais ou culturais
emergem da ideia de desenvolvimento integrado em que todos os aspetos sociais, culturais,
técnicos e económicos sejam englobados na lógica de desenvolvimento, no sentido em
que se devolve ao local o controlo da vida económica. O apoio da autarquia aumenta a
capacidade de alargar a “cadeia de valor” do processo produtivo, expondo-se o território
menos à deslocação dos seus recursos.
O foco está cada vez mais centrado nos recursos “construídos” como a tecnologia com
startups nas estratégias de marketing de gestão. Vital para esta capacidade produtiva são
os processos de aprendizagem que permitem criar e transmitir o conhecimento necessário
para a evolução do território numa economia global. O desenvolvimento sustentável não
é uma situação estática, mas um processo de mudança em que a exploração dos recursos
naturais, a orientação dos investimentos, a aplicação de técnicas e desenvolvimento de
instituições e empresas reforçam o potencial socioeconómico.
O modelo sustentável baseia-se nos princípios da preservação, do respeito e valorização
do património cultural e natural, nas singularidades e particularidades do território, que
se converte no protagonista da oferta e diversificação. Traduz um aumento do número
de práticas e numa progressiva relevância económica pelo que podem dar uma nova
centralidade ecológica no desenvolvimento da Mata do Buçaco.
Considerando a análise das potencialidades e carências, destacam-se um conjunto de
ações, para o processo de gestão de marketing (fig.1).
As estratégias de marketing visam a proximidade com os seus públicos sendo
importante fazer uma clara identificação dos recursos colocando-o num patamar de
relevância científica, comunicacional, informativa e formativa.
Desenvolver áreas com dimensão estratégica relevante tanto para a sustentabilidade
do lugar como económica de ações centradas, por exemplo, na proteção das estruturas
visitáveis; salvaguarda do espólio; restauro de peças de matriz religioso, obras de arte,
documentos históricos e artísticos; monitorização, anteriori e a posteriori dos efeitos e
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Qualificação e reabilitação do património
Ação A

Ação B
Ações
de Desenvolvimento
Estratégico

Reformulação das ações de marketing
na construção de branding
Efetuar pesquisa em regime de
continuidade, explorando novas
potencialidades em função do mercado
(procura) sem esgotante do espaço
Qualificação dos equipamentos,
serviços e recursos humanos
Constituição de bases para acolhimento
dos turista e visitantes

Ação C

Inserção do conjunto dos capital ativos
numa lógica de economia circular
Criar protocolos e parcerias
com o tecido empresarial
Forte aposta nas sinergias
com as universidades e politécnicos

Ação D

Desenvolvimento de infraestruturas
de laboratórios de investigação
e prestação de serviços a empresas

Fig. 1 - Ações de Desenvolvimento no Buçaco.

fluxos das visitas; sinalética e oficinas temáticas são importantes. Contudo, emerge a
necessidade de abranger o leque da oferta abrir novos mercados com a organização de
eventos pontuais, festividades locais, espetáculos de música, moda e cinema.
Sendo um laboratório natural, fará todo o sentido que as universidades o possam
usar para o estudo das espécies, promover aulas práticas e realizar serviços para as
empresas. As ações para o desenvolvimento do Buçaco emergem de uma perspetiva de
ensaiar uma estratégia de branding capaz de potencializar a sua imagem tanto a nível
nacional como internacional. A sua missão é a de minimizar riscos, potencializar a sua
sustentabilidade, fomentar parcerias, gerar receita e reduzir a excessiva dependência
do Estado.
Também de referir que o Buçaco insere-se no novo paradigma museológico dado
que detém uma característica de museu natural, tornando-se por isso mais um fator de
potencial, pois possui as condições ideais. A atividade turística alicerçada a este novo
paradigma pode ser uma mais-valia com a inclusão de circuitos ou roteiros turísticos
abrindo um nicho de mercado atrativo e sustentável, correspondendo a sua oferta à
procura do mercado.
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Conclusão
A Mata Nacional do Buçaco tem sido um espaço dinâmico com ciclos de tempo
muito diferentes, apropriado por múltiplos agentes razão pela qual existe a necessidade
de uma estratégia de marketing territorial. Neste contexto, houve a necessidade dar um
contributo para o modelo estratégico com base nas suas potencialidades.
As ações para o desenvolvimento do Buçaco emergem de uma perspetiva de ensaiar
uma estratégia de branding capaz de potencializar a sua imagem tanto a nível nacional
como internacional. Foi, por isso, importante resumir um modelo estratégico, pois os
modelos até aqui adotados necessitam de se ajustar aos novos desafios.
Atualmente assiste-se a uma transformação do papel tradicional dos museus que se
mostram cada vez mais como lugares culturais, onde se valorizam as atividades educativas
e de conhecimento, refletindo deste modo, os interesses da sociedade contemporânea. O
Buçaco não foge a esta corrente museológica, bem como, às novas práticas do consumo
turístico. É por isso que uma estreita ligação do Buçaco à educação ambiental deverá permitir
um desenvolvimento duradouro no ensino e aprendizagem do património e uma melhor
consolidação de conhecimentos, vínculos e valores num contexto de uma nova cidadania.
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Resumo
A cor dos seres vivos na Natureza não é aleatória; depende das coordenadas
geográficas (latitude, longitude e altitude) e dos ecossistemas que habitam. A cor,
particularmente, dos animais, também está relacionada com o período diário em que
são ativos. Há casos da cor estar relacionada com a co-evolução entre seres
interdependentes, geralmente plantas-animais. Apresentam-se exemplos da variação
geográfica da cor da biodiversidade.
Palavras-chave: Cores, biodiversidade, geografia.

Abstract
The Biogeography of the colour. The colour of living beings in nature is not random;
it depends on geographical coordinates (latitude, longitude and altitude) and the
ecosystems they inhabit. The colour, particularly animals, is also related as the daily
period in which they are active. There are cases of the colour being related to the coevolution between interdependent beings, usually plant-animals. Examples of the
geographical variation in the colour of biodiversity are given.
Keywords: Colours, biodiversity, geography.
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Introdução
Na Natureza nada é aleatório. Tudo o que nela existe resultou de milhões de anos de
evolução. Os seres vivos não evoluíram independentemente, mas integrados nos respetivos
ecossistemas. A composição biológica destes biomas depende das coordenadas geográficas
(latitude, longitude e altitude), assim como a cor dos respeticos seres vivos que o incorporam.
Nas latitudes polares predomina o branco nos animais e não há a cor verde nas algas marinhas.
Nas savanas das latitudes cerca dos Trópicos de Câncer e Capricórnio, predomina a tonalidade
acastanhada. Nas regiões equatoriais predominam tons acinzentado-escuros e a cor preta nos
animais e o verde-escuro nas plantas. As cores dos seres vivos também podem variar com a
longitude, como as cores das folhas outonais dos carvalhais europeus que são acastanhadas e na
latitude correspondente no continente americano são vermelhas. Em altitude as cores dos seres
vivos variam imenso, tanto nos ecossistemas aquáticos como nos florestais. Os cavernícolas
de profundidade são brancos e cegos. A cor, particularmente, dos animais, também está
relacionada com o período diário em que são ativos. Há casos da cor estar relacionada com a
co-evolução entre seres interdependentes, geralmente plantas-animais

Visibilidade das cores
Os animais não têm todos a mesma visibilidade para as cores. Assim, do espetro
solar, os humanos vêm as cores (arco-íris) das radiações desde os 380 nanómetros de
comprimento de onda (violeta) aos 740 nanómetros (vermelho). Os cães e gatos, por
exemplo, vêm poucas cores, apenas do azul ao amarelo. Um cão guia para cegos sabe que
o semáforo está vermelho, pela posição da luz na vertical do semáforo, pois não vê a cor,
apenas tem a perceção da luz estar apagada ou acesa. Por isso, as posições das três cores
dos semáforos estão situadas na vertical e sempre com a mesma localização em todos os
semáforos (a superior é vermelha, a do meio é amarela e a inferior é verde). Nos humanos
também há que contar com os daltónicos que não vêm o vermelho. A maioria dos insetos
(abelhas por exemplo) e muitas aves, vêm para além do violeta (ultravioleta), que nós não
vemos, mas podemos saber como as abelhas vêm essa cor nas flores, através de fotografias
com filmes sensíveis ao ultravioleta. Por outro lado, as abelhas e muitos outros insetos não
vêm o vermelho. As cobras, por exemplo, têm uma reduzida amplitude de visão das cores
do espetro solar, mas “percebem” para lá do vermelho (infravermelho), o que é muito útil
para predadores noturnos de presas de sangue quente (fig. 1).
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Fig. 1 - Cores visíveis do espetro solar.

Cor das flores e frutos, polinizadores e dispersores
Nas Angiospérmicas (plantas vasculares, com flores e frutos), a cor predominante das folhas
é o verde, pois as clorofilas são os pigmentos mais importantes para a elaboração dos nutrientes
necessários para as funções vitais das plantas. Mas as cores das flores e dos frutos resultaram
de uma evolução adaptativa aos agentes polinizadores e dispersores, particularmente animais.
As cores das flores dependem do espetro visual dos polinizadores e a cor dos frutos da
visão dos dispersores. Como a maioria dos insetos vêm para além do violeta, são sensíveis
ao ultravioleta, mas são cegos para o vermelho, nas regiões do Globo Terrestre em que
os polinizadores são insetos, como Portugal, as plantas nativas não têm flores vermelhas.
Assim, quando vemos os nossos montes floridos, vemos giestas (Genista spp; Cytisus spp. e
Spartium junceum L.) desde o amrelo, alaranjado ao branco (os insetos vêm pontos e riscos
orientadores ultravioletas, mas nós vemos essas flores apenas brancas), urzes (Erica spp.)
desde o branco ao violáceo, rosmaninhos (Lavandula spp.) violáceos, alecrim (Rosmarinus
officinalis L.) azulado e a erva-das-sete-sangrias [Glandora prostrata (Loisel.) D.C. Thomas]
de flores azul forte. Isto é, vemos flores brancas, amarelas, alaranjadas, azuis e violáceas, mas
nenhuma vermelha. Nos campos cultivados acontece o mesmo (fot. 1).
As papoilas (Papaver spp.) de pétalas vermelhas, não são nativas, todas produzem ópio e
foram introduzidas a partir do Oriente há vários séculos. Por isso se encontram na orla ou no
seio dos campos cultivados. Também o trevo-azedo (Oxalis pes-caprae L.), uma erva de flores
amarelas, nativa da província do Cabo (África do Sul), parece ser natural da nossa flora, pois,
actualmente, prolifera nos campos cultivados, relvados e jardins de todo o país e Região Mediterrânica. As flores das papoilas nem sequer são aromáticas e as pétalas são prematuramente
caducas, mas as abelhas visitam-nas para colherem grãos de pólen (têm muitos estames por
flor), pois as anteras e o pólen são roxos, bem visíveis, portanto, para estes insetos.
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Fot. 1 - Urzal, na Serra do Açor, pr. Relva Velha (abril de 1980).

Como as aves vêm o vermelho muito bem, as regiões em que existam flores polinizadas
por aves, há plantas nativas com flores vermelhas, maiores do que as de Portugal (as
aves são maiores do que os insetos) e de pétalas mais duras, porque as aves usam o bico
córneo (duro) para colheita do néctar e os insetos usam a tromba (probóscide) que não
é córnea. Assim, por exemplo, na África do Sul existem cerca de 600 espécies de urzes,
muitas delas de flores vermelhas (nós não temos urzes de flores com flores dessa cor),
pois ali há aves polinizadoras. Na América do Sul onde há muitas espécies de colibris,
há imensas flores do laranja ao vermelho. Nas regiões tropicais os polinizadores têm de
ser predominantemente aves, pois as flores do estrato inferior das florestas tropicais são
vermelhas, tal como são vermelhas, as macro-algas marinhas mais profundas.
Porém, temos frutos avermelhados (cerejas, ginjas, pilritos, medronhos), pois alguns
dos dispersores são aves, que vêm o vermelho. As cores dos frutos que caiem ao solo e
cujos dispersores são predominantemente mamíferos, são castanhos, a cor do solo coberto
de folhas secas, como, por exemplo as bolotas, castanhas e muitas vagens das árvores
(Leguminosas) das florestas abertas das regiões tropicais com árvores de folhagem caduca,
como, por exemplo o miombo africano (floresta aberta de Brachystegia-Julbernardia).
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As flores que estão adaptadas a polinizadores noturnos, são brancas, grandes e
muito odoríferas, como, por exemplo as flores de algumas cactáceas americanas, que são
polinizadas por morcegos, como a raínha-da-noite [Selenicereus grandiflorus (L.) Britton
& Rose] de flores que só abrem de noite e as nossas madressilvas (Lonicera etrusca Santi,
Lonicera implexa Aiton e Lonicera periclymenum L.) que têm flores rosado-esbranquiçadas
e tubo da corola muito comprido, pois são polonizadas por borboletas nocturnas e
algumas diurnas com probóscide longo.
As plantas, como não nem têm boca e para se “alimentarem”, necessitam de luz e
pigmentos recetores de energia (clorofilas e carotenóides), cuja concentração depende
das coordenadas geográficas onde vegetam. Assim, também, como não se movem, para
se reproduzirem sexuada ou assexuadamente e para se dispersarem, são dependentes
de agentes transportadores (ar, água e animais) dos seus diásporos (esporos, sementes
e frutos). Desta maneira, evoluíram adaptando-se não apenas às condições ecológicas
dos ecossistemas onde vivem, mas também aos agentes dispersores. Quando os agentes
dispersores ou polinizadores são animais, ocorreu, frequentemente, uma evolução
adaptativa paralela (coevolução). Um exemplo relevante é o caso da orquídea de
Madagáscar (Angraecum sesquipedale Thouars) que tem uma flor com um esporão de
ca. 30 cm de comprimento, que só pode ser polinizada por uma borboleta noturna
de tromba (probóscide) também muito longa (Xanthopan morganii-praedicta Walker)
que, tal como a orquídea, só ocorre em Madagáscar, assim designada por ter sido
prevista a sua existência por Charles Darwin, quando, em Janeiro de 1862, James
Bateman, um horticultor e colecionador de plantas exóticas, lhe ofereceu a orquídea
(Arditti et al., 2012).

Cores e altitude
A cor de muitos animais e plantas depende da altitude, como, por exemplo, algas vermelhas
a profundidades maiores que as algas castanhas e as verdes à superfície. Isso porque as radiações
que atingem maior profundidade são as de menor comprimento de onda (violeta) e os seres
vivos (neste caso, as algas) possuem a cor complementar do espetro solar (vermelho). O mesmo
acontece com alguns peixes, particularmente dos ecossistemas coralígenos, por se manterem
em nichos ecológicos horizontais. Um exemplo interessante é o peixe-rã (Antennarius pictus
Shaw), que muda de cor conforme o andar (altitude) do nicho ecológico coralígeno onde se
encontra, desde verde, amarelo, castanho, vermelho até preto ou esbranquiçado.
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Nas florestas tropicais de chuva (pluvisilva), as relas (batráquios arborícolas) têm
cores diferentes, consoante a altura do patamar ecológico (minor-habitat) da floresta
(macro-habitat) onde vivem. A policromia das relas das florestas tropicais da América
Central é um excelente exemplo. Assim, as que vivem cerca do solo, onde mal chega
a luz, são vermelhas (tal como as algas vermelhas), como a rela-morango (Oophaga
pumilio Schmidt), mais acima são alaranjadas, como a Diasporus citrinobapheus Hertz,
Hauenschild, Lotzkat & Köhler, amareladas, como a Dendropsophus ebraccatus Cope,
acastanhadas, como a Ptychochyla hypomykter McCranie & Wilson e as da copa das
árvores, verdes, como a Agalychnis callidryas Cope, que pode mudar para azul-violáceo,
consoante está num patamar mais alto, tal como o peixe-rã, ou, até mudarem de cor do
dia para a noite, como a rela Diasporus diastema Cope, que durante o dia é cinzentoacastanhada e à noite rosada.
Apesar de voarem, nas aves também há alguns exemplos de coloração consoante
o minor-habitat da floresta onde mais permanecem, como acontece, por exemplo,
com as araras, que são azuis (Anodorhynchus hyacinthinus Latham) as que habitam
o topo da floresta, verdes as que habitam a copa das árvores altas (Ara ambígua
Bechstein) e vermelhas (Ara macao L.) as do interior dessa floresta, que é de uma
escuridão tal que a luz solar não chega ao solo, sendo, por isso, que não há ervas na
pluvisilva virgem.
O mesmo acontece com as flores das plantas epífitas da, como, por exemplo, as
orquídeas da pluvisilva, que vão desde flores vermelhas (Masdevallia ignea Rchb. F.),
alaranjadas [Platanthera ciliaris (L.) Lindl.], amarelas [Gomesa varicosa (Lindl.) M.W.Chase
& N.H.Williams], esverdeadas (Grammatophyllum multiflorum Lindl.) a violáceas (Vanda
coeruleaGriff. ex Lindl.), consoante a altura do andar ecológico (minor-habitat) da floresta
onde vegetam.
Nos seres microscópicos que habitam a superfície do corpo das plantas (tronco,
ramos, folhas, flores e frutos) ocupando micro-habitats, também apresentam cores
diferentes, consoante o patamar da floresta onde estão. Acontece, por exemplo,
com os Mixomicetes, que são protistas plasmodiais que se reproduzem por esporos,
que se formam num corpo frutífero com elementos filiformes, o capilicio. Assim,
o caplilicio vai do vermelho [Arcyria denudata (L.) Wettst.], amarelo [Hemitrichia
calyculata (Pers.) Rosta], castanho [Trichia favoginea (Batsch) Pers.] a azul (Physarum
nutans Pers.), consoante o nível altitudinal do micro-habitat onde habitam. Não
há mixomicetes com capilicio verde, pois não têm clorofilas (não são plantas; nem
animais, pois são procariotas).
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Cores e latitude
As cores dos seres vivos também dependem da latitude, como, por exemplo o urso
polar (Ursus maritimus Phipps) é branco e os ursos de latitudes inferiores são castanhos
(Ursus arctos L.) e até pretos (Ursus americanus Pallas). A raposa-ártica (Alopex lagopus L.)
é branca no inverno, enquanto a raposa-europeia (Vulpes vulpes L.) é sempre acastanhada.
O lobo-ártico (Canis lupus L. subps. arctos Poccock) é branco no inverno e o lobo-europeu
(Canis lupus L. subsp. lupus) é pardo-acinzentado. A lebre-ártica (Lepus arcticus Ross) é
branca no inverno e a lebre-europeia (Lepus europaeus Pallas) é sempre pardo-acastanhada.
Até nas aves não migradoras isso acontece, como, por exemplo, a coruja-das-neves (Bubo
scandiacus L.) é branca e o similar bufo-real (Bubo bubo L.) é pardo-acastanhadas. A
perdiz-nival (Lagopus muta Montin) é branca no inverno, mas a nossa perdiz (Alectoris
rufa L.) é sempre colorida.
O mesmo acontece com outros animais em que as cores dependem da latitude e
também do ecossistema florestal em que vivem. Nos Primatas das florestas equatorias,
sempre verdes predomina a cor preta, quer nas florestas asiáticas, como no gibão-ágil
(Hylobates agilis F. Cuvier); no macaco-de-nariz-empinado (Rhinopithecus strykeri
Geissmann, Lwin, Aung, Aung, Hla, Grindley & Momberg), descoberto em 2010
(Geissmamm & al., 2012); quer nas americanas, como no bugio (Alouata palliata Gray);
quer nas africanas, como no gorila (Gorilla gorilla Savage).
Com as plantas passa-se o mesmo, pois as das latitudes equatoriais são de folhagem
verde-escura e as que se encontram entre os círculos polares e os respetivos trópicos
(Câncer e Capricórnio) são verde-claro. Basta ver uma fotografia visualizando a copa de
uma floresta equatorial (fot. 2) e uma de um carvalhal (fot. 3).

Cores e longitude
Embora não haja uma dependência tão intensa da cor dos seres vivos com a longitude,
existem muitos exemplos, como, por exemplo, os nossos carvalhos e áceres terem folhagem
acastanhada no Outono e a dos americanos, da mesma latitude, é avermelhada. Isto porque
a corrente quente do Golfo que chega à nossa costa, faz com que o Inverno não seja tão
frio como na mesma latitude da costa oriental do Continente Norte- americano em que o
céu não esteja praticamente encoberto no Outono (altura da queda das folhas). Por isso, as
folhas dos carvalhos e áceres americanos são mais ricas em pigmentos avermelhados, que
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Fot. 2 - Pluvisilva. Angola, Quanza Norte, entre Sende e Quilombo dos Dembos (05/05/2013.

Fot. 3 - Gerês, Carvalhal de Albrgaria (maio. 2013).
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conseguem absorver alguma energia das radiações violetas e ultravioletas que atravessam a
nebulosidade das nuvens. Um testemunho disso é a bandeira branca do Canadá com uma
folha vermelha de um ácer estilizada (Acer saccharum Marshall.

Cores e hábitos de vida
As cores dos animais também dependem dos hábitos de vida. Assim, os predadores
noturnos são sarapintados de branco e escuro em qualquer região do Globo. Exemplo o
leopardo africano (Panthera pardus L. subsp. pardus), o leopardo americano (Panthera onca
L.), o leopardo asiático (Panthera pardus L. subsp. orientalis Schiegel), a hiena (Crocuta
crocuta Erxleben), a geneta (Genetta genetta L.), o lince (Lynx pardinus Temminck), o gatobravo (Felis silvestres L.), o gato-dourado-africano (Caracal aurata Temminck) o bufo-real
(Bubo bubo L.) e o mocho-pigmeu (Glaucidium passerinum L.). Os predadores diurnos
apresentam coloração semelhante à das respectivas presas, geralmente pardo-acastanhada.
São disso exemplo, o leão (Panthera leo L.), o puma (Puma concolor L.), a taposa (Vulpes
vulpes L.), o lobo (Canis lupus L. subsp. lupus), o chacal (Canis aureus L.) e até algumas
aves de rapina, como o vulgar peneireiro (Falco tinnunculus L.).

Homo sapiens L.
Há, fundamentalmente, duas hipóteses para a emergência do homem moderno (H.
sapiens) na África (± 100 mil anos), Ásia (± 70 mil anos), Austrália (± 60 mil anos), Europa
(± 35 mil anos) e América (± 20 mil anos). Uma, a hipótese de origem única, admite que o
homem moderno teve uma origem geográfica única, na África Oriental. Outra, a hipótese
de origem multiregional, defende a emergência mais ou menos simultânea das populações
humanas modernas em várias regiões do Globo (África Oriental, Próximo Oriente, Sudeste
Asiático e Ásia Continental). Os testemunhos paleoantropológicos, arqueológicos, genéticos
sociais e linguísticos apoiam uma origem africana do homem moderno. No entanto,
esta é uma maneira simplista de apresentar esta questão, não unanimemente aceite pelos
antropólogos. Trata-se, pois, de uma problemática complexa, tal como o afirmou D. L.
Lieberman (2001): “[…] a história evolutiva dos humanos é complexa e não está resolvida.”
O que é certo é que, quando a nossa espécie era praticamente sedentária, havia
agregados populacionais dispersos por várias latitudes, longitudes e até altitudes.
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Os das latidudes tropicais (entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio) eram muito
escuros ou até pretos, por selecção natural, como em África, Ásia e Austrália. Nas regiões
subtropicais asiáticas éramos acastanhados e fora dessas regiões, amarelados. Nas latitudes
tropicais do Continente Americano, onde aparecemos (20 mil anos) muito depois do
que em África (100 mil anos) não houve tempo suficiente para que a selecção natural
levasse à negritude. Mas, vi índios pretos (Uros), nas ilhas flutuantes do Lago Titicaca,
nos Andes, feitas de uma planta aquática abundante nas margens do lago, semelhante
ao nosso bunho, ali conhecida pelo vernáculo “totora” [Schoenoplectus californicus (C.A.
Mey) Soják]. Este lago está a 3821 metros de altitude, portanto, com enorme incidência
de radiação ultravioleta. A população de Uros, descendente dos Incas, sem qualquer
sombreamento, foi sendo seleccionada, passando da tez acastanhada para a preta (fot. 4).
Na Europa (35 mil anos) éramos brancos e nas latitudes próximas do Ártico, tal como
outros mamíferos, somos muito mais claros e louros. No extremo Sul da América do
Sul, não houve tempo (estamos ali há menos de 20 mil anos) para, por selecção natural,
ficarmos brancos.
Atualmente, com as facilidades de deslocações, até intercontinentais e miscegenação,
estamos a, não só dispersar as cores da nossa espécie, como também a alterá-las.

Fot. 4 - Índia numa ilha flutuante feita de “totora” no Lago Titicaca (Agosto, 2001).
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Conclusão
A cor natural dos seres vivos (inclusivé Homo sapiens L.) depende não só das coordenadas
geográfricas, como também dos ecossistemas que habitam. A cor, particularmente dos
animais, pode ainda estar relacionada com a intensidade de luz do período (noite ou dia)
em que são ativos.
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Resumo
Em tempo de pandemia histórica, e no âmbito de uma obra muito particular, o
autor apresenta uma síntese que constitui uma reflexão crítica relativamente ao Risco,
conceito, avaliação e gestão do risco e de crises. Uma revisitação em 2021, em forma
de meta-análise, do “estado da arte” e das tendências actuais. Uma apresentação de
desafios epistemológicos colocados ao conjunto de conceitos e metodologias que
estruturam teoricamente o tipo de gestão referido. Um questionamento também da
interacção com a sociedade contemporânea em tempo de uma crise. Esta análise tem
por objectivo fundamental proporcionar pistas futuras de reflexão e estudo e constitui
um ensaio de carácter filosófico.
Palavras-chave: Risco, avaliação do risco, gestão do risco e de crise, incertezas e
tendências actuais.

Abstract
2021: a risk and crisis management revisitation time. In a time of historical pandemic
and in the context of a very particular book, the author presents a synthesis that is, at the
same time, a critical analysis regarding the concept of Risk, risk assessment and risk and
crisis management. A revisitation in 2021, in the form of a meta-analysis, of the “state
of the art” and current trends. A presentation of epistemological challenges posed to the
set of concepts and methodologies that theoretically structure the type of management
referred. It also calls into question the interaction with contemporary society in times of
a crisis. This analysis has the fundamental objective of providing future clues for
reflection and study and constitutes an essay of a philosophical character.
Keywords: Risk, risk assessment, risk and crisis management, uncertainties and
present trends.

DOI: https://doi.org/10.34037/978-989-9053-06-9_1.2_20

277

António Betâmio de Almeida
2021: um tempo para revisitação da gestão do risco e de crises

Pórtico de Saudação e Homenagem
A jubilação de um professor constitui uma aposentação honrosa e feliz, é o que
acontece em 2021 com o professor Luciano Lourenço. O presente livro constitui uma
homenagem de colegas e amigos nesse momento muito particular. Uma oportunidade
para oferecermos um texto original e escrito especialmente para ser dedicado, nessa data,
ao professor universitário que o autor muito preza.
Um encontro humano que permanece no tempo, como acontece entre o autor e
o homenageado, tem sempre algo de maravilhoso e convoca a reflexão para o explicar.
Ensinando e investigando em Universidades diferentes e em disciplinas académicas
formais aparentemente diferentes, a explicação poderia ficar no acaso. Mas a razão forte
foi outra: os Riscos. Encontrar um interesse comum não é, contudo, o suficiente para
justificar a amizade e a admiração que se mantêm. Na verdade, os Riscos propiciam
pontes interdisciplinares, mas são as qualidades humanas a razão essencial.
A intensa actividade académica do professor Luciano Lourenço deixa marcas no
desenvolvimento e na consolidação em Portugal dos conhecimentos associados ao Risco.
Com base inicial na perspectiva da geografia, identificou muito bem os muitos campos
e níveis em que se tem de actuar na avaliação e gestão dos riscos. A formação prática, a
estruturação teórica, a preparação de especialistas universitários, a participação cívica e
a divulgação para além das paredes da Universidade encontraram no Professor Luciano
Lourenço um incansável e persistente obreiro. Deixa escola.
O desenvolvimento da mais importante associação portuguesa dedicada ao tema
dos Riscos, a internacionalização e divulgação, a promoção de conferências e palestras
como pontos de encontro e debates entre profissionais, o cuidado em documentar
acontecimentos relevantes da história portuguesa dos acidentes e catástrofes e a dedicação
na manutenção de uma actividade editorial em língua portuguesa muito relevante,
traduzida na publicação da revista Territorium e de muitos artigos, livros e anais,
justificaria por si só esta homenagem.
Mas há que realçar ainda algo de muito pessoal e importante: o seu modo elegante,
afável e sincero com que se relaciona com todos. Na verdade, talvez seja esta a qualidade
chave para se criar a amizade para lá do encontro. Talvez seja esta a marca indelével, subtil,
que permanecerá para além da jubilação, uma data que não será um fim de caminho. Será,
fazemos votos, um incentivo para o professor Luciano Lourenço, nosso amigo, prosseguir.
António Betâmio de Almeida
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Introdução
Os conhecimentos e a estruturação operacional das diferentes componentes
associados ao conceito Risco têm fontes e perspectivas científicas diversas. Um esforço
continuado, ao longo da caminhada histórica, no sentido de uma convergência para um
modelo quantitativo padrão (modelo “standard”). Não sendo este um modelo único, é
um modelo que tende a ser predominante.
O conceito actual de Risco está associado às consequências resultantes de
acontecimentos, mas com condições: devem ser acontecimentos futuros, de ocorrência
incerta, e devem ter consequências consideradas relevantes para os humanos. Estes dois
aspectos induzem um conjunto de incertezas que dificultam a avaliação exacta dos riscos
e o modo de os enfrentar em cada presente: dificultam a gestão dos riscos em sentido lato.
O conhecimento humano e a experiência têm uma importância relevante. Se o risco
é associado a um fenómeno e a um sistema bem conhecidos e controlados as incertezas
poderão ser minimizadas. A ocorrência de perturbações, num futuro muito próximo e
duração limitada, poderá então ser controlada com base na experiência do passado.
Nas actividades financeiras, empresariais e militares os riscos podem estar associados
à coragem ou à ousadia para se atingirem objectivos ousados considerados positivos:
são atitudes designadas por “cultura do risco” ou “apetite do risco”. As consequências
consideradas neste texto são as negativas ou indesejáveis: perdas ou danos. Numa
perspectiva humana, a consequência mais negativa é a perda de vidas, seguida da perda de
valores materiais, culturais ou ambientais considerados significativos. O Risco corresponde
a uma luta permanente dos Humanos face à Vida.
Na história da Humanidade, há acontecimentos que mudam a forma de encarar as
crises e a prevenção dos riscos. Podemos dizer que são momentos disruptivos que suscitam
a revisitação da gestão do risco tendo em vista torná-la mais eficaz ou adequada. São vários
os exemplos históricos deste tipo de momentos:
 O terramoto de Lisboa, em 1755, desencadeou uma mudança cultural nos
conhecimentos, no modo de enfrentar uma catástrofe e a respectiva recuperação,
incluindo medidas de protecção para o futuro (Almeida, 2015). O modelo de
intervenção do Marquês de Pombal poderá ser considerado como uma protogestão de crise e de riscos;
 O acidente na barragem de Malpasset, em França (1959), constituiu um marco na
segurança das populações a jusante de grandes barragens, na preparação de mapas de
inundação resultantes de uma eventual rotura e na elaboração de planos de emergência.
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Este acidente provocou uma perturbação nas certezas técnicas da engenharia, não
obstante o processo judicial ter terminado com a absolvição dos engenheiros envolvidos
e a conclusão de ter sido uma “armadilha preparada pela natureza”;
 A exploração de centrais nucleares exigiu nos E.U.A. uma avaliação dos riscos mais
convincente e exigente para enfrentar as resistências públicas face a um eventual
acidente. A análise probabilística do risco é desenvolvida (WASH-1400 - “Reactor
Safety Study” de 1975) e passou a constituir um quadro de referência para
grandes projectos de engenharia e um método de comparação entre diferentes
riscos públicos. Foi a génese da metodologia que serviu de modelo às análises
quantitativas do risco, em particular no domínio das engenharias. Em França, em
1990, Lucien Faugères propõe, numa perspectiva mais ampla, os fundamentos do
que designou por teoria do risco;
 A crise ambiental colocou (no final do séc. XX) novos desafios com características
especiais: riscos globais e difusos muito difíceis de evitar que colocam em
causa a vida no nosso planeta. A ocorrência de acontecimentos complexos e
totalmente novos veio alterar alguns processos da natureza e minar a confiança
em dados históricos. Medidas de mitigação tendem a ser baseadas numa gestão
de vulnerabilidades, em substituição da gestão dos riscos. O princípio ético da
precaução surge como um instrumento para enfrentar incertezas fundamentais
e o conceito de resiliência veio complementar a gestão de crise ou de pós-crise
(Almeida a) e b), 2020);
 A crise financeira de 2008 mostrou os limites de aplicação de métodos complexos
de análise e gestão do risco pelas instituições financeiras. A sofisticação matemática
não foi suficiente para prever e evitar a crise. A utilização intensiva de algoritmos e da
inteligência artificial colocam, no presente, novas ameaças potenciais neste domínio.
Em 2020, a pandemia provocada pelo vírus Covid19 mergulhou a sociedade humana
numa crise com características próprias e consequências devastadoras em perdas de vidas
humanas e económicas. Uma crise sanitária, ocorrendo durante um longo período de
tempo, geradora de outras crises e riscos associados.
O presente texto apresenta uma revisitação actual (2021) do conceito do Risco e da
respectiva teoria e uma reflexão sobre tendências actuais na gestão de crises tendo como
exemplo a gestão da pandemia Covid19. Uma oportunidade para uma reflexão crítica
tendo em conta que a prática é fundamental para melhorar a teoria e um testemunho para
o futuro. Acresce que outras pandemias ou uma crise ambiental de grande intensidade
poderão ter características semelhantes, talvez ainda mais complexas.
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Interrogações e dificuldades associadas ao Risco
A fundamentação e natureza do Risco
A maioria das disciplinas consolidadas do conhecimento tem um âmbito bem definido
e uma natureza e metodologias aceites. No caso do Risco estes aspectos não têm (ainda)
definições consensuais, não obstante os desenvolvimentos ocorridos na segunda metade
do séc. XX e a utilização intensa do conceito na sociedade contemporânea. Uma sociedade
que já mereceu a designação de “Sociedade do Risco” (Beck, 1986). Etimologicamente,
o termo tem raízes profundas no tempo, talvez baseadas numa metáfora náutica grega
associada a algo perigoso, talvez um recife. Ou talvez esteja associado a um termo árabe
(rizq) relacionado com algo contingente, uma dádiva divina e incerta. A etimologia dos
termos tende a conduzir-nos ao tempo da origem do significante. Mas os significados
fogem, adaptam-se e são recriados no fluxo do tempo e dos acontecimentos.
A percepção e a gestão das incertezas de perdas ou ganhos acompanha a História da
Humanidade (pode ser tão antiga como a Humanidade) e o Risco ganhou progressivamente
uma função cada vez mais relevante (Bernstein, 1998). No Ocidente, em especial a partir
do período da Renascença, o Risco é associado a navegações, ao comércio, a perda de
mercadorias e ao desenvolvimento da indústria dos seguros. O propósito e âmbito do
conceito foram abrangendo todos os tipos de perdas possíveis associadas a acontecimentos
que podem ocorrer na natureza, na finança, nas empresas ou nos sistemas tecnológicos.
O termo “risk management” surge na década de 50 do século XX, na “Harvard
Business Review”, como um instrumento de gestão empresarial. Em sentido estrito,
a gestão do risco é um prolongamento, ou complemento, do processo da avaliação,
análise e apreciação dos diferentes riscos e inclui a selecção e efectivação de medidas
ou “tratamentos dos riscos”. Em sentido lato, a gestão do risco designa a totalidade das
actividades anteriores à manifestação do risco.
A natureza intrínseca do Risco mantém-se difusa e existem diferentes definições
consoante as perspectivas: é algo subjectivo, um estado de espírito, ou é algo objectivo
que existe independentemente dos humanos? É uma abstracção, uma percepção e uma
ideia ou realidade mental construída pelos humanos e que pode ser reconhecida e aceite
como o são as entidades matemáticas?
É uma questão filosófica que merece ser colocada e que pode ter consequências
práticas. Com efeito, a natureza difusa ou imprecisa do conceito Risco está reflectida
na multiplicidade de definições e de perspectivas de análise (Aven et al., 2011). As
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interrogações referidas anteriormente não têm uma resposta definitiva o que provoca
uma marca indelével na estruturação das metodologias e no significado dos conceitos
utilizados. Uma dificuldade de natureza ontológica.

A avaliação do risco
No final do séc. XX são desenvolvidas propostas operacionais para uma estruturação geral
das metodologias associadas à avaliação do risco e aplicáveis a qualquer finalidade ou situação:
um desejo de construção de uma teoria geral (e.g. Almeida, 2011 a) e b); Poljansek et al.,2017
e Lourenço e Almeida, 2018). O processo de avaliação tem por finalidade atribuir um valor
ao risco que possa ser objecto de comparação e apreciação e servir de base a decisões humanas
para enfrentar uma potencial manifestação do risco. As características ontológicas manifestamse de um modo muito saliente nos métodos de obter a valoração de um risco.
Duas linhas dominantes têm estado presentes na avaliação do risco: a análise
quantitativa (ou “técnica”) que inclui uma métrica que se pretende objectiva para o risco
e a percepção social do risco.
A análise quantitativa insere-se na linha associada à utilização intensiva da mensuração
como a metodologia eficaz para caracterização de fenómenos físicos e tratamento de
dados. A mensuração é uma das explicações do desenvolvimento da Ciência desde o Séc.
XIII e acompanhou a aplicação intensiva da matemática no estudo e compreensão da
natureza. A vontade de quantificação numérica do risco segue uma tendência filosófica
sintetizada na frase de Lord Kelvin (1824-1907): ”Se não se pode medir, então não é ciência”
e “não pode ser melhorado”. O desejo de tornar a teoria do risco uma teoria científica
é compreensível pela necessidade de a mesma ser melhor aceite pela opinião pública e
constituir uma justificação forte para actuar. No domínio da economia, a necessidade de
quantificação da incerteza foi definida por Frank Knight (1885-1972) como a condição
necessária para se poder aplicar o termo risco (Knight, 1921).
Na indústria dos seguros e no domínio da gestão financeira, a quantificação dos riscos
é a opção adoptada. Conforme já foi referido na Introdução, a consolidação da análise
quantitativa e probabilística teve um grande impulso nos E.U.A. com os problemas de
segurança e de confiança associados às centrais nucleares. No final do séc. XX o grande
desenvolvimento desta linha influenciou, na Engenharia, as propostas de uma nova
estruturação dos projectos: “o projecto baseado ou informado pelo risco”, em alternativa à
“engenharia baseada em coeficientes de segurança”.
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O desenvolvimento do digital ou do numérico, dos algoritmos e da inteligência
artificial, favorece o tratamento de dados como base para decisões. A quantificação da
realidade tende assim a ser cada vez mais relevante.
Mas, parafraseando Michel Foucault (1926-1984), “o risco não é uma substância” e
esta afirmação pode sugerir uma outra perspectiva: a avaliação baseada na percepção.
E numa perspectiva completamente subjectiva, como Shrader-Frechette defende na
afirmação que “não existe qualquer diferença entre risco percepcionado e risco actual, porque
não existe nenhum risco, excepto o risco percepcionado” (Shrader-Frechette, 1991).
O conceito do Risco é multidimensional e compreende factores humanos,
sociais e culturais que não podem ser quantificáveis com o rigor matemático
(Douglas e Wildavsky, 1982; Douglas, 1992; e Lima,1990). Nesta conformidade,
atendendo à intensa presença humana nos riscos, a percepção social é muito
importante na abordagem integrada de uma situação e na avaliação dos riscos
associados. Paul Slovic no livro “The Perception of Risk” sintetiza os diversos
estudos e conhecimentos neste domínio (Slovic,2000). Em Portugal têm sido
realizados estudos de percepção social, nomeadamente na preparação da gestão do
risco a jusante de barragens (e.g. Silva e Lima, 1997 e Silva e Almeida, 2006), com
a identificação de comportamentos psicológicos de adaptação e defesa contra a
angústia e o medo (e.g. “ilusões positivas”).
A percepção social é também relevante na fase de apreciação do valor de um risco e
na aceitação pública de medidas para a gestão do mesmo. Tendo em conta as diferentes
dimensões do conceito Risco, é desejável uma boa colaboração, ou compatibilização,
da percepção do risco com a análise quantitativa. A compartimentação rígida das
disciplinas e das formações académicas (e.g. em ciências sociais e ciências da natureza ou
em tecnologias) pode dificultar esta cooperação operacional, em particular nas situações
envolvendo riscos públicos ou sociais.
A par dos dois pólos dominantes referidos anteriormente, há outros modos de
avaliação do risco: análises semi-quantitativas (e.g. as matrizes do risco), qualitativas ou
descritivas (e.g. a descrição pormenorizada e crítica dos processos e causas de desastres
ou de acontecimentos). Estas metodologias são muito importantes do ponto de vista
histórico e na comunicação, substituindo uma descrição matematicamente complexa dos
processos por narrativas mais simples, completas e eficazes.
O desenvolvimento de grupos de especialistas que aplicam metodologias diferentes é
positivo desde que seja possível o entendimento das diferentes perspectivas e a convergência
mínima de soluções tendo em vista os objectivos.
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A consideração das incertezas
A incerteza é uma das componentes fundamentais do conceito do Risco e tem de ser
considerada na análise e gestão dos riscos e das crises. Na Norma ISO 31 000, relativa à
gestão do risco, a incerteza tem uma posição central na definição de risco (ISO, 2009):
“Risco=Efeito da incerteza nos objectivos”
A incerteza é uma componente fundamental, mas muito delicada, sendo pouco
considerada na comunicação pública do risco. Na análise do risco associado a um
hipotético processo linear (da origem até ao alvo final sujeito a impacto), a incerteza
global na avaliação do risco pode ser desagregada num conjunto de incertezas associadas
aos seguintes, entre outros, aspectos:
I.

Selecção ou identificação de um evento futuro que seja possível e provoque
consequências identificáveis (evento inicial);

II.

Caracterização adequada do evento inicial (frequência e local de ocorrência,
intensidade, magnitude e características intrínsecas na origem e na propagação…);

III.

Delimitação da zona supostamente afectada pela cadeia causal associada ao evento
inicial (propagação e impacto do evento) e previsão da duração da perturbação
nessa zona;

IV.

Avaliação das consequências resultantes do acontecimento em função da
vulnerabilidade do exposto na zona afectada.
As diferentes incertezas associadas às componentes de uma avaliação do risco podem

ser agrupadas nos seguintes tipos:
 Incertezas aleatórias: associadas a uma variabilidade natural com características
aleatórias irredutíveis. A caracterização deste tipo de incerteza é baseada na
experiência do passado e na aplicação de probabilidades;
 Incertezas epistémicas: decorrentes de um conhecimento insuficiente. Podem ser
reduzidas no presente se o conhecimento aumentar, desde que o novo conhecimento
não venha a desvelar mais incertezas. Também podem ser caracterizadas por
probabilidades ou outros métodos apropriados;
 Incertezas ontológicas: incertezas irredutíveis associadas aos acontecimentos futuros
e que não podem ser eliminadas por conhecimentos no presente.
Para os dois primeiros tipos de incertezas há uma panóplia de técnicas e métodos
matemáticos para caracterizar os respectivos efeitos na avaliação e gestão do risco. Algumas
formas de conhecimento podem ser encapsuladas em modelos computacionais que permitem
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a simulação numérica de processos complexos para uma avaliação mais rigorosa ou para testar
o grau de eficácia de medidas de mitigação numa gestão do risco ou de uma crise.
Mas os resultados dos modelos matemáticos têm incertezas epistémicas decorrentes
da parametrização ou da qualidade dos dados que podem ser tidas em conta (e.g. com a
utilização da técnica de Monte Carlo). Os valores das probabilidades, de base frequencista
(definição clássica baseada na experiência repetida) ou subjectiva, também contêm
incertezas o que motivou a consideração das designadas “probabilidades de 2ª ordem”.
Nas últimas décadas têm sido propostas metodologias especiais para a caracterização
destas incertezas, nomeadamente a adopção de probabilidades “imprecisas”, incorporando
valores mínimos e máximos (Coolen et al. 2010).
O conjunto de incertezas afecta o valor expectável das consequências e o suposto
valor rigoroso ou exacto do risco a considerar na respectiva apreciação e tomada de
decisões. Com efeito, de acordo com a definição clássica de valor expectável ou de
esperança matemática das consequências ou danos, a ponderação pelas probabilidades
(quando possível) fornece um valor corrigido, no presente, em resultado das incertezas na
ocorrência do acontecimento no futuro.
A identificação da incerteza ontológica (e.g. Aven et al.,2011; Nja et al.,2017) na
avaliação e análise dos riscos é justificada atendendo a que o domínio das ocorrências está
localizado no futuro. O conhecimento dessas ocorrências, no presente, não pode deixar
de ser incerto, indeterminado ou mesmo impossível. O fluxo do tempo no sentido do
futuro induz a possibilidade da ocorrência de estados e de acontecimentos completamente
imprevisíveis. Admite a possibilidade de acontecimentos nunca antes conhecidos ou mesmo
imaginados, sem a possibilidade de confirmação no presente. A incerteza ontológica pode
englobar, assim, a ignorância absoluta. Esta incerteza muito dificilmente poderá ser avaliada
e integrada, de um modo consistente, no valor expectável das consequências, como acontece
com as outras incertezas. Mas poderá ser revelada pela imaginação ou uma intuição súbita,
nomeadamente pela premonição de artistas, de escritores.
A consideração de cenários de situações futuras (hipotéticas), como componentes
indispensáveis da avaliação do risco associado a um objectivo a preservar, comportará
sempre incertezas irredutíveis. De uma forma quase automática, é habitual projectar
a experiência do passado e os conhecimentos, ou a intuição, do presente na selecção
dos cenários ou das ameaças potenciais (e.g. na selecção das ameaças que incindem
numa instalação estratégica ou numa sociedade). A ocorrência, num “presente futuro”,
de situações não previstas anteriormente nem sempre será um sinal de incompetência,
poderá ser só a manifestação de incertezas ontológicas.
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Conclui-se que, mesmo reduzindo o mais possível as incertezas epistémicas, restam
sempre as incertezas aleatórias, caracterizadas por probabilidades, e as incertezas ontológicas,
cuja relevância será proporcional à duração temporal futura da exposição ao risco.

A avaliação do risco como ciência
A questão de considerar uma teoria geral do risco, incluindo a identificação, a avaliação
e a análise dos riscos, como tendo o estatuto de ciência tem sido colocada. A proposta
mais concreta foi a proposta de organização, em 1987, da “ciência cindínica” ou ciência do
perigo, como ciência que estuda os riscos naturais ou tecnológicos e a respectiva prevenção.
G. Y. Kervern (1935-2008) foi um impulsionador desta iniciativa (Kervern, 1999) a qual
contribuiu, de um modo relevante, para uma sistematização epistemológica das teorias do
risco. O conceito engloba um vasto domínio de conhecimentos, de áreas de intervenção e
de preocupações como se evidencia nos Anais da conferência “Les Entretiens du Risque”
organizada em 2009 (IMdR,2009). A proposta teve o mérito de identificar e de realçar
diferentes ciências e teorias envolvidas nos problemas de segurança e nos diversos riscos
que ameaçam a sociedade humana. A Universidade de Coimbra tem mantido viva esta
designação (mérito de Fernando Rebelo e Luciano Lourenço) nomeadamente com uma
linha editorial designada “Estudos Cindínicos”.
O perigo e o risco não são sinónimos (Lourenço e Almeida, 2018) e a questão é a
seguinte: o modo como as teorias do risco ou de avaliação do risco são estruturadas e
aplicadas actualmente poderá ser considerado como o de uma ciência do risco? A gestão
do risco, em sentido estrito, e a gestão de crises não estão englobadas neste questionamento
atendendo a que estão impregnadas com uma forte intervenção subjectiva, política e
pragmática, mas muito imprevisível.
Pode colocar-se a questão da pertinência ou necessidade desta preocupação com a
natureza científica. Há pelo menos duas razões possíveis: a primeira é a necessidade de
ter mais credibilidade perante a opinião pública e os decisores políticos; a segunda é uma
compreensível procura de reconhecimento através de um estatuto académico diferente.
Mas a natureza e a classificação dessa ciência pretendida são de difícil definição consensual.
Seria uma ciência formal ou factual (empírica)? Pertenceria às ciências naturais ou sociais?
Seria uma ciência aplicada inexacta ou exacta?
A análise quantitativa probabilística do risco mobiliza um conjunto de “ciências”
e metodologias científicas para estimar as consequências associadas aos cenários de
286

Geografia, Riscos
e Proteção Civil

Homenagem ao Professor
doutor Luciano Lourenço
volume 2

acontecimentos hipotéticos e para a quantificação das incertezas inerentes. Consoante
as situações, podem ser mobilizadas a física, a geografia, a geologia, a geotecnia, a
matemática, a hidrologia, as engenharias, a medicina, a biologia, a virologia, a geomática,
a história, a filosofia, a sociologia, a ética ou a psicologia social e a literatura, entre outras
formas de conhecimento.
A questão da credibilidade ou da fiabilidade dos resultados está também associada
à possibilidade de uma confirmação inquestionável dos valores calculados do risco.
Confirmação que, na generalidade dos casos, é impossível. Em particular para os
cenários com probabilidades muito pequenas (elevados períodos de retorno) ou para
acontecimentos isolados sem ocorrências anteriores conhecidas. Este problema insere-se
na questão muito complexa da possibilidade de confirmação de uma teoria baseada em
probabilidades matemáticas ou da demarcação científica no contexto do critério inicial de
Karl Popper (1902-1994). Mas esse critério sofreu evoluções, nomeadamente por Popper,
em particular no que respeita o caso das ciências sociais. Com efeito, salvo casos triviais, é
impossível realizar ensaios controlados que comprovem ou invalidem definitivamente os
valores estimados ou calculados dos riscos.
As teorias do risco, quantitativas ou não, constituem um domínio muito consolidado,
inter e multidisciplinar, mas não definitivo. A avaliação e a análise dos riscos são executadas
com base nas melhores técnicas e metodologias científicas disponíveis, ponderando ou
caracterizando as incertezas inerentes. A coordenação correcta dos diferentes conhecimentos
intervenientes e a coerência na aplicação das diferentes metodologias científicas
constituem o melhor modo de captar a confiança e a credibilidade. A demonstração dos
procedimentos adoptados é mais relevante do que a demonstração de uma “verdade”
científica. Mas aceitando também que a realidade possa vir a surpreender ou a invalidar,
no futuro, algumas das previsões. A designação deste domínio de conhecimentos por
“ciência” parece assim ser justificada.

Tendências na gestão dos riscos e de crises em tempo de pandemia
A gestão do risco, em sentido estrito, compreende um conjunto de decisões e de acções
resultantes da avaliação do risco e da apreciação social, económica e ética das ameaças “em
potência”. O objectivo dessa gestão é manter um valor aceitável ou tolerável do risco
estimado ou diminuir esse valor. A gestão de uma crise tem lugar após a manifestação de
um risco (ameaças “em acto”) ou após um acontecimento danoso previsto ou imprevisto.
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Esta gestão é constituída por uma parte operacional, preparada para intervir em
situações de emergência (e.g. serviços de protecção civil, de saúde e de segurança), e por
uma parte de coordenação e gestão de medidas cuja fronteira com a gestão política da
situação pode ser ténue.
A gestão de uma crise torna-se mais complexa no caso do acontecimento inicial
desencadear uma cascata de riscos concatenados relevantes. É o caso da pandemia
Covid19, em 2020/21, a qual permitiu identificar tendências e dificuldades na
respectiva gestão durante o período de crise sanitária (a gestão posterior será
fundamentalmente política). Referem-se neste texto alguns dos aspectos mais
relevantes: prevenção e protecção contra pandemias, duração prolongada de uma
crise, intervenção da ciência e das novas tecnologias, comunicação e percepção,
estado psico-social e insanabilidades, impossibilidades ou dilemas. Alguns aspectos
considerados positivos, na perspectiva da gestão da crise, são também assinalados.
Outros assuntos terão de continuar a ser tratados após o período de emergência
sanitária e serão objecto de uma gestão política.

Prevenção e protecção contra pandemias
A primeira questão que se coloca é a possibilidade de identificação e mitigação
de riscos relevantes e raros, nomeadamente o risco de epidemias, tendo em
conta a eventual incerteza ontológica. A ocorrência de epidemias é conhecida na
história da Humanidade. Em 1918, Portugal e outros países tiveram uma dolorosa
experiência e, posteriormente, outras epidemias ocorreram no Mundo. A história
e a literatura fornecem ensinamentos: são muitos os escritores que nos lembraram
pragas e epidemias (José Saramago, Philip Roth, G.Garcia Márquez, entre muitos
outros). O romance “Os Olhos da Escuridão” (1981) de Dean Koontz descreve o
aparecimento de uma arma biológica, um microorganismo, na cidade de Wuhan.
O romance “A Peste” (1947) de A. Camus (1913-1960) constitui uma metáfora,
mas ilustra muitos dos aspectos humanos de uma epidemia, a sua leitura é uma
boa iniciação para conhecer os respectivos efeitos na sociedade: a natureza
humana não muda rapidamente. Não havia uma ignorância total e a avaliação
deste risco é possível e foi efectuada por peritos: mas não conduziu a medidas de
prevenção totalmente eficazes. No caso da Covid19 duas razões podem justificar
esta ineficácia.
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A primeira: o controlo e a propagação de uma pandemia têm um carácter
global, sem fronteiras políticas, mas não há uma autoridade com poder para
aplicar uma vigilância e medidas coordenadas a nível planetário. A Organização
Mundial de Saúde não tem esta capacidade e os Estados não estão disponíveis
para uma coordenação. A segunda: em cada país a implementação de medidas
sanitárias antecipadas de protecção, com capacidade para enfrentar uma crise com
a magnitude da provocada pela Covid19, exigiria recursos significativos e um
elevado custo permanente (facilmente considerado desproporcionado) e teria de
superar o critério padrão de justificação económica e política. Teria de enfrentar a
barreira orçamental da análise de benefício-custo-risco. Uma exigência difícil face
à necessidade de satisfação das múltiplas outras carências permanentes e imediatas.
Um investimento sem retorno garantido a curto prazo e um sistema económico (global)
que está cada vez menos preparado para suportar paragens forçadas e prolongadas. Assim,
a solução residual é a de garantir uma capacidade de adaptação e de resiliência reforçadas.
Uma problemática a considerar no pós-crise tendo em vista o futuro e que explica muitas
das dificuldades que também existem para enfrentar a crise ambiental.

Duração prolongada da crise
A duração de uma crise pode colocar o efeito tempo como um factor crítico na respectiva
gestão, como se tem revelado na pandemia em causa. Com efeito, um acontecimento
gerador de uma crise pode não ter a duração usualmente prevista na gestão de riscos
naturais e tecnológicos mais frequentes (e.g. a duração de um sismo, de uma cheia ou de um
incêndio florestal). Uma manifestação com uma duração muito longa, como a da pandemia
Covid19, proporciona o entrelaçamento de sucessivos riscos e crises consequentes, incluindo
a interferência de actividades políticas, partidárias e de outras agendas. Um aproveitamento
discutível do termo crise como sendo também uma oportunidade.
O factor tempo induz a tendência para a “fadiga” social e a erosão da confiança da
população nos responsáveis da gestão e nas medidas de protecção. A mistura prolongada
de múltiplos danos, ameaças e instabilidades psicológicas prejudica a capacidade de
resiliência da sociedade e o esforço de recuperação torna-se mais difícil. Na verdade,
a resiliência, um conceito agora muito referido, nem sempre de um modo acertado,
depende da resistência ao impacto do evento e do tempo de recuperação para se atingir
um estado final considerado normal (Almeida a) e b), 2020).
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Intervenção da ciência e das novas tecnologias
Conforme já foi referido, a avaliação do risco aplica as disciplinas científicas que
sejam adequadas ou necessárias. No séc. XXI, a intervenção da Ciência na gestão do
risco é considerada normal, esperada e desejada (e.g. Poljansek et al., 2017). No entanto,
a conjugação das incertezas e ignorâncias com o factor tempo prolongado pode suscitar
problemas na intervenção da ciência. Salientam-se três aspectos relevantes.
O primeiro: a consolidação dos conhecimentos científicos está associada a um tempo
próprio. Um tempo de desenvolvimento de ideias e teorias, de experimentação, de
debates entre pares e de uma confirmação aceitável. Uma fase discreta que é centrada
em instituições de investigação, mas que é indispensável antes da aplicação intensiva dos
resultados. Um tempo que nem sempre se coaduna com os tempos de emergência e de
comunicação numa crise.
O segundo: actualmente as fontes de conhecimento estão muito dispersas e as
opiniões díspares de cientistas ou especialistas são divulgadas facilmente na comunicação
social e nas redes sociais. Mas há uma diferença relevante entre a Ciência e os cientistas.
Possivelmente por motivos compreensíveis, há uma tendência para publicações apressadas
de artigos científicos, com uma larga divulgação em plataformas digitais, antes de
uma arbitragem rigorosa. Acontece que alguns especialistas emitem opiniões isoladas,
nomeadamente em entrevistas ou espaços de notícias, excedendo o âmbito das respectivas
competências científicas. Emitidas como se fossem comentadores de televisão, residentes
e generalistas. Face a acontecimentos novos e muito complexos, em que os conhecimentos
ainda não estão consolidados, as incertezas e as ignorâncias são relevantes e podem afectar
as previsões científicas apresentadas como certas, como por vezes tem ocorrido.
A divulgação de conhecimentos com impacto na saúde pública exige uma precaução
redobrada nas afirmações tendo em conta o potencial efeito na confiança da população e
na possibilidade de propagação de informações falsas, erradas ou incertas. Os efeitos da
comunicação (por vezes imprudente) de cientistas durante uma crise foram objecto de
muita reflexão por ocasião do julgamento em Itália (2012) na sequência do sismo que
ocorreu na cidade de L´Aquila em 2009 (Almeida e Oliveira,2014 e Alexander,2014).
O terceiro: tem sido aceite que a tomada de decisões, no âmbito da gestão dos riscos
públicos e de crises relevantes, deve ser da responsabilidade de autoridades políticas,
mas informada pelos resultados de uma avaliação científica. É assim natural que muitos
governos e autoridades tenham, na crise da Covid19, seguido a opinião de comissões de
especialistas. Mas esta relação proporciona tensões que podem ameaçar a confiança na
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relação dos cientistas com os responsáveis políticos. A defesa da liberdade de expressão
em democracia é invocada com persistência para justificar as intervenções públicas de
especialistas que defendem medidas e tratamentos à margem dos processos normais de
controlo da qualidade científica. Actos talvez justificados por boas intenções de ajuda, por
desejos de publicidade ou outros, mas que animam polémicas e prejudicam a confiança
da população na participação da Ciência na gestão de uma crise.
O desenvolvimento rápido, em 2020, das novas vacinas é um efeito dos extraordinários
avanços nos conhecimentos científicos e na aplicação de novas tecnologias. O teletrabalho
e o ensino à distância proporcionaram uma defesa contra a propagação do vírus, mas há
que incentivar a regulação ética dos procedimentos que coloquem em causa a privacidade
ou outros direitos fundamentais dos cidadãos. A tentativa de aplicar uma aplicação nos
telemóveis para apoio ao rastreamento foi um insucesso.
A ciência e as novas tecnologias induziram, no séc. XXI, influências relevantes no
comportamento da população:1) a ideia de um conhecimento humano sem limites nem
incertezas (sensação de segurança excessiva); 2) a exigência, talvez induzida pelos novos
dispositivos digitais rápidos (as “aplicações”), de uma maior rapidez e eficácia nas intervenções
no âmbito da gestão da crise (uma exigência ou a ilusão de um mundo perfeito).

Comunicação e percepção
A comunicação é uma componente fundamental da gestão. É uma ponte de ligação
com a sociedade e com emoções e valores. Na gestão do risco a comunicação promove
a participação do público na aceitação de medidas preventivas e de protecção ou para
tolerar determinados níveis de um risco antes da sua eventual manifestação. Na gestão de
uma crise, em situação de emergência de longa duração, a comunicação torna-se ainda
mais relevante atendendo às perturbações instaladas e à premência em divulgar as medidas
de mitigação e protecção. Nos dois tipos de gestão, a comunicação é um gerador de
percepções que podem alterar significativamente a confiança da população.
É reconhecido que a comunicação na gestão de uma crise deve ser verdadeira e
bidireccional e que a autoridade responsável deve ter a capacidade de divulgar de modo
eficaz a informação útil. Os manuais e as directrizes sobre a comunicação do risco e de crise
(e.g. Infanti, et al.,2013; CDC,2014; WHO,2018 e DGS,2020) partem do pressuposto que
os intervenientes colaboram para um objectivo comum prioritário: maximizar a protecção
e a salvaguarda de valores essenciais. A preservação da capacidade crítica de cidadãos ou
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instituições e a possibilidade de transmitir aos responsáveis da gestão sugestões consideradas
relevantes deverão ser garantidas. Salientam-se, nesta análise, três aspectos para reflexão.
O primeiro: as novas plataformas de comunicação (e.g. as redes sociais) vieram
desequilibrar a informação no espaço público. As informações e as desinformações
transmitidas sem a medição de intermediários, seja qual for a origem e a credibilidade
das mesmas, passaram a ter um poder instantâneo e global de divulgação e manipulação,
sem controlo. As redes sociais e a internet são uma fonte preferencial de informação para
a população e influenciam os órgãos de comunicação social tradicionais. Formam-se redes
de opinião algumas das quais opõem-se abertamente às medidas sanitárias decretadas e
podem motivar actos de desobediência civil.
A segunda: a informação tende a ser cada vez mais baseada em números e estatísticas
como se fossem a realidade completa. Mas na verdade não são. São factos que constituem
uma sombra da realidade que necessita de uma interpretação cuidadosa. A divulgação
de projecções, de simulações matemáticas e de dados numéricos brutos exige um
enquadramento adequado de acordo com os pressupostos e as incertezas associadas
(Blauw, 2020; Harford, 2020 e Garcia e Maugenest, 2020). Muitos dos enganos que o
tempo desvela neste tipo de informação não serão inesperados. A descrição para o público
de uma situação complexa dificilmente poderá ser eficaz se não for muito bem verbalizada.
A tendência para uma gestão de crise excessivamente sintética, quantitativa e muito rígida
não parece ser adequada em situações de difícil controlo e de evolução incerta.
A terceira: muito dificilmente a informação é neutra e as cadeias de televisão de informações
(24h) e as redes sociais emitem em permanência notícias ou opiniões. A informação não
pode ter limites e torna-se numa necessidade para uns, um consumo indispensável para
outros. A antecipação do previsível ou a repetição de notícias já desactualizadas é frequente.
Numa democracia em tempo de emergência, conciliar a liberdade de expressão com a
atenção ao psíquico de uma população sensível e vulnerável é um desafio exigente. Durante
uma crise há uma tendência para identificar “bodes expiatórios” ou para procurar uma
compensação psicológica, confundindo causas (as características do vírus) com efeitos (as
medidas decididas pelos responsáveis pela gestão da crise).
O equilíbrio comunicacional é difícil e depende do modo como a informação é
apresentada. A distinção entre o alinhamento de informações sensacionalistas (assustadoras)
e o alinhamento de informações imediatamente úteis para o comportamento e a segurança
da população não é fácil de ser conseguida, ou de ser evidenciada, em muitos órgãos de
comunicação social. As amálgamas e a deficiente hierarquização da importância real das
notícias tendem a projectar uma ideia globalmente negativa da situação. Após a crise,
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muitas das afirmações públicas talvez venham a ser consideradas inapropriadas e os seus
autores lamentem tê-las proferido.
A comunicação é considerada uma ciência em que os especialistas são muitos. E a
crítica aos responsáveis pela gestão da crise é corrente (e.g. a afirmação que a comunicação
oficial é contraditória e não é clara é repetida como um mantra). Em vez da explicação bem
conseguida das medidas mais importantes ou da emissão intensiva de programas pedagógicos
elaborados com base em conhecimentos científicos, observa-se a tendência para o enfoque
em notícias (e imagens) pessimistas. Há assimetrias da comunicação no espaço público:
entre o fluxo de opiniões muito críticas e a capacidade de explicação das medidas num
mesmo canal de informação e entre a ênfase (títulos e intensidade de emissão) nas notícias
que perturbam e as notícias de acontecimentos ou acções positivas (e.g. os comentadores
de economia têm, em geral, um viés para a notícia negativa). Após a crise, estas tendências
na transmissão de mensagens, em especial nos canais de televisão, e o eventual gosto ou
apetência da população para as mesmas, poderão ser tópicos de investigação académica.
Há quem argumente que as notícias que geram medo ou pânico são úteis para
consciencializar a população e para induzir a aceitação das medidas de protecção. Mas
o modo de informar em tempo de crise ou de catástrofe tem uma grande influência na
percepção pública (Cheng, et al.,2015; Vanessa, et al.,2020 e Liu, et al.,2020) e pode
dificultar o conhecimento correcto da situação e a eficácia das medidas. O autor já
salientou este problema na comunicação pública durante a crise dos incêndios florestais
de 2017 (Almeida,2019). É mais um tópico para investigação posterior.
Esta preocupação com a percepção constitui um desafio à auto-regulação dos órgãos
de comunicação social e à auto-contenção dos intervenientes, mas também impõe a
necessidade de preparação e revisão dos processos de comunicação na gestão de uma crise.
As plataformas de comunicação, em particular as redes sociais, nem sempre serão aliados
numa gestão de emergência numa crise de duração muito prolongada. Mas, num Estado
democrático, não seria admissível o estabelecimento de um sistema de censura.

Estado psico-social
As questões psicológicas são tidas em consideração nos estudos multidisciplinares
relacionados com a gestão do risco e de crises. Os efeitos psico-sociais das epidemias
ou pandemias que ocorreram no passado não são muito conhecidos, mas na pandemia
da Covid19 são patentes algumas manifestações intensas (Nascimento,2020). A duração
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prolongada da crise pode ser uma das causas da designada “fadiga” numa parte da
população. Nas pessoas envolvidas em actividades profissionais e económicas o impacto
psicológico é previsível. Também nos grupos etários mais velhos é compreensível os efeitos
na saúde mental resultantes de um isolamento ou de condicionamentos na mobilidade e
nos contactos pessoais.
Mas constata-se, em 2021, um estado de espírito particular em alguns grupos
de cidadãos (com manifestações de negacionismo, de obscurantismo, de crença em
conspirações, de libertarismo e até de desobediência civil). Situação que ocorre, em
diversos países europeus, nas camadas mais jovens da sociedade que manifestam
angústia e depressão pelas limitações na satisfação de alguns desejos ou necessidades.
Este estado de espírito, muito desafiador, tem nas redes sociais um diapasão relevante,
levanta algumas perplexidades e revela exigências novas da sociedade contemporânea.
Uma vontade de antagonismo fácil, a tese valendo o mesmo da antítese, uma época de
pós-verdade fácil e perturbadora.
A gestão de crise pandémica enfrenta, assim, um desafio adicional: às necessidades
decorrentes das crises sanitária e económica, há que ter em conta a satisfação de novas
necessidades de outra ordem. Ao direito à vida associa-se o direito à satisfação premente
de alguns desejos. A participação das ciências sociais (e.g. a psicologia) torna-se assim mais
relevante no acompanhamento de uma crise.

Insanabilidades, impossibilidades ou dilemas
Numa crise como a da Covid19 a mitigação dos riscos e das consequências antagónicas
entrelaçadas implica a aplicação de medidas contraditórias: o que é eficaz para alguns
riscos de saúde (e.g. contaminação com o vírus) é prejudicial para a economia nacional
e para outros riscos. São contradições e dilemas operacionais difíceis de superar até se
atingir uma vacinação para toda a população ou um tratamento eficaz. As medidas
aplicáveis não podem ser totalmente adequadas: ou são cíclicas e alternativas (uma vez
com um objectivo, outra vez com outro), esperando a eliminação da crise com o tempo,
ou são mistas e parciais com a intenção de enfrentar simultaneamente os riscos mais
significativos, aceitando uma eficácia total reduzida. Ambas estão sujeitas a críticas ferozes.
Uma contradição e uma dificuldade insanáveis.
Mas existem outras questões difíceis e que também parecem ser insanáveis como, por
exemplo, conciliar a liberdade de expressão pública com a responsabilidade de respeitar
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prioridades fundamentais. Um exemplo: a preocupação com a preservação da saúde mental
da população (e.g. Nascimento,2020) e a transmissão “ad nauseam” de notícias e imagens
assustadoras ou a divulgação persistente de opiniões sobre “falhas” na comunicação e
erros graves nas medidas. Notícias dirigidas aos responsáveis pela gestão da crise, mas que
só poderão angustiar a população impotente. A pandemia revelou fragilidades sociais e
económicas que devem ser consideradas no pós-crise. Estas fragilidades são aproveitadas
para combates políticos e partidários, mas são impossíveis de eliminar definitivamente
durante a crise sanitária.
Na gestão de uma crise severa, a eliminação total de contradições pode ser
impossível e nem todas as incertezas poderão ser reduzidas. A designação “sociedade
do conhecimento” talvez já não seja totalmente aplicável: existe muita informação,
ignorância e manipulação que confundem o conhecimento e a justificação racional
das acções. É o que já foi previsto em 1980 por I. Asimov (Asimov,1980) para as
sociedades desenvolvidas. As opiniões poderão ser válidas e justas, mas convém não
confundir, num período de crise e de emergência, o possível com o impossível e o certo
com o incerto ou com o desconhecido. A exigência de uma comunicação perfeita (mas
que não é definida de uma forma bem determinada) tende a admitir que a sociedade
receptora não é capaz de entender a racionalidade das mensagens dos decisores. A
ideia de uma sociedade avançada com uma inteligência em rede e responsabilidades
descentralizadas contradiz o pedido frequente de planos de contingência centralizados.
Um tema a considerar após a crise.
A Ciência não pode, ou não deve, fornecer soluções de problemas impossíveis ou
com incertezas e contradições irredutíveis, nem impor uma decisão definitiva num
quadro de medidas alternativas contraditórias. Os especialistas devem aconselhar, mas a
responsabilidade final cabe, nas democracias, às autoridades competentes, aos políticos.
Esta conjugação de funções deve ser o mais eficaz possível. Na verdade, se uma parte da
gestão dos riscos é política, também a actividade política é, em grande parte, uma gestão
permanente de riscos e crises.
Conforme já foi referido, a gestão de crise contém uma parte técnica e operacional
para intervir em situações de emergência a qual deve estar sempre bem preparada. É o que
acontece com os serviços de saúde, de protecção civil e segurança ou com as forças armadas.
Mas contém uma outra parte que é política e responsável pelas decisões numa situação
de crise severa. Também na gestão dos riscos existe esta parte política. Concluímos que a
gestão de riscos e de crises não pode ter o estatuto indiscutível e completo de ciência, ao
contrário do que ocorre com a avaliação e análise do risco.
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Alguns aspectos positivos no processo de gestão
A gestão da crise da pandemia Covid19 teve várias fases e foi aplicada de modo diferente
em diferentes países e regiões do mundo. Os recursos disponíveis e os diferentes sistemas
políticos influenciam as estratégias e os modos de actuar. A eficácia das respostas depende
de factores sociais, culturais, históricos, geográficos, entre outros, não sendo prudente fazer
comparações simplistas para identificar as medidas mais eficazes. A Organização Mundial
da Saúde poderá, em tempo oportuno, proceder a uma análise comparativa competente.
Em Portugal e em outros países é possível assinalar alguns aspectos positivos na gestão
da crise, não obstante as dificuldades, os erros e os enganos:
 A maioria dos chefes de Estado e dos governos assumiu a responsabilidade da
gestão como um imperativo nacional e pediu o apoio de cientistas. Comissões ou
grupos de especialistas deram assessoria na identificação de problemas, na previsão
da evolução das situações e na selecção de medidas de protecção e de mitigação de
riscos. Medidas de apoio económico foram aplicadas e tentaram atenuar os danos
nas empresas e nos rendimentos das famílias;
 A comunicação por parte dos governos esteve presente regularmente através de
conferências de imprensa, entrevistas e intervenções nos parlamentos. As formas
de comunicar e de esclarecer foram sendo adaptadas ao longo do tempo. Em
Portugal, num período inicial, houve conferências de imprensa diárias. Nessas
conferências, os responsáveis pela saúde aceitavam responder a todos os tipos de
perguntas dos jornalistas. Algumas dessas perguntas eram despropositadas (e.g.
“como comenta um artigo científico publicado ontem em Singapura?”). Houve
críticas (por vezes num tom inapropriado face ao contexto) e a frequência e o
modelo das conferências foram sendo alterados. A definição e apresentação de uma
matriz de risco, por parte do governo, veio trazer para o público um instrumento
muito utilizado, noutras áreas, da avaliação e da gestão de riscos.
As reuniões periódicas com os especialistas não eram fechadas e mantevese a publicação diária de um boletim com dados e informações sobre o evoluir
da doença. O registo nacional de óbitos, infectados e recuperados e do fluxo de
doentes nos serviços hospitalares proporcionou uma informação diária actualizada;
 Os principais órgãos do Estado democrático mantiveram-se em funcionamento, o
controlo dos actos do governo esteve sempre presente, as actividades políticas não
foram suspensas, não obstante as medidas excepcionais que foram impostas, e as
liberdades de expressão e de imprensa estiveram sempre garantidas;
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 Os profissionais da saúde nos hospitais com serviços de atendimento aos doentes
mostraram um grande profissionalismo e competência, capacidade de adaptação e
organização e uma excepcional autocontenção e maturidade ética nos contactos com
a comunicação social. Também é de assinalar o comportamento eficiente e dedicado
dos serviços de protecção civil, de segurança e das forças armadas. A maioria da
população aceitou as medidas e contribuiu positivamente para gestão da crise;
 A utilização do teletrabalho e do ensino à distância tentaram atenuar alguns dos efeitos
da crise e constituíram medidas de protecção contra a contaminação pelo vírus.
Estes aspectos positivos devem ser realçados e devem ser garantidos ou, se possível,
melhorados na gestão de uma crise deste tipo no futuro. Quando o conhecimento ainda é
muito escasso, os gestores em situação de emergência podem ter dúvidas subjectivas, mas
devem tentar identificar a amplitude das incertezas associadas e actuar aceitando, com
convicção, os riscos da decisão tida como a melhor ou a mais adequada.

Considerações finais
A revisitação dos conceitos associados ao Risco permitiu uma reflexão epistemológica
relativamente a teorias do risco abrangendo as componentes de avaliação e análise dos
riscos. Salientam-se duas tendências relevantes: a caracterização e consideração dos
diferentes tipos de incertezas e a conjugação necessária entre as análises quantitativas e as
ciências comportamentais ou humanas.
Em 2021, a pandemia da Covid19 evidenciou aspectos novos e relevantes na gestão
de uma crise grave, com duração muito longa. Salientam-se os seguintes desafios a uma
gestão deste tipo: a manutenção da confiança da população, os processos de comunicação
e informação, a influência da comunicação social e das redes sociais na percepção pública,
o estado psico-social da sociedade, a consideração e a divulgação dos diferentes tipos
de incertezas, a participação da ciência e da ética e as suas relações com os processos de
decisão. Devem ser também sublinhadas as respostas positivas na gestão e no combate
contra a pandemia (e.g. as respostas da população, dos serviços de saúde, de protecção
civil e de segurança e das forças armadas, entre outras) e a perseverança das autoridades e
instituições na definição de medidas e mobilização de recursos.
A complexidade e as dificuldades na execução da gestão de crises tenderão a aumentar.
Podemos prever, em democracias, eventuais situações caóticas decorrentes de um processo de
decisão baseado em percepções públicas, de bloqueios e indecisões e da perda de confiança da
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população. Alguns visionários e especialistas das novas tecnologias admitem que o governo
será baseado, no futuro, em algoritmos. Seria a forma de conciliar uma autoridade técnica
convincente com a vontade pública de participação permanente e a rapidez na capacidade
de análise e decisão. Num futuro mais próximo é de prever uma aplicação intensa da ciência
e das novas tecnologias por forma a integrar mais dados e promover a selecção de opções
consideradas mais eficazes. Mas a interface com a população será sempre um desafio para os
decisores e a participação das ciências sociais continuará a ser muito relevante.
A preparação dos serviços técnicos de protecção civil, de saúde e de segurança continuará
a ser essencial, mas é aconselhável estudar a adaptação das componentes operacionais da
gestão de crises às novas exigências e tendências identificadas. Um assunto que merece ser
objecto de estudo e de diálogo com base na análise rigorosa do que ocorreu nesta pandemia.
A pandemia Covid19 pode parecer um acontecimento raro, mas não é. Acresce que o
mundo está sob a ameaça de outras pandemias futuras e de uma crise global de duração
mais prolongada e com efeitos múltiplos e complexos: a crise ambiental.
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Resumo
Nos dias de hoje, cada vez mais, as populações exigem um elevado nível de
segurança e bem-estar, bem como a prevenção dos riscos e da qualidade do
meio ambiente.
Nesta linha, torna-se imperioso que os serviços competentes procedam, antecipadamente, ao planeamento de emergência, ou seja, á identificação, caracterização e
avaliação metódica e sistemática dos riscos naturais, tenológicos e mistos que podem
ocorrer nos diferentes territórios, em ordem á sua prevenção, mitigação e resposta.
Palavras-chave: Riscos, planos de emergência, proteção civil.

Abstract
Emergency Plans of Civil Protection
Nowadays, more and more, populations demand a high level of safety and well-being,
as well as the prevention of risks and the quality of the environment.
In this line, it is imperative that the competent services proceed, in advance, to
emergency planning, that is, to the identification, characterization and methodical
and systematic assessment of the natural, tenological and mixed risks that may occur
in the different territories, in order to their prevention, mitigation and response.
Keywords: Risks, emergency plans, civil protection.
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Introdução
Nos dias de hoje, cada vez mais, as populações exigem um elevado nível de segurança
e bem-estar, bem como a prevenção da qualidade do meio ambiente. Nesta linha, torna-se
imperioso que os serviços competentes procedam, de forma antecipada, á identificação,
caracterização e avaliação metódica e sistemática, dos riscos naturais, tecnológicos/antrópicos e mistos que condicionam a segurança das comunidades, enquanto passos
fundamentais para o adequado desenvolvimento dos processos de emergência e de
ordenamento do território (Julião et al., 2009).
Efetivamente, “[…] a eficaz gestão de uma situação de emergência de proteção civil só é
possível através de um bom planeamento e deve ter por base um plano de emergência simples,
flexível, dinâmico, preciso e adequado às características locais” (Serrano et al., 2017:4).
Atentas estas características, “[…] os planos de emergência de proteção civil são documentos
formais nos quais as autoridades de proteção civil, nos seus diferentes níveis, definem orientações
relativamente ao modo de atuação dos vários organismos, serviços e estruturas a empenhar em
operações de proteção civil” (Serrano et al., 2017:4). A importância decisiva dos planos de
emergência, na prevenção e resposta a situações de crise está consagrada não só, no art.º 50º da
Lei de Bases da Proteção Civil, Lei n.º 27/2006, de 3 de julho na redação atual, mas também
no art.º 5 da Lei de Enquadramento da Proteção Civil Municipal, Lei n.º 65/2007, de 12 de
novembro, alterada pelo Decreto-lei n.º 44/2019, de 1 de abril.
Os atuais planos de emergência da proteção civil devem seguir a “Diretiva relativa
aos Critérios e Normas Técnicas para a Elaboração e Operacionalização de Planos de
Emergência de Proteção Civil” aprovada pela Comissão Nacional de Proteção Civil
(CMPC), através da Resolução n.º 30/2015 de 7 de maio.

Tipologia
1 - Os planos de emergência de proteção civil são, consoante a sua finalidade, designados
por planos gerais ou especiais;
2 - Os planos gerais elaboram -se para enfrentar a generalidade das situações de emergência
que se admitem em cada âmbito territorial e administrativo;
3 - Os planos especiais são elaborados com o objetivo de serem aplicados na iminência
ou ocorrência de acidentes graves e catástrofes específicas, cuja natureza requeira
uma metodologia técnica e ou científica adequada ou cuja ocorrência no tempo e no
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espaço seja previsível com elevada probabilidade ou, mesmo com baixa probabilidade
associada, possa vir a ter consequências inaceitáveis;
4 - Os planos de emergência de proteção civil, consoante a extensão territorial da situação
visada, são nacionais, regionais, distritais ou municipais;
5 - Os planos especiais de emergência de proteção civil podem também abranger áreas
homogéneas de risco cuja extensão seja supramunicipal ou supradistrital (artigo 2º da
Resolução da CMPC).

Identificação
1 - Os planos de emergência de proteção civil devem ser identificados da
seguinte forma:
a) Plano Nacional de Emergência de Proteção Civil (PNEPC);
b) Plano Regional de Emergência de Proteção Civil (PREPC) de (nome da Região
Autónoma);
c) Plano Distrital de Emergência de Proteção Civil (PDEPC) de (nome do distrito);
d) Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil (PMEPC) de (nome do
município);
e) Plano Especial de Emergência de Proteção Civil (PEEPC) para (tipo de risco) em
(área a que se refere/nome da infraestrutura) (artigo 3º).

Articulação
Para efeitos de harmonização de um plano de emergência de proteção civil em relação
a outros, devem procurar -se as seguintes articulações:
a) Planos regionais / plano nacional;
b) Planos distritais / plano nacional / planos distritais adjacentes;
c) Planos municipais / plano distrital respetivo / planos municipais adjacentes / plano
regional;
d) Planos especiais / planos gerais da área respetiva / planos especiais para o mesmo risco
de áreas adjacentes (artigo 4º).
Vejamos, de seguida, as quatro etapas do processo de planeamento de emergência da
proteção civil.
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Etapas do Plano de Emergência
1.ª Etapa - Elaboração
Para que esta etapa tenha sucesso será de crucial importância, em primeiro lugar,
constituir uma equipa pluridisciplinar com competências tais como na avaliação de riscos,
gestão operacional, logística entre outras.
Em segundo lugar – caracterizar o território, identificar e qualificar os riscos à qual
se destina o plano, identificando as vulnerabilidades, concebendo cenários e avaliando os
danos prováveis, ou seja responder às seguintes questões:
•

Que riscos podem afetar o território?

•

Que consequências resultam da manifestação do risco?

•

Qual a estimativa da população que pode ser afetada? (Julião et al., 2009)

Em terceiro lugar, com base na informação recolhida (que deve anexar a respetiva
cartografia) será então possível definir as demais entidades cooperantes, em ordem a
proteger as populações, bens e ambiente num cenário de acidente ou catástrofe, ou seja,
traçando as várias estratégias de mitigação dos riscos em presença nos territórios (fig. 1).

Fig. 1 - Processo de Caracterização do
Risco para Planeamento
da Emergência
(Fonte: Barreiros et al., 2009:7)
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Por ultimo, nos termos do n.º 8 e 9 do artigo 7º da Resolução da CNPC, a etapa de
elaboração do plano deve englobar ainda uma fase de consulta pública das componentes
não reservadas por um prazo não inferior a 30 dias, promovida pela entidade responsável
pela sua elaboração, a qual estabelece os meios e as formas de participação. No final
da consulta pública, a entidade responsável pela elaboração do plano deverá integrar
no plano as observações pertinentes apresentadas, bem como elaborar e submeter à
comissão de proteção civil territorialmente competente um relatório da consulta
pública no qual se explicite o período durante o qual a mesma decorreu, os meios
utilizados, os contributos recolhidos e a sua incorporação. Posteriormente o relatório
referido deverá ser submetido, pela entidade responsável pela elaboração do plano, à
entidade responsável pela respetiva aprovação.
Obviamente, os procedimentos contidos no Plano deveriam ser testados em especial
ao nível do exercício dos postos de comando.

2.ª Etapa - Aprovação
A etapa de aprovação corresponde ao processo pelo qual a entidade responsável
pela elaboração do plano desencadeia um conjunto de ações tendentes à sua
aprovação pela entidade competente (Conselho de Ministros, Comissão Nacional
de Proteção Civil ou órgãos de Governo das Regiões Autónomas, consoante o
âmbito considerado).
No caso de Planos Municipais de Emergência de Proteção Civil dos concelhos do
Continente, após obtenção de parecer favorável da Comissão Municipal de Proteção
Civil (CMPC), o processo deve ser encaminhado para a Autoridade Nacional de
Proteção Civil (ANPC), através do Comando Distrital de Operações de Socorro
(CDOS) territorialmente competente, para emissão de parecer e de instrução do
processo para a Comissão Nacional de Proteção Civil (CNPC), para efeitos de
apreciação e aprovação.
No caso de Planos Municipais de Emergência de Proteção Civil dos concelhos das
regiões autónomas, o processo deve ser encaminhado para o respetivo Serviço Regional de
Proteção Civil para efeitos de emissão de parecer e de instrução do processo de aprovação
para o membro do Governo Regional.
Foi levantada uma síntese elucidativa do processo de aprovação dos Planos de
Emergência (Quadro I).
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Quadro I - Processo de Aprovação dos Planos de Emergência.
ÂMBITO1

ELABORAÇÃO

PARECER PREVIO

APROVAÇÃO

Nacional

ANPC

CNPC

Conselho de Ministros

Regional

SRPC

CNPC

Órgãos do Governo Regional

Supradistrital2

ANPC/CDOS

CDPC3

CNPC

Distrital

ANPC/CDOS

CDPC

CNPC

Supramunicipal4
Municipal
(Continente)
Municipal (Ilhas)

ANPC/CDOS

CDPC

CNPC

Câmara Municipal

CMPC e ANPC

CNPC

Câmara Municipal

SRPC

Membro do Governo Regional

Fonte: Serrano et al., 2017.
1) Incluem-se os Planos Gerais e os Planos Especiais de Emergência de Proteção Civil para
situações de risco específicas.
2) Planos que se aplicam numa dada área homogénea de risco, em que são afetados em
simultâneo diversos distritos.
3) Comissões Distritais de Proteção Civil dos distritos abrangidos.
4) Planos que se aplicam numa dada área homogénea de risco, em que são afetados em simultâneo
diversos concelhos de um mesmo distrito.

3.ª Etapa - Validação
A etapa de validação corresponde à realização de exercícios, de diferentes tipos e
de complexidade variada, de modo a verificar a funcionalidade do plano, a assegurar a
prontidão e a eficiência de todas as entidades intervenientes e a garantir a manutenção da
sua eficácia e dos serviços e agentes neles envolvidos.
Esta etapa corresponde ainda à realização de ações de sensibilização e formação destinadas tanto à população como às entidades intervenientes no plano (Serrano et al., 2017).

4.ª Etapa - Revisão
A etapa de revisão do plano é a fase através da qual se incorporam no documento as
alterações consideradas pertinentes fruto da sua aplicação prática em exercícios ou em
situações de acidente grave ou catástrofe. Pode também ser motivada pela perceção de
novos riscos, pela identificação de novas vulnerabilidades, pela existência de informações
decorrentes de novos estudos ou relatórios de caráter técnico e científico, pela mudança
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dos meios e recursos disponíveis, pela alteração dos contactos das diversas entidades
envolvidas ou por mudanças do quadro legislativo em vigor (Serrano et al., 2017).
Nos termos do artigo 9º da Resolução da CNPC, a revisão dos planos de emergência
de proteção civil deve ser realizada no prazo máximo de cinco anos após a sua entrada
em vigor, exceto no caso dos planos especiais, se disposto em contrário em legislação
específica referente à tipologia de risco considerada. Excetua-se deste prazo, o inventário
de meios e recursos ou a lista de contactos, os quais devem ser atualizados sempre que se
justifique ou no prazo máximo de um ano, devendo ser dado conhecimento à comissão
de proteção civil territorialmente competente.
Sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior, as entidades competentes para a
aprovação dos planos de emergência de proteção civil poderão fixar um prazo máximo
de revisão inferior, caso entendam ser justificada a introdução de medidas corretivas para
aumentar a funcionalidade dos planos (Serrano et al., 2017).

Operacionalização dos Planos de Emergência
Nos termos do artigo 8º da Resolução da CMPC, “Os Planos de Emergência servem
de referencia a organizações dos postos de comando operacionais e á organização dos diversos
agentes de proteção civil e organismos e entidades de apoio nos respetivos níveis territoriais”.
Devem ainda, nos termos dos n.os 3, 4 e 5 do artigo 8º servir de referência para a elaboração
de diretivas, planos operacionais ou planos prévios de intervenção, realização de exercícios
de teste aos planos de emergência e á realização de ações de sensibilização e formação
tanto á população como às entidades intervenientes nos respetivos planos.

Estrutura dos Planos de Emergência
Nos termos do artigo 5º da Resolução da CMPC os mesmos devem ser estruturados
em três partes, designadamente e de forma sintética:
Parte I - Enquadramento (visa realizar uma apresentação geral do documento – designação,
finalidade, tipificação dos riscos, processo de ativação/ desativação do plano;
Parte II - Execução (visa definir o modelo de resposta operacional a acidentes graves e catástrofes);
Parte III - Inventários, Modelos e listagens (visa apresentar um conjunto de documentação
de apoio á resposta operacional – recursos, contactos, modelos de relatórios).
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Os planos de emergência devem ainda apresentar em anexo:
a) A cartografia de suporte às operações de emergência de proteção civil, de base
topográfica, à escala de representação mais adequada;
b) Um programa de medidas a implementar para a prevenção e mitigação dos riscos
identificados e para a garantia da manutenção da operacionalidade do plano.
Resumindo, é fundamental que o planeamento seja entendido como um processo
cíclico e prático, o que lhe garante continuidade através de uma constante realimentação de
situações, sendo um processo dinâmico, baseado na multidisciplinaridade, interatividade,
num processo contínuo de tomada de decisões. Assim, um plano, qualquer que ele seja,
não é um fim em si mesmo mas antes um instrumento que possibilita perceber a realidade,
avaliar os caminhos, construir um referencial futuro, estruturar o trajeto adequado e
reavaliar todo o processo a que o planeamento se destina.
Em síntese, o planeamento de emergência pode ser considerado como um
processo cíclico de atividades que começam com o estabelecimento do perfil de risco e
vulnerabilidades dos territórios de modo a determinar quais deverão ser as prioridades no
desenvolvimento dos planos e que terminam com a revisão, altura em que todo o ciclo é
retomado (fig. 2)

ELABO RAÇÃO
(Equipa
multidisciplinar
Consulta pública)

REVISÃO
(Incorporação de
alteração/revisão de
cinco em cinco anos,
exceto planos
especiais)

APRO VAÇÃO
(Entidade
competente)

VALID AÇÃO
(Exercícios de
verificação de
funcionalidades
/sensibilização e
formação)

Fig. 2 - Etapas dos Planos de Emergência.
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Conclusão
A experiência tem demonstrado, vezes sem conta, assinala Macedo (2014) que se podem
salvar vidas e minimizar os danos através da preparação para o impacto de uma situação de
catástrofe antes que ela ocorra. O planeamento de emergência consome partes significativas
de tempo e de esfoço de equipa mas no final a comunidade estará mais capacitada para
reagir e responder às situações de emergência de um modo mais eficaz e organizado. Por isso
o planeamento competente deve começar na sensibilização da comunidade e obviamente,
com o compromisso e apoio inequívoco dos líderes políticos (pré-requisito fundamental)
pois deles depende o convencimento de todos elementos da comunidade e das organizações
e entidades existentes acerca dos benefícios de construir uma comunidade resiliente aos
acidentes graves e catástrofes. O passo seguinte, constituída a comissão de planeamento é
identificar os riscos e vulnerabilidades na área jurisdicional da comunidade seguindo-se o
enquadramento no ciclo da emergência que compreende as quatro fases respetivamente,
Mitigação (Prevenção), Preparação, Resposta e Recuperação/Reabilitação.
Paradoxalmente, entre nós, alguns líderes políticos municipais não terão percebido
ainda, o papel nevrálgico dos Planos de Emergência nos respetivos municípios, para
minimização dos riscos, só assim se compreendendo que um número não negligenciável
de municípios não tenham ainda aprovados os respetivos planos, não obstante as
exigências legais.
Finalmente importa ter sempre presente que o planeamento de emergência é um
trabalho de equipa, devendo-se evitar ações isoladas quando o falhanço não é uma
opção, pois o objetivo é evitar ou reduzir a perda de vidas, os danos no património e os
impactos no ambiente e na comunidade. A estratégia é criar um processo de planeamento
e uma gestão da emergência integrada e exercitada ou seja, um processo que harmonize o
compromisso, a análise, o planeamento, o treino, a comunicação e a cooperação.
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Resumo
Em resultado de vários acontecimentos impactantes, o foco da comunidade
internacional sobre os efeitos dos perigos naturais e antropogénicos em áreas urbanas
tem vindo a aumentar significativamente nos últimos anos. No entanto, e apesar desse
interesse crescente, o quadro da investigação e a inovação na área da redução dos riscos
e da resiliência urbana enfrenta ainda desafios técnicos e societais difíceis de ultrapassar,
nomeadamente no que se refere à compreensão da interação entre os diferentes
elementos que fazem parte do problema. Compreender os impactos e interações entre
estes elementos é um passo tecnicamente exigente, mas essencial, para o
desenvolvimento de estratégias de redução de risco mais eficazes. Este texto visa
discutir os principais desafios relacionados com a redução do risco de catástrofe e a
resiliência urbana, através de uma breve revisão conceptual e da apresentação de uma
aplicação prática ao Centro Histórico de Coimbra (Portugal).
Palavras-chave: Redução do risco de desastre, resiliência urbana, vulnerabilidade
sísmica, áreas urbanas antigas.

Abstract
Disaster risk reduction in urban areas: conceptual review and application. As a result
of several impactful events, the international community’s focus on the effects of
natural and anthropogenic hazards in urban areas has been increasing significantly in
recent years. However, although this growing interest, the framework of research and
innovation in risk reduction and urban resilience still face technical and societal
challenges that are difficult to overcome, particularly concerning the understanding of
the interaction between the different elements that take part in the problem.
Understanding the impacts and interactions between these elements is a technically
demanding but essential step towards the development of more effective risk reduction
strategies. This text aims to discuss the main challenges related to disaster risk
reduction and urban resilience through a brief conceptual review and a brief practical
application to the Historic Centre of Coimbra (Portugal).
Keywords: Disaster risk reduction, urban resilience, seismic vulnerability, old urban areas.
DOI: https://doi.org/10.34037/978-989-9053-06-9_1.2_22
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Introdução
Nas últimas décadas registaram-se inúmeras catástrofes de grande escala em todo o
mundo, causando perdas económicas muito significativas e afetando milhões de pessoas.
Estes números, associados a uma taxa de urbanização cada vez maior, demonstram a
necessidade de abordagens específicas para avaliar e gerir riscos naturais e antropogénicos
nestas áreas (Maio et al., 2018). Terramotos, incêndios ou inundações são perigos inevitáveis,
com o potencial de gerar impactos sociais, culturais e económicos a larga escala e a rutura
dos sistemas urbanos. No entanto, estes impactos podem ser significativamente reduzidos
através da implementação de um processo sistemático de avaliação de risco, razão pela qual
o desenvolvimento e validação de novos métodos de análise avançada, capazes de ter em
conta as interdependências entre os diferentes componentes, se afigura atualmente como
um dos mais importantes desafios de investigação no domínio da análise de risco.
A avaliação do risco é considerada essencial para definir de ações estratégicas de gestão
do planeamento urbano e de emergência, devendo por isso assentar na análise criteriosa dos
elementos expostos, em particular dos edifícios e das populações (Ferreira e Lourenço 2019).

Breve quadro conceptual para a resiliência urbana
A resiliência urbana é geralmente entendida como a capacidade de uma área urbana
exposta para preparar, responder e recuperar dos efeitos de múltiplos perigos, estando
diretamente ligada à fase de mitigação, preparação, desastre, resposta, recuperação e
reconstrução (Coaffee 2008). Com efeito, a identificação dos potenciais perigos, naturais
ou antropogénicos, passíveis de afetar uma determinada área urbana é o primeiro passo
para a possível redução dos seus efeitos adversos. Várias organizações, tais a Global
Facility for Disaster Reduction and Recovery (GFDRR), estão focadas em apoiar governos
e comunidades em áreas vulneráveis e expostas a perigos, aumentando a perceção, a
consciência e o acesso a informações relacionada com a exposição física e social. Através
destes apoios, as comunidades locais e as organizações civis e governamentais, tornam-se
mais capazes de reconhecer os impactos de eventuais perigos passíveis de as afetar e, com
base nesse conhecimento, de tomar decisões estratégicas com vista à mitigação dos seus
impactos. Além disso, estas parcerias globais de partilha de conhecimentos impulsionam
a criação novas políticas de utilização do território (ou a melhoria das existentes) e
impulsionam o investimento em medidas de mitigação de riscos (Arshad e Athar 2013).
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Os organismos de proteção civil são, em muitos países, os agentes responsáveis pelo
planeamento da resposta de emergência. Para realizar tal tarefa, é essencial que estes
organismos tenham a capacidade de identificar com precisão quais são as localizações/zonas
mais vulneráveis e preparar, e pôr em prática, exercícios logísticos e de campo destinados
a simular cenários realistas de eventos de emergência (Goula et al., 2006). No entanto,
como salienta Ferreira et al. (2017b), a gestão dos riscos urbanos é muitas vezes conduzida
por técnicos e decisores sem recurso a um ferramentas de planeamento adequadas, o que
pode comprometer seriamente a eficácia destes decisões. Uma forma eficaz de resolver este
problema envolve a utilização de ferramentas de análise implementadas em Sistemas de
Informação Geográfica (SIG), ligados a base de dados. Este tipo de ferramentas permite
realizar análises espacialmente integradas dos elementos em risco, nomeadamente das suas
características de suscetibilidade e fragilidade, e gerir e integrar diferentes tipos de dados,
tais como: informação relacionados com o levantamento de informação, características
das construções, vulnerabilidades e cenários de risco. Pelo exposto, estas ferramentas são
de grande valor e utilidade no exercício do ordenamento territorial das áreas urbanas,
nomeadamente no apoio à definição de estratégias de mitigação (reforço sísmico do
edifícios, por exemplo), análises custo-benefício e desenvolvimento e implementação de
planos de emergência e proteção civil (Neves et al., 2012).
Na fase pré-evento, o foco principal deve estar na preparação, sensibilização e perceção
do risco, o que, na prática, só poderá ser alcançado através da implementação de estratégias
adequadas de educação e comunicação. De acordo com Covello (2010), a perceção do
risco individual depende de uma série de fatores que determinam a forma como um
indivíduo responde à informação que lhe é disponibilizada. Um dos meios mais eficazes
para aumentar a consciencialização e a perceção de risco de uma comunidade envolve
a criação e divulgação de ferramentas de informação e comunicação e a organização de
campanhas de sensibilização para o risco. Por último, mas não menos importante, é
fundamental que sejam criados mecanismos de voluntariado e de ajuda com o intuito
de aumentar a capacidade de resposta durante a fase de emergência e resposta, onde a
salvaguarda da vida humana através, nomeadamente, da implementação de planos de
segurança e de salvamento eficazes, e o estabelecimento de campos de abrigo temporário
e de infraestruturas de apoio para o tratamento e acolhimento de feridos e desalojados,
deverá ser uma prioridade fundamental.
Além disso, é na fase de emergência e resposta que são conduzidos os inquéritos
técnicos preliminares com vista à avaliação da gravidade dos danos infligidos às
estruturas e às infraestruturas. Estas atividades de levantamento são geralmente
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desenvolvidas a partir de uma forte cooperação entre a comunidade científica e os
organismos de proteção civil. Embora estas ações comecem normalmente numa fase
muito precoce da fase de emergência e resposta, é muito provável que durem vários
meses após o evento, o que aumenta significativamente a complexidade associada à
sua gestão, uma vez que envolve a cooperação no terreno de diferentes intervenientes
(Ferreira e Lourenço 2019).

A avaliação da vulnerabilidade como ferramenta para mitigar o risco de desastre em
áreas urbanas
A presente secção destina-se a discutir alguns dos conceitos abordados nas secções
anteriores através da aplicação de uma abordagem de avaliação da vulnerabilidade sísmica
ao Centro Histórico de Coimbra. Os resultados obtidos a partir dessa aplicação serão
posteriormente utilizados para estimar cenários de danos e emergência.

Vulnerabilidade sísmica e análise do risco
Entre os mecanismos de danos mais frequentemente observados nas estruturas
tradicionais de alvenaria em ambiente urbano, a resposta para fora do plano das paredes
da fachada é uma das mais prevalentes e críticas, não só devido às consequências diretas
que podem resultar desse colapso, mas também devido aos impactos indiretos que daí
podem surgir, tais como a obstrução das vias de evacuação devido à deposição de detritos
e ruínas. Tentando contribuir para resolver esta questão, foi proposta por Ferreira et al.
(2014) uma abordagem de avaliação da vulnerabilidade sísmica das paredes de fachada.
Esta metodologia foi posteriormente alargado e calibrada pelos autores (Ferreira et al.,
2017a) recorrendo a duas abordagens complementares: a primeira baseada em curvas de
fragilidade obtidas a partir de estados-limite de danos definidos com recurso a um método
analítico simplificado (Ferreira et al., 2015); a segunda baseada em observação e análise
de danos pós-evento.
De acordo com esta metodologia, a vulnerabilidade de cada fachada é quantificada
através de um índice de vulnerabilidade obtido matematicamente através da soma
ponderada de 13 parâmetros de avaliação, cada um dos quais relacionado com 4 classes
de vulnerabilidade crescente, Cvi: A, B, C e D (Tabela I).
314

Geografia, Riscos
e Proteção Civil

Homenagem ao Professor
doutor Luciano Lourenço
volume 2

Tabela I - Formulação do índice de vulnerabilidade: parâmetros, classes e respetivos pesos.
Parâmetros

A

Grupo 1. Geometria, aberturas e interação entre fachadas
P1. Geometria da fachada
0
P2. Esbelteza máxima
0
P3. Área de aberturas
0
P4. Desalinhamento das aberturas
0
P5. Interação entre fachadas contíguas
0
Grupo 2. Materiais e estado de conservação
P6. Qualidade dos materiais
0
P7. Estado de conservação
0
P8. Substituição do sistema de pavimento originais
0
Grupo 3. Eficiência de ligação a outros elementos estruturais
P9. Ligação às paredes ortogonais
0
P10. Ligação aos diafragmas horizontais
0
P11. Natureza impulsiva do sistema de cobertura
0
Grupo 4. Elementos ligados à fachada
P12. Elementos ligados à fachada
0
P13. Elementos beneficiadores
0

Peso
pi

Classe, Cvi
B
C

D

5
5
5
5
5

20
20
20
20
20

50
50
50
50
50

0.50
0.50
0.50
0.50
0.25

5
5
5

20
20
20

50
50
50

2.00
2.00
0.25

5
5
5

20
20
20

50
50
50

2.00
0.50
2.00

5
5

20
20

50
50

0.50
-2.00

O índice de vulnerabilidade da parede da fachada, I*vf, é então obtido pela soma
ponderada dos 13 parâmetros apresentados na Tabela I, cada um deles afetado por um
fator de ponderação, pi, cujo valor depende da importância relativa desse parâmetro
específico para a vulnerabilidade global da parede de fachada, ver equação (1). Para facilitar
a sua utilização e interpretação, o índice de vulnerabilidade é usualmente normalizado
para variar entre 0 e 100, assumindo a notação Ivf – quanto maior o valor do índice, maior
a vulnerabilidade sísmica da parede da fachada.
(1)
Para além de permitir a análise comparativa entre elementos, este índice de
vulnerabilidade (Ivf) pode ser ainda utilizado para estimar graus de dano, μD, para
diferentes intensidades macrossísmicas. Para o efeito, foi desenvolvida a expressão analítica
apresentada na equação (2) (Ferreira et al., 2014):
(2)
onde I representa a intensidade de acordo com o estabelecido na Escala Macrossísmica
Europeia, EMS-98 (Grünthal 1998), V é o índice de vulnerabilidade obtido a partir
da equação (3), e Q é um fator de ductilidade que descreve a ductilidade tipologia
construtiva em análise. Na sequência da calibração feita por (Ferreira et al., 2014), os
autores recomendam a adoção de um valor de Q = 2.0 para edifícios tradicionais de
alvenaria de pedra em Portugal:

(3)
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Aplicação ao Centro Histórico de Coimbra
A cidade de Coimbra é uma das cidades mais antigas e importantes de Portugal. Além
da zona da Universidade de Coimbra-Alta e Sofia, que foi classificada em 2013 como
Património Mundial da UNESCO (Vicente et al., 2015), o Centro Histórico de Coimbra
é também um ponto cultural e turístico notável. A arquitetura, o ambiente urbano, a
história e a riqueza cultural da região são apreciados pelos milhares de turistas que visitam
a cidade anualmente (Mendes da Silva, 2015).
A avaliação da vulnerabilidade sísmica do Centro Histórico de Coimbra foi realizada
aplicando a metodologia do índice de vulnerabilidade sísmica acima descrita. Para tal,
calculou-se um valor de índice de vulnerabilidade, Ivf, para cada uma das 672 paredes de
fachada incluídas na área de estudo. De seguida, os resultados obtidos foram mapeados
recorrendo um Sistema de Informação Geográfica (SIG).
Apresentamos a distribuição espacial dos resultados do índice de vulnerabilidade ao
longo da área de estudo (fig. 1a). Complementarmente, identificamos todos os edifícios
para os quais foi obtido um valor de índice de vulnerabilidade superior a 45 e que, por
conseguinte, merecem particular atenção (fig. 1b).
A partir da análise da fig. 1b é possível observar que existe uma concentração de
edifícios mais vulneráveis na zona norte da área de estudo. Este resultado, quando lido em
conjunto com as características urbanas desta zona (caracterizada por caminhos estreitos e
ruelas sinuosas), permite constatar que esta é uma zona potencialmente problemática em
termos de acessibilidade.

Análise de cenários de dano
Tal como descrito na secção anterior, caracterizada a vulnerabilidade sísmica
das paredes de fachada é então possível estimar e analisar distribuições de danos para
diferentes cenários sísmicos. Para tal, a equação (2), apresentada acima, pode ser utilizada
para estimar níveis individuais de danos para diferentes intensidades de terramoto. A
título de exemplo, apresentam-se duas dos cenários obtidos para a área de estudo – para
intensidades macrossísmicas de IEMS-98 = VII e VIII (fig. 2).
É possível observar-se que, para uma intensidade sísmica igual ou inferior a VIII, a
grande maioria das paredes de fachada apresentam valores de grau de dano, μD, a variar
entre 0 e 3,0. Para intensidades superiores a VII, o cenário global é muito diferente, com
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Fig. 1 - Distribuição do índice de vulnerabilidade (a) e identificação das paredes de fachada com valores
de índice de vulnerabilidade, Ivf, superiores a 45 (b) (Fonte: Adaptado de Aguado et al., 2018).

a

b

Fig. 2 - Cenários de danos para IEMS-98=VII (a) e IEMS-98=VIII (b) (Fonte: Aguado et al., 2018).
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vários edifícios a apresentarem níveis de dano, μD, entre 3,0 e 4,0. Na zona norte da
área de estudo, já anteriormente identificada como a mais vulnerável da área de estudo,
contam-se cerca de uma dezena de edifícios com um grau de dano estimado entre 4,0 e
5,0 (fig. 3a).

Planeamento de emergência
Com base no cenário de dano – intensidade IEMS-98=VIII – descreve-se e analisa-se
na presente secção uma proposta de potenciais vias de evacuação para a área de estudo
(fig. 3b). Para tal, importa estabelecer as condições para aferir se, determinada rua, beco
ou avenida, poderá ser potencialmente utilizada como caminho de evacuação o cenário
sísmico considerado. São elas: (i) uma largura mínima livre de 4 metros, destinada a
assegurar a circulação de veículos de emergência e salvamento (ambulâncias, veículos de
bombeiros, etc.); (ii) o nível de danos das paredes da fachada localizadas ao longo do
percurso deve ser inferior a 3,5 – ou seja, no intervalo entre “sem dano” e “danos graves”
(Aguado et al., 2018).
Caso estas duas condições sejam satisfeitas, é plausível assumir que a via em questão
estará potencialmente livre de obstáculos após o terramoto e que, por conseguinte, poderá
vir a ser utilizada como caminho de evacuação. Caso contrário, i.e., caso uma das duas
condições não for verificada, deverá admitir-se que a via poderá ficar obstruída e que, por
isso, não poderá funcionar como caminho de evacuação.
Seguindo este critério, apresentam-se na fig. 3a os três níveis de acessibilidade
obtidos para a área em análise, considerando uma intensidade de IEMS-98=VIII – máxima
intensidade histórica registada no local. Estes três níveis de acessibilidade encontram-se
representados da seguinte forma: as vias potencialmente desobstruídas, i.e., aquelas em
que os veículos de salvamento poderão circular livremente, coloridas a verde; as vias de
acesso restrito (a sua largura não permite a livre circulação dos veículos de salvamento),
coloridas a amarelo; as vias potencialmente bloqueadas, coloridas a vermelho.
A partir do resultado apresentado na fig. 3a é ainda possível definir as áreas urbanas
que, para cenário sísmico considerado, podem ficar potencialmente inacessíveis, fig. 3b.
Para o efeito, presume-se que as áreas situadas entre dois ou mais edifícios para os quais se
espera o colapso parcial ou global da sua fachada ficarão isoladas.
Por último, é apresentado o número de residentes que vivem em cada uma das nove
áreas identificadas na fig. 3 (b) (Tabela II).
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a

b

Fig. 3 – Identificação de potenciais vias de evacuação (a); e áreas inacessíveis (b), tanto para um
cenário de terramoto de IEMS-98=VIII, adaptado de Aguado et al., 2018).
Tabela II - Número de residentes em cada uma das nove áreas urbanas analisadas.
Área
Não. Residentes

1
5

2
35

3
58

4
25

5
98

6
26

7
2

8
14

9
10

Total
273

Relativamente aos números apresentados na Tabela II, é importante sublinhar que
este resultado deve ser interpretado com cautela, não só devido à incerteza associada à
recolha de dados, mas também porque estes números são altamente parte variáveis ao
longo do dia. Neste caso, tendo em conta que uma parte considerável destes edifícios
tem uso comercial ao nível do rés do chão, a ocorrência de um evento sísmico durante
o dia resultará, muito provavelmente, em números muito expressivos do que os aqui
apresentados, devido à presença de eventuais transeuntes e clientes.

Conclusão
Tal como apresentado e discutido no presente texto, o risco de desastre em áreas
urbanas antigas depende de vários fatores, alguns deles relacionados com as características
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físicas dos edifícios, outros associados às características do próprio espaço urbano. Este
facto, juntamente com as dificuldades técnicas e práticas associadas à avaliação da
vulnerabilidade dos edifícios existentes, torna a avaliação dos riscos das zonas urbanas
antigas um enorme desafiante.
As conclusões que foram sendo retiradas ao longo da discussão apresentada nas secções
anteriores convergem para o reforço da sensibilização do público e para a investigação na
área da mitigação da vulnerabilidade e dos riscos. De preferência, as estratégias de mitigação
do risco devem incluir os aspetos relacionados com a utilização do território (redução da
exposição), o planeamento de campanhas de reforço sísmico dos edifícios e a implementação
de códigos de construção adequados, tanto para as estruturas novas como para as existentes.
Finalmente, e tal como demonstrado no breve exemplo de aplicação apresentado,
a utilização de Sistemas de Informação Geográfica (SIG) como meio de integração dos
resultados de vulnerabilidade e risco sísmico constitui um passo importante no processo
de avaliação, permitindo, paralelamente, o armazenamento das características dos edifícios
e a criação integrada de cenários de danos e de perdas materiais e humanas.
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Resumo
Os territórios arquipelágicos portugueses detêm um conjunto de caraterísticas que
os diferenciam do restante território nacional. Têm recursos importantes para a sua
vivência diária, mas não suficientes. A sua economia é muito dependente do exterior.
A ocorrência de fenómenos de várias origens, mas principalmente com origem nas
alterações climáticas são, hoje em dia, cada vez mais frequentes, violentos e
imprevisíveis, mesmo com a evolução dos sistemas de meteorologia. As operações de
proteção civil são cada vez mais complexas, devem ser objeto de um planeamento
flexível e abrangente, com a utilização de todos os recursos disponíveis localmente, o
reforço das suas capacidades em tempo útil e um comando único para a operaçãos.
Palavras-chave: Planeamento, flexibilidade, operações conjuntas.

Abstract
Civil protection operations in archipelagic territories: the use of available resources and
capacity building. The Portuguese archipelagic territories have a set of characteristics
that differentiate them from the rest of the national territory. They have important
resources for their daily experience, but not enough. Its economy is very dependent
on the outside. The occurrence of phenomena of various origins, but mainly due to
climate change, are nowadays, more and more frequent, violent and unpredictable,
even with the evolution of meteorological systems. Civil protection operations are
increasingly complex, they must be the subject of flexible and comprehensive
planning, using all the resources available locally, with the reinforcement of their
capacities in a timely manner and with a single command to the operation.
Keywords: Planning, flexibility, joint operations.
DOI: https://doi.org/10.34037/978-989-9053-06-9_1.2_23
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Introdução
O mundo tem-se deparado, quase continuamente, com um conjunto muito diversificado de situações que têm provocado constantes alterações na estrutura organizacional
das populações, na sua forma de estar, no seu comportamento, com reflexo no conjunto
de recursos necessários ao seu apoio e, quando necessárias, nas operações de proteção civil
a executar.
A profusão, a nível mundial, de situações potencialmente catastróficas e a inerente
capacidade de projetar os meios de socorro, em tempo útil, aliada a cenários diferenciados,
mas motivadores de diferentes tipos de riscos obrigam a que, as estruturas operacionais
e forças de apoio tenham um grau de prontidão elevado para poder ocorrer, interna e
externamente, aos pedidos que lhe possam ser efetuados.
Os fatores endógenos e exógenos que estão na origem de diversos acontecimentos
provocados por fenómenos de origem natural e/ou tecnológica, embora muitos deles
precipitados pela inerente necessidade do desenvolvimento socioeconómico, vieram
demonstrar que, hoje e no futuro, as dificuldades que se colocam a quem necessita de
planear, vão conduzir a situações cada vez mais complexas e a uma maior necessidade de
prontidão e disponibilidade dos meios de socorro.
Naturalmente que esta evidência tem provocado, nos responsáveis e decisores das
regiões autónomas insulares, um conjunto de sentimentos comuns porque, o seu relativo
isolamento se faz sentir de um modo especial quando ocorrem situações de acidente grave
ou catástrofe, com limitações de vária ordem e que só devidamente acauteladas poderão
ter o êxito que se pretende nessas situações. A manutenção de um processo sustentável
de desenvolvimento nestas regiões insulares, cada uma com a sua especificidade e com
um conjunto de riscos associados, que exigem um tratamento próprio, processo que
poderá obter maior êxito se, em caso de manifestação dos riscos, existir um conjunto de
recursos – humanos e materiais – compatíveis, projetáveis, conhecidos, disponíveis para,
aplicar em situações indutoras de provocar o acionamento de planos de emergência para
catástrofes e situações de acidentes com multi-vítimas.
Uma correta gestão da informação assume, hoje em dia, uma importância decisiva em
operações onde o mediatismo das intervenções e dos cenários é cada vez maior. É essencial
que, em termos operacionais, a informação utilize meios técnicos que lhe viabilizem a sua
difusão, em tempo, mas de uma forma correta e séria para que o universo recetor possa
julgar em conformidade as situações que estão a ser analisadas. Os detalhes podem ser
fundamentais na gestão da informação em tempo de crise e, por isso, a relação com a
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comunicação social tem que ser aberta, de parte a parte e, acima de tudo, séria. Só assim
se poderá melhorar a relação entre elementos fundamentais para o sucesso das operações.
As capacidades acima indicadas devem ser potenciadas na sua plena utilização em
proveito dos intervenientes, das organizações que estiverem envolvidas e, tendo por
último pensamento, mas como principal objetivo a salvaguarda da vida humana e dos
seus bens. O planeamento concorrente não deve deixar de fora ninguém, todos são úteis
e devem estar implicados no produto final porque, se assim for, o resultado será positivo.
Importa referir que as vulnerabilidades das sociedades continuam a ser grandes,
não se têm feito acompanhar das necessárias medidas preventivas e, por isso, as
situações catastróficas continuam a ter um grande desenvolvimento e o consequente
reflexo nas populações.

Os territórios arquipelágicos nacionais
O “The Global Risks Report 2017” (WEF, 2017) identifica os eventos climáticos
extremos, a falta de água, os grandes desastres naturais e as falhas na mitigação e adaptação
às mudanças climáticas entre os principais riscos globais em termos de impacto sobre a vida
e a atividade humana. Naturalmente que estes aspetos são potenciados em territórios que, à
partida, são mais limitados nos seus recursos, com maior dificuldade na resposta a eventos
de grande dimensão e onde a cooperação nacional e internacional deve ser considerada
permanentemente. As medidas de mitigação não parece serem suficientes para lidar com
as mudanças do clima. É fundamental reforçar a adoção de medidas de prevenção, ativas
e passivas, adaptáveis à evolução climática e a outro tipo de alterações que obrigam os
territórios a ajustamentos, mais ou menos duradouros, com o foco no ser humano.
Como fatores que se podem considerar os mais provocadores das alterações climáticas
encontramos no nosso país o aumento da temperatura, conjugado com os padrões de
precipitação e a subida do nível médio das águas do mar, o que provoca nestes territórios
arquipelágicos uma instabilidade muito grande, a todos os níveis, e que são agravados
por fenómenos meteorológicos extremos, muito localizados, mas também devastadores o
suficiente para criar nas populações uma sensação de instabilidade difícil de modificar. Os
ecossistemas e as paisagens estão muito pressionados, mas em territórios com a dimensão
dos que estão a ser objeto da análise, a alteração geográfica das populações não tem
alternativas satisfatórias às que existem atualmente. A disponibilidade e qualidade da água
é fundamental para os dois arquipélagos e a pressão que se verifica, nomeadamente na
325

Luis Neri
As operações de proteção civil nos territórios arquipelágicos nacionais:
o emprego de recursos disponíveis e o reforço das capacidades

Madeira, na água para a agricultura versus água para consumo doméstico, é notória. Mas
a atividade turística, motor da economia dos territórios insulares portugueses, também
tem a água como fator diferenciador. A gestão deste bem pode ser multiplicador para
a harmonia que se pretende dos territórios e das populações que lá vivem. O valor do
solo nestes territórios vai aumentar cada vez mais e não será exclusivamente pela sua
capacidade construtiva, mas por outros fatores, a ele associados, que faz com que as
abordagens possam ser outras. A necessidade de encontrar fontes de energia alternativas
nos arquipélagos dos Açores e da Madeira é fundamental para o equilíbrio que se pretende
ter entre o território e o desenvolvimento.
Os contrastes marcantes entre as regiões mais secas e as mais húmidas dos
arquipélagos, principalmente em algumas das ilhas, vão aumentar e vai levar a que
os grandes eventos meteorológicos possam ser mais visíveis (leia-se incêndios rurais
ou movimentos de massas, cheias e outros), mais destruidores e, como tal a gestão da
intervenção nas emergências é decisiva.
Estas duas Regiões Autónomas pretendem, assim como todo o país, apresentarse ao mundo como um ponto de passagem obrigatória para determinados grupos de
cidadãos, que lhe garantam, ano após ano, uma procura evolutiva e que se consolide
como destino de presente e de futuro. Potenciar a vertente das atividades na natureza, em
conjugação com tudo o que possam ser áreas intrínsecas à história das populações, não
descurando as vertentes ligadas aos serviços e ao mar, vão ser importantes para continuar
com o crescimento sustentado dos territórios. Os seus patamares de desenvolvimento são
notáveis em algumas áreas de atividade e, este facto, tem contribuído para um nível de
vida da sua população muito satisfatório.
No entanto e, em parte como resultado desta evolução, concentram-se nos seus
territórios um conjunto diversificado de riscos associados, de origem natural e antrópica,
para os quais os responsáveis governamentais procuram dar resposta através de um
dispositivo de socorro e emergência bem definido, com níveis de prontidão elevados e
recursos humanos e materiais adequados às exigências que vão sendo colocadas. Não
é uma tarefa simples, antes complexa, porque exige planeamento concorrente desde
sempre, coordenação que deverá ser treinada e a execução, onde cada interveniente
deverá ter a noção de que salvar vidas e bens está acima de quaisquer outros interesses,
individuais ou coletivos.
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Planos de emergência versus planeamento conjunto das operações de proteção civil
Há um conjunto muito alargado de conceitos – perigo, vulnerabilidade, risco, ciclo de
gestão da emergência, entre muitos mais - que, direta ou indiretamente e principalmente
em fases anteriores ao próprio planeamento das operações, devem ser do conhecimento
dos responsáveis. O planeamento é um processo de alguma forma complexo, no qual se
definem, testam e se colocam em prática medidas, normas, tarefas e procedimentos que
irão ser aplicados na resposta a um evento de maior ou menor dimensão, com a projeção
de meios que podem ser locais, distritais, regionais, nacionais e até internacionais.
Não pretendendo dar mais saliência a nenhuma das fases do ciclo da emergência por
todas eles serem concorrentes e importantes, entendo que as atividades ligadas à prevenção
e à preparação são aquelas que, para o resultado final do planeamento, contribuem de
forma mais acentuada porque vão permitir a redução do impacto de um evento de maior
dimensão que vai afetar o meio ambiente ou as populações.
Os planos, de um modo geral, e os planos de emergência em particular, são
documentos formais que dão cumprimento a um conjunto de hipóteses que, a
verificarem-se, induzem à ativação desse mesmo plano. Devem estar articulados com
outro tipo de documentos, por forma a serem racionalmente utilizados e a projetarem os
meios e recursos em tempo oportuno. Entendo que os planos de emergência de proteção
civil devem ser, permanentemente, acompanhados em termos da sua atualização, da sua
validação, não me parecendo que a marcação de limites temporais para a sua revisão faça
muito sentido. Atualmente, as alterações que se vivem no ambiente em que vivemos,
obriga a ajustamentos quase permanentes nos planos existentes e só assim eles serão úteis
quando utilizados. E aqui reside, quanto a mim, o principal problema nesta matéria:
a inexistência de técnicos que integram as várias componentes territoriais em número
suficiente e com as qualificações adequadas para produzirem os planos e procederem ao
seu acompanhamento posterior. Ao serem produzidos externamente essa responsabilidade
não deixa de ser das entidades que, legalmente, os devem executar. Por isso os planos,
muitas vezes existem, mas o conhecimento dos mesmos não é real. Estas situações são
evidentes aquando da necessidade de os utilizar, em situações de treino ou reais.
O Plano Nacional de Emergência de Proteção Civil deve ser abrangente, independentemente das competências próprias de cada Região Autónoma. Até porque sendo os
recursos finitos, especialmente nestas partes do território nacional (Açores e Madeira),
não basta que os Planos Regionais sejam aprovados conforme a lei determina. É preciso
ir mais além do que os patamares de entendimento atuais determinam. Os planos devem
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ser concorrentes e permitir que as áreas de maior vulnerabilidade apresentadas nos planos
regionais possam ser abrangidas no plano nacional o que, salvo melhor opinião, nem
sempre acontece.
O planeamento operacional deve ser trabalhado o mais precocemente possível, na
estrita observância do que são os elementos disponíveis e concorrente com todos os
agentes. Tendo por base a tipologia de operações na área da proteção civil, os meios que
são ser empregues na resolução dos problemas, a diversidade de agentes que são utilizados,
os fatores cada vez mais imprevisíveis que podem originar este tipo de operações, obrigam
a que este planeamento tenha que ser, sem qualquer tipo de dúvidas, conjunto com a
intervenção de todos e desde o início para que o resultado seja participativo e conclusivo.
A preparação da resposta operacional às situações de emergência, com os planos de
emergência a serem objeto de uma elaboração transversal e todos os intervenientes capazes
de responder pela sua área de intervenção, em que a população se sinta parte interessada
e ativa, com os treinos e exercícios, setoriais e gerais, fundamentais para o conhecimento
mútuo a par da tomada de consciência das fragilidades que a capacidade de resposta terá,
são motivo mais do que suficiente para congregar esforços para uma reflexão, digna desse
nome, para que se compreenda a importância do planeamento de emergência.
É preciso entender que o planeamento vai mais longe que os planos, aprovados e
aceites. A formalidade dos planos tem a vantagem de obrigar os responsáveis a trabalhar
até que o produto final esteja concluído. Mas o planeamento continua e quanto mais
antecipado for, quanto maior a sua componente conjunta, leia-se com a intervenção
dos vários agentes, melhores resultados se podem obter. Estes só podem aparecer se for
entendido que para além das competências próprias que existem na organização territorial
do país, o planeamento que deve ir mais além e ser ajustável às alterações que vão surgindo,
motivadas por diversos fatores, que não só os que estão indicados no plano aprovado.
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Os recursos disponíveis e as capacidades possíveis
“Recurso é um ato ou efeito de recorrer, procurar auxílio ou socorro” (in Dicionário
Infopédia da Língua Portuguesa, Porto Editora, 2003-2021).
Um breve apontamento sobre alguns tipos de recursos, não pretendendo, com isso,
desvalorizar todos os outros:
•

A área da saúde é muito importante para a população e sempre exigente em qualquer
território que seja e perante qualquer situação (vide o que se passou com a situação
pandémica criada pelo SARS-Cov-2). A importância de uma estrutura hospitalar
preparada para situações de catástrofe é fundamental para uma região insular. O
conjunto de recursos aplicados nestas situações obrigam a que os meios que intervêm
no exterior – extra-hospitalar – e os que se revêm no interior do hospital – intrahospitalar – sejam articulados com proficiência;

•

Fundamental é a área das comunicações. As operações de socorro e de emergência
que, eventualmente, sejam desencadeadas só poderão ter o êxito que desejamos se a
coordenação dos intervenientes for adequada e, porque o conjunto de agentes pode
ser mais ou menos alargado, o sistema de comunicações deve ser eficaz e eficiente. É
fundamental o planeamento e o estudo de necessidades estabelecendo, previamente,
o funcionamento das comunicações para cada situação de risco em particular. O
trabalho permanente dos responsáveis por esta área é encontrar soluções tecnicamente
avançadas e ao mesmo tempo fiáveis. As comunicações constituem-se como um
desafio permanente na emergência e socorro;

•

A necessidade de reforços em tempo oportuno obriga a que o planeamento seja
detalhado, conjunto e concorrente. A articulação dos recursos através de um comando
único, com níveis descentralizados no teatro de operações, é cada vez mais importante.
Só assim se podem gerir os recursos com resultados que, nesta área de intervenção,
devem ir ao encontro dos anseios da população ou seja, conseguir ultrapassar o evento
com o menos número possível de baixas;

•

Há muito mais recursos que devem estar disponíveis e devidamente relacionados nos
planos de emergência. Mas, os que acima identifiquei merecem, na minha opinião,
uma atenção diferenciada pela influência que têm no resultado da operação.
Naturalmente que o escalonamento no emprego de recursos é importante. Localmente

é preciso ter a noção do que existe, do que pode ser utilizado e também do que deve
ser necessário e onde estão esses recursos. A componente nacional e até internacional
devem fazer parte integrante deste conhecimento. Daí ter referido que o plano nacional
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de emergência de proteção civil deve dar cobertura a estas necessidades e considerar uma
efetiva coordenação entre os dois patamares de intervenção – regional e nacional.
Os territórios arquipelágicos nacionais são fundamentais para a coesão nacional. Mas
os seus recursos disponíveis são finitos e com uma reposição que pode não ser a mais célere
nem em tempo oportuno. Olhar o conjunto destes recursos e perceber as fragilidades é tao
ou mais importante do que ter a noção do que existe e que pode ser utilizado.
“Por capacidade militar poderá entender-se o conjunto de elementos que
se articulam de forma harmoniosa e complementar, contribuindo para a
realização de um conjunto de tarefas operacionais ou o efeito que é necessário
atingir, englobando componentes de doutrina, organização, treino, material,
liderança, pessoal, infraestruturas e interoperabilidade (DOTMLPII), entre
outras” (In Conceito Estratégico Militar 2014, Aprovado pelo MDN em
22 de julho de 2014. Confirmado em CSDN de 30 de julho de 2014).
Apesar deste conceito ter sido aprovado no Conceito Estratégico Militar, ele pode ser
entendido de uma forma mais lata, ou seja, adaptar-se a operações de outro tipo, como sejam
as operações de proteção civil. E detalhando um pouco mais o conceito acima identificado
verificamos que há componentes do mesmo que, na minha opinião, a proteção civil tem
que procurar para obter o sucesso nas operações. Assim a doutrina seguida pela proteção
civil está clara e bem definida? Quem garante o seu ensino e a sua consolidação aos vários
níveis das estruturas operacionais? E ao nível dos arquipélagos a adaptação doutrinária foi
efetuada? Sem uma doutrina de raiz, do conhecimento de todos e seguida pelas estruturas é
difícil de ter sucesso. E mais ainda se pensarmos que os territórios dos arquipélagos são parte
integrante do todo nacional, mas com particularidades que a doutrina deve incorporar.
Quanto à organização e salvo melhor opinião está consolidada em todo o país. Mesmo
assim, a questão do voluntariado versus o profissionalismo nos bombeiros deve ser um tema
a clarificar. O treino é fundamental e cada vez mais importante seja para operações de
proteção civil com os seus agentes primariamente dedicados (os bombeiros), como também
quando as operações se tornam de âmbito conjunto. E nos territórios insulares portugueses,
a mais valia de certos agentes de proteção civil que são fundamentais, no imediato,
relativamente a acidentes de certa dimensão e em várias valências, devem obrigar a ter em
conta o treino operacional conjunto, o que me parece andar um pouco arredado nos últimos
anos. O material disponível é sempre critico para operações onde o desgaste é grande.
Reservas de material existem? Estão disponíveis em quanto tempo? Nos arquipélagos há
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planos de contingência preparados para a utilização de material mais técnico ou específico,
mas necessário para certas operações? A liderança é aquela que cada estrutura entende ser
a mais capaz para as suas forças mas, melhor ou pior, mais ou menos capaz, ela existe. Mas
é preciso ter em linha de conta que a liderança não é sinónimo de um maior número de
anos na organização, mas é uma caraterística que muitas vezes é inata e se vai aperfeiçoando.
Nos territórios arquipelágicos a capacidade de seleção é menor e, por isso, a tendência pode
ser para menosprezar esta capacidade. Pessoal disponível, com conhecimentos técnicos
suficientes que lhe são garantidos pelas formações que vão sendo possíveis de concretizar (nos
arquipélagos esta área apresenta sempre maior dificuldade), voluntários e com competência
reconhecida. A renovação do pessoal das organizações que têm a missão primária na área
da proteção civil não pode ser descurada e, nos arquipélagos tem sido uma preocupação
permanente. As infraestruturas existem, são de muito boa qualidade e com capacidade para
as organizações intervenientes nestas operações. A interoperabilidade é um fator decisivo
neste tipo de operações. Mas está muito relacionada com o material, com a doutrina, com
o treino, com o pessoal, entre outras. No fundo, é preciso considerar este fator, de forma
muito séria, e pensar no trabalho conjunto que estas operações motivam.
A referência a estes dois termos – recursos e capacidades -, distintos um do outro,
mas com um relacionamento fundamental em operações (não só de proteção civil) levanos a concluir que os recursos disponíveis sendo escassos, motivam racionalidade na sua
utilização, articulada e sem interesses individualizados.

Conclusões
Os territórios arquipelágicos portugueses têm caraterísticas que, pela sua particularidade
e especificidade, obrigam a que as operações de proteção civil também devam ser vistas de
modo muito próprio. Os recursos naturais destes territórios são limitados, mas necessários
ao seu quotidiano e a relação direta entra o desenvolvimento económico e esses recursos,
apoiando a principal atividade que é o turismo, tem criado alguns desequilíbrios que, a par
das alterações climáticas, têm provocado eventos de gravidade superior com a alterações
significativas da vida das pessoas e dos seus bens. Os responsáveis pela gestão da vida destes
arquipélagos têm procurado soluções que minimizem os riscos, mas o equilíbrio entre o
desenvolvimento e a segurança, física e estrutural, nem sempre é fácil, mas é desejável.
Os planos de emergência e o planeamento operacional devem estar alinhados um com
o outro, embora os planos, sejam eles nacionais, distritais, municipais ou outros, uma vez
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concluídos não devem permanecer inalterados. A realidade dos dias de hoje obriga a um
acompanhamento permanente das premissas dos planos e os responsáveis têm tido isso em
linha de conta com a obrigatoriedade da sua revisão em espaços de tempo entendidos por
adequados. Mas o que se tem verificado é que as estruturas responsáveis pela elaboração
dos planos nem sempre têm a capacidade de os concretizar e acompanhar, deixando a
cargo de terceiros essa execução, com resultados que nem sempre são os melhores.
O plano nacional de emergência de proteção civil não pode ficar pela componente
continental e tem que dar resposta aos problemas que acontecem nas regiões autónomas,
mesmo que as competências próprias que existem nesta área lhe limitem a ação.
O planeamento operacional cada vez terá que ser mais de cariz conjunto. Dessa
forma consegue garantir uma estreita ligação e coordenada entre o socorro no terreno e
as estruturas fixas no território, especialmente as de saúde, fundamental para o bem estar
da população residente e os visitantes. O planeamento operacional tem que garantir uma
coordenação eficaz e permitir o comando único das operações
Quanto aos recursos e capacidades, os meios adequados com formação e treino cada
vez mais frequentes, utilizando sistemas de comunicação compatíveis e coerentes, o
que em territórios com a orografia e o distanciamento como os que se apresentam no
território dos arquipélagos portugueses, é fundamental. Uma correta utilização dos meios
de difusão de informação (órgãos de comunicação social) é também um auxílio precioso
para os intervenientes serem aceites pela população. Fundamental é a produção de lições
aprendidas, passadas aos intervenientes e disponíveis on-line; são o garante de que os erros
e omissões que acontecem, as soluções encontradas para os resolver, ficam registadas e
servem para o futuro.
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Resumo
Procede-se a uma breve reflexão sobre as metodologias de avaliação da perigosidade,
suscetibilidade e risco associados a diferentes tipos de condições atmosféricas adversas,
no contexto do planeamento de emergência à escala municipal. A colaboração dos
autores em diversos planos municipais de emergência desenvolvidos entre 2011 e 2014
suscitou a realização de diferentes abordagens metodológicas, sendo aqui sucintamente
apresentados alguns exemplos respeitantes a perigos como o nevoeiro, as tempestades ou
as ondas de calor, avaliados em diferentes territórios municipais como o Funchal, Oeiras
e Setúbal. É destacada a importância deste tipo de avaliação dever ser suportado por um
conhecimento das características topoclimáticas dominantes nas áreas em estudo e
apontam-se algumas possíveis soluções para algumas dificuldades que são comuns neste
tipo de planos, nomeadamente, no que diz respeito à informação climática de suporte.
Palavras-chave: Planos Municipais de Emergência, riscos climáticos, climas locais,
eventos extremos.

Abstract
Emergency Plans and Climatic Risks in Portugal: methods and lessons learned. In this
chapter, we present some considerations about the methodologies for climatic hazard,
susceptibility, and risk assessment associated with different types of adverse atmospheric
situations in the context of emergency plans at the municipal level in Portugal. The
experience in various municipal emergency plans developed between 2011 and 2014, led
to the comprehension of different methodological approaches, with some brief examples
of natural hazards such as fog, storms, or heat waves, in different territories such as Funchal
(Madeira), Oeiras, and Setúbal. This type of assessment must be supported by a knowledge
of the dominant topoclimatic characteristics of the areas. Possible solutions are pointed out
for certain difficulties that are common in these types of planst.
Keywords: Emergency plans, climatic risks, local climates, extreme events.
DOI: https://doi.org/10.34037/978-989-9053-06-9_1.2_24
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Introdução
Os Planos de Emergência de Proteção Civil Municipal em Portugal são atualmente
elaborados de acordo com a Resolução n.º 30/2015 (Diretiva relativa aos Critérios e
Normas Técnicas para a Elaboração e Operacionalização de Planos de Emergência de
Proteção Civil) que revogou a Resolução n.º 25/2008 (Elaboração e Operacionalização
de Planos de Emergência de Proteção Civil), e estabelecem, entre outras aspetos, que
não os estritamente operacionais, a caracterização e tipificação dos riscos e as medidas de
prevenção a adotar perante um evento extremo. Em 2009 foi publicado um guia para a
produção de cartografia municipal de risco e para a construção de sistemas de informação
geográfica de base municipal em matéria de riscos (Julião et al., 2009), um texto essencial
do ponto de vista conceptual, metodológico e normativo.
No referido “Guia Metodológico”, identificam-se os perigos/riscos a considerar
na análise e no grupo dos perigos naturais consta a categoria dedicada às “condições
meteorológicas adversas” (Julião et al., 2009, p. 25), onde se incluem os “Nevoeiros, Nevões,
Ondas de Calor e de Frio e as Secas”. As orientações são omissas em relação a outras
condições atmosféricas adversas, que em Portugal têm ocasionado danos graves tanto
nas populações como nos seus bens, como por exemplo as tempestades de vento e chuva
intensa, as trovoadas e as DEA (Descargas Elétricas Atmosféricas).
A classificação dos perigos associados à ocorrência de condições atmosféricas
suscetíveis de causar danos devido à sua magnitude e/ou duração, deve ter em conta as
escalas espacial e temporal dos eventos. Distinguem-se, assim; i) os perigos associados a
eventos extremos de curta duração, minutos a dias, e que se registam das escalas micro
à mesoclimática, como, por exemplo, as tempestades e as temperaturas extremas; ii) os
perigos correspondentes a eventos de longa duração, intrasazonais a plurianuais, e das
escalas sinóptica à mesoclimática (Shi, 2019), como a seca. Será preferível, assim, falar-se
de condições atmosféricas adversas, de natureza meteorológica e/ou climática.
É neste contexto de avaliação e definição dos riscos de condições atmosféricas adversas
que os autores deste texto apresentam alguns exemplos e propostas metodológicas
decorrentes da sua participação entre 2011 e 2014 em “Planos de Emergência de Proteção
Civil” e “Cartografia de riscos naturais”, elaborados para nove territórios municipais da
Área Metropolitana de Lisboa e na Ilha da Madeira (Tabela I).
A experiência foi rica, tanto em termos de execução desta parte dos planos (avaliação
da perigosidade, suscetibilidade, e, por vezes, vulnerabilidade), como pela necessidade
de retomar um corpo científico consolidado ao longo do último meio século de estudos
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Tabela I - Quadro síntese com os perigos analisados entre 2011 e 2014.

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Vento
forte

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tempestades

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Seca

•
•
•
•
•
•

Vagas de
Frio

•
•
•
•
•
•

Ondas de
Calor

Madeira e Porto Santo
Funchal
Porto Moniz
Ribeira Brava
Santana
São Vicente
Oeiras
Setúbal
Sesimbra

Nevões

Região/Municípios

Nevoeiro

Condições atmosféricas adversas

•
•
•

sobre os climas regionais e locais, publicados pela Escola Geográfica de Lisboa e dar-lhe
aplicação prática na avaliação de riscos.
Os perigos climáticos avaliados pela equipa foram aqueles que, pela sua natureza e/
ou possibilidade de registarem valores extremos, são potencialmente danosos para pessoas
e bens, de acordo com necessidades das entidades responsáveis pela Proteção Civil nos
diferentes territórios (Tabela I).
De acordo com o Julião et al. (2009), “[…] as cartas de risco devem identificar e
localizar convenientemente os perigos […], permitindo proceder ao adequado enquadramento
das dinâmicas naturais e antrópicas com tradução territorial […]” (p .35). A cartografia de
suscetibilidade ao risco climático deverá, segundo o nosso ponto de vista, partir da noção
de que o território não é climaticamente uniforme e que o conjunto de fatores geográficos
(relevo, ocupação e cobertura do solo, proximidade a planos de água, continentalidade,
entre outros), poderão determinar que cada elemento de paisagem apresente um
comportamento climático diferenciado. Assumindo este pressuposto, antes de qualquer
avaliação da perigosidade e dos elementos expostos, é muito importante proceder a uma
análise das condições topoclimáticas no território municipal.

A dimensão territorial da escala local-topoclimática: as Unidades de Resposta
Climática Homogénea (URCH)
Segundo Alcoforado (2010), a topoclimatologia está conotada com as escalas regional e local
(tipicamente avalia a incidência climática em superfícies horizontais na ordem das dezenas de
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quilómetros, na camada limite atmosférica) e estuda as interações entre os tipos predominantes
de cobertura e ocupação do solo e a situação topográfica, com a dinâmica atmosférica da camada
limite: “[…] e o “sinal” climático” resulta da integração de efeitos microclimáticos das áreas vizinhas,
num mosaico de microclimas que se repete com uma certa regularidade” (p. 36).
Uma das formas de dar corpo a estes mosaicos climáticos locais é através da
identificação de Unidades Morfoclimáticas (UMC) e dos tipos dominantes de ocupação e
uso do solo que, associados, conduzem à identificação de Unidades de Resposta Climática
Homogénea (URCH), ou Climatopos, que permitem uma caraterização climática
conforme à diversidade territorial.
As UMC correspondem a grandes tipologias de relevo com distintas respostas climáticas
locais (serras e colinas, planaltos, planícies, vales e depressões), obtidas a partir da aplicação
de critérios topográficos, altitudinais e morfológicos e tendo em atenção o seu significado
no que refere aos fatores do clima à escala local. Este sistema de avaliação dos climas locais
pode ter várias componentes que traduzem as funções climáticas locais, ou seja todas as
potencialidades que se pode obter dos processos atmosféricos (efeitos positivos) e sobrecargas
(efeitos negativos), observados na camada limite atmosférica de cada subunidade.
Através da cartografia destes sistemas (que implicam fluxos radiativos, de energia,
condições de ventilação, etc.) e das áreas que respondem diferenciadamente a cada
um deles, procura-se fornecer elementos para apoiar a busca de soluções adequadas à
diversidade climática do território e espacialmente definir medidas que não agravem os
impactes negativos do clima regional.

As formas dominantes de relevo
As bases teóricas da topoclimatologia e dos fatores condicionantes do clima à escala
local foram desenvolvidas em textos fundamentais como as obras de Geiger (1980 – 1ª
edição de 1927, em alemão, “Das Klima der bodennahen Luftschicht”), Yoshino (1975)
e Oke (1978). Em Portugal, estes fundamentos teóricos foram amplamente aplicados
e consolidados em importantes estudos de climatologia, tais como os de Daveau et al.
(1977), Alcoforado (1992) ou Alcoforado e Dias (2002), consolidando um suporte de
conhecimento científico de valor inestimável.
Neste âmbito, as formas dominantes do relevo, constituem elementos fundamentais
para a análise topoclimática do território, podendo aqui sintetizar-se alguns aspetos
essenciais das suas características e funções climáticas:
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a. Os vales e depressões são geralmente áreas onde se formam sistemas de brisas decorrentes
de contrastes térmicos locais. A acumulação de ar frio (denominado “lago de ar frio”),
ocorre frequentemente no Inverno, especialmente durante as noites anticiclónicas
com o forte arrefecimento radiativo das superfícies. Nas vertentes formam-se brisas
de montanha descendentes (drenagem de ar frio e sistemas de ventos catabáticos).
Em altitude, contracorrentes de drenagem fecham um ciclo de aquecimento superior
e arrefecimento na superfície. Quando este sistema de brisas ocorre, formam-se
cinturas térmicas (atmosfera junto ao solo mais aquecida) nas partes superiores ou
intermédias dos vales. Sob o ponto de vista das funções climáticas destes sistemas, o
aumento da frequência de nevoeiro e dos dias de geada durante a estação fria pode
fazer perigar a circulação rodoviária e as culturas mais sensíveis. Como são sistemas
locais de recirculação, podem ocorrer situações agravadas quando há emissões excessivas
de poluentes, empobrecendo a qualidade do ar junto ao solo, por baixo da camada
de inversão térmica. Nas noites de verão, essa circulação pode refrescar o ambiente e
beneficiar termicamente os locais com ocupação humana. Neste caso, a função climática
traduz-se num fator de alívio do stresse térmico humano. No verão, os fundos dos vales
perpendiculares ao vento dominante (normalmente menos bem ventilados) podem
estar mais aquecidos, sendo normalmente áreas de maior stresse térmico;
b. As serras e colinas são áreas normalmente bem ventiladas, quando não têm uma
ocupação do solo que aumente demasiado o atrito entre o deslocamento do ar e a
superfície. Quando a rugosidade aerodinâmica é baixa (z0<0,1 m), a velocidade do vento
pode sofrer acelerações a barlavento e nos topos mais elevados dos relevos. Na realidade,
dependendo da direção predominante do vento, do ângulo que é formado entre o fluxo
e o alinhamento dos relevos, e a velocidade de escoamento do ar, podem-se formar zonas
de turbulência mais ou menos complexas, sobretudo na zona de cavidade do fluxo a
sotavento. Desde que não escoe em sistemas de circulação fechada (normalmente, em
brisas), o vento é considerado um fator eficaz de dispersão de poluentes atmosféricos
e de refrescamento da baixa troposfera. Áreas com maior velocidade do vento estão
associadas a climatopos com potencial de arrefecimento pelo vento. As Serras e Colinas
induzem também modificações dinâmicas nos fluxos atmosféricos com efeitos na
nebulosidade e na precipitação, especialmente quando aqueles envolvem massas de ar
húmido e instável. Em resultado destes efeitos orográficos, as vertentes mais expostas
aos fluxos húmidos dominantes (sobretudo as de desnível mais acentuado, bem como as
áreas culminantes e mais elevadas das serras e colinas registam condições mais frequentes
de nebulosidade e incremento na precipitação;
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c. As planícies e plataformas litorais, distinguem-se das restantes unidades de relevo pela
maior frequência de ocorrência de nevoeiros litorais e mistos (de advecção e irradiação),
por verões frescos e invernos tépidos ou moderados e pela penetração de brisas de mar
que geralmente transportam humidade e refrescam a ambiência atmosférica. Estas
influências terminam geralmente nos relevos marginais que se opõem à penetração
das massas de ar marítimas. As planícies situadas junto de estuários também se
caracterizam por estes efeitos associados à presença de ar húmido e fenómenos de
brisa, assim como pela maior propensão para o registo de nevoeiros;
d. As vertentes constituem formas elementares de relevo que apresentam comportamentos climáticos muito diversos em função do seu declive e da sua exposição,
quer relativamente à radiação solar, quer face aos fluxos atmosféricos dominantes.
Para além do efeito de cintura térmica noturno (referido anteriormente), a
exposição e o seu declive podem determinar variações na quantidade de radiação
solar recebida. Vertentes expostas a norte estão normalmente mais arrefecidas,
enquanto as temperaturas das expostas aos outros quadrantes dependem do ângulo
de incidência, altura do Sol e do azimute solar. Vertentes soalheiras são aquelas que
recebem maiores quantidade de densidade de fluxo energético: nas latitudes
médias correspondem a exposições ao quadrante sul, com inclinações de 45º e
normalmente estão mais aquecidas do nascer ao por do Sol.

Ocupação e cobertura do solo
Os tipos de ocupação do solo podem ser muito diversos e a sua função climática
depende das características térmicas, propriedades refletivas (cor e albedo), rugosidade
aerodinâmica, conteúdo de água, biomassa, etc. Na escala topoclimática (com dimensões
horizontais entre as centenas a milhares de metros e movimentos verticais confinados
sobretudo à camada limite atmosférica - na ordem das centenas de metros) as respostas
climáticas são diferentes nas seguintes classes, a saber:
a. Áreas florestais, de matas mais ou menos densas formadas por espécies folhosas e
coníferas. Normalmente, a vegetação arbórea que as compõem possuem elementos
superiores a 20 m de altura e fraca permeabilidade ao vento na zona do fuste.
Constituem normalmente áreas de rugosidade aerodinâmica (z0) superior a 0,7m. São
espaços mais frescos devido ao sombreamento (diminuição da radiação solar direta) e
ao fenómeno de evapotranspiração que reduz a temperatura do ar;
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b. Outros espaços cultivados ou com vegetação herbácea, são áreas com rugosidade
aerodinâmica menor (z0 < 0,2m) e mais bem ventilados do que os espaços florestados.
Apesar de ocorrer evapotranspiração (dependendo da quantidade de biomassa verde),
o seu potencial de arrefecimento é menor;
c. Nas áreas urbanas de densidade variada e com rugosidades aerodinâmicas entre 0,5 e
1,5m, a velocidade do vento é reduzida pelo atrito provocado pelos elementos urbanos.
Apesar disso, nalgumas ruas (à microescala), podem ocorrer acelerações devido ao efeito de
canalização (efeito venturi). Estas acelerações ocorrem em áreas de estreitamento, esquinas
de edifícios, etc., sobretudo nas ruas alinhadas e mais expostas aos ventos dominantes.
Devido a vários fatores, como a geometria urbana, solos e superfícies seladas impermeáveis,
cores dos edifícios que promovem a retenção de calor, emissões poluentes e de calor
antrópico, pouca vegetação e diminuição do efeito de advecção e velocidade do vento,
formam-se normalmente ilhas de calor urbano que chegam a atingir intensidades (entre os
locais mais aquecidos de áreas densas e os mais frescos nos arredores) na ordem dos 3 a 6°C
(valores médios obtidos a partir de estudos em cidades portuguesas);
d. Os planos de água/albufeiras são áreas de forte evaporação, sobretudo com temperaturas
elevadas. Possuem condições potenciais para o arrefecimento e elevação da humidade
atmosférica para além do plano de água e formação de nevoeiros, brisas locais e
diminuição das amplitudes térmicas. Provocam modificações dos fluxos de calor latente.

Avaliação dos riscos climáticos
A avaliação da perigosidade e da suscetibilidade são duas fases do processo de avaliação
do risco. De acordo com o “Guia Metodológico”, entende-se por perigosidade, a “[…]
probabilidade de ocorrência de um processo ou ação (natural, tecnológico ou misto) com
potencial destruidor (ou para provocar danos) com uma determinada severidade, numa dada
área e num dado período de tempo” (p. 21); e suscetibilidade, a “incidência espacial do
perigo”, “representável cartograficamente” (idem p. 20).
Para a análise da perigosidade ou probabilidade do perigo, é fundamental não só a existência
de séries climáticas suficientemente longas (pelo menos 30 anos, de acordo com a Organização
Meteorológica Mundial, OMM) e homogéneas, como as estações meteorológicas devem
ser distribuídas pelas várias URCH ou, pelo menos, pelas diversas UMC, para se ter uma
visão clara das interações entre essas unidades e os processos atmosféricos na camada limite
atmosférica dos locais em estudos. Todavia, este último requisito dificilmente é preenchido no
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contexto nacional, atendendo à insuficiente densidade da rede de observação. De facto, nem
a rede nacional do IPMA está adaptada aos estudos topoclimáticos, nem a maior parte dos
municípios portugueses, stakeholders destes estudos, possuem redes de observação e recolha de
dados meteorológicos com as características necessárias. O recurso à modelação geoestatística e
física (modelos linearizados, CFD – Computational Fluid Dynamics, entre outros) é, por vezes,
a forma de ultrapassar essa limitação.
O risco é a “[…] probabilidade de ocorrência de um processo (ou ação) perigoso e respetiva
estimativa das suas consequências sobre pessoas, bens ou ambiente, expressas em danos corporais e/
ou prejuízos materiais e funcionais, diretos ou indiretos” (Julião et al., 2009, p. 22). Para a correta
avaliação do risco climático será, segundo esta definição, necessário determinar o grau de perda
de um elemento ou conjunto (vulnerabilidade) e o valor dos elementos expostos, informação
essa que nem sempre é fácil de obter, o que limita uma avaliação rigorosa do risco. Neste
trabalho apresenta-se um exemplo aplicado ao risco de vento forte, onde foi possível efetuar
uma aproximação mais fiável através da utilização de uma base de dados contendo as quedas
de elementos (sobretudo árvores e ramos) durante a ocorrência de tempestades de vento. Por
ser caso único nos riscos climáticos e meteorológicos onde é possível chegar a esta fase da
análise de risco, sugere-se a criação de bases de dados deste nível para os restantes elementos.

Exemplos de análises da perigosidade e suscetibilidade aos riscos climáticos.
Decorrente das considerações feitas na secção anterior, apresentam-se de seguida
alguns exemplos de avaliação de perigosidade, suscetibilidade e vulnerabilidade, com base:
• Na relevância de fatores associados ao relevo, como no caso da ocorrência de nevoeiro
na Ilha da Madeira, para delimitar os andares onde normalmente ocorrem;
• Em limiares de ocorrência e nas funções climáticas das diversas unidades territoriais,
como no caso da ocorrência de Ondas de Calor no município de Setúbal;
• Em limiares de intensidade e modelação geoestatística, propondo-se uma tipologia de
tempestades de vento e chuva, para a Madeira;
• Em limiares críticos e modelação física, como o exemplo que se apresenta sobre a ocorrência
de vento forte no município de Setúbal e avaliação de danos no concelho de Oeiras.
A avaliação da suscetibilidade ao perigo teve por base a utilização de cartografia
topoclimática, nomeadamente através do esboço de Unidades Morfoclimáticas e de
Unidades de Resposta Climática Homogénea, quando foi possível obter informação
sobre a ocupação e uso do solo. As deduções de cada unidade formam-se a partir do
conhecimento científico da interação entre estes elementos e a camada limite atmosférica.
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As fases de avaliação da perigosidade e suscetibilidade
a) O nevoeiro: um exemplo no Concelho do Funchal - Madeira.
Na ilha da Madeira o nevoeiro é, essencialmente, de origem orográfica. Devido ao
vigor e à orientação do relevo, perpendicular à direção do vento predominante (NE e N),
a parte superior da camada limite é preenchida praticamente ao longo de todo o ano por
nuvens, cuja base se situa a 300-400 metros, a barlavento, e a cerca de 600 m a sotavento
– vertente sul (Ribeiro, 1985 e Ferreira, 2005).
De acordo com as normais climatológicas de 1961-1990 e 1971-2000, na estação
meteorológica mais elevada do concelho do Funchal (Areeiro) a ocorrência de nevoeiro é
bastante frequente, registando-se em quase 2/3 do ano. Mesmo em julho e agosto, período
em que as áreas mais elevadas da ilha ficam acima da inversão térmica de subsidência,
o nevoeiro ocorre em quase metade dos dias. Já nas áreas mais baixas do concelho só
esporadicamente ocorrem situações de nevoeiro, nos meses de fevereiro, março e maio,
sendo o número médio anual de dias inferior a 1 no Funchal.
Devido à natureza do nevoeiro, a exposição e a altitude são determinantes para a sua
ocorrência na Madeira (Mora, 2011). O fenómeno no concelho do Funchal, no flanco
meridional da ilha, tem uma distribuição claramente contrastada (fig. 1): acima dos 600
metros, a cota a que normalmente se encontra a base das nuvens, a suscetibilidade é
“Elevada”; abaixo daquela cota só esporadicamente ocorrem situações de nevoeiro, fruto
da presença de nuvens baixas ou da ocorrência de nevoeiros litorais, pelo que se considera
“Baixa” a suscetibilidade desta área.

Fig. 1 - Suscetibilidade de
ocorrência de nevoeiro no
concelho do Funchal.
Suscetibilidade
Baixa
Elevada
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b) As ondas de calor: o exemplo do concelho de Setúbal
Uma onda de calor pode ser definida de várias formas, de acordo com os fins
pretendidos. Uma das mais usuais é a adotada pela OMM e difundida pelo IPMA,
segundo a qual se considera que ocorre uma onda de calor quando num intervalo de
pelo menos 6 dias consecutivos, a temperatura máxima diária é superior em 5ºC ao valor
médio diário no período de referência (HWDI – Heat Wave Duration Index). No entanto,
pode-se criticar esta definição que “[…] está mais relacionada com o estudo e a análise da
variabilidade climática do que com os impactos na saúde pública” (DGS, 2010, p.18). De
acordo com os critérios identificados por esta instituição, para que ocorra uma “onda de
calor” e se proceda à emissão de alerta amarelo são necessários 3 dias com temperatura
máxima superior a 32ºC (1 dia de registo e 2 dias de previsão) e 4 dias com temperatura
mínima acima de 24ºC (2 dias de registo e 2 dias de previsão)1. Apesar de não ser possível
utilizar os valores de previsão neste tipo de estudos, os limiares podem ser úteis na medida
em que, de acordo com a DGS, traduzem valores críticos para a saúde humana, tornandose mais adequados para aplicações ao conforto e saúde. Assim, utilizaram-se os seguintes
critérios para a identificação de dias quentes: temperatura máxima ≥ 32ºC; temperatura
mínima ≥ 24ºC; para a definição dos episódios quentes foram usados os seguintes
critérios: dias isolados ou sequencias de dias definidos pelos limiares descritos em a) e b).
Devido à indisponibilidade de séries de observações para Setúbal, a análise da perigosidade
teve de ser efetuada a partir dos dados registados na estação meteorológica do Montijo, entre
1998 e 2011. O número de dias de calor extremo é reduzido: ocorreram 10 dias quentes, em
3 dos 14 anos analisados, sendo que apenas duas vezes os episódios tiveram duração superior
a 1 dia, tendo o de maior dimensão ocorrido durante 3 dias, em julho de 2004. O valor mais
elevado de temperatura, 42 ⁰C, foi atingido no episódio de dois dias registado em agosto de
2003, durante a onda de calor que atingiu Portugal Continental. Não será alheio o efeito
“amenizador” do oceano que reduz substancialmente a ocorrência deste perigo. Não obstante
a temperatura máxima ter sido superior a 32 ⁰C em diversos dias, a temperatura mínima foi
sempre inferior a 24 ⁰C. Ou seja, apesar de no período diurno os dias quentes serem frequentes
na região, as noites têm temperaturas mais baixas do que o limiar adotado.
Parecendo evidente que a proximidade do estuário do Sado exerce um efeito
moderador na temperatura do ar na parte oriental do concelho, deve-se ter também
em conta a densidade de urbanização e a morfologia da Serra da Arrábida onde, os
1

Estes valores pode variar de acordo com a região
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estudos de climatologia local desenvolvidos por Alcoforado et al. (1993) e Mora (1998)
revelaram condições particulares nos vales interiores: abrigados da influência do estuário
do Sado e do vento regional, não raras vezes registam temperaturas máximas superiores
a 40 ⁰C.
Embora a ocorrência de episódios de calor tenha sobretudo um cariz regional, as
características da ocupação do solo, como a densidade de urbanização ou a existência de
manchas florestais, e a proximidade do mar, potenciam ou atenuam localmente os seus
efeitos, pelo que a avaliação da suscetibilidade, teve em conta estes fatores.
Na maior parte do concelho de Setúbal a suscetibilidade à ocorrência de episódios
de calor intenso é “Reduzida”, ou mesmo “Muito Reduzida” nas áreas com ocupação
predominantemente “Florestal” (fig. 2), mas deve ser classificada como “Moderada” nas
áreas densamente urbanizadas e nos vales interiores da Serra da Arrábida. Há que realçar,
no entanto, que a temperatura não é o único parâmetro climático envolvido no conforto
e na saúde, sendo a fisiologia humana um sistema complexo que reage a outras variáveis,
como a humidade, a radiação (solar e infravermelho térmico) e o vento. Diversos estudos
de avaliação do conforto térmico, referidos em Alcoforado e Andrade (2006), revelam que
as áreas urbanas mais densas e com piores condições de ventilação ou menos permeáveis à
penetração de brisas marítimas, registam um empobrecimento das condições de conforto
térmico durante os dias muito quentes.

Fig. 2 - Suscetibilidade à ocorrência de ondas de calor no concelho de Setúbal.
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c) As tempestades de vento, de chuva (ou ambas): os exemplos dos concelhos do
Funchal e de Setúbal.
O risco de tempestade no “Guia Metodológico” é omisso quanto ao tipo e critérios
de classificação. No âmbito dos PMEPC da Madeira desenvolveu-se uma proposta de
classificação dos episódios de vento forte e/ou chuva abundante, com base nos dados
horários de precipitação e vento (Lopes et al., 2011).
Distinguiram-se três tipos de Tempestades: de Precipitação Intensa – TPI; de Vento
Forte – TVF; com ocorrência simultânea de Precipitação Intensa e Vento Forte – T(PI e VF).
Foram considerados os limiares utilizados pelo Instituto de Meteorologia para a emissão de
alertas (nível “amarelo”) no âmbito do Serviço Nacional de Proteção Civil (Tabela II).
Tabela II - Critérios para a identificação e classificação de tempestades.
Elementos
climáticos
Precipitação

Vento

Parâmetro

Valor limiar

Precipitação total em 6 horas > 30 mm

Classificação do Fenómeno
identificado

Precipitação total em 1 hora > 10 mm

(a) Precipitação
Verificando-se
Intensa
a) ou a) e b)
TPI
(b)

Velocidade média em 1 hora > 50 km/h

(c)

Rajada máxima em 1 hora

> 70 km/h

Precipitação total em 6 horas > 30 mm
Precipitação e Precipitação total em 1 hora > 10 mm
Vento
(em associação) Velocidade média em 1 hora > 50 km/h
Rajada máxima em 1 hora

> 70 km/h

(d)

Vento Forte Verificando-se
TVF
c) ou c) e d)

(a)
Precipitação Verificando-se
Intensa e
a) ou a) e b)
Vento Forte
e
(c)
T(PI e VF) c) ou c) e d)

(b)

(d)

Para a avaliação deste risco no concelho do Funchal foram analisados os registos
respeitantes aos períodos 2000-2010 nas estações meteorológicas do Funchal/Observatório
e 2002-2010 no Areeiro.
No período analisado, a frequência destes três tipos de tempestades (fig. 3) foi muito
diferente nos dois locais, refletindo a forte diferença de altitude entre ambos e, sobretudo,
as características muito particulares que decorrem da localização da estação do Areeiro,
que determinam uma muito forte exposição à circulação atmosférica regional, já que se
situa junto de um dos topos mais elevados da ilha da Madeira.
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Fig. 3 - Número de dias de Precipitação Intensa – TPI, Vento Forte – TVF e ocorrência
simultânea de Precipitação Intensa e Vento Forte – T(PI e VF): a) Funchal/Observatório;
b) Areeiro. (Fonte dos dados: Instituto de Meteorologia, IP).

Nos onze anos analisados da estação do Funchal/Observatório, registaram-se 35
eventos (3,2 por ano), mas apenas devidos a Precipitação Intensa (TPI) e ocorreram
sempre na estação chuvosa, entre os meses de outubro e abril, com um máximo em
novembro. Predominantemente, tiveram a duração de 1 dia (54% dos casos), tendo sido
menos frequentes as TPI de 2 dias (32%) e só em 14% dos casos atingiram a duração de 3
dias. Maioritariamente, registaram-se em situações em que o vento no Funchal soprou de
Oeste ou de Sudoeste. No entanto, o sítio onde está a estação meteorológica do Funchal/
Observatório, não é o melhor local para serem detetados episódios de vento forte, por
estar numa posição sobranceira ao mar e inserida numa área muito urbanizada, que
oferece maior resistência ao escoamento atmosférico do que um local mais desabrigado.
No Areeiro, o número médio anual de eventos de TPI foi muito semelhante ao do
Funchal (3,0), com um máximo em outubro. Mas o número total de dias Tempestades de
Vento Forte (TVF) é muito significativo, 251), correspondendo a cerca de 8% do número
global de dias que constituem o período analisado. Nesta estação meteorológica registaramse ainda 80 ocorrências simultâneas de Precipitação Intensa e Vento Forte – T(PI e VF).
Relativamente aos dias de Vento Forte (TVF) e ocorrência simultânea de Precipitação
Intensa e Vento Forte – T(PI e VF), o maior número verifica-se em dezembro. No entanto
constatam-se algumas diferenças no ritmo anual: enquanto os dias de Vento Forte (TVF)
têm uma frequência repartida pelos doze meses do ano, as ocorrências simultâneas de
Precipitação Intensa e Vento Forte – T(PI e VF) concentraram-se, quase totalmente, entre
Outubro e Abril.
O evento TPI de 20 de fevereiro de 2010 constituiu um episódio notável em
que o concelho do Funchal foi atingido por precipitações intensas em todo o seu
território, sendo de destacar a particular abundância registada nos seus sectores mais
elevados (fig. 4a), consequência provável de um incremento orográfico na formação
345

António Lopes, Marcelo Fragoso e Ezequiel Correia
A Avaliação de Riscos Climáticos nos Planos Municipais de Emergência em Portugal:
métodos e experiência

das precipitações. Tratou-se de uma tempestade que ocorreu na sequência de um
prolongado período chuvoso na ilha da Madeira, tendo uma situação meteorológica
adversa desencadeado uma aluvião excecional que atingiu, com especial intensidade,
alguns concelhos da vertente sul da ilha, com destaque para os do Funchal e da ribeira
Brava (SRES, 2011).
Nas áreas mais altas do concelho, devido à exposição à circulação atmosférica regional
e ao incremento orográfico na formação das precipitações, a suscetibilidade à ocorrência
de tempestades é “Elevada” (fig. 4b), com destaque para as situações de Vento Forte e
Precipitação Intensa. Nas outras áreas a suscetibilidade é “Moderada”, assumindo maior
importância as situações de Precipitação Intensa, sendo, no entanto, fraca a ocorrência de
episódios de vento forte.

a

b

Fig. 4 - Precipitação diária total no dia 20 fevereiro de 2010 (a) (Fonte: SRES, 2011); e
suscetibilidade de ocorrência de tempestades no concelho do Funchal (b).

Durante a ocorrência de tempestades de vento, a queda de elementos urbanos como
árvores, cabos elétricos e outras estruturas, pode causar vítimas e/ou danos materiais
avultados. A análise da suscetibilidade de uma região ao vento forte necessita de dados
de velocidade e direções do fluxo do ar à escala horária, para avaliar a persistência deste
elemento atmosférico, e sub-horária para estimar a intensidade das rajadas máximas
horárias. O conjunto de dados meteorológicos disponíveis em estações meteorológicas
da rede nacional (em média afastadas 50 km) é manifestamente insuficiente para se
conhecerem as particularidades topoclimáticas de uma região. Para avaliar as condições
de escoamento atmosférico em dias de tempestade devem ser usados outros métodos
disponíveis, nomeadamente modelos numéricos linearizados (por exemplo produzidos
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pelo software WAsP e WAsP Eng – fig. 5), ou CFD (Computacional Fluid Dynamics). Sob
o ponto de vista computacional os primeiros são os mais eficientes a produzir resultados,
embora possuam algumas limitações técnicas, como por exemplo a estimação em zonas
de esteira e declives de vertentes superiores a 30º.

Fig. 5 - Exemplo de velocidades do vento em Oeiras, estimadas com recurso ao software WAsP.

Estudos efetuados sobre os ventos fortes que motivam a queda de árvores e troncos em
Lisboa (Lopes et al., 2008b) evidenciaram as perturbações de Norte e Noroeste, Sul e Sudoeste
(todo o ano) e a nortada (sobretudo no Verão) como as principais causas dessas quedas.
Segundo Lopes et al. (2008c) a velocidade de 7 m/s é o valor a partir do qual se
verificam as ocorrências de quedas de ramos de árvores em Lisboa. Noutro estudo sobre o
conforto mecânico em túnel de vento (Lopes et al., 2008a) foi identificado o limiar crítico
de 14 m/s, como o valor em que mais de metade dos indivíduos que participaram nos
ensaios tiveram muita dificuldade em se movimentar. Esses limiares serviram de base para
a identificação de dias de “vento forte” (>7 m/s) e “muito forte” (>14 m/s).
Para a análise da suscetibilidade à ocorrência de vento forte foi utilizado o software
de modelação WAsP Eng, internacionalmente reconhecido para o estudo de ventos
extremos. O modelo utiliza a topografia e as rugosidades aerodinâmicas das superfícies,
que foram obtidas a partir de um MDT (com resolução de 30m) e as classes de
ocupação/uso do solo GMES Urban Atlas (Agência Europeia do Ambiente). Foram
estimados os ventos com velocidades superiores a 7 m/s para as direções dominantes
identificadas na região (fig. 6).
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a

b

Fig. 6 - Velocidades do vento estimadas a 10 m de altura, para uma situação de vento forte
(7m/s) de Noroeste (a) e Sudoeste (b), hipoteticamente registado em Azeitão (canto superior
esquerdo), num local de rugosidade aerodinâmica z0= 0,05 m.

Para cada direção foi classificada a suscetibilidade na área de estudo, de acordo com os
limiares que constam na Tabela III.

Sudoeste
(m/s)

Tabela III - Matriz de suscetibilidade ao vento forte de Noroeste e de Sudoeste, em Setúbal.

>14
7-14
<7

>14
Elevada
Elevada
Moderada

Noroeste (m/s)
7-14
Elevada
Moderada
Reduzida

<7
Moderada
Reduzida
Reduzida

Nos topos das serras da Arrábida, S. Luís, Louro e S. Francisco, mais desprotegidos
e elevados, podem ocorrer fortes acelerações do vento, o que confere a estas áreas uma
suscetibilidade “Elevada”. Nos locais mais abrigados onde a rugosidade aerodinâmica é
maior (e o atrito impõe uma redução da velocidade do vento, por exemplo na cidade de
Setúbal) e nos vales interiores da cadeia da Arrábida, a suscetibilidade é “Reduzida”. A
norte da Arrábida e na parte leste do concelho, onde imperam as superfícies aplanadas e
vegetação predominantemente herbácea, as velocidades não sofrem grandes modificações
em relação à condição inicial, o que determina uma suscetibilidade “Moderada” (fig. 7).

A fase de avaliação do risco: o exemplo do vento forte em Oeiras
Entre 2006 e 2010, as quedas de elementos urbanos mais frequentes registadas
em Oeiras pelo CDOS de Lisboa, relacionadas com a ocorrência de vento forte,
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Muito
Elevada

Elevada

Moderada

Reduzida

Muito
Reduzida

Suscetibilidade

Fig. 7 - Suscetibilidade aos ventos de Noroeste e Sudoeste, superiores a 7 m/s, em Setúbal.

corresponderam, essencialmente, a árvores (67%), sendo as restantes ocorrências de outras
estruturas (27%) e apenas 6% quedas de cabos elétricos. Dado que as quedas de árvores
constituem a maior parte das ocorrências e este tema ter sido já estudado em Lisboa
(Lopes, et al., 2008b e c), a análise da vulnerabilidade face aos ventos fortes no município
de Oeiras centrou-se nas quedas de árvores de arruamento (excetua-se o restante parque
verde urbano porque, normalmente nestes espaços, as quedas não são objeto de registo, a
menos que provoquem danos em pessoas ou bens).
Essa avaliação (fig. 8), decorreu do seguinte critério: relação entre o total de árvores
caídas nas ruas e o total de árvores de arruamento, ponderada pela sua área de distribuição
em cada freguesia do concelho.
De um modo geral verifica-se que a vulnerabilidade estudada é maior nas áreas onde
as quedas foram mais frequentes, nas freguesias de Oeiras e S. Julião da Barra, Cruz
Quebrada-Dafundo e Barcarena (vulnerabilidade “Elevada” e “Muito Elevada”). Nas
restantes freguesias a vulnerabilidade é “Moderada” e “Baixa”, apesar de nalgumas delas
(Carnaxide, Linda-a-Velha e Paço de Arcos) terem ocorrido bastantes quedas.
Esta análise está limitada pela forma de recolha da informação pelos organismos
envolvidos nas operações de socorro, na medida em que cada registo apenas contém a
freguesia de ocorrência (algumas vezes a rua, mas normalmente sem um ponto exato de
referência). Tal como já foi referido por Lopes et al. (2008c), seria de toda a conveniência
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os agentes envolvidos nas operações de socorro registarem o local exato da ocorrência e,
sistematicamente os seus impactes, através de GPS, de modo que em estudos futuros se
possa chegar a uma espacialização mais fiável do risco associado ao perigo de vento forte.

Fig. 8 - Vulnerabilidade das árvores de arruamento durante a ocorrência vento forte no concelho de Oeiras.

Como foi referido anteriormente, os episódios de vento forte são frequentes no
concelho de Oeiras pelo que se considera a sua probabilidade “Elevada” (Tabela IV).
Por não se terem registado impactos significativos na população considerou-se, neste
caso, a gravidade “Residual”. No entanto, dado que se têm registados bastantes quedas de
elementos (sobretudo árvores), considerou-se como “Moderada” a gravidade no ambiente
e na socioeconomia, resultando num risco “Elevado”.
Tabela IV - Matriz de risco de vento forte no concelho de Oeiras.
Categoria

Probabilidade

Vento forte

elevada
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Gravidade
população
residual

ambiente Socioeconomia
moderado

moderado

total

Risco

moderado elevado
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Conclusão
A avaliação da perigosidade, da suscetibilidade e da vulnerabilidade associadas às condições
atmosféricas adversas constitui um desafio difícil para os peritos envolvidos na sua produção.
Entre as diferentes dificuldades colocadas, sobressai o problema da escassez e/ou deficiente
repartição espacial de séries climatológicas de observação das variáveis pretendidas disponíveis,
de boa qualidade, fundamentais para suportar, nomeadamente, uma abordagem objetiva e
robusta da perigosidade. Nalguns casos, o recurso a modelação física pode afigurar-se uma
solução interessante e válida, como se mostrou nos exemplos do vento forte em Oeiras e Setúbal.
Noutras situações, sobretudo quando o conhecimento sobre a frequência de ocorrência dos
fenómenos perigosos no território é mais insuficiente, a avaliação da suscetibilidade, assente
na análise dos seus fatores físicos condicionantes e predisponentes, apresenta-se como a
abordagem mais apropriada, como se mostrou no caso das tempestades no Funchal.
Uma outra consideração que deve ser sublinhada após as reflexões apresentadas, é
que o conhecimento do território, neste âmbito - relativamente às suas características
climáticas - deverá, sempre que possível, descer à escala topoclimática. A definição e
espacialização de unidades de resposta climática homogénea ou, pelo menos, de unidades
morfoclimáticas mais relevantes no território municipal, afigura-se como um passo muito
importante para a identificação dos climas locais e das funções climáticas predominantes
nas áreas de estudo. Neste trabalho mostrou-se a importância das Unidades de Resposta
Climática Homogêneas (URCH) para a avaliação da suscetibilidade dos territórios aos
riscos climáticos e eventos meteorológicos extremos. Não só a espacialização dos riscos
se torna mais clara (porque terá a sustentação nas bases físicas dos climas locais), mas
também porque a cartografia de identificação de unidades espaciais homogéneas poderá
constituir uma ferramenta de análise muito útil para os stakeholders da cartografia
municipal de risco, já que possíveis medidas mitigadoras poderão ser equacionadas de
modo mais específico e em função das características climáticas locais.
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Resumo
Este artigo centra-se numa leitura dos pressupostos da governação de risco,
analisando um conjunto de déficits identificados que têm condicionado os resultados
desejados nestes processos. Apresentando, sucintamente, dois dos modelos
referenciados neste tema, desloca-se, depois, a dissertação, para uma breve explicação
dos déficits, de acordo com a proposta concetual do IRGC. Será com suporte nessa
proposta que se discutirá, de forma analítica, os respetivos referenciais, aplicados ao
processo de tratamento da situação pandémica resultante do SARS-CoV-2, na qual
serão interpretadas determinadas decisões e medidas que, por ação ou omissão, têm
caraterizado este processo de governação do risco.
Palavras-chave: Governação de Risco, déficits, participação pública, pandemia.

Abstract
Risk governance deficits: a reading on the SARS-CoV-2 pandemic. This paper
focuses on a reading of the assumptions of risk governance, while analyzing a set of
identified deficits that have conditioned the desired outcomes in these processes.
The dissertation succinctly presents two of the models referenced in this matter, and
then moves on to a brief explanation of the deficits, according to the IRGC’s
conceptual proposal. It is on the basis of this proposal that the relevant benchmarks
will be analytically discussed, applied to the process of dealing with the pandemic
situation resulting from the emergence of the SARS-CoV-2 virus, in which certain
decisions and measures, that have characterized this process of risk governance,
whether by act or omission, will be construed.
Keywords: Risk Governance, deficits, public participation, pandemic.
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Introdução
A atenção e o escrutínio sobre os processos relacionados com a governação de risco
têm vindo a ganhar um interesse público redobrado, decorrentes da necessidade de
se conhecer e entender os mecanismos e as estruturas que se encontram subjacentes à
preparação, tratamento e resposta aos variados perigos e ameaças que impendem sobre
os sistemas sociais, enquanto vetores e causas fundamentais do risco e da segurança de
pessoas, bens e ambiente.
Com particular acuidade, assiste-se a uma cada vez maior indagação, transversal
a vários setores sociais, das políticas públicas que, por ação ou omissão, têm sido
prosseguidas na gestão e tratamento dos fatores, derivados das causas subjacentes aos
riscos e, em alguns casos, das consequências da sua posterior manifestação em situações
de acidentes e catástrofes.
Incontornavelmente, e nos tempos mais recentes, o debate tem ganho particular
relevância com as múltiplas discussões levadas a cabo sobre a forma como os governos, e a
sociedade no seu todo, têm vindo a lidar e a gerir a situação pandémica resultante do SARSCoV-2. Abordam-se, indiferenciadamente, as causas e consequências do problema, tentando
construir explicações e justificações sobre as mesmas, tanto por populações leigas, como pelos
especialistas. As visões e as representações socialmente construídas sobre o desenrolar das
ações de gestão, liderança e participação pública em todo este processo, gravitam em redor
de entendimentos onde se cruzam e conflituam seguidores de diferentes e variadas posições.
Numa simples observação tricotómica, encontram-se, num lado, os defensores de uma linha
pautada por narrativas externalizadoras da situação vivida, assentes numa fatalidade natural
e inevitável, veiculando retóricas de desresponsabilização político-institucional e atribuindo
aos respetivos fatores causais um desconhecimento e uma aleatoriedade que os situam fora de
qualquer controlo social. Num outro patamar, localizam-se os grupos de maior criticidade
que, suportados numa lógica de rigidez opositiva, tendem, predominantemente, a atribuir
responsabilidades e a culpabilizar tudo e todos, com particular incidência posicionada nos
organismos institucionais da administração governamental, mas também nesse conceito
abrangente e indiferenciado de “povo”, que a todos engloba, mas ninguém identifica,
permitindo delegar o ónus da falha, ou da culpabilidade, sempre no outro. Por último, num
terceiro posicionamento, os grupos e sectores que discutem de forma dialética a situação,
recusando explanações lineares de antagonismos sociais primários, apostando em posturas,
comportamentos e atitudes mais pró-ativas, pugnando tanto por uma maior comunicação
e tradução do conhecimento técnico e científico, como por um maior envolvimento dos
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grupos, comunidades e indivíduos, como sujeitos da ação, e não apenas meros destinatários
de orientações emanadas superiormente.
Na presente reflexão, abordar-se-á, num primeiro momento, o enquadramento
relativo ao conceito de governação do risco, apresentando a sua matriz modelar proposta
pelo International Risk Governance Council (IRGC, 2017). Será também feita uma
breve referência ao modelo tipológico de governação do risco de Ribeiro (2018). Numa
segunda fase, discutem-se alguns dos pressupostos da própria abordagem do IRGC sobre
o que define como déficits de governação de risco, introduzindo as considerações críticas
desenvolvidas por Aven (2011). Por último, e em terceiro lugar, procurar-se-á, através
de uma leitura intrinsecamente problematizadora, cruzar as referidas propostas com as
decisões e medidas levadas a cabo na forma como tem sido tratada a situação pandémica
em curso, num quadro de governação de risco.
Uma chamada de atenção metodológica, para referir que, apesar de centradas numa
leitura interpretativa e crítica do processo de governação do risco resultante do surgimento
do SARS-CoV-2, procurando identificar determinados aspetos que se consideraram como
falhas, deficiências ou carências de preparação e resposta, é, contudo, de elementar justiça,
salientar que muitas ações e medidas tomadas, pelo Estado e pela sociedade civil, têm
sido fulcrais para evitar uma maior escalada da situação. O desenvolvimento analítico e
avaliativo desses processos ficará para outra oportunidade.

Do conceito de governance aos déficits de governação do risco
Extravasando os domínios mais habituais e tradicionais das lógicas de poder que,
predominantemente, se centravam nas relações de institucionalidade formal e unilateral
dentro das estruturas da administração pública do Estado, o conceito de governação
foi ganhando novas dimensões e significados, evoluindo, de acordo com determinadas
escolas de pensamento, para uma designação de governance1*. A noção de governação,
definida, portanto, enquanto abrangência de ações, processos, tradições e instituições
nas quais a autoridade é exercida, e na forma como as decisões coletivas são tomadas
e implementadas (IRGC, 2017), vem repercutir os desenvolvimentos e os desafios das
sociedades pós-modernas, nas quais participam agora novas organizações, grupos e atores,
1Como nota metodológica, refira-se que se opta neste texto pela designação de governação, entendida enquanto
processos de gestão e de tomada de decisão coletivas, incorporando quer a participação das instituições e
agentes de âmbito governamental, quer o envolvimento de outros atores e protagonistas não governamentais.
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assumindo relevância especial, o envolvimento dos cidadãos e da referida sociedade civil.
Como referem van Asselt & Renn (2011),
“(T)he shift to governance is best understood as response to new challenges, such as
globalization, increased international cooperation (such as the EU), societal changes,
including the increased engagement of citizens and the rise of non-governmental
organizations (NGOs), changing role of the private sector, an augmenting complexity
of policy issues, and the resulting difficulty in taking decisions with confidence and
legitimacy” (Pierre and Peters 2000; Walls et al., 2005, .434).
Abrangendo diversas e variadas áreas da vida das sociedades, o conceito viria também
a ganhar uma associação em relação à problemática do risco, na sequência dos vários
desenvolvimentos que se iam globalmente verificando, decorrente, entre outras dimensões,
pela intervenção e pelo papel regulador da Organização das Nações Unidas.
Será dentro deste contexto que, em 2005, o IRGC publica o White Paper on Risk
Governance: towards an integrative approach, onde define governação do risco como um
quadro relacional e abrangente, no qual, para além de incluir as vertentes de análise e gestão de
risco, são abordados também os respetivos processos de decisão, relativamente à coordenação
e envolvimento dos diferentes atores e agentes sociais que interagem na prossecução dos
seus múltiplos desejos, objetivos e atividades (IRGC, 2005). Sinteticamente, o modelo de
governação do risco do IRGC encontra-se estruturado em redor de duas esferas que se
articulam entre si. Por um lado, o domínio do entendimento, pautado pela análise e avaliação
do risco em várias dimensões e, por outro lado, o decidir, relacionado com a tomada de
decisão e a gestão do risco. Apresenta-se a representação do modelo de governação de risco
do IRGC (2017), contemplando as várias fases do processo (fig. 1).
A transversalidade e amplitude do modelo são inequívocas, e de importância
fulcral às abordagens dentro desta temática, constituindo um referencial de suporte
ao acompanhamento e monitorização dos processos e ações, levadas a cabo em vários
universos de estudo e investigação da problemática associada ao risco.
Tendo como um dos suportes a estrutura de governação do risco do IRGC, foi
também desenvolvida por Ribeiro (2018) uma proposta teórico-analítica de governação
de risco onde, cruzando dois domínios operativos, padrão político e cidadania, constrói
um modelo ideal-típico, classificado em quatro tipologias: diretiva, hierárquica,
descentralizada e cooperativa (fig. 2). Nesta modelação, e para efeitos da presente reflexão,
retira-se, sobretudo, as componentes que derivam das relações intergovernamentais, por
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Fig. 1 - Estrutura da Governação do Risco do International Risk Governance Council
(Fonte: adaptado de IRGC, 2017).

um lado, e sobre os mecanismos de envolvimento e participação pública, por outro.
A avaliação de diferentes processos que acompanharam a implementação da proposta
concetual do IRGC, em variados contextos, temporais, geográficos e sociais, veio a permitir
uma reflexão ulterior sobre a aplicabilidade do modelo, identificando-se, nomeadamente,
os respetivos pontos fracos condicionantes da sua eficiência.
Será nesse registo que o IRGC publica, em 2009, um relatório, intitulado déficits de
governação de risco, constatando as deficiências ou falhas nos respetivos processos e estruturas
(Aven, 2011). São identificados 23 déficits que, em correspondência às esferas que estruturam
o modelo, são agrupados em dois clusters. O cluster A, com referencial à análise e ao
entendimento dos riscos, estrutura-se em quatro grandes categorias, integrando, todas elas,
a identificação de um conjunto de 10 déficits, oscilando entre as falhas na deteção dos sinais
precoces do risco, até à dificuldade em reconhecer que o conhecimento e a compreensão
dos fenómenos de risco nunca são absolutos, nem inequívocos, apresentando incertezas e
surpresas não controláveis (fig. 3). Aven (2011) proporá na sua discussão crítica substituir
o conceito de “risco” pela designação de “consequências do evento”, dando uma dimensão
mais visível, e mensurável, ao respetivo déficit.
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Fig. 2 - Modelos de Governação do Risco (Fonte: Ribeiro, 2018, p. 120).

Fig. 3 - Déficits de governação do risco – Cluster A (Fonte: adaptado de IRGC, 2010),
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O cluster B (fig. 4) reporta-se à gestão de risco, apresentando três categorias e 13
déficits, variando entre, por um lado, a complexidade inerente em preparar e organizar
as respostas adequadas, ultrapassando a conflitualidade decorrente das várias opções e
respetiva decisão de atuar e, por outro lado, a falha de flexibilidade suficiente para fazer
face e reagir a situações inesperadas (Aven, 2011).
Nesta apresentação, envereda-se pelos aspetos globais da governação do risco, cruzando,
indiferenciadamente, quer os mecanismos de relacionamento entre a administração
pública, aqui representada pelas instituições governamentais do Estado, e pela sociedade
civil nas suas várias formulações, quer uma análise das relações intergovernamentais
entre as administrações central e local, discutindo as suas confluências no domínio dos
consensos e dos conflitos que se vão gerando nas dinâmicas dos processos de gestão de
acidentes, crises e catástrofes.
De todo o modo, e em relação aos mecanismos relacionais entre as entidades
governamentais e as estruturas da sociedade civil, entendidas de modo genérico, levanta-se,
de imediato, a questão de saber como se processam os modos dominantes de coordenação
entre eles. Conforme salientam Borzel & Risse (2010), os processos de governação

Fig. 4 - Déficits de governação do risco – Cluster B (Fonte: adaptado de IRGC, 2010).
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assentam na identificação de modos de coordenação social, nos quais se envolvem os
vários atores nas respetivas formulações e na implementação de regras, tendentes ao
fornecimento de bens coletivos. Contudo, e continuando a seguir os referidos autores,
dois tipos de coordenação coexistem e definem esta relação.
“Hierarchical coordination usually takes the form of authoritative
decisions with claims to legitimacy (e.g. laws, administrative ordinances,
court decisions) […] Non-hierarchical coordination, by contrast, is based on
voluntary commitment and compliance. Conflicts of interest are solved by
negotiation” (Borzel & Risse, 2010, p.115)
Por um lado, o que designam de coordenação hierárquica, que baseada na
legitimidade de quadros jurídico-legais, impõe uma relação de domínio e subordinação,
condicionando a autonomia de quem está dependente e acentuando a autoridade dos
decisores institucionais. Por outro lado, uma coordenação não hierárquica, sustentada
numa conformidade e num compromisso voluntário, não raras vezes organizada em redes
informais e onde os conflitos de interesses, de preferências e de opinião se resolvem através
de acordos de negociação. Os processos deixam, neste segundo caso, de se observarem
como prescritivos e verticalizados, assumindo uma transversalidade e horizontalidade nas
relações entre os atores presentes.

Crises, déficits e ilusões na governação do risco
A importância da participação pública no processo de governação do risco é inequívoca.
Enquanto direito consagrado, assume-se, de jure, no domínio de uma formalidade que
carateriza os pressupostos democráticos subjacentes à relação entre o Estado e os cidadãos.
No que respeita a estes últimos, tem correspondência jurídica, de facto, no pleno exercício
de uma cidadania ativa, aludindo à capacidade e ao envolvimento das populações em
relação às situações de risco que sobre elas, direta ou indiretamente, impendem.
De todo o modo, este processo, aparentemente simples na sua formulação, não é isento
de dificuldades na sua implementação. A articulação entre as medidas e decisões tomadas
por parte da administração do Estado, e as expetativas e os resultados esperados pelas
populações, balançam ao sabor de vontades, interesses e contradições frequentemente pouco
consensuais e comuns. É nesta lógica que Ribeiro (2018) questiona, quando refere que,
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Será a cidadania, na sua dimensão de participação, apenas uma concetualização
mitificadora de uma ideologia liberal, tendente a justificar e legitimar formalmente
direitos que, na prática, não se traduzem em consequências, repercutindo-se numa
soma nula? (Ribeiro, 2018, p.97)
Reside nesta interrogação uma das discussões mais significativas que se levantam em
torno do que é, ou do que deve ser, a participação pública nos processos de governação
de risco, que se resumem na dicotomia de saber se os cidadãos são considerados enquanto
sujeitos ou objeto das decisões, o que traduzindo de outro modo, representa conhecer
se são protagonistas nas orientações tomadas ou apenas destinatários das determinações
emanadas pelas instituições e serviços da administração do Estado.
Será neste domínio analítico que se direcionará esta reflexão, com base numa leitura
das suas consequências, nomeadamente em relação às falhas e insuficiências verificadas
nos vários processos, tomando como exemplo referencial, uma vez mais, a gestão do
SARS-CoV-2.
Transpondo de forma mais objetiva os déficts elencados na Figura 3, através de
representações verificadas nas quatro grandes categorias, apresentam-se, seguidamente,
algumas das principais consequências em relação aos respetivos processos de governação
do risco.
No domínio da recolha e interpretação do conhecimento, constatou-se que as primeiras
reações surgiram de forma intempestiva, baseadas num desconhecimento quase geral do
problema, para o qual muito contribuiu o discurso negacionista e ambíguo das autoridades
do mundo ocidental, quando o vírus ainda se localizava apenas no outro extremo do
planeta, em concreto na cidade de Wuhan, na República Popular da China. Os fatores
associados à globalização foram esquecidos, não se aproveitando lições apreendidas
anteriormente com outros surtos epidémicos, alguns dos quais ainda bem recentes.
As narrativas oficiais e as respetivas lógicas discursivas, num processo comunicacional
marcadamente top-down, pareciam situar-se do lado de uma superioridade ocidental,
evidenciando, nalguns casos, tiques de arrogância cultural.
Uma leitura interpretativa análoga pode ser atribuída à categoria referente a lidar
com o conhecimento potencialmente tendencioso, subjetivo e discutível. A assunção da crise
na sua primeira fase foi fértil em manifestações contraditórias, tradutoras, por um lado,
das dificuldades em conhecer o problema que se vinha desenhando e, por outro lado,
evidenciando, prescritivamente, posturas verticalizadas e pouco colaborativas. De entre as
demonstrações mais emblemáticas, encontram-se presentes as indicações iniciais sobre os
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mecanismos de controlo epidemiológico, concretamente, nos avanços e recuos sobre se
deveria, ou não, utilizar máscaras de proteção individual.
Relativamente à terceira categoria, lidar com conhecimentos relacionados a sistemas e sua
complexidade, ficou bem patente um conjunto de decisões onde o problema foi abordado
na sua componente precaucionária, assente em modelos de comando e controlo, fora
do que deveria ser um quadro abrangente de processos de coordenação de gestão do
risco, assumido de jure e de facto por gestores de emergência. Catalogado num registo
predominante de risco coletivo no domínio da saúde pública, o que não é contestável,
contudo, o problema veio rapidamente a apresentar ramificações noutras dimensões
sociais que, com exceção dos efeitos e consequências que se sentiram imediatamente na
economia, não viriam a ser adequadamente considerados num quadro abrangente de
gestão, enquanto vertente sistémica da segurança de pessoas, bens e ambiente.
Por último, e no âmbito da quarta categoria do cluster A, reconhecer que o conhecimento
e a compreensão nunca são completos e adequados, as opções seguidas demonstraram lógicas
unidimensionais na observação da crise que, embora centradas, e bem, numa primeira
análise como problema médico e epidemiológico, não acautelou alguns dos restantes
efeitos subsidiários e redundantes, nomeadamente numa identificação de parâmetros
relacionados com as vulnerabilidades sociais das populações mais desfavorecidas, essenciais
numa indispensável leitura sistémica sobre os riscos.
Observando, agora, os déficits referenciados na Figura 4, relativos à gestão de riscos, e
no que respeita ao preparar e decidir sobre as estratégias e políticas de gestão de risco, entre
várias evidências, salientam-se as ações que, tomadas de forma casual e descoordenada,
permitiram constatar a carência de culturas técnicas e profissionais que, se devidamente
capacitadas e assentes em modelos de gestão do risco, possibilitariam estruturar medidas
consistentes na redução dos fatores inerentes a esses riscos, e não apenas centrar-se em
avaliações aleatórias, isentas de uma abordagem integradora do processo, muito próximos
do que Ribeiro (2018) define como um modelo diretivo. Como salientou Alexander
(2020), em relação ao Reino Unido e à forma como se processava a sua gestão, “Britain is
in a state of emergency. So where are its emergency planners?” A transposição para a situação
portuguesa, e para outras realidades geográficas, é inequívoca.
Em referência ao formular respostas, resolver conflitos e decidir a agir, encontra particular
pertinência a tipologia proposta por Lagadec (1994) relativa às quatro exigências
fundamentais na gestão de emergência, com incidência específica na que define como uma
exigência intelectual, ou seja, “na necessidade de ajustar e renovar das capacidades reflexivas
aos novos desafios e exigências, recusando abordagens assentes em modelos desajustados”. Nesta
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dimensão, e apesar das incertezas e complexidades inerentes ao risco, não deixa de
merecer relevância algumas das ações desenvolvidas sem a indispensável reflexão sobre
os seus efeitos colaterais. Uma vez mais, e como é apanágio dos processos de gestão
e governação do risco diretivos e hierarquizados, as ações direcionam-se, sobretudo,
para uma delimitação do problema, tendo por base o que os serviços e instituições
pretendem e estão habilitados a fazer e, nem sempre, para uma resolução efetiva das
necessidades existentes.
Na terceira categoria, desenvolver as capacidades organizacionais para responder e
monitorar, constatou-se, como já referido, a existência de diversos problemas, sentidos,
nomeadamente, em quatro domínios. Em primeiro lugar, um processo comunicacional
muito ao sabor e ao reboque dos acontecimentos, e não mediante leitura de antecipação
e de planos definidos numa verdadeira gestão de emergência. Em segundo, a prevalência
de discursos prescritivos, de medo, e de medidas impositivas, com pouco conteúdo e
evidência pedagógica, refletora de uma postura iminentemente top-down. Num terceiro
aspeto, a circunstância de se considerarem as pessoas numa versão meramente estatística e
não dinâmica, demonstrando a pandemia, à semelhança de outras situações de acidentes
e catástrofes, que o problema também reside em aspetos sociais como as desigualdades,
a pobreza, a exclusão e a exposição das populações mais desfavorecidas, ou seja, nas
vulnerabilidades sociais. Por fim, o que pode ser considerado como uma reação tardia
e pouco consistente do sistema de proteção civil, evidenciado, entre outros registos, nas
dificuldades sentidas nas relações intergovernamentais entre a administração central e as
autarquias nas respostas promovidas.

Conclusão
Procurando numa breve síntese identificar as principais ideias-força decorrentes desta
exposição, salientam-se os seguintes aspetos.
Em relação aos déficits do cluster A, a inconstância e as fragilidades evidenciadas,
globalmente, nos processos de envolvimento e participação pública. Se, por um lado, foi
possível constatar a presença de especialistas nos domínios das áreas da saúde, fundamentais
na leitura e interpretação da crise enquanto problema médico e epidemiológico, já, por
outro lado, evidenciou-se um vazio em outras dimensões colaterais da emergência, não
registando aí um empenhamento de outros stakeholders, que se justificariam, dada a
abrangência da situação.
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Num outro registo, o insuficiente conteúdo pedagógico nas mensagens de apelo à
participação cívica, muito centradas, sobretudo, em orientações de cumprimento de
medidas prescritivas, que apenas tiveram algum êxito na primeira fase da pandemia.
Uma exceção para a divulgação dos mecanismos de controlo epidemiológico que foram
amplamente disseminados na opinião pública, embora nem sempre alcançando os efeitos
desejados. Eventuais problemas na construção e divulgação adequada das mensagens
poderão responder a essa ausência de melhores resultados.
Como é sabido, e demonstrado em exemplos e experiências vividas em distintas
situações críticas de desastre, a participação e o exercício de uma cidadania ativa constituise como vetor fundamental para lidar com os fatores de risco, melhorando a intervenção e
recuperando dos respetivos efeitos e consequências desses acontecimentos.
No que respeita ao cluster B, e entre outras leituras, selecionam-se dois aspetos centrais.
O primeiro decorre das já referidas medidas intempestivas que foram tomadas, numa lógica
mimética reprodutiva das ações que a República Popular da China, na qual se considera ter
tido origem o problema, implementou. Avançou-se, de modo prescritivo para a imposição
de confinamentos obrigatórios, sustentados em instrumentos legislativos que variaram das
situações de alerta, contingência e calamidade, até ao estado de emergência. Este conjunto
de decisões e medidas, que não reuniram a plenitude de um consenso social, foram muito
marcadas por pressupostos assentes em retóricas de medo e de comando securitário, e
menos em abordagens mais participativas, devidamente suportadas em dimensões de
coordenação, cooperação e pedagogia. Constatou-se uma leitura parcial do problema, não
incluindo na avaliação do risco os fatores de exposição e de vulnerabilidade que, como
é sabido, resultam quer de comportamentos individuais e grupais, quer da mediação das
estruturas sociais e dos padrões culturais que orientam as atitudes, comportamentos,
normas e valores, definindo e revelando diferentes fragilidades e desigualdades sociais
nos indivíduos, grupos e comunidades em presença. O segundo reporta-se ao domínio
das relações intergovernamentais, entre as administrações central e local, verificando-se,
sobretudo nas primeiras fases, uma notória dificuldade de entendimento e relacionamento.
O distanciamento inicial, muito decorrente da falta de comunicação e coordenação, foi
sendo minimizado, não tendo, contudo, ultrapassado completamente os desencontros
existentes. Estas e outras circunstâncias, nomeadamente resultantes de protagonismos
pessoais e políticos, com razões partidárias à mistura, sobrepondo-se aos interesses comuns,
contribuem para hipotecar a confiança dos cidadãos nas próprias instituições políticas, bem
como as suas perceções relativamente ao tratamento da crise que, como se sabe, são também
dimensões centrais para lidar adequadamente com o problema pandémico.
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Resumo
A competividade turística dos territórios decorre da conjugação de uma série de
fatores, materiais e imateriais, entre os quais a segurança, que, na sua
multidimensionalidade, tem vindo a assumir especial relevância. O Turismo Costeiro
e Marítimo é um produto considerado estratégico para o desenvolvimento turístico
sustentável dos territórios junto ao mar, sendo os riscos costeiros um dos aspetos que
influenciam a perceção de segurança da sua procura turística, efetiva e potencial.
Neste trabalho territorializa-se esta temática, constituindo-se o Município de Odemira
como caso de estudo. A partir da caracterização do território, e com base num
conjunto de entrevistas a diferentes atores relacionados com a temática, define-se o
perfil de segurança do Município, uma ferramenta que poderá nortear a ação futura
das entidades públicas e privadas.
Palavras-chave: Turismo costeiro e marítimo, riscos costeiros, competitividade turística, Odemira.

Abstract
The problem of coastal risks in the context of Coastal and Maritime Tourism: the case of
the municipality of Odemira. The touristic competitiveness of the territories results from
the combination of a set of issues, both material and immaterial, including safety and
security, which, in their multidimensionality, have been assuming special relevance.
Coastal and Maritime Tourism is considered as a strategic product for the sustainable
tourism development of coastal territories. Coastal risks are among the subjects that
could influence the perception of safety and security of the tourism demand, both
effective and potential. In this work, this subject is territorialized, presenting the
Municipality of Odemira as a case study. Based on the characterization of this territory
and based on a set of interviews with different actors and authorities, the Municipality’s
safety and security profile is defined as a tool that can guide the future action of public
and private entities in dealing with this matter.
Keywords: Coastal and maritime tourism, coastal risks, touristic competitiveness, Odemira.
DOI: https://doi.org/10.34037/978-989-9053-06-9_1.2_26
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Introdução
O Turismo é reconhecido pela União Europeia como um dos principais setores
geradores de riqueza e de emprego, vindo a assumir um papel cada vez mais relevante na
economia dos seus 28 Estados-Membros (até 31 de janeiro de 2020). O setor do Turismo
Costeiro e Marítimo é o maior setor da Economia Azul (constitui um terço do setor)
em termos de valor acrescentado bruto (€183 biliões) e emprego (emprega 3,2 milhões
de pessoas). A Comissão Europeia manifestou a intenção de apoiar o desenvolvimento
de parcerias transnacionais e inter-regionais, redes, clusters e estratégias de especialização
inteligente para este setor específico (European Commission, 2019).
Em Portugal, e no que concerne ao planeamento e desenvolvimento, o mar é
identificado no âmbito da “Estratégia Turismo 2027” como um dos dez ativos turísticos
estratégicos para o País, referindo este documento de orientação estratégica que a orla
costeira portuguesa tem potencial para a prática de surf – reconhecido mundialmente – e
de outros desportos e atividades náuticas, possui uma notável biodiversidade marinha e,
entre outros, dispõe de condições naturais e infraestruturais para cruzeiros turísticos. A
combinação “sol e mar” permite oferecer praias (579) e marinas, portos e docas de recreio
(52) de reconhecida qualidade (Turismo de Portugal, IP, 2017). No sentido de rentabilizar
este ativo estratégico diferenciador, uma das linhas de atuação da Estratégia passa por
“afirmar o turismo na Economia do Mar” (Turismo de Portugal, IP, 2017: 51), sendo,
para o efeito, considerados prioritários os projetos que visem o reforço do posicionamento
de Portugal como um destino de atividades náuticas, desportivas e de lazer associadas
ao mar, em toda a costa, e como destino de surf de referência mundial; a dinamização
e valorização de infraestruturas, equipamentos e serviços de apoio ao turismo náutico,
nomeadamente, portos, marinas e centros náuticos; as atividades náuticas de usufruto
do mar ligadas ao mergulho, vela, canoagem, observação de cetáceos e aves marinhas,
pesca, passeios marítimo-turísticos e atividades de praia, que integrem a sustentabilidade
na cultura náutica do mar; a dinamização de «rotas de experiências» e ofertas turísticas
em torno do mar e das atividades náuticas; as ações de valorização do litoral, incluindo
a requalificação das marginais e valorização das praias; os projetos de turismo de saúde e
bem-estar associado às propriedades terapêuticas do Mar; e a valorização dos produtos do
mar associados à Dieta Mediterrânica (Turismo de Portugal, IP, 2017: 55).
No caso particular do Município de Odemira, é identificável o potencial turístico e
residencial deste território, confirmado pela sua capacidade crescente para atrair visitantes,
e residentes, nomeadamente imigrantes – com particular enfoque nos reformados e
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nómadas digitais – que procuram este território motivados pelos seus recursos naturais
e culturais, entre quais se destacam os associados ao mar e à orla costeira. Uma realidade
atestada pelo percurso ascendente dos indicadores, mas cuja concretização plena e respetiva
manutenção depende de um conjunto de fatores, entre os quais a segurança, que assume
particular importância na zona costeira, pela sua dimensão, pela representatividade da
densidade populacional e pela procura turística face à totalidade do território municipal,
motivos que têm orientado a ação governativa.
Face ao exposto, pretendemos com este trabalho caracterizar o Município de Odemira
na perspetiva da segurança relacionada com o turismo, e em particular dos riscos
costeiros que estão associados às principais atividades desenvolvidas junto ao mar e às
ocorrências que ali têm lugar. Tudo isto tendo em consideração a sua realidade turística,
nomeadamente a relacionada com o Turismo Marítimo e Costeiro, traçando o seu perfil
de segurança como uma ferramenta que poderá ser utilizada no âmbito do processo de
planeamento trístico deste território no sentido de aumentar a sua capacidade de atração
sobre residentes e visitantes e, consequentemente, a sua competitividade.

O papel da segurança na competitividade turística dos territórios: o estado da arte
Em termos genéricos, e de acordo com Brito (2017) existem inúmeros acontecimentos
naturais e humanos que constituem verdadeiras ameaças aos fluxos turísticos, às
economias e à sustentabilidade e autossustentação dos destinos. Neste grupo integram-se
os crimes (roubos, assassinos, raptos), os conflitos étnicos, os aspetos sanitários (águas
não potáveis, intoxicações, doenças), os desastres naturais (tufões, sismos, vulcões…),
conflitos políticos, terrorismo e a guerra (Bentley e Page, 2001).
Normalmente, e de acordo com Tymothy (2006), a instabilidade e a insegurança
surgem quase sempre associadas a destinos turísticos mais baratos, que se encontram
estigmatizados devido a esses problemas. Por exemplo, as cidades de Roma e Hong Kong
têm uma imagem negativa conectada com o número recorde de crimes cometidos contra
turistas. No conjunto das questões da segurança também surgem os desastres naturais, em
particular em zonas onde existe uma maior propensão para este tipo de situações.
Nas suas múltiplas dimensões, a segurança e a estabilidade são fatores a rentabilizar
aquando do planeamento e dos destinos turísticos. Territórios com vocação turística com
uma imagem positiva a este nível são cada vez mais competitivos. Ao contrário, os que
não ofereçam estas garantias têm menos atratividade para o turismo (Brito, 2017: 626).
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De igual forma, Gouveia (2020a) refere que, no que concerne ao turismo, em qualquer
dos seus segmentos, a segurança é cada vez mais levada a sério e assume-se como um fator
fundamental no planeamento de uma viagem dentro ou fora do território de um país ou
de uma simples deslocação entre dois pontos geográficos. Não existem dúvidas de que
a segurança dos turistas é uma matéria que tem vindo a preocupar todos os que detêm
responsabilidade nesta matéria, inclusive a Organização Mundial de Turismo, que aprovou,
em 1991, um documento chamado Recommended Measures for Tourism Safety, onde
salientou a importância das questões da segurança no turismo (Gouveia, 2020a).
Segundo Tarlow (2014:11), muitos estudiosos das questões da segurança no turismo
não quiseram abordar as duas safety e security em conjunto. Mas, na verdade, são as duas
facetas de um mesmo problema: a segurança global com tudo o que representa para a
segurança dos turistas e, consequentemente, para a competitividade dos territórios. No
entanto, será sobre a perspetiva safety que irá recair a nossa abordagem, na medida em que
é a que está relacionada com os objetivos do presente trabalho.

O caso particular dos riscos costeiros na perspetiva do Turismo Costeiro e Marítimo
O Turismo Costeiro e Marítimo integra dois subprodutos: o Turismo Costeiro que
abrange o turismo de praia e lazer realizadas na costa, incluindo, entre outras, a prática de
banhos e a natação recreativa no mar, um simples passeio junto ao mar, caminhadas junto
à costa, exploração de grutas e arribas, observação da vida selvagem, ou as talassoterapias;
e o Turismo Marítimo, que abrange os desportos náuticos e todas as atividades de lazer
ligadas à água, incluindo a vela, canoagem, windsurf, kitesurf, surf, bodyboard, stand up
paddle, pesca desportiva, caça submarina, mergulho e exploração subaquática, turismo de
cruzeiros, entre muitas outras.
De um modo geral, os riscos e ameaças aos cidadãos que se fazem sentir no âmbito do
Turismo Costeiro e de Mar, são os mesmos dos restantes locais. Existem, porém, alguns que
são específicos deste território ou que aqui assumem maior acuidade (Gouveia, 2020a). No
âmbito da perspetiva safety, há vários aspetos que têm impacto na segurança do Turismo
Costeiro e Marítimo, como a alimentação, a qualidade da água de abastecimento público,
a qualidade das infraestruturas públicas, a sinalética e outra informação pública relativa a
perigos, os tsunamis, as tempestades, a exposição exagerada ao sol, as correntes marítimas,
a queda de arribas, ou a poluição da água do mar e do ar. A prática dos desportos náuticos
também pode incorrer em números riscos, tal como a pesca lúdica apeada, a caça submarina
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e o mergulho recreativo (Gouveia, 2020b). O mesmo se passa com a navegação em
embarcações marítimo-turísticas se as regras de segurança não forem cumpridas. Ao uso das
praias para a prática balnear estão igualmente associados inúmeros riscos, entre os quais se
destaca o de afogamento. Mas existem outros perigos resultantes de práticas como os saltos
para a água em locais desconhecidos, a excessiva exposição ao sol, a falta de hidratação, o não
cumprimento dos tempos de digestão, o não acatamento das recomendações do nadadorsalvador ou da sinalética ali colocada, a permanência em locais de risco de queda de arribas,
o contacto com certos animais marinhos, entre outros (Gouveia, 2020b).
Estas tipologias de riscos, integradas na perspetiva safety, serão, no âmbito do presente
trabalho, analisadas no Município de Odemira, tendo como pressuposto que a intensidade
da sua ocorrência, para além de permitir definir objetivamente o perfil de segurança
desta unidade territorial, contribui para uma imagem que é igualmente determinante na
construção das perceções dos residentes e dos visitantes, podendo ser um fator importante
para o seu posicionamento enquanto destino turístico.

Metodologia
O presente trabalho assenta, do ponto de vista de metodológico, no estudo de caso,
sendo este configurado pelo Município de Odemira. Esta é uma metodologia baseada em
investigação empírica com técnicas maioritariamente qualitativas de contextos reais, em
que múltiplas fontes de evidência são utilizadas numa abordagem científica essencialmente
indutiva e parcialmente dedutiva (Eisenhardt 1989). Yin (1989: 23) define o estudo de
caso como “pesquisa empírica que investiga um fenómeno contemporâneo dentro de
seu contexto da vida real; quando as fronteiras entre o fenómeno e o contexto não são
claramente evidentes; e em que múltiplas fontes de evidência são usadas”. No que concerne
à sua validade científica, Larrinaga (2017) considera-a igual aos métodos quantitativos se os
procedimentos exigidos forem cumpridos, sendo um método de investigação especialmente
útil quando se pretende entender um fenómeno real observando todas as variáveis relevantes
e quando se procura explorar ou avaliar situações ou fenómenos complexos.
As conclusões do presente estudo não são extrapoláveis para outras unidades territoriais
devido à sua exclusividade no que concerne às condições naturais, demográficas e
socioeconómicas. No entanto, o modelo utilizado para a construção do perfil de segurança de
um território costeira na sua associação com a competitividade do turismo costeiro e marítimo,
é replicável em outros territórios costeiros, desde que respeitados os fatores diferenciadores.
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Para a caracterização do caso foi recolhida informação, quantitativa e qualitativa,
em fontes primárias e secundárias e realizada uma entrevista aos responsáveis de várias
entidades públicas e privadas com intervenção no território, na perspetiva da temática
em estudo. A informação recolhida, foi analisada suportando a caracterização dos riscos
costeiros no Município de Odemira na sua associação ao Turismo Costeiro e Marítimo,
na perspetiva da sua competitividade.

O território: uma caracterização multidimensional
O território, a população e a sócio economia
O Município de Odemira situa-se no Alentejo Litoral e é o maior em extensão
territorial do País, tendo, de acordo com os últimos censos (2011), 26 066 habitantes,
e uma densidade populacional de 15,1 habitantes por km2. O território é muito
heterogéneo do ponto vista paisagístico apresentando cerca de 55 km de zona costeira,
um rio navegável até alguns quilómetros para o interior, a albufeira de Santa Clara e zonas
rurais de grande valor natural. Toda a extensão do litoral deste Município está classificada
como Área Protegida (Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina) e
como Sítio Classificado e Zona de Proteção Especial da Rede Natura 2000). O clima é
temperado, constituindo um dos principais atrativos da região costeira deste território, e a
amplitude térmica anual desta região uma das mais baixas do Continente. A temperatura
média anual em Odemira é de 17,1 °C e a média anual de pluviosidade é de 516 mm.
O turismo e a agricultura destacam-se entre as atividades económicas, existindo, no entanto,
uma significativa dicotomia demográfica e socioeconómica entre o litoral e o interior, tendo
a zona costeira uma maior densidade populacional e uma maior dinâmica socioeconómica e,
consequentemente uma maior capacidade para atrair residentes e visitantes.

O caso particular do Turismo e do Turismo Costeiro e Marítimo
O Turismo tornou-se numa das atividades com maior protagonismo no Município
de Odemira, vindo ao longo do tempo a registar um percurso ascendente relativamente
equilibrado ente a oferta e a procura. No entanto, há que questionar a sustentabilidade
do modelo de desenvolvimento turístico, pois há evidências de sobrecarga turística, sendo
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o indicador de saturação turística1 de 5,3, em 2019, a que acresce a forte concentração na
época alta e territorial nas freguesias costeiras.
No que respeita aos recursos turísticos, nomeadamente os que suportam o desenvolvimento
do Turismo Costeiro e Marítimo, há que referir as praias, nomeadamente as que possuem
maior aptidão para a prática balnear: Malhão, Farol, Franquia e Furnas (Rio e Mar) em
Vila Nova de Milfontes, Almograve, Zambujeira do Mar, Alteirinhos e Carvalhal. Sobre a
qualidade das praias, é de salientar que as praias do Farol, Franquia, Furnas Rio, Almograve
Norte, Zambujeira do Mar e Carvalhal, têm mantido o galardão da bandeira azul desde há
vários anos a esta parte, sendo que o Malhão Norte e os Alterinhos o ganharam também em
2017 enquanto o Malhão Sul, Furnas Mar e Almograve Sul o conseguiram alcançar apenas
em 2019 (ABAE, 2021). Todas o mantiveram em 2020, o que demonstra um grande esforço
da autarquia na garantia das condições que permitem esta distinção.
No âmbito da oferta é também imperioso mencionar a Rota Vicentina, um projeto
que veio aumentar grandemente a atratividade turística deste território, sobretudo fora
da época alta, e atenuar os efeitos perversos da forte sazonalidade que o caracteriza. Nesta
dimensão do sistema turístico, há a referir que o Município de Odemira, na presente
data, tem registados 64 agentes de animação turística, no Registo Nacional de Turismo.
Ainda relacionado com a oferta turística do Município há a referir o alojamento turístico
(Tabela I), onde é notório o crescimento da capacidade instalada.
Na dimensão da procura, o Município de Odemira tem vindo a registar uma procura
crescente (fig. 1), tanto de turistas nacionais como internacionais. Ainda assim, há que salientar
a excessiva concentração na época alta, pois cerca de 50% de dormidas ocorrem no período
entre julho e setembro (fig. 2). Este comportamento da procura pode colocar em causa a
sustentabilidade turística do território, e demonstra a excessiva dependência da utilização mais
convencional do mar e da orla costeira, configurada pelo produto “Sol & Mar”.
A caracterização do sistema turístico do Município de Odemira, na perspetiva da oferta e
da procura, não evidencia, de forma objetiva e inequívoca, a relevância do Turismo Costeiro
e Marítimo, devido à inexistência de dados estatísticos desagregados nas fontes oficiais. No
entanto, de acordo com a Câmara Municipal de Odemira, o desenvolvimento turístico
deste território, intensificado nos últimos anos, tem-se centrado sobretudo no produto “Sol
& Mar” - um dos subprodutos do Turismo Costeiro e Marítimo -, identificando-se a este
nível os polos da Zambujeira do Mar, Longueira-Almograve e Vila Nova de Milfontes, onde
se concentra a maior parte da oferta turística desta unidade territorial.
1 O indicador de saturação turística dá a relação entre o número de turistas que visita um país/destino e a
respetiva população. Trata-se de um indicador que permite avaliar a importância relativa do turismo em cada
país e a sua capacidade para suportar acréscimos adicionais da procura turística. Para valores de IST muito
superiores à unidade temos elevados níveis de saturação turística.
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Tabela I - Caracterização do alojamento turístico no Município de Odemira.
Estabelecimentos
Ano
2015
2016
2017
2018
2019

Turismo no
Alojamento
espaço rural e
Total Hotelaria
local
de habitação
62
8
19
35
63
8
21
34
75
9
29
37
82
11
31
40
107
11
50
46

Total
2 405
2 340
2 008
2 240
2 643

Capacidade de alojamento
Turismo no
Alojamento
espaço rural e de
Hotelaria
local
habitação
377
623
1 405
359
586
1 395
397
751
860
563
751
926
651
991
1 001

Fonte: INE - Anuários Estatísticos do Alentejo 2016-2020.
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Ainda de acordo com a informação recolhida, através de entrevista, junto desta
edilidade, o Município de Odemira, em colaboração com outras associações do setor do
turismo, tem desenvolvido campanhas de promoção turística que alavancam a procura
ao longo de todo o ano numa perspetiva de combate à sazonalidade, contudo continua
a verificar-se o pico da afluência turística nos meses do verão, sobretudo devido a férias
escolares e das famílias. Este aspeto vem causar constrangimentos nas infraestruturas e
serviços devido à sobrecarga que acarreta ao território, o que representa um desafio a
considerar no âmbito do processo de planeamento turístico. Um outro grande desafio é a
compatibilização do turismo, nomeadamente do marítimo e costeiro, com a agricultura
intensiva e os seus impactes ambientais.
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Em face da situação pandémica causada pela Covid-19, a segurança sanitária e confiança
no destino serão fundamentais para a retoma do setor, quer tanto local como nacional e
internacionalmente. Haverá tendência por maior procura de destinos com oferta de turismo
de natureza, onde a oferta do concelho de Odemira se enquadra, aliada à baixa densidade
populacional do território. Não obstante, esta possibilidade poderá vir a representar desafios
para o Município de Odemira, sendo que a maior procura por espaços de natureza, em
particular nas zonas costeiras, poderá vir a causar alguma erosão costeira, potenciada pelo
pedestrianismo no trilho dos pescadores da Rota Vicentina, bem como pelo autocaravanismo,
no que se refere ao parqueamento ilegal de viaturas no litoral.

As questões relacionadas com a segurança
Saúde pública
A saúde pública é um dos fatores determinantes na capacidade de atração de um
território sobre potenciais residentes ou visitantes, sobretudo por determinados grupos
como os seniores ou famílias com crianças. O Município de Odemira é servido por uma
Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP) que tem como missão garantir
a prestação de cuidados de saúde personalizados à população inscrita, encontrando-se
inserida na área de responsabilidade da Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano
(ULSLA) que tem por missão contribuir para uma melhoria do estado de saúde da
população visando a obtenção de ganhos de saúde.
Em relação à realidade da saúde pública em Odemira entrevistou-se a coordenadora
da ULSLA, que enfatizou os seguintes riscos: (1) dificuldades na prestação deste serviço
num território muito vasto, conducente a situações de isolamento social e demográfico;
(2) recorrência de suicídios, numa zona onde é bem conhecida a propensão para este
fenómeno associada a situações de deficiente saúde mental; (3) dificuldades em providenciar
nadadores-salvadores em número suficiente para a época balnear; (4) acidentes com
pescadores lúdicos apeados; (5) problemas relacionados com a perda de qualidade dos
solos devido à enorme implantação de explorações agrícolas que aqui existem (estufas);
(6) precaridade do alojamento no caso dos trabalhadores destas explorações (imigrantes)
que vivem em grande número por habitação com fracas condições de salubridade e que
procuram os serviços de saúde apenas em situações críticas; e (7) alguma resistência por
parte de residentes estrangeiros (especialmente nas zonas interiores do concelho) no acesso
375

Mónica Brito e José Gouveia
A problemática dos riscos costeiros no âmbito do Turismo Costeiro e Marítimo:
o caso do município de Odemira

à saúde (por exemplo à vacinação das crianças) o que se traduz numa menor imunidade de
grupo para algumas doenças.
Ainda de acordo com a Autoridade de Saúde, a existência de um número muito
elevado de imigrantes e a precaridade das condições em que vivem, são fatores que
apresentam grandes desafios e podem ter consequências graves para toda essa comunidade,
mas também para todos os outros residentes, podendo, mesmo, ter repercussões negativas
no âmbito do turismo. Para responder a toda esta panóplia de situações, existe um Plano
de Saúde Pública que abrange Odemira, por estar incluída na ULSLA, existindo ainda
um outro instrumento de gestão na área da saúde – o Plano Local de Saúde – que envolve
vários parceiros locais e que foi interrompida a sua implementação no início da pandemia.

Segurança pública
No que respeita à segurança pública no Município de Odemira, e não havendo mais
dados disponíveis para análise a este respeito, foi consultado o Relatório Anual de Segurança
Interna (RASI) para os anos de 2018, 2019 e 2020, onde se pode verificar o número de crimes
cometidos por Município (fig. 3). De acordo com estes relatórios, o Município de Odemira
surge em segundo lugar no que respeita ao número de participações de crimes no distrito de
Beja, logo a seguir à capital de distrito. Entre os crimes mais comuns encontram-se o fogo
posto, a ofensa à integridade física voluntária simples, a condução de veículo com taxa de
álcool superior a 1,2 g/l, a violência doméstica, e ameaça e coação. Embora não constem
nesta estatística, tem vindo a crescer o número de queixas apresentadas às autoridades por
parte de banhistas em algumas praias do concelho devido a comportamentos atentatórios
da segurança e da privacidade levados a cabo por cidadãos estrangeiros residentes na zona.
Esta situação merece a atenção das autoridades com competência em razão da matéria e do
território, como é o caso da Polícia Marítima e da GNR.
Odemira
Ferreira do Alentejo
Aljustrel
2018

Vidigueira

2019

2020

Castro Verde
Cuba
Barrancos
0

376

200

400

600

800

1000

Fig. 3 – Crimes em 2018,
2019 e 2020 no distrito de
Beja (Fonte: RASI, 2018,
2019 e 2020).

Geografia, Riscos
e Proteção Civil

Homenagem ao Professor
doutor Luciano Lourenço
volume 2

Qualidade da água canalizada
A qualidade da água que serve uma população é também um fator da maior
importância no âmbito da saúde pública e pode influenciar a atração e fixação de pessoas.
Em Odemira, de acordo com a Câmara Municipal e com a Autoridade de Saúde,
a qualidade da água é em geral boa, pelo menos a controlada pelas autoridades. Há,
contudo, situações em que a rede de distribuição é antiga e necessita ser substituída assim
como algumas captações que também deveriam ser substituídas por outras de melhor
qualidade, seguindo, aliás, o que tem vindo a ser feito pela autarquia. É natural que um
concelho com a dimensão territorial do de Odemira tenha de fazer um maior esforço
para se fazer dotar de infraestruturas e de ser serviços públicos necessários para cobrir as
necessidades de todos os munícipes.

Qualidade do ar
Embora no dia-a-dia as populações não se preocupem com esta relevantíssima variável
da sua qualidade de vida, a verdade é que a qualidade do ar que se respira pode condicionar
a fixação ou o afastamento de pessoas de alguns territórios. A poluição atmosférica é tida,
hoje em dia, como uma das grandes preocupações a nível mundial e está diretamente
relacionada com a emissão de gases com efeito de estufa para a atmosfera. Segundo a
European Environment Agency (2021), este tipo de poluição está na origem de cerca de
400 000 mortes prematuras por ano na Europa (excluindo a Turquia), sendo considerado
o maior risco ambiental para a saúde humana neste Continente.
Relativamente a este tema, apesar de no território em estudo não existirem fontes de
poluição especialmente importantes a este respeito, a sua proximidade ao porto de Sines
e à respetiva área industrial, são fatores que suscitam preocupações. As aproximações ao
porto de Sines de milhares de navios por ano e a passagem ao largo (nos corredores
de tráfego) de muitos mais, fazem com que este tipo de poluição mereça um cuidado
especial. O impacte da navegação marítima não é despiciendo em relação à qualidade do
ar nestas zonas. Este assunto tem sido estudado a nível mundial, tendo já levado à criação
de zonas de monitorização da poluição do ar devida à navegação marítima em algumas
partes do mundo (Gouveia, 2020b). De referir que em Portugal, a Estratégia Nacional
para o Mar conta com uma medida destinada à criação de uma zona deste tipo na costa
ocidental do Continente.
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O Projeto Gestão Integrada de Saúde e Ambiente (GISA) estudou a situação da
qualidade do ar na zona do Alentejo Litoral devida ao complexo industrial de Sines, do
qual foi possível retirar importantes conclusões a este respeito nos concelhos de Alcácer
do Sal, Grândola, Santiago do Cacém, Sines e Odemira.

Principais riscos costeiros em Odemira
Para se analisarem os riscos que se podem fazer sentir, temos de ter uma base dos
acontecimentos que permitam tipificar aquelas situações, dentro das atividades que são
realizadas num determinado território. Neste caso, os dados de base analisados pertencem
à Direção-Geral da Autoridade Marítima (DGAM) que os obtém a partir dos seus órgãos
e serviços locais: as capitanias dos portos e os comandos locais da Polícia Marítima. Apesar
de muitos registos não estarem completos, e de poucos possuírem a localização exata da
ocorrência, foi possível validar 504 registos de ocorrências no espaço de jurisdição da
Autoridade Marítima – que corresponde a uma faixa costeira de 50 metros de largura
contada a partir da linha da máxima preia-mar de águas-vivas equinociais -, no período
compreendido entre 1997 e 2020. Quando se trate de águas fluviais esta faixa passa a ter
a largura de 30 metros.
Nota-se uma tendência crescente no número de ocorrências embora as variações
possam estar relacionadas com alguma falta de rigor no registo por parte dos órgãos
supramencionados (fig. 4). De qualquer forma, é de ressaltar que nos últimos anos, em
que tem havido um esforço em registar todas as ocorrências, o crescimento é notório.
Numa análise por mês, verifica-se que é nos meses de verão que há mais ocorrências
o que encontra explicação no facto de ser a altura em que mais pessoas fazem uso deste
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espaço. É também no verão que há mais feridos resultantes das ocorrências. Todavia, se
cruzarmos esta informação com o número de fatalidades ocorridas também por mês,
constata-se que o padrão não acompanha o do número de ocorrências (figs. 5 e 6). Tal
deve-se ao facto de as tipologias associadas às fatalidades corresponderem a atividades que
são desenvolvidas durante todo o ano, como é o caso da pesca lúdica apeada.
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entre 1997 e 2020 por mês (Fonte dos dados:
DGAM, 2020).
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Fig. 6 – N.º de ocorrências e feridos entre
1997 e 2020 por mês (Fonte dos dados:
DGAM, 2020).

Analisando os mesmos dados por hora do dia (fig. 7), verifica-se que é no período
entre as 12 e as 18 horas que há mais ocorrências, mais do que nos restantes períodos
em conjunto. O número de fatalidade também é maior neste período, mas há a registar
um número significativo no período das 6 às 12 horas. Em relação ao género, são os
homens que têm mais problemas no uso deste território, sendo responsáveis por 63% das
ocorrências registadas (fig. 8).
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Fig. 8 – % das ocorrências entre 1997 e 2020
por género (Fonte dos dados: DGAM, 2020).
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De seguida, apresentam-se as ocorrências por idade das pessoas sinistradas cruzandoas com o número de fatalidades – que incluem as mortes e os desaparecimentos – e os
feridos. Mais uma vez o padrão dos feridos acompanha o das ocorrências, enquanto o
das fatalidades apresenta um pico na faixa entre os 40 e os 50 anos e ainda um número
relativamente alto nas idades acima de 50 anos (fig.’s 9 e 10).
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1997 e 2020 por idade (Fonte dos dados:
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Fig. 10 – N.º de ocorrências e feridos entre
1997 e 2020 por idade (Fonte dos dados:
DGAM, 2020).

Numa análise por nacionalidade dos sinistrados – retirando os portugueses que
atingem o número de 275 ocorrências (quase 74% das mesmas) -, verifica-se que são
os alemães os que se veem envolvidos em mais ocorrências, seguidos dos espanhóis, dos
franceses, dos ingleses, dos italianos e dos holandeses (fig. 11).
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Fig. 11 – N.º de ocorrências entre 1997 e
2020 por país de origem (Fonte dos dados:
DGAM, 2020).

Analisando as ocorrências por causa provável, surge destacada a tipologia que inclui as
correntes, os agueiros, ondas e rebentação (42,7%), seguindo-se-lhe as quedas. As fatalidades
estão associadas às quedas, doença súbita, ao fenómeno do suicídio e ao afogamento (fig. 12).
380

Geografia, Riscos

Homenagem ao Professor
doutor Luciano Lourenço
volume 2

e Proteção Civil

250

45
40

200

35
Ocorrências

Mortos

Feridos

30

150

25
20

100

15
10

50

5
0
Problemas do foro cardíaco e respiratório

Contacto com águas-vivas/caravela portuguesa

Agressão/rixa

Acidente com viatura
(despiste/queda/atropelamento)

Desabamento de terra

Picada de inseto

Paragem digestiva/congestão

Saltos/mergulhos

Outras

Afogamento

Choque com embarcações e pranchas

Picadas de peixe-aranha

Subida da maré

Dificuldades a nadar

Doença súbita

Suicídio/tentativa de suicídio

Fadiga/cansaço

Doenças-outras

Desc.

Traumatismos/entorses/luxações

Queda

Correntes/agueiros/ondas/rebentação

0

Fig. 12 – N.º de ocorrências, fatalidades e feridos entre 1997 e 2020 por causa
(Fonte dos dados: DGAM, 2020).

Relativamente à consequência das ocorrências, verifica-se que 25% dos casos resultam
em fatalidades, o que corresponde a um número muito significativo.
Uma outra análise prende-se com a ocupação dos sinistrados, onde se pode constatar
que as ocupações mais perigosas são a prática da natação, seguindo-se-lhe as corridas,
passeios e caminhadas à beira-mar, e a prática balnear (fig. 13). A pesca lúdica apeada
surge em quarto lugar, mas merece uma atenção especial pela taxa de mortalidade que lhe
está associada. Repare-se que de 31 ocorrências registadas resultaram 13 fatalidades, ou
seja 42% das ocorrências nesta atividade resultam na morte dos praticantes! Em relação
aos feridos destacam-se as corridas, passeios e caminhadas, seguidos, por esta ordem, da
prática balnear, da natação, da pesca lúdica apeada e do surf.
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Fig. 13 – N.º de ocorrências, fatalidades e feridos entre 1997 e 2020 por ocupação do sinistrado.
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Finalmente, é ainda possível analisar as ocorrências por tipo de local (fig. 14). Aqui, de
acordo com os dados analisados, destacam-se as praias, primeiro as vigiadas por serem
as mais frequentadas e logo de seguida as não vigiadas, e outras ainda não incluídas nas
anteriores. Surgem depois outras zonas marítimas, as zonas de arriba e outras zonas
rochosas. Em último lugar estão as zonas fluviais/portuárias por serem mais abrigadas.
Nesta tipologia de ocorrência, há mais fatalidades nas zonas de arriba e nas praias não
vigiadas. Já os feridos acontecem mais nas praias vigiadas e não vigiadas, embora também
nas zonas marítimas e em zonas de arriba (fig.’s 15, 16 e 17).
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Fig. 14 – N.º de ocorrências, fatalidades e feridos entre 1997 e 2020 por tipo de local da
ocorrência (Fonte dos dados: DGAM, 2020).

Fig. 15 – Ocorrências entre
1997 e 2020 (Fonte dos
dados: DGAM, 2020).
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Fig. 16 – Ocorrências na pesca
lúdica apeada (Fonte dos dados:
DGAM, 2020).

Fig. 17 – Fatalidades e feridos
(Fonte dos dados: DGAM,
2020).
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Resposta à emergência (socorro)
Quando a prevenção e o cuidado falham, é preciso existirem estruturas e mecanismos
de resposta a acidentes e incidentes ocorridos com pessoas e bens. Existem, por isso,
diversas entidades com responsabilidades nesta matéria, enquadradas no âmbito da
proteção civil, embora algumas possuam responsabilidades específicas que podem não
estar incluídas diretamente neste contexto, como é o caso da Autoridade Marítima no que
respeita à busca e salvamento marítimo.
Em termos de estruturas de resposta a acidentes neste Município, existe a Autoridade
de Saúde, a Proteção Civil Municipal, duas Corporações de Bombeiros Voluntários,
em Odemira e em Vila Nova de Milfontes, a Capitania e o Comando Local da Polícia
Marítima de Sines, uma estação salva-vidas em Vila Nova de Milfontes com meios
operacionais que são usados especialmente no verão, o INEM e destacamentos territoriais
da GNR em Odemira, Milfontes e São Teotónio.
Existem também três associações de nadadores-salvadores que embora tenham
como função trabalhar na época balnear, também podem contribuir para o socorro
em algumas situações específicas, a pedido das autoridades competentes (Resgate,
Seagull Rescue e Guardião).
O Serviço Municipal de Proteção Civil é responsável pela execução das competências
definidas para os serviços ou gabinetes municipais de proteção civil que incluem todo
o tipo de situações de emergência que se façam sentir no concelho e de acordo com o
disposto no Plano Municipal de Emergência.
Responsáveis dos bombeiros de Vila Nova de Milfontes apontam o verão como um
período de maior trabalho devido ao grande aumento da população que tem origem nas
excelentes condições naturais desta região e também a alguns eventos que têm lugar nos
meses estivais. Destacam ainda a necessidade de se gerir adequadamente a segurança dos
caminhos pedestres junto ao mar devido ao risco de queda, de insolações, desorientação e
dificuldade na localização das vítimas.
De referir que, de acordo com o disposto na Lei de Bases da Proteção Civil e na Diretiva
Operacional Nacional n.º 1/2010, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção
Civil, no espaço de jurisdição da Autoridade Marítima, já identificado, a coordenação de
todas as ações de proteção civil cabe ao capitão do porto e comandante local da PM de
Sines, que usará os meios próprios e os de todas as entidades com capacidade para tal nas
ações que for necessário realizar naquele espaço.
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Conclusões
O Município de Odemira apresenta excelentes condições para o turismo e para a
fixação de imigrantes que vêm trabalhar na agricultura e noutras atividades que permitem
o teletrabalho. Este facto traz preocupações para as autoridades locais que têm sob sua
responsabilidade a garantia da segurança de todos. Num Município onde, como se percebe,
existe uma consciência ambiental e de segurança muito vincada, tem de se continuar
a apostar no tratamento de todas as águas residuais, evitando esgotos de indústrias ou
de outras explorações, nomeadamente agrícolas ou pecuárias, que possam poluir o meio
ambiente, especialmente os recursos hídricos.
Na área da saúde pública, deve ser continuado o esforço em curso para a criação de
condições que permitam a todos o acesso à saúde, ainda que seja necessário levar a cabo
ações de sensibilização e educação junto da população mais esquiva, ou menos consciente
da necessidade de todos colaborarem para um bem maior que é a saúde de todos.
No âmbito dos riscos costeiros, percebe-se que, à semelhança do resto do País, a época
balnear – e o verão de um modo geral – é o período onde há mais problemas e onde
se deve investir a todos os níveis para minimizar estes riscos. É de salientar a tipologia
dos acidentes relativos à pesca lúdica, pois é a ocupação que causa mais fatalidades em
Odemira. Embora a sensibilização para este problema deva ser feita a nível nacional, as
autoridades locais podem aqui ter um papel ativo neste particular.
Na segurança balnear deve ser continuado o que tem sido feito para garantir boas
condições aos banhistas nas praias e nos alojamentos onde se instalam.
Ressalta-se a utilidade de já existirem alguns documentos relevantes com aplicação
neste contexto, como é o caso do Plano Municipal de Proteção Civil, a Estratégia
Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas (2016) e o Plano Municipal para a
Integração dos Imigrantes (2020).
O desenvolvimento de uma App com tudo o que se relaciona com as atividades e
usos da zona costeira, ou a inclusão e novos conteúdos na App “Descubra Odemira”,
poderá ajudar a conhecer melhor os riscos que se fazem sentir neste território com vista
a minimizá-los.
Também o desenvolvimento de ações de sensibilização e educação cívica nas escolas
e em outras estruturas sociais do concelho poderia contribuir para a minimização destes
riscos, assim como a realização de sessões destinadas, especificamente, a imigrantes para os
enquadrar socialmente a respeito das questões de segurança no Município, onde poderão
ser incluídas matérias sobre comportamento nas praias e em toda a zona costeira.
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Resumo
A atual emergência climática exige não só a implementação de ações de mitigação,
bem como o reforço urgente de estratégias de adaptação nos territórios particularmente
vulneráveis às consequências das mudanças dos padrões climáticos. Considerando o seu
caráter sistémico, advoga-se que os modelos de gestão de riscos podem contribuir significativamente no sucesso dos processos de adaptação. Assim, e tendo por base os modelos de
gestão do risco, salientam-se os objetivos fundamentais para a consolidação das ações de
adaptação às alterações climáticas. Com base nestes, sugere-se um modelo territorial de
gestão do risco baseado em dez questões principais, no contexto das alterações climáticas,
para o território Português, que consiste em quatro espaços-risco com características específicas para planeamento, aplicação e monitorização das ações de adaptação.
Palavras-chave: Alterações climáticas, gestão do risco, gestão territorial.

Abstract
Territorial risk management in the adaptation to climate change. The current climate
emergency requires not only the implementation of mitigation actions, but also the
urgent strengthening of the adaptation strategies in territories that are particularly
vulnerable to the consequences of the changes in climate patterns. Considering their
systemic character, it is argued that risk management models can significantly
contribute to the success of the adaptation processes to climate change. Therefore, and
based on risk management models, the fundamental objectives for the consolidation
of adaptation actions towards climate change are stressed. Based on ten key-questions,
a territorial risk management model is suggested, for the Portuguese territory, which
consists of four risk spaces with specific characteristics for planning, implementing
and monitoring actions to adapt to climate change.
Keywords: Climate change, risk management, territorial management.
DOI: https://doi.org/10.34037/978-989-9053-06-9_1.2_27
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Introdução - Políticas de Adaptação às Alterações Climáticas
O Relatório do Fórum Económico Mundial de 2021 (WEF, 2021) refere que não existe
margem de complacência para os desafios de adaptação e para as ações estruturais associadas
às mudanças climáticas e à contínua degradação dos recursos ambientais globais.
Mesmo mantendo os cenários das alterações climáticas, os modelos acentuam
uma tendência global de aumento dos desastres naturais no futuro previsível, com a
necessidade da implementação de medidas de mitigação para reduzir os impactos nas
populações humanas (CRED, 2015). Contudo, como refere o WEF (2017), atualmente as
estratégias de mitigação já não são suficientes para lidar com as mudanças do clima, sendo
fundamental reforçar as medidas de adaptação. Por sua vez o Quadro de Referência de
Sendai (UNISDR, 2015) apresenta como metas globais, reduzir o número da população
afetada pelas catástrofes, assim como reduzir as perdas económicas, infraestruturais e as
interrupções nos serviços básicos, através do aumento da sua resiliência.
A Estratégia de Adaptação da UE às Alterações Climáticas (EU/COM, 2013)
destaca a necessidade de medidas de adaptação, através de ações antecipadas, planeadas
e coordenadas, valorizando os impactos na interrupção nas cadeias de suprimentos ou
acesso a bens e recursos, energia e alimentos, também aqui, baseada na construção de
estratégias coerentes e coordenadas a nível local, regional, nacional e da EU.
Por sua vez o Relatório Climate Change Adaptation - Research, Science and
Innovation (EC, 2018), refere que a resposta às alterações climáticas exige formas de
decisão consolidadas a todos os níveis e, em conformidade com o Acordo de Paris. Neste
sentido aponta-se que uma melhor avaliação do impacto e das vulnerabilidades associadas
aos cenários de alterações climáticas trazem grandes benefícios para a UE e os seus cidadãos
A União Europeia na Agenda de Investigação e Ciência e Inovação para a mitigação
das Alterações Climáticas (EU, 2018) faz a ligação entre as medidas de adaptação às
alterações climáticas e a redução do risco de desastres por forma a limitar o impacto de
eventos climáticos extremos e para prevenir catástrofes com a perda de vidas e de meios
de subsistência.
No contexto de Portugal, o Relatório para o Desenvolvimento Sustentável (RP-MNE,
2017), apresenta as prioridades e as orientações estratégicas nacionais para a Agenda
2030, onde se reforça o esforço nacional para o cumprimento de todos os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável, através de uma visão integrada e global de promoção do
desenvolvimento, evitando a compartimentação de políticas, onde as respostas para as
alterações climáticas (adaptação e mitigação) devem promover uma economia resiliente,
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competitiva e de baixo carbono. Reforça-se, assim, a valorização das componentes de
adaptação às alterações climáticas nas políticas públicas e setoriais, incluindo as de
ordenamento do território, de desenvolvimento urbano sustentável e das cidades, de
gestão dos recursos hídricos, entre outros.
A proposta estratégica do PNPOT (DGT, 2018) aponta que Portugal em 2030 será um
território mais vulnerável tendo em conta os fatores de mudança associados às alterações
climáticas. Por sua vez a Estratégia Nacional para uma Proteção Civil Preventiva (DR,
RCM n.º 160/2017), enquanto instrumento de orientação para a Administração Central
e Local, pretende, em articulação com os demais instrumentos, planos e programas de
ação setoriais, valorizar a vertente preventiva da proteção civil como fator determinante
para a atenuação das vulnerabilidades existentes e para o controlo do surgimento de
novos elementos expostos a riscos coletivos. Evidenciam-se desta forma, os objetivos
anteriormente traçados pela Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas
2020 (DR, RCM n.º 24 de 2010), em que assentam os esforços de adaptação aos efeitos
das alterações climáticas, através de soluções baseadas no conhecimento técnico-científico
e em boas práticas, e da melhoria da investigação sobre as alterações climáticas, riscos,
impactos e consequências. Consubstanciam-se, desta forma, parte das prioridades
estratégicas da Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável (DR, RCM n.º
109/2007), onde emerge o crescimento económico baseado no uso da energia e dos
recursos naturais e forma a reduzir o impacto no ambiente, a necessidade de afirmação de
sociedade e uma economia preparadas para tirar partido das tecnologias da informação
e comunicação, a importância de uma gestão integrada da água e seu aproveitamento
eficiente a par de cidades atrativas, acessíveis e sustentáveis, o desenvolvimento de
atividades agrícolas e florestais de base sustentável, compatibilizadas com a conservação
da natureza e a valorização da paisagem, a necessidade de conservação da natureza e da
biodiversidade em articulação com as políticas sectoriais e de combate à desertificação,
bem como a relevância de uma gestão dos riscos naturais e tecnológicos mobilizando a
participação da população interessada.

Transformações na Gestão da Adaptação às Alterações Climáticas
A adaptação às mudanças climáticas pode ser vista como o ajuste de um sistema
para moderar os impactos das mudanças climáticas, e simultaneamente uma forma para
encontrar novas soluções para lidar com as consequências (Adger et al., 2003).
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Segundo Termeer et al. (2017) as mudanças transformacionais associadas aos riscos
climáticos, presentes e futuros, requerem cada vez mais uma resposta social, sendo
caracterizadas por três dimensões - profundidade, abrangência e velocidade, onde a
profundidade se refere ao nível de mudança, a abrangência à escala daquilo que deve ser
mudado, a velocidade ao período para que a mudança possa ser alcançada.
Segundo o Painel Internacional para as Alterações Climáticas (IPCC, 2014), o 5º
Relatório conclui de forma clara que as alterações climáticas têm inequivocamente origem
antropogénica e que os modelos climáticos permitem afirmar que a manutenção de
emissões de gases de efeito estufa irá acentuar o aquecimento global, com efeitos de longa
duração em todos os componentes do sistema climático.
O Relatório Especial do IPCC sobre a Gestão de Riscos de Eventos Extremos e Desastres
para a Adaptação às Mudanças Climáticas (IPCC, 2012) e o decreto formal da comunidade
científica para o atual estado de emergência climática (Ripple et al., 2020) salientam a
necessidade de uma mudança qualitativa, que envolva mudanças de paradigma, a alteração
das perceções e significado, bem como de normas e valores subjacentes, a reconfiguração de
redes sociais e de padrões de interação, de mudanças nas estruturas de poder e na introdução
de novos arranjos institucionais e de marcos regulatórios.
Por sua vez a vulnerabilidade social aos riscos associados às mudanças climáticas
parece exacerbar os desafios sociais e económicos em curso, especialmente para aquelas
partes da sociedade que dependem de recursos que são sensíveis às mudanças climáticas
(Adger et al., 2003).
Para Jones & Preston (2013) os modelos de gestão de riscos parecem ser uma forma
abrangente e apropriada para avaliar os progressos na adaptação às mudanças climáticas. A
evolução das questões principais em torno das alterações climáticas, nomeadamente entre
a Conferência de Toronto, em 1986, os resultados dos 1.º ao 5.º Relatórios de Avaliação do
Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, entre 1990 e 2014, bem como as
formas de avaliação e os instrumentos necessários em cada momento de análise (Tabela I).
Atualmente discute-se a necessidade de se associar à complexidade da ciência do clima,
as diferenças de valores e visões de mundo, através de formas de participação coletivas e
de decisão deliberativa, de forma a envolver os cidadãos na compreensão do problema
(Romsdahl et al., 2018), ou possibilitando aos atores sociais a formulação de políticas e
ações (Areia et al., 2019).
Na Agenda de Investigação e Inovação da EU (EU/COM, 2018), com aplicação à
mudança climática, aponta-se que a transferência de conhecimento deve desenvolver-se
segundo níveis de horizontalidade, na partilha e no reconhecimento de interações entre
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a ciência e a política, e segundo níveis de verticalidade com articulação de escalas de
intervenção. Salienta-se a necessidade de desenvolvimento científico que responda aos
decisores políticos, que reforcem a interação científica em redes, a articulação de interesses
com os setores de atividade, a capacitação de agentes operacionais e de resposta, assim
como, a capacitação e comunicação com os indivíduos e comunidades.
Tabela I - Questões principais e formas de análise.
Evolução

1986

Perguntas sobre as
alterações climáticas
(AA)

Formas de avaliação do
risco e métodos

Recursos e modelos

São as AA um problema?

Levantamento do
problema, identificação
do risco Análise de
sensibilidade

Avaliação incremental de
variáveis

Quais são os potenciais
impactos?

Análise do risco Definição
de cenários

Criação de modelos de
multivariáveis a escalas
globais e regionais

Como nos podemos
adaptar?

Avaliação do
risco Avaliação da
vulnerabilidade e do grau
de risco

Validação e
compatibilização de
modelos a diferentes
escalas

Que medidas de
adaptação são mais
efetivas?

2021

Gestão do risco e os
modelos de decisão

Qual o grau de
implementação das
medidas?

Implementação e
monitorização de medidas

Como podemos tornar as
medidas mais flexíveis e
aceites?

Deliberação estratégica e
participação

Criação de modelos
dinâmicos e avaliação
de probabilidade
condicionada
Instrumentos de
monitorização e de
avaliação de desempenho

Criação de modelos
participativos e
de estratégias de
comunicação
Fonte: a partir de Jones & Preston, 2013.

Os processos de avaliação e da adaptação climática configuram-se em dois domínios.
O domínio de produção de conhecimento contribui com a dimensão da ciência climática
e com a avaliação dos impactos decorrentes dos forçadores, os quais são suportados por
dimensões de capital social, recursos e pelas diversas formas de conhecimento. A decisão
e a implementação de ações de adaptação são determinadas por ações de decisão que
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condicionam a reconfiguração do conhecimento abstrato e substantivo, e impõem a
monitorização e avaliação das ações (fig. 1).

Fig. 1 - Domínio de produção e gestão de conhecimento para a implementação de ações de
adaptação às alterações climáticas.

Questões Chave para a Gestão do Risco no contexto das Alterações Climáticas
De acordo com a Agenda de Investigação e Inovação (FCT, 2020) é fundamental um
olhar crítico na análise e compreensão das cadeias de interações complexas entre os sistemas naturais e humanos (processos biogeofísicos e socioeconómicos) relacionados com as
alterações climáticas.
A sistematização dos referenciais de ciência a partir de bases de dados de projetos
de investigação e de instrumentos de desenvolvimento da EU e dos Estados membros
permite identificar 10 questões-chave para consolidação das ações de adaptação às
alterações climáticas.
São assim, questões-chave:
1 - A redução da vulnerabilidade dos indivíduos e comunidades, nomeadamente das
características e dos comportamentos que contribuem para a rotura do contexto de vivência
e da redução da qualidade de vida, bem como os recursos da comunidade que lhes permitem
lidar e responder aos eventos prejudiciais decorrentes das alterações. Procura-se assim,
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incrementar a capacidade de suporte, enquanto conjunto de infraestruturas territoriais
que permitem reagir em caso de desastre ou disrupção, suportando a recuperação;
2 – A construção de respostas e ações centradas nos utilizadores e beneficiários, visando
desenvolver recursos para a previsão e aviso prévio, bem como para resposta em tempo
real. Procura-se, por exemplo, o desenvolvimento de aplicativos para a monitorização
da saúde e das respostas aos efeitos de temperaturas extremas ou ao surgimento de
doenças tropicais ou epidémicas/pandémicas;
3 – A identificação, classificação e avaliação da resiliência das infraestruturas fundamentais
e vitais para o normal funcionamento da sociedade, do acesso a funções sociais,
económicas, ambientais e de soberania, bem como a definição dos limiares de
funcionamento aceitáveis, das condições redundantes para situações de disrupção,
crise ou desastre associados ao clima ou a eventos extremos;
4 – A implementação de soluções tecnologicamente evoluídas baseadas na imagem,
permitindo de forma rápida aceder a dados, imagens e informações de forma remota,
a registos de monitorização de forma contínua, a cartografia de dados em tempo real,
ou à obtenção e visualização de imagens a partir de veículos/meios não tripulados
(aéreos, terrestes ou aquáticos);
5 – O desenvolvimento de ações de foco local, permitindo a construção de respostas com
incidência local, a monitorização in situ, o alerta e comunicação para condições em
tempo real, a disseminação de mensagem de aviso significativo e alerta para pessoas
em risco, a construção de plataformas de tomada de decisão envolvendo os atores
locais, ou centrada em grupos de risco;
6 – Avaliar de forma multi-escalar os agentes e vetores de degradação da saúde pública, as
pragas e outros elementos nocivos bióticos, considerando desde escalas transnacionais
a escalas locais, para a identificação dos agentes e condições de contexto que permitam
o desenvolvimento, propagação e de agentes nocivos. Assim como a implementação
de mecanismos transnacionais de natureza legal, normativa para a prevenção e redução
e mitigação do risco, ou para a gestão dos recursos hídricos;
7 – O envolvimento das partes interessadas nas ações de adaptação, bem como o
desenvolvimento de comunicação do risco e de envolvimento público através de
formas participativas, para a produção de decisões deliberativas;
8 – O acesso a recursos naturais em quantidade e qualidade, bem como a gestão destes
de forma sustentável, nomeadamente sobre as interações do clima com os recursos
solo e água, e consequências sobre os ecossistemas. Avalia-se, por exemplo, o acesso,
exploração e disponibilização de recursos hídricos superficiais e subterrâneos, as
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técnicas de gestão eficientes da água, as ações de proteção ou recuperação de solos
degradados, o acesso e preservação dos sistemas agrícolas e piscícolas, bem como de
bancos ativos ou de germoplasmas;
9 – Planeamento e gestão de forma adaptativa, com a reconversão de padrões de cultivo,
apostando em culturas mais resistentes a processos climáticos ou meteorológicos
extremos, bem como o desenvolvimento para a floresta de ações de gestão de espécies
e de organização dos espaços, de prevenção do fogo e de outras ameaças abióticas
e bióticas, promovendo o desenvolvimento de modelos de gestão sustentáveis
centrados no aumento da resiliência das espécies e da vitalidade fitossociológica. São
ainda exemplos de gestão adaptativa o planeamento territorial do risco para cheias e
inundações, à escala da bacia hidrográfica, ou o desenvolvimento de ferramentas de
eficiência no acesso à energia e na climatização;
10 – Caracterização de espaços sensíveis ou de transição e interface para gestão das inter-relações
complexas, onde se incluem as áreas costeiras, estuarinas e as cidades, nomeadamente os
espaços periurbanos, rururbanos ou degradados. Constituem exemplo o apoio à decisão
para as áreas costeiras relativamente à subida do nível médio do mar, tempestades e galgamentos e inundações (medidas infraestruturais, opções baseadas na natureza, recuo programado, entre outras). Na gestão do espaço da cidade procura-se a articulação das infraestruturas verde-azul-cinzenta, com a gestão do ciclo urbano da água, o planear a estrutura
permeável ou as ilhas de calor, bem como os indicadores de conforto individual ou coletivo.
A análise destas dimensões e a expressão territorial faz emergir focos para a gestão do
risco associado às mudanças climáticas em Portugal, nas quais as medidas de adaptação
são estruturantes.

Objetivos de ação territorial na Adaptação às Alterações Climáticas em Portugal

No estudo foram representados os focos para Portugal e as questões-chave que os
suportam, os quais se traduzem em quatro espaços-risco para as medidas de adaptação às
alterações climáticas (fig. 2).
As questões-chave determinam a criação e articulação de ações de adaptação às
alterações climáticas, nomeadamente as que assegurem a qualidade de vida e a segurança
da cidade, refletindo as condições de vulnerabilidade social, a exposição a vetores nocivos
de origem externa, ou a necessidade de preparação para a resposta a acidentes naturais ou
394

Geografia, Riscos
e Proteção Civil

Homenagem ao Professor
doutor Luciano Lourenço
volume 2

Fig. 2 - Espaços de gestão do risco no contexto das alterações climáticas em Portugal e as
questões-chave que os suportam.

tecnológicos, nomeadamente com forçadores atmosféricos e meteorológicos, ou gerindo
o ciclo urbano da água e o conforto térmico.
Em Portugal as zonas costeiras e os espaços de interface são territórios sensíveis e
de interpelações complexas onde a exposição aos eventos meteorológicos e à mudança
climática determina maiores graus de exposição e perdas, nomeadamente associadas a
infraestruturas críticas, onde se registam conflitos de interesses e divergências nas medidas
de mitigação do risco. Estes podem ser considerados espaços que necessitam de uma
gestão adaptativa onde os processos participados e deliberativos para as ações de mitigação
são essenciais.
A caracterização dos processos de perigo associados aos eventos meteorológicos
extremos, a sua espacialização e análise da exposição e vulnerabilidade são determinantes
para um planeamento adaptativo e onde as respostas de aviso e alerta sejam eficazes e
pensadas para os utilizadores ou grupos de risco. As estratégias de adaptação às alterações
climáticas devem incluir ações de prevenção e redução do risco para estes eventos, bem
como das respostas de emergência e mitigação a implementar.
Os espaços rurais como fonte de recursos e de sistemas naturais permitem assegurar o
acesso a bens como a água e alimentos, mas também os serviços de ecossistemas. A preservação
e o planeamento adaptativo de base sustentável são essenciais para assegurar a qualidade
dos espaços agrícolas, florestais ou naturais, onde as medidas de redução dos impactos das
alterações climáticas são determinantes, quer à escala local, quer a escalas menores.
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Conclusão
Seguindo as orientações da Estratégia de Adaptação da UE às Alterações Climáticas
(EU/COM, 2013) parece evidente a necessidade de implementar ações adaptativas,
antecipadas e coordenadas para gerir os riscos associados às alterações climáticas.
Uma análise das estratégias e dos referenciais de políticas públicas, assim como
dos impactos económicos, sociais e culturais que decorrem das mudanças climáticas,
determinam 10 questões-chave a que as ações de adaptação às alterações climáticas devem
dar resposta.
A aplicação destas dimensões em Portugal fazem emergir quatro focos, ou espaçosrisco, onde devem ser implementadas ações específicas de adaptação às alterações
climáticas.
As ondas de calor, os incêndios rurais, a seca, as temperaturas extremas, as cheias e
inundações fluviais, a erosão costeira e os galgamentos, a importação de vetores nocivos,
as epidemias/pandemias, o desconforto térmico, a ineficiência energética, ou a gestão do
ciclo da água e dos alimentos são em Portugal problemas que as alterações climáticas irão
amplificar.
Decorrem assim, quatro espaços com características específicas para planeamento,
aplicação e monitorização de ações de adaptação às alterações climáticas: as cidades
enquanto espaços urbanos fortemente modificados e vulneráveis; os espaços rurais
enquanto fonte de recursos e serviços essenciais; a zona costeira ou os espaços de interface
urbano/rural enquanto espaços com dinâmicas de interação e de conflitos de interesses; os
espaços de suscetibilidade a eventos meteorológicos extremos, pela severidade e exposição
dos mesmos.
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Resumo
Analisa-se neste texto o papel dos observatórios sociais na democratização de
conhecimentos e saberes sobre desastres e catástrofes, e a influência desse aporte nos
processos de mobilização dos habitantes e na gestão da RRD. Aponta-se que um dos
principais elementos fomentadores das práticas sociais em tais contextos se refere ao
acesso à informação qualificada e acessível. Ao se considerar as lacunas existentes nesse
campo, identifica-se a atuação a partir de observatórios sociais como forte estratégia
de enfrentamento à ausência ou insuficiência de informações.
Palavras-chave: Democracia, informação, catástrofes.

Abstract
Social observatories in the process of reducing risks, disasters and catastrophes. This text
analyzes the role of social observatories in the democratization of knowledge about
disasters and catastrophes, and the influence of this contribution in the processes of
mobilization of the inhabitants and in the management of DRR. The note that one of
the main elements that foster social practices in such contexts refers to access to qualified
and accessible information. When considering the existing gaps in this field, the
performance from social observatories is identified as a strong strategy for coping with
the absence or insufficiency of information.
Keywords: Democracy, information, catastrophes.
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Introdução
A realidade da recorrência dos desastres e catástrofes, tanto em relação aos locais onde
ocorrem, quanto ao impacto que os caracteriza (inundações, terremotos, incêndios...), não
é novidade para os atingidos, para os pesquisadores, tãopouco para os gestores públicos,
apesar de muitos ainda persistirem no discurso de que são eventos naturais imprevisíveis.
As perdas nas suas mais variadas nuances continuam ditando a história de muitas
famílias, situação esta que lastimavelmente possui indicativos de ser cada vez mais
frequente e extrema, conforme aponta o IPCC (2013).
Na busca de uma possível transformação dessa realidade, eclodem mobilizações
populares, seja pelo direito à moradia segura, pelo reparo das perdas, ou mesmo por
justiça. Um dos elementos que possibilita esse processo de mobilização social e pressão
em busca da concretização das ações necessárias nesses contextos, diz respeito ao acesso a
dados e informações qualificados.
Além disso, para o planejamento e gestão em desastres e catástrofes, a produção e
socialização de conhecimentos e saberes é fundamental. O próprio documento do Marco de
Sendai aponta a todo momento para a importância do compartilhamento de informações
qualificadas como meio para a efetiva redução dos riscos e desastres (RRD) – informações
estas detalhadas, “[…] de fácil acesso, atualizadas, de fácil compreensão, com base científica e
não confidenciais, complementadas por conhecimentos tradicionais” (UNISDR, 2015).
Nosso objetivo neste texto é trazer reflexões sobre o papel dos observatórios sociais na
democratização da informação sobre desastres e catástrofes, e como isso influencia nos
processos mobilizatórios populares e na gestão da RRD. Para tanto, realizamos pesquisa
bibliográfica e documental, especialmente a partir dos diários de pesquisa. Identificamos
que os processos mobilizatórios populares, assim como a atuação profissional em contextos
de desastres, encontram-se estreitamente vinculados à necessidade de acesso à informação
qualificada, sendo os observatórios sociais um meio estratégico para esse fim.

Os observatórios como meios de democratização do acesso a conteúdos.
A luta pela democratização dos espaços e ações governamentais ocupa um dos principais
espaços da arena política, passando por altos e baixos ao longo da história. Entendida enquanto
um regime político no qual o poder deve ser distribuído equitativamente entre o povo, a
democracia expressa uma relação distinta entre os que governam e os que são governados.
400

Geografia, Riscos
e Proteção Civil

Homenagem ao Professor
doutor Luciano Lourenço
volume 2

Efetivamente, a democracia se materializa a partir da presença “[...] das condições
sociais e institucionais que possibilitam ao conjunto dos cidadãos a participação ativa na
formação do governo e, em consequência, no controle da vida social” (Coutinho, 2005). Em
outras palavras, para que a democracia seja efetiva é preciso que haja condições para seu
exercício, como a democratização de fontes de informações relacionadas aos processos de
tomada de decisão.
O acesso à informação, portanto, é um meio fundamental para o exercício da
participação popular, o que consequentemente fomenta o controle social, posto que “[...]
a efetivação da democracia envolve a capacitação do povo para o exercício do poder que lhes
pertence, o que desde logo supõe o contato com as mais diversificadas informações por meio do
pluralismo informativo” (Stroppa, 2010, p. 134). Nesse sentido, o real acesso à informação
está diretamente vinculado a um estado mais democrático.
“[...]o direito à informação constitui um indicador significativo dos avanços
em direção a uma democracia participativa: oponível ao Estado, comprova a
adoção do princípio da publicidade dos atos administrativos; sob o ponto de
vista do cidadão, é instrumento de controle social do poder e pressuposto da
participação popular, na medida em que o habilita para interferir efetivamente
nas decisões governamentais e, se analisado em conjunto com a liberdade de
imprensa e banimento da censura, também funciona como instrumento de
controle social do poder” (Graf, 2002).
Um dos elementos que têm contribuído para essa ampliação do espaço de acesso às
informações, e participação social, são as novas mídias digitais. Representadas por fóruns,
redes sociais, blogs, dentre outros, as mídias digitais vêm contribuindo para o rompimento
com o monopólio da comunicação, permitindo novos arranjos de produção e difusão do
saber, além da transposição de barreiras mediante o avanço tecnológico (Piana, 2007), a
exemplo das tecnologias voltadas à acessibilidade.
Aqui trataremos especificamente de um tipo de mídia digital, a saber, os observatórios
sociais. Ao falarmos em “observatório” a imagem mais comum que pode vir à mente é a de
um local físico, com formato bastante característico e de onde podemos observar eventos
terrestres e espaciais.
Todavia, o modelo a que nos referimos é o de observatórios sociais, os quais
normalmente possuem uma interface digital com seus pesquisadores e usuários, não
estando limitados a um local físico, mas com possibilidade de serem acessados de qualquer
401

Antenora Maria da Mata Siqueira e Luana Fernandes dos Santos Azeredo
Os observatórios sociais nos processos de redução dos riscos, desastres e catástrofes

parte do mundo via internet. Além disso, esses observatórios não estão associados aos
estudos espaciais, mas contemplam outras diferentes frentes de pesquisa como o urbano,
a saúde e até o meio ambiente. A criação de observatórios está ligada à
“[...] creciente toma de conciencia de la necesidad de realizar de una manera
permanente y sistemática la evaluación de una situación o de un fenómeno dado.
Son organismos auxiliares, colegiados y de integración plural que deben facilitar
una mejor información a la opinión pública y propiciar la toma de acciones
concretas por parte de las autoridades responsables. En este sentido, se constituyen
en instituciones que refuerzan la democracia y la práctica de los derechosy las
libertades, promoviendo de este modo el acercamiento de los ciudadanos a los que
ostentan legítima y legamente el poder” (Maiorano, 2003).
Os observatórios sociais são considerados espaços de ciência (Colombo Junior, Aroca,
Silva, 2016), que combinam múltiplas estratégias de produção e divulgação permanente de
informações sobre análise, acompanhamento e avaliação de diferentes questões no âmbito social,
económico, ambiental, político e cultural, seja de uma cidade, região, país ou conjunto de países.
Concordamos com García, Ocampo e Saldarriaga (2018) ao afirmarem que os
observatórios são “[…] espacios de interacción del conocimiento científico y académico con el
conocimiento común o empírico de los habitantes”, além de fomentarem o desenvolvimento
de instrumentos de gestão pública.
Ao analisarem 77 observatórios de mídia de 23 países, Rebouças e Cunha (2010)
criaram uma classificação a partir das ações e características dos observatórios que
podem figurar de modo específico ou associados. Em síntese, os autores classificaram os
observatórios da seguinte forma: de observação; de fiscalização; de reflexão; de informação;
e de intervenção. Os autores destacaram também elementos característicos do trabalho
com observatórios que se relacionam à democracia. São eles as liberdades de pensamento,
de associação, de expressão e de informação, bem como a divulgação e a reflexão acerca da
preponderância da comunicação na esfera pública, características dos observatórios que
somente são possíveis em regimes democráticos.
Em consonância, acrescentamos que tal contexto possui uma via de mão dupla, posto
que os regimes democráticos apresentam melhores condições de se trabalhar com esse
modelo de produção e compartilhamento de conteúdo, ao mesmo tempo em que esse
tipo de trabalho fomenta o direcionamento governamental para uma perspectiva mais
democrática, já que, como vimos, o acesso a determinados conteúdos é determinante para
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a formação política da sociedade e sua intervenção na vida pública.
Os observatórios sociais vêm ganhando espaço no Brasil, principalmente considerando
as insatisfações populares com os diversos casos de corrupção na política. Foram criados,
por exemplo, observatórios das contas públicas, já tendo ocorrido em 2018 o “I Encontro
Internacional de Observatórios: Cidades, Governança, Controle Social e Gestão Pública”.
Outro modelo que vem ganhando espaço são os dos observatórios voltados a estudos
ligados às expressões da questão social, como o caso do “Observatório das Metrópoles”,
“Observatório

de

Favelas”,

“Observatório

do

Conhecimento”,

“Observatório

Interinstitucional Mariana – Rio Doce” e “Observatório COVID-19”.
Ao deslocarmos nossa análise para os observatórios do campo acadêmico no Brasil,
identificamos que atuam principalmente: em projetos de pesquisa/extensão; na articulação
de diferentes grupos de pesquisa em uma mesma universidade ou em várias universidades
e institutos; na construção de plataformas de trabalho, em geral materializadas em um
site; e na formação de jovens pesquisadores e grupos sociais.
De modo geral, cada um possui seu objetivo e forma de atuação, elementos que
determinarão o potencial que possuem no estímulo ao acesso a conteúdos diversos, além da
capacidade de fomentar a cooperação social. Quando voltados aos reais interesses sociais,
portanto, o ciberespaço representa a superação das mídias tradicionais e restritas, antes
tomadas como espaços consagrados de produção e divulgação de dados e informações.

Os desafios e as possibilidades para o campo acadêmico
Considerando a oportunidade de atuação no campo virtual, chamamos a atenção para
a importância de as Universidades articularem seus trabalhos de pesquisa e extensão, com
observatórios sociais. Articulação essa defendida por nós a partir de um direcionamento
político claro, voltado para a contribuição ao real enfrentamento das expressões da questão
social a partir de uma perspectiva crítica. Tal relação mostra-se ainda mais relevante na
atualidade, considerando o movimento negacionista em ascensão, o qual transfere para
terceiros a posição do desinformado, do alienado e do acomodado.
Danowski (2012) explica que há vários tipos de negacionismos e negacionistas. São
distintas, por exemplo, as suas raízes, os modos de se apresentarem em sociedade e seus
condicionantes. Assim, são identificados como casos isolados, individuais, ou mesmo
grupos estrategicamente organizados – ligados principalmente às empresas e grupos
políticos –, com forte influência midiática e fácil espraiamento sobre as camadas sociais.
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Tal movimento apesar dos seus efeitos negativos, tem despertado o campo da ciência
para a necessidade de criar canais eficazes de comunicação com a sociedade em geral. Ao
longo do período da pandemia da Covid-19, por exemplo, inúmeras foram, e ainda estão
sendo as iniciativas de pesquisadores e profissionais técnicos no sentido de comunicar a
ciência de modo diferenciado, em uma verdadeira guerra contra o discurso de minimização
dos danos provenientes da doença, contra as falsas informações e a naturalização desse
contexto – tanto sobre suas causas, quanto sobre as ações necessárias ao seu enfrentamento
por parte das autoridades responsáveis.
Considerando isso, destacamos que o trabalho a partir de observatórios sociais tem
contribuído para o enfrentamento desses desafios postos à ciência. Primeiramente,
como já mencionado, a busca por novas formas de comunicação com a sociedade tem
sido primordial, tanto em relação à diversidade dos meios de comunicação, como na
construção de uma outra linguagem.
Alguns observatórios funcionam, inclusive, como plataformas colaborativas onde a
produção do conteúdo ocorre mediante dados e informações enviados, por exemplo,
pela própria população. Essa experiência ao aproximar a academia e o saber popular
acaba contribuindo para a criação de uma consciência social acerca dos reais problemas
enfrentados, fragilizando, assim, a influência negacionista.
Os observatórios também apresentam a possibilidade de autonomia e capilaridade,
favorecendo um maior entrosamento com as comunidades, o direcionamento a novos
objetos de pesquisa, além da qualificação do olhar do pesquisador para questões antes
negligenciadas, ou indevidamente minimizadas por outros. Se considerarmos os trabalhos
dos grandes grupos de pesquisa, por exemplo, identificamos pouca ênfase na produção
de conhecimento sobre pequenos e médios municípios, situação essa que contribui para
a manutenção do que podemos chamar de “zonas frias” do conhecimento, fomentando
a cultura do não acesso à informação qualificada, da não participação popular e do não
controle social.
É importante lembrar que as transformações capitalistas ocorridas no Brasil não se
deram a partir de revoluções, tão pouco de movimentos de baixo para cima, ligadas
aos reais interesses da população, mas ao contrário (Coutinho, 1980). Isso contribuiu
para que grande parte da população permanecesse à parte dos espaços decisórios e,
consequentemente, apartadas das mais importantes decisões políticas. Logo, cabe à
academia se questionar em que medida o modo como se vem fazendo ciência também
não está favorecendo a manutenção e até aprofundamento desse contexto.
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A produção do saber sobre desastres e catástrofes: uma análise sobre o Brasil e o ODAm.
Por mais que a transparência dos dados de interesse da população em geral seja uma
obviedade nos regimes democráticos, a produção de conhecimento e dados sobre muitos
temas e áreas no Brasil eram considerados estratégia de segurança nacional e, por isso, só
permitido aos setores militares. Após mobilizações e lutas de diversos setores da sociedade
junto ao Congresso Nacional, a Constituição Brasileira de 1988 incorporou diretrizes
que possibilitaram à ciência em geral produzir nesses campos – um exemplo é a área de
segurança e defesa civil (que passou a proteção e defesa civil em 2012).
Assim, a organização, sistematização e o acesso público a bases de dados sobre
desastres em âmbito nacional no Brasil é relativamente recente. Os documentos até então
criados são de acesso público e apresentam informações relevantes para um diagnóstico
nacional sobre a situação dos desastres. Até o ano de 2018, no banco de dados S2ID1
encontravam-se organizados mais de 50.000 documentos sobre ocorrências de desastres
no Brasil, referentes ao período de 1970 a 2017 (Muñoz et al., 2017).
Além do S2ID, há outras iniciativas de bancos de dados de desastres, como, por exemplo,
o Observatório dos Desastres Naturais, organizado pela Confederação Nacional dos
Municípios (CNM); o banco de dados de desastres do Instituto de Pesquisas Meteorológicas
(IPMet), da Universidade Estadual Paulista (UNESP); o Instituto Geológico, o Instituto de
Pesquisas Tecnológicas, o Serviço Geológico do Brasil, dentre outros.
Em todos os casos, os bancos de dados são compostos segundo critérios particulares
às instituições de origem, em termos de escala espacial, base conceitual, metodologia,
plataforma operacional e período de registro. Isto ocorre porque o levantamento de dados
para auxílio de pesquisas particulares costuma responder a demandas específicas, pautadas
muitas vezes pela duração do financiamento associado a um projeto. Assim, os bancos de
dados, quando disponíveis, são heterogêneos, o que significa que, para desenvolver pesquisas,
será indispensável um trabalho adicional de compatibilização (Muñoz et al., 2017).
É clara a relevância de todas essas iniciativas de organização das ocorrências de
desastres, mas também há necessidade de padronizar os critérios de composição e o
arcabouço conceitual, de forma a facilitar a compatibilização entre as fontes existentes e
as que ainda irão surgir nos próximos anos no Brasil.
Contribuindo para esse campo brasileiro de produção crítica de conteúdos sobre
desastres e catástrofes, apresentamos neste trabalho o Observatório de Desastres
Ambientais (ODAm), o qual consiste em uma plataforma virtual e física. O ODAm está
1 Sistema Integrado de Informações sobre Desastres da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil.
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vinculado ao Núcleo de Pesquisas e Estudos Socioambientais (NESA) da Universidade
Federal Fluminense – Campos dos Goytacazes/RJ/BR. Ele segue a mesma linha de vários
observatórios criados no âmbito de projetos de pesquisas acadêmicas, como o Observatório
de Riscos de Desastres – OSIRIS/Universidade de Coimbra, o Observatório Cidadão de
Enchentes/USP de São Carlos, dentre outros.
A história do ODAm começa em 2013 quando a equipe do NESA iniciou uma
pesquisa sobre inundações no Norte Fluminense e na Bacia Hidrográfica do Baixo Paraíba
do Sul (Rio de Janeiro), totalizando uma área com nove municípios.
Durante a pesquisa constatou-se a insuficiência e inexistência de registros oficiais sobre
desastres ocorridos nos municípios da área de estudo, impossibilitando a reconstituição
de uma memória e construção de uma série histórica. Esse contexto dificultava o trabalho
dos técnicos e gestores em determinadas situações, bem como contribuía para que a
população atingida dificilmente construísse seus argumentos no processo de mobilização
perante as autoridades públicas e privadas. A estratégia adotada para superar esse desafio
foi a pesquisa em jornais, bem como o georreferenciamento dos pontos recorrentes de
inundação a partir de trabalho de campo da equipe do projeto, o qual contou com a
participação dos profissionais das equipes de Defesa Civil.
Além disso, realizou-se um estudo de caso, onde a participação dos moradores
atindigidos foi fundamental. No decorrer desse estudo foi constatado, inclusive, que
já havia uma demanda antiga por parte dos moradores, em relação à produção de
informações sobre inundações que os ajudassem no diálogo com o poder público.
Assim, tendo em conta a necessidade de atender às demandas por produção desse
tipo de conteúdo em municípios de pequeno e médio porte, o ODAm nasce no campo
acadêmico com a missão de produzir e sistematizar dados e informações provenientes
de fontes governamentais, acadêmicas e populares, voltados aos desastres relacionados
às águas na área do Norte do Estado do Rio de Janeiro, considerando as suas dimensões
geobiofísicas, sociais, históricas e políticas, contribuindo com a população e profissionais
das mais variadas inserções institucionais em suas tomadas de decisões.
Atualmente o ODAm possui uma interface digital2, porém ainda mantém seu trabalho
por outras vias (como materiais impressos) objetivando o alcance dos diversos perfis de
público. Dentre as ações que desenvolve destacamos duas frentes para demonstrar a
possibilidade que esse tipo de trabalho tem de contribuir com o campo científico, bem
como com os atingidos ou os que atuam em contextos de desastres:
2 Link do site do ODAm: http://observatoriodosdesastres.sites.uff.br/
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1. Produção bibliográfica: em seu meio digital o visitante consegue acessar publicações
como artigos, capítulo de livros e livros, assim como produções de tipo monografia,
dissertação e tese – todos desenvolvidos a partir da temática tratada no observatório.
Dentre os trabalhos mais recentes constam reflexões ligadas a: intervenção no espaço
urbano, relação do desenvolvimento capitalista com a produção de desastres, avaliação
de programas habitacionais, contribuição do pensamento decolonial, mobilização e
conflitos, e atuação de assistentes sociais em desastres. O diferencial do ODAm está
em produzir ou sistematizar saberes antes inexistentes, acerca dos desastres na região
Norte Fluminense do Estado do Rio de Janeiro;
2. Produção de dados, informações e materiais para técnicos, gestores e população: O ODAm
nasce a partir da experiência com a pesquisa intitulada “Cartografia socioambiental e
mapeamento das áreas inundáveis no Norte Fluminense: subsídios para a implementação
de sistemas de alerta”. Por meio de um estudo de caso realizado nessa pesquisa, foi possível
contribuir tanto com a população atingida por inundações, quanto com os trabalhadores
da Defesa Civil do município. Uma das principais lacunas identificadas naquele momento
era a falta de dados sistematizados acerca das inundações na região. Por meio de pesquisa
participativa, produziu-se de modo coletivo um amplo mapa de todo o bairro (antes
inexistente), com o devido georeferenciamento de elementos como os equipamentos
urbanos, organizações, instituições de apoio e locais de abrigo. Também produziu-se
mapas com a localização das áreas recorrentemente inundáveis, além de um documento
com a história e perfil do bairro. Esse documento também não existia até então, pois
se trabalhava apenas com os parâmetros de Setores Censitários (metodologia adotada
pelo IBGE, responsável pela realização do Censo demográfico). Todo esse material foi
organizado em um kit e distribuído para as escolas do bairro, para a equipe da Defesa Civil
e para os moradores em reunião de devolutiva da pesquisa. Tão logo foi possível identificar
o uso desse conteúdo pelos moradores em: reuniões da Associação de Moradores do Bairro;
em audiência com a empresa responsável pelo abastecimento de água na localidade; e em
reunião promovida pela prefeitura para a construção Plano Pluri Anual. Neste momento,
o ODAm está focado na pesquisa intitulada “Mobilização e enfrentamento de desastres
ambientais em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense/RJ”. Por essa via, um
importante trabalho que vem sendo realizado é o de levantamento de dados no S2ID. Tal
sistema situa-se na esfera governamental e possui registro de desastres de todo o território
brasileiro. Com esse levantamento objetiva-se analisar qual o perfil dos desastres na região
sudeste do Brasil, identificando pontos importantes como recorrência, localidade, tipo de
evento, população atingida e processos mobilizatórios.
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Conclusão
Vimos que um sistema político para designar-se como democrático necessita assumir
como sua base de sustentação a democratização dos espaços e meios de tomada de
decisão. A participação e controle social, portanto, expressam a tônica que deve estar
permanentemente associada às instâncias deliberativas. Entretanto, esse movimento não
é simples, mas permeado por conflitos diversos, sendo um deles o impedimento dos
cidadãos ao acesso a conteúdos relevantes para sua formação política e participação nos
processos decisórios.
No campo dos desastres e catástrofes, por exemplo, identifica-se no Brasil sérias
deficiências nos registros desses fenômenos, principalmente nos municípios de pequeno
e médio porte. Essa realidade dificulta o trabalho dos profissionais, contribuindo para
a manutenção da cultura do trabalho emergencial e não preventivo. Além disso, a
mobilização popular acaba enfrentando grande dificuldade para sua organização, posto
que além de muitas vezes não conhecerem os caminhos para a efetiva intervenção na
agenda pública, também se encontram limitados ao acesso a conteúdos insuficientes,
desatualizados, ilegalmente restritos ou mesmo inúteis para suas demandas.
Nesse sentido, compreendemos que o trabalho a partir de observatórios sociais
tem se mostrado como importante estratégia de intervenção nessa questão, podendo
atuar enquanto um agente sistematizador e disseminador de conteúdos; produtor
de materiais voltados ao conhecimento local de modo a contribuir efetivamente
para o planejamento e gestão em desastres; e fomentador do controle social a partir,
principalmente, do estímulo à participação popular e aproximação entre os saberes
acadêmicos e populares.
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Resumo
O presente trabalho buscou analisar os dados obtidos com a elaboração do Banco
de Dados sobre Desastres e o Sistema de Informação Geográfica sobre desastres para
o município de Natal. Observou-se então que os desastres verificados estão associados
aos condicionantes climáticos e físico-ambientais da capital potiguar. Os bancos de
dados quanto SIG sobre desastres contribuem para a proposição de políticas públicas
de Redução de Risco de Desastres (RRD) e de medidas voltadas para o planejamento
e o ordenamento territorial na cidade.
Palavras-chave: Banco de dados, SIG, desastres, defesa civil, Natal.

Abstract
Comprehension disaster risks through a Database and Geographic Information System
in the city of Natal, RN, Brazil. The present work sought to analyze the data obtained
with the elaboration of the Disaster Database and the Geographic Information System
on disasters for the municipality of Natal. It was observed then that the disasters
verified are associated with the climatic and physical-environmental conditions of the
capital of Rio Grande do Sul. The databases regarding GIS on disasters contribute to
the proposition of public policies for Disaster Risk Reduction (RRD) and measures
aimed at planning and spatial planning in the city.
Keywords: Database, GIS, disaster, civil defense, Natal.
DOI: https://doi.org/10.34037/978-989-9053-06-9_1.2_29
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Introdução
“Compreender os riscos de desastres” é a Prioridade 1 do Marco de Sendai, publicado no
relatório da Terceira Conferência das Nações Unidas para a Redução de Risco de Desastres,
realizada em 2015, na cidade de Sendai, no Japão, cuja agenda norteará as ações de redução
de risco de desastres (RRD), nos países signatários, por um período de dez anos. A Prioridade
1 do Marco de Sendai é uma das principais referências para a realização desta pesquisa, que
busca compreender padrões espaciais e temporais da ocorrência de desastres. Trata-se de
uma parceria entre o Grupo de pesquisa GEORISCO e o Núcleo de Pesquisa sobre Desastre
(NUPED), ambos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), sediada na
cidade de Natal, Brasil, e o Departamento de Defesa Civil e Ações Preventivas da cidade
de Natal (DCN), com o intuito de produzir um banco de dados (BBDN) e um sistema de
informação geográfica sobre desastres para a cidade de Natal (SIG-Desastre).
A utilização de bancos de dados permite a realização de inferências sobre as causas,
consequências e a proposição de medidas de ordenamento territorial. Por banco de dados
sobre desastres compreende-se “[…] um conjunto de registros sistemáticos de dados sobre
perdas e danos deflagrados por eventos de origem natural, socionatural ou tecnológico” (Muñoz,
2017, p.311). Nesta perspectiva, por meio dos bancos de dados é possível registrar o
número de pessoas mortas, feridas, desalojadas, localização dos desastres e outros fatores.
Com o auxílio dos bancos de dados é possível produzir informações para compreensão
dos desastres e elaboração de políticas de gestão a nível internacional e/ou local; produção de
indicadores de risco; e análise da distribuição dos desastres, ou seja, uma espacialização dos
eventos, em que se torna possível identificar as causas dos desastres (Muñoz et al., 2017). Além
de ser um conjunto sistemático de informações acerca das perdas e danos oriundos de um evento,
pode também auxiliar na gestão humanitária em situações de desastre (ações de defesa civil).
Nesta perspectiva, este artigo contribui, como um modelo, para o preenchimento desta
lacuna, uma vez que detalha a produção e as contribuições da construção de um banco
de dados em escala local e sua síntese na forma de um Sistema de Informação Geográfica
sobre Desastres (SIG-Desastres). Os SIG’s são de grande relevância pois permitem a
entrada e interação de dados, consultas e análises dos mesmos, além da visualização e
plotagem destes dados georreferenciados no espaço (Carvalho, Macedo, & Ogura, 2007).
Assim, este artigo tem o objetivo principal de analisar os dados obtidos com a
elaboração do Banco de Dados sobre Desastres e o Sistema de Informação Geográfica
sobre a ocorrência de desastres no município de Natal, com base nos dados cedidos pela
Defesa Civil de Natal (DCN).
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Procedimentos metodológicos
Para a elaboração do Banco de Dados sobre Desastre de Natal (BDDN) e do Sistema
de Informação Geográfica sobre Desastres (SIG-Desastre) foram seguidas as seguintes
etapas metodológicas (Quadro I): 1. digitalização dos documentos de registros dos
desastres (laudos de vistoria, autos de interdição, autos de desinterdição) da Defesa
Civil de Natal (DCN); 2. criação de nomenclatura padronizada para identificação dos
documentos e integração das informações na planilha de dados; 3. capacitação teórica
da equipe sobre produção de banco de dados de desastres; 4. produção de planilhas no
Excel com dados obtidos da DCN; 5. elaboração do Sistema de Informação Geográfica
de desastres em Natal (SIG-Desastres); e, por fim, 6. sistematização dos resultados com
produção cartográfica e discussão dos dados do BDDN e do SIG-Desastre.

Resultados e discussão (duas linhas antes e uma depois)
O BDDN e o SIG-Desastre permitiram quantificar que, no período analisado (casos
ocorridos entre os anos de 2013 a 2017) ocorreram 888 ações de defesa civil em Natal
(Tabela I), levando-se em consideração todos os laudos, de vistoria, de interdição e de
desinterdição, sendo que foram: 18 casos em 2013; 278 casos em 2014; 133 casos em
2015; 212 casos em 2016; e 247 casos em 2017.
Com o auxílio da Tabela I, é notável que grande quantidade dos casos se concentra
em um período específico: quadrimestre de abril a julho. Tal fato está associado com
algumas características, como regime pluviométrico, condições físicas da cidade e locais
de ocupação. Com isso, as subseções seguintes apresentarão/correlacionarão as condições
climáticas com as ocorrências e a relação com as condições físicas e, ao final, a espacialização
desses casos no território da cidade.
Ao se espacializar os desastres ocorridos em Natal, destaca-se os bairros de Mãe
Luíza (com valores expressivos devido o desastre de 2014, a ser descrito posteriormente),
Alecrim, Pajuçara, Rocas e Igapó (fig. 1). Vale ressaltar que todos os bairros citados
predominam muitas desigualdades sociais e apresentam muitas comunidades vulneráveis
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Quadro I – Etapas da pesquisa.
Etapa da
pesquisa

Descrição

Digitalização dos
dados

Digitalização dos documentos produzidos (em papel) e cedidos pela Defesa
Civil de Natal, coletados entre o período de 2013 a 2017 das ocorrências; os documentos podem ser de três tipos: laudos de vistoria, auto de interdição e auto de
desinterdição; digitalização foi realizada com o auxílio do aplicativo de scanner
para telefones móveis CamScanner.

Definição de
nomenclatura

Criação de nomenclaturas para identificação dos documentos, com base nas
informações que são preenchidas nos laudos e autos aplicados em campo pelos agentes da DCN. As nomenclaturas diferenciam o tipo de registro, laudos
de vistoria, autos de interdição ou desinterdição, número da ocorrência, mês e
ano da visita. Com o uso da nomenclatura proposta os documentos da DCN
foram representados da seguinte forma: AI_007_0617 para Autos de Interdição; LV_086_0815 para Laudos de Vistoria; e LD_001_0417 para Laudos de
Desinterdição.

Capacitação
técnica sobre
a produção de
banco de dados
de desastres

Workshop de preparação da equipe técnica do grupo de pesquisa GEORISCO para sistematização dos dados. A capacitação permitiu expor para a equipe a
importância da implementação sistemática de dados da ocorrência de desastres.

Produção de
planilhas no
Excel

Elaboração de planilhas Excel com base nos dados coletados nos documentos de vistoria e autos de interdição/desinterdição produzidos pela DCN. Estas
planilhas contêm: o código (tipo do registro), coordenadas UTM do local, data
do incidente, CEP, motivo da visita, bairro/comunidade, número do imóvel, tipo
do imóvel, número de habitantes, área e situação do imóvel, que representa um
recorte de uma planilha. Essa etapa permitiu estabelecer os padrões espaciotemporais e a frequência/magnitude dos desastres, em qual período do ano se tem o
maior número de ocorrência, a que tipo de perigo estão associados os desastres,
entre outros resultados.

Produção do
SIG-Desastre

A coleta de coordenadas UTM para cada ocorrência, possibilitou a espacialização das ocorrências de desastres e a produção do Sistema de Informação
Geográfica de Desastre de Natal (SIG-Desastre). Utilizou-se os softwares Google
Earth, QGis e ArcGis para auxiliar na distribuição dos pontos de desastres na
cidade de Natal e possibilitando inter-relações entre os desastres e outros fatores,
tais como: declividade, tipo de solo, saneamento, infraestrutura, situação econômica, entre outros. Utilizou-se o Google Earth e as informações disponibilizadas
dos documentos da DCN (Coordenadas, CEP, Rua, Avenida, travessa, entre outros), para localizar os pontos de ocorrência e assim espacializa-las. A partir dos
pontos dispostos criou-se shapefiles com o auxílio dos softwares ArcGis e QGis,
com os quais foi possível elaborar mapas, localizando quais bairros onde ocorrem
os casos de desastre de maneira mais frequente, apresentado nas figuras 1, 3 e 5
no tópico seguinte.

Elaboração de gráficos e tabelas que relacionam a precipitação mensal, coletado no Banco de Dados do Instituto Nacional de Meteorologia (BDMET
- INMET, 2019) da estação de Natal (estação 82598), ao longo dos doze meses
Si s t e m a t i z a ç ã o
no período dos anos de 2013 a 2017, com os casos de desastre, possibilitando
dos
resultados
cruzamento das informações para realizar associações entre alguns deflagradores
e discussão dos
e a ocorrência de desastres em Natal. Correlacionar os resultados do BDDN com
dados do BDDN
os padrões das características naturais da cidade, como a precipitação, declividade e tipo de solo, por meio da apresentação dos mapas, gráficos e planilhas
produzidos nas etapas.
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Tabela I – Ocorrências de desastres ao longo dos meses entre os anos de 2013 à 2017.
Meses

N° de casos
2013

2014

2015

2016

2017

Jan

0

2

1

30

8

Fev

0

3

2

21

21

Mar

0

5

6

20

45

Abr

0

3

32

16

59

Mai

0

2

1

17

38

Jun

0

162

17

28

26

Jul

3

68

26

27

39

Ago

8

15

24

17

11

Set

4

3

14

8

0

Out

2

3

1

12

0

Nov

0

5

2

5

0

Dez

1

7

7

11

0

Total

18

278

133

212

247

Fonte: Banco de Dados sobre Desastres de Natal - BDDN. 2019).

Eventos pluviométricos registrados entre os anos 2013 a 2017 e sua correlação
com a ocorrência de desastres
Na análise dos padrões espaciotemporais do BDDN, notou- se que há uma grande
correlação entre inúmeros casos de desastres documentados pela Defesa Civil e a
ocorrência de precipitação pluviométrica. A chuva, em muitos casos, atua como principal
agente deflagrador do desastre em Natal. Na região, a precipitação ocorre de maneira
regular em alguns meses do ano, com destaque para os meses de março a julho, quando já
ocorreram precipitações acima de 150 mm mensais.
Para eventos de chuva intensa, tomou-se um valor limiar para observação das
precipitações diárias dentro do recorte temporal da pesquisa. O valor considerado foi
proposto nos trabalhos de Monteiro e Zanella (2017) na região costeira do Estado do
Ceará, os quais consideram que o valor de 50 mm, em um período de 24 horas, já pode
ser suficiente para a deflagração de desastre (salientando as condições geográficas locais,
o tempo de ocorrência da precipitação, impermeabilização, taxa de impermeabilização
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Fig. 1 - Mapa da distribuição das ocorrências de desastre por bairros, durante os anos de 2013 a 2017
(Fonte dos dados: BDDN, 2019).

do solo, entre outros condicionantes) (Monteiro e Zanella, 2017). Foram identificados
vinte oito (28) dias (apresentado na Tabela II) com precipitações iguais ou superiores a
50 mm, ao longo dos meses de maio a setembro, e predominantemente entre os meses
de junho e julho.
O ano de 2014, por exemplo, apresentou um acumulado de 1756 mm anual. Os
primeiros meses do ano (janeiro a março) detiveram dias com precipitações acima de 50
mm, contudo, os desastres notificados não estão diretamente associados à precipitação.
No mês junho aconteceu a primeira precipitação expressiva em Natal: dia 14 acumulou
131 mm; no dia 15 de junho, foi registrado 222 mm, ou seja, em 48 horas houve
uma precipitação de 353 mm (que seria quase o acumulado do mês inteiro no ano
anterior - 399,1 mm). Neste período aconteceram sete ocorrências de desastres no bairro
das Rocas (mais precisamente na Comunidade do Jacó) em decorrência do colapso de
uma encosta, dado as elevadas precipitações desses dois dias.
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Tabela II - Ocorrências de precipitação pluviométrica diária igual ou acima de 50 mm no
período de 2013 a 2017.
Estação de coleta: Natal/RN (estação 82598)
Período dos dados: 01/01/2013 a 31/12/2017
Data da
ocorrência

Mês

Precipitação
(mm)

Data da
ocorrência

Mês

Precipitação
(mm)

15/05/2013

Maio

85.1

04/08/2014

Agosto

62.2

18/05/2013

Maio

96

09/09/2014

Setembro

73.8

09/06/2013

Junho

64.5

06/03/2015

Março

66.2

13/06/2013

Junho

53.4

25/06/2015

Junho

69.9

22/06/2013

Junho

77.9

27/07/2015

Julho

66.6

02/07/2013

Julho

120.4

20/01/2016

Janeiro

50.2

19/07/2013

Julho

57.8

04/03/2016

Março

64

19/08/2013

Agosto

97

11/05/2016

Maio

92.6

04/09/2013

Setembro

125.6

03/03/2017

Março

73.7

30/01/2014

Janeiro

64

30/04/2017

Abril

67.7

14/03/2014

Março

111.4

08/05/2017

Maio

64.8

14/06/2014

Junho

131

30/05/2017

Maio

62

15/06/2014

Junho

222

01/07/2017

Julho

50.6

23/06/2014

Junho

52.2

06/07/2017

Julho

116.1

Fonte: elaborado pelos autores a partir de dados do BDMEP – INMET.

O perfil de casos ao longo do ano de 2014, associado com as precipitações mensais,
indicam que junho foi o mês com o maior valor precipitado, 540,4 mm, assim como
apresenta também, vinculado a precipitação, o maior número de casos, 162 casos (fig. 2).
Deste momento, destaca-se o desastre mais emblemático na cidade do Natal: o
movimento de massa (corrida de lama e detritos) que ocorreu no Bairro de Mãe Luíza,
atingindo total ou parcialmente mais de 36 residências e deixou mais de 100 famílias
desabrigadas. O movimento de massa, caracterizado por Macedo (2015) como corrida
de lama, ocorreu entre os dias 13 e 15 de junho de 2014, durante a realização da Copa
do Mundo, onde Natal foi uma das sedes de jogos. Nesses três dias foi registrado uma
precipitação de 340 mm em um período de 36 horas (Tabela II). Macedo (2015) e Lima
(2017) apontam que o acontecimento foi um dos maiores em relação a precipitações
concentradas nos últimos 50 anos na cidade e atingiu a cidade em um período em que
todo aparato de segurança humana da cidade estava voltado para a organização dos jogos
da Copa do Mundo em Natal (fot. 1).
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Fig. 2 - Número de casos de desastres x precipitação, no ano de 2014
(Fonte dos dados: BDDN e BDMEP – INMET, 2019).

Fot. 1 - Aspecto da área atingida pela
corrida de lama e detritos no bairro Mãe
Luíza, na cidade de Natal, em junho de
2014 (Fotografia do Grupo de pesquisa
GEORISCO, 14 de junho de 2014).

O SIG-Desastre e a espacialização dos desastres em Natal
A produção do Sistema de Informação Geográfica sobre Desastres de Natal foi
viabilizada pela integração do BDDN na interface Google Earth Pro por meio da
atribuição do posicionamento geográfico de cada ocorrência de desastre reportada pela
DCN. A tela do SIG-Desastre proporciona a distribuição dos desastres (pontos) e a
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visualização das características da ocorrência realizada pela DCN (fig. 3). Em vermelho
consta os Autos de Interdição (AI), em amarelo os Laudos de Vistoria (LV) e em verde os
Laudos de Desinterdição (LD). A cada ponto é possível obter informações mais precisas
do registro, como o CEP (código de endereçamento postal), Rua, Avenida, Coordenada
e Motivo da interdição, vistoria ou desinterdição.

Fig. 3 - Interface do SIG-Desastre na interface GoogleEarth Pro (Fonte: SIG-Desastre (2019),
com base no BDDN, dados cedidos pela DCN.

O mapa de calor (mapa de Kernell) é demonstrado a concentração geográfica de
desastres relatados pela DCN (fig. 4), proporcionando a visualização de onde há maior
concentração de ocorrências entre os bairros de Natal. Verifica-se então que Mãe Luíza,
Alecrim, Pajuçara, Rocas e Igapó apresentaram as maiores concentrações de desastres,
dado que são áreas que apresentam múltiplas residências com padrões construtivos
inadequados; sistema de saneamento e drenagem de águas pluviais deficitário; escassez de
serviços públicos; altíssima vulnerabilidade social. A coincidência desses aspectos com as
características ambientais específicas desses locais, tornam essas áreas mais propensas aos
eventos danosos.
A ocupação dessas áreas com maior concentração se deu, de forma rápida e desordenada,
em função do êxodo rural de muitas famílias do interior do estado que acabaram por povoar
áreas com potencial risco, que hoje são denominadas por: Passo da Pátria, no bairro do
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Fig. 4 - l’vlapa de calor a partir dos pontos das ocorrências (Fonte dos dados: SIG Desastre, 2019).
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Alecrim; e demais formação de vilas de pescadores em alguns bairros, como nas Rocas, Areia
Preta, Ponta Negra e Redinha (Medeiros, 2014). Essas áreas de vertentes íngremes, mangues
e dunas são locais que potencializam os riscos de desastres por suas limitações naturais, ao
mesmo tempo em que são locações alternativas para a população que não possui capacidade
econômica para adquirir uma parcela formal da cidade.
Com o BDDN, além do reconhecimento da localização e a quantificação, destacando
as áreas que são mais recorrentes, o BDDN também permite extrair uma síntese das causas
dos desastres (fig. 5). Nos laudos da DCN, há uma seção destinada a razão ou causa do
desastre, porém, foi necessária uma padronização das classes, já que haviam ocorrências
similares, porém com nomenclaturas distintas. Os resultados são destacados na fig. 6. Em
suma, dos 888 casos registrados, 869 são casos de interdições e vistorias de imóveis.
A figura 4 destaca que o maior número de casos está associado com o risco de
desmoronamento, seja por sua localização (área de encostas, dunas, planície), seja por
condições de estrutura que oferecia riscos ao(s) indivíduo(s) residentes, cujo percentual
desse grupo representa 26,01% dos casos.
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Fig. 5 - Razão das interdições de imóveis no Banco de Dados de Desastres de Natal
(Fonte: dos dados: BDDN, 2019, com dados cedidos pela DCN, 2013 a 2017).
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O segundo grupo de maior expressividade, com 14,15%, foram as ocorrências em
vias públicas. Estes casos são representados por abertura de cratera, tanto em momentos
de chuva como também abertura para reparos nas avenidas e com a precipitação acarreta
erosão da área. Além desses, há também registros relacionados a queda de árvores ou riscos
que as mesmas oferecem a alguma residência.
Rachaduras, fissuras ou trincas representam 12,31% dos casos, muitos desses casos são de
residências que se encontram em áreas de instabilidade (geomofológica e/ou de solo). Outros
dois grupos de expressividade são de casos de rachaduras acompanhados com infiltrações
e outros efeitos colaterais (11,85%), como alagamentos, problemas de instalações elétricas,
entre outros. O outro grupo foi o caracterizado por falhas estruturais, 11,16% dos casos.

Conclusão
Ao iniciar a elaboração do BDDN e do SIG-Desastres, as principais contribuições do
grupo de pesquisa GEORISCO e do Núcleo de Pesquisa sobre Desastres – NUPED para
reduzir as vulnerabilidades institucionais da DCN, foram transformar dados analógicos
(papel) em dados digitais, e posteriormente, elaborando uma planilha de dados,
possibilitando a integração e elaboração de diferentes produtos estatísticos e cartográficos,
tanto pelos grupos de pesquisa, quanto pela própria DCN.
Uma segunda contribuição, foi a produção de um relatório técnico (ainda não publicado),
ao qual serviu de referência para a produção deste artigo, trazendo sugestões para o
aprimoramento técnico da DCN no que concerne à aplicação dos laudos de vistoria e autos de
interdição (entre as sugestões fornecidas pelo relatório se destaca a proposição de documentos
de autuação mais organizados e robustos, que não cabem a publicação neste artigo).
Uma terceira contribuição deste trabalho é que tanto o BDDN quanto o SIG-Desastres
serão cedidos à DCN, e uma capacitação também será fornecida pelo GEORISCO aos
técnicos da DCN para que eles próprios prossigam com a atualização dos dados e do SIG.
A construção do BDDN a partir de dados da DCN, ao final permitiu a visualização
das ocorrências de desastres e os locais com maior frequência: bairros Mãe Luíza, Alecrim,
Igapó, Nossa Senhora da Apresentação, Pajuçara e Rocas. Muitas das ocorrências já se
verificam por uma tendência natural, em função das feições geomorfológicas em que os
bairros se estabeleceram, nos quais pode se observar eventos de desastres e/ou problemas
estruturais em função de movimento de massa ou ocorrência de inundações. Contudo,
não apenas pelas condições físicoambientais, mas um dos principais fatores é ausência ou
deficiência de infraestruturas urbanas.
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Embora a exposição aos fenômenos naturais seja um fator importante para a
compreensão dos riscos, a vulnerabilidade social dos grupos de indivíduos residentes em
moradias de baixo padrão construtivo se configura como aspecto preponderante para a
ocorrência de desastres em Natal.
Diante das análises inferidas, percebe-se que tanto o BDDN quanto o SIG-Desastre, são
instrumentos que podem contribuir para a tomada de decisão no planejamento e ordenamento
do território, que possibilitem o aprimoramento do gerenciamento de situações de desastre,
bem como para a promoção de medidas de Redução de Risco de Desastres (RRD).
Por fim, os resultados da pesquisa podem servir de base para a elaboração de
propostas de um Plano de Contingência (PC) do município de Natal e atualização do
Plano municipal de Redução de Riscos (PMRR), os quais atuam como norteadores
para proteção da sociedade e, com o fortalecimento técnico e operacional da DCN,
mantendo atualizações para gestão da prevenção através da geração de mapas e gráficos
da distribuição, dos tipos de riscos e vulnerabilidades a que os indivíduos, comunidades
e bairros estão sujeitos.
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Resumo
O presente trabalho pretende salientar a importância do uso da comunicação estratégica
na proteção civil, considerando que, com uso de uma comunicação planeada e dirigida a
públicos específicos. É possível mudar ou alterar comportamentos, tendentes a contribuir
para uma maior segurança, quer pessoal, quer coletiva, pelo que se centra na abordagem
dos conceitos de comunicação estratégica e comunicação externa, bem como das vantagens
advenientes da sua utilização para a procecução da missão da proteção civil. A investigação
em comunicação estratégica procura explicar e prever o comportamento humano, como
consequência do uso estratégico da comunicação pelas organizações e promover mudanças
comportamentais, emocionais e cognitivas, individuais e coletivas, recorrendo a campos
como a sociologia, a psicologia ou a antropologia.
Palavras-chave: Proteção civil, comunicação estratégica, comunicação externa.

Abstract
The importance of using strategic communication in civil protection. The present
work seeks to emphasize the importance of the usage of strategic communication
within Civil Protection, considering that, with the use of a communication, planned
and directed towards specific audiences. It is possible to change or alter behaviors,
tending to contribute towards a greater security, both personal and collective, so it
focuses on addressing the concepts of strategic communication and external
communication, as well as the advantages arising from their use for carrying out the
Civil Protection mission. Research in strategic communication seeks to explain and
predict human behavior, as a consequence of the strategic use of communication by
organizations and to promote behavioral, emotional and cognitive changes, individual
and collective, using fields such as sociology, psychology or anthropology.
Keywords: Civil protection, strategic communication, external communication.
DOI: https://doi.org/10.34037/978-989-9053-06-9_1.2_30
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Introdução
O presente trabalho foca-se em salientar a importância do uso da comunicação
estratégica na proteção civil, pelo que se centra na abordagem dos conceitos de
comunicação estratégica e comunicação externa, bem como das vantagens advenientes da
sua utilização para a procecução da missão da proteção civil.
Num estudo recente (Tavares, 2020), sobre o impacto da comunicação externa da
Guarda Nacional Republicana (GNR), constata-se que a comunicação externa daquela
Instituição contribui para a prossecução da sua missão geral. Ainda que a perceção de
liberdade e de segurança da população varia com o acesso à comunicação da GNR, sendo
superior para quem acede a esta comunicação, aumentando com o aumento da frequência
da receção da mesma comunicação. Apesar de não haver nenhum estudo conclusivo
quanto ao efeito (positivo ou negativo) da comunicação da Autoridade Nacional de
Emergência e Proteção Civil (ANEPC), podemos afirmar que a comunicação externa
desta Instituição tem impacto na população.
A nível europeu são escassos, se não nulos, os estudos conclusivos que permitam
apurar o impacto da comunicação de Instituições de proteção civil, bem como das
forças de segurança, nacionais e europeias, de natureza civil ou militar, na opinião
pública. Em Portugal, por exemplo, constatámos existir apenas um estudo que analisa
o impacto da comunicação externa da GNR na perceção de liberdade e segurança da
população, encontrando-se, portanto, a área do conhecimento a abordar num nível de
desenvolvimento deficitário.
Por essa razão, o tema pretende salientar a importância do uso da comunicação
estratégica numa área tão importante como a proteção civil, considerando que, com uso
de uma comunicação planeada e dirigida a públicos especificos, é possível mudar ou
alterar comportamentos, tendentes a contribuir para uma maior segurança, quer pessoal,
quer coletiva.

A Comunicação Estratégica
Nos últimos anos, a comunicação estratégica tem vindo a adquirir uma
importância cada vez mais central na vida das organizações, quer na construção da sua
identidade quer como instrumento de gestão e de reconhecimento público. A imagem
das organizações, potenciada pelo desenvolvimento e expansão das tecnologias da
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informação e da comunicação e o surgimento dos novos media, veio exigir novas
competências de gestão que não se reduzem apenas à troca de informações ou à
comunicação promocional.
A investigação em comunicação estratégica procura explicar e prever o comportamento
humano como consequência do uso estratégico da comunicação pelas organizações e
promover mudanças comportamentais, emocionais e cognitivas, individuais e coletivas,
recorrendo a campos como a sociologia, a psicologia ou a antropologia.
A comunicação estratégica, área relativamente recente no campo das Ciências da
Comunicação, centra-se na forma como a comunicação contribui para alcançar os
objetivos organizacionais.
Ao tentarmos definir comunicação estratégica verificamos que este é um termo
inerentemente multidisciplinar, baseado em diversas disciplinas, incluindo a
comunicação organizacional, gestão, história militar, comunicação de massa, relações
públicas, publicidade e marketing (Kaplan, 1991; Paul, 2014). Hallahan, et al., 2007)
apresenta uma definição de comunicação estratégica que argumenta a favor da expansão
do uso do termo para abranger práticas de comunicação mais participativas, enquanto
Argenti et al. (2005, p. 83) centra-se em explicar aos profissionais interessados no âmbito
da comunicação estratégica utilizada pelos colaboradores que a “[…] comunicação está
alinhada com toda a estratégia da organização, para melhorar a sua própria estratégia
de posicionamento”. Steyn (2004) centra-se na estratégia dentro de comunicação
organizacional, exortando que as ligações mais fortes devem ser construídas entre o
“o quê” e “como” entre o conteúdo que é comunicado às partes interessadas. Zerfass e
Huck (2007) argumentam a favor do alargamento do leque de comunicação estratégica
para incluir processos de inovação e liderança.
Para Hallahan (2007), a comunicação estratégica consiste num processo dinâmico,
integrado numa iniciativa de grande escala que compreende multidisciplinariedade, visa
a mudança inovadora e sustentável de práticas, comportamentos e estilos de vida, orienta
os processos de comunicação e intervenções dos media dentro e entre os grupos sociais, e é
um pré-requisito e uma ferramenta para a mudança, ao mesmo tempo (Hallahan, 2007).
Em suma, a comunicação estratégica pode ser definida como “[…] the purposeful use of
communication by an organization to fulfill its mission” (Hallahan, 2007, p. 35).
Carrillo (2014) sugere uma tabela que, de forma sumária, apresenta as principais áreas
abrangidas pela comunicação estratégica, tendo como base o pressuposto fundamental
de que é a forma de comunicação que está ao serviço do cumprimento das metas da
organização (Tabela I).
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Tabela I - Áreas da comunicação estratégica.
Comunicação estratégica – As metas da organização de acordo com os seus stakeholders
Gestão de recursos intangíveis:
• Imagem
• Reputação
• Marca como recurso intangível
• Identidade
• Cultura corporativa
• Responsabilidade social corporativa

Imagem (Tironi & Carvalho, 2011)
Identidade, cultura organizacional, reputação (Islas, 2005).
Gestão de empresas e campanha de marketing social
(Hallahan et al., 2007)

Comunicação empresarial

Políticas de comunicação e marketing (Hallahan, 2007)

Comunicação externa

Relações públicas, políticas de comunicação (Hallahan
et al., 2007)

Comunicação interna

Políticas de comunicação, tecnologias de comunicação
(Hallahan et al., 2007)
Fonte: Carrillo, 2014.

Para assegurar uma comunicação estratégica eficiente há a necessidade de planear,
prever e executar um plano de comunicação estratégico. Como base para analisar o
progresso, avaliar os resultados e desenvolvimento de novos programas, o planeamento
estratégico ajuda a garantir que a função de comunicação permanece relevante e
sensível às necessidades do negócio (Thorson, 2013). Assim, o processo de planeamento
estratégico integra muitas das práticas de gestão que já se utilizam no dia-a-dia enquanto
comunicadores, mas também oferece uma metodologia clara que pode ajudar a tomar
decisões relevantes (Thorson, 2013).
Pelo que antecede podemos afirmar que não existe comunicação estratégica sem haver
planeamento da comunicação. É o plano de comunicação estratégico que confere intenção
e direção à comunicação. Gregory (2010) acrescenta que a importância do planeamento
é fulcral para diminuir a imprevisibilidade e ganhar algum controlo sobre o ambiente de
trabalho, definindo ainda um caminho ou uma direção a seguir, planeando e gerindo
os objetivos de forma coerente por forma a enquadrar e priorizar trabalho. Acrescenta
a autora que o planeamento estratégico exige um processo que ajuda as organizações a
definirem as suas contribuições possíveis, a forma como devem orientar as suas tarefas e
como devem avaliar o seu desempenho. Não menos importante, as organizações devem
possuir um determinado nível de flexibilidade e pragmatismo a fim de ajustar o seu
planeamento (Gregory, 2010).
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Pelo exposto consideramos que o planeamento é uma ferramenta fundamental
para qualificar a comunicação como estratégica, quer a níveis internos como externos,
contribuindo para o sucesso da organização. Neste âmbito importa destacar que a conceção
e adoção de um plano de comunicação estratégico representa um passo importante para
qualquer organização, ao ponto de, para muitas organizações, a adoção de um plano
desse tipo representa uma mudança cultural em direção a uma comunicação efetiva e um
claro reconhecimento que todos esforços da organização passam por ter um elemento de
comunicação. Um plano de comunicação estratégico tem o poder de transformar uma
organização em termos de credibilidade e reconhecimento na comunidade em que está
inserida, bem como no trabalho conjunto no cumprimento da missão da organização
(Kunsch, 1997).
Focando a análise nas principais características da estratégia aplicada à comunicação das
organizações constata-se que, em primeiro lugar, a comunicação estratégica deve ser uma
comunicação gerida. Importa compreender que a comunicação não pode ser estratégica se
não for gerida, no sentido de que gerir significa intervir, agir sobre os seus elementos para
os alterar de modo a obter algum tipo de vantagem. Assim, gerir a comunicação implica
utilizar os recursos disponíveis para atingir determinado objetivo. “Nesta perspetiva,
poderia dizer-se que a comunicação gerida é comunicação estratégica? De todo. É necessário
ter em conta uma pequena, mas importante nuance: a comunicação gerida nem sempre é
comunicação estratégica, embora a comunicação estratégica seja sempre comunicação gerida”
(Carrillo, 2014, p. 76). Acresce que, segundo Bueno (2005), para que a comunicação seja
entendida como estratégica, ela tem que ser mais do que o trabalho eficiente e inteligente
do profissional de comunicação, precisa de uma estrutura adequada, designadamente com
recursos humanos, tecnológicos e financeiros, ainda de estar imersa num ambiente de
gestão propício, sem os quais ela não se realiza.
Por outro lado, a comunicação estratégica não é sinónimo de estratégias de comunicação
(Carrilho, 2014). A comunicação estratégica precisa de recorrer a todas as formas de
comunicação disponíveis para satisfazer os seus objetivos. Cada uma destas formas será
delimitada pela sua própria tática e pelos seus próprios planos de ação, constituindo
aquilo que é muitas vezes referido como “estratégias de comunicação” parciais.
A sinergia que nos permite falar de “comunicação estratégica” será o somatório das
“estratégias de comunicação” parciais. Daqui resultará uma comunicação estratégica que
será muito mais do que poderá incluir a soma das “estratégias de comunicação” parciais.
Considerando o exposto, a publicidade não deve ser considerada comunicação estratégica,
esta inclui a publicidade e outras formas de comunicação para alcançar os seus objetivos
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a longo prazo. Assim os objetivos parciais a obter com a “[…] estratégia de comunicação
publicitária contribuem para a criação de valor e para a satisfação dos objetivos estratégicos
definidos pela organização, mas não coincidem com estes” (Carrillo, 2014, p. 76). Tal deverá
obrigar a organização a conhecer perfeitamente o peso relativo de cada forma de comunicação,
estimulando a rentabilidade de cada um deles. Assim, a empresa também será obrigada a
procurar a coerência entre todas as “estratégias de comunicação parciais”, por forma a obter
uma leitura clara e uniforme das ameaças, fraquezas, oportunidades e potenciais.
A comunicação estratégica inclui naturalmente a comunicação interna e externa, a
comunicação de marketing, as relações públicas e a publicidade, em todas as plataformas
de comunicação (analógica e digital) bem como comunicação e implementação de
políticas públicas e o marketing político e social, de organizações e instituições públicas
e privadas. Tem assim a ver com integração e envolve a articulação política e tática de
todas as mensagens, meios e públicos. Pressupõe um plano coerente assente na identidade
corporativa, orientado para a criação de uma imagem que ajude a organização a ir ao
encontro dos seus objetivos mais amplos (comerciais, sociais ou políticos) a partir de uma
perspetiva holística / integral da comunicação.

A Comunicação Externa
Uma das formas de comunicação disponíveis à organização é a comunicação externa.
A este nível, Torquato (2002) refere que “[…] a comunicação externa é a comunicação
responsável pelo posicionamento e pela imagem da organização na sociedade” (Torcato, 2002,
p. 23). Logo, o seu objetivo é a opinião pública. Como esta está sujeita a mudanças
constantes, o seu permanente acompanhamento e das suas tendências reveste-se de
especial prioridade para o comunicador. A comunicação externa é assim uma ferramenta
de diálogo com a sociedade para cada organização, por forma a dar conhecimento do
que faz e conhecer expetativas, assumindo-se como um instrumento fundamental na
construção e solidificação da imagem organizacional (Torcato, 2002).
Pode ainda definir-se comunicação externa como sendo uma troca de informações
entre uma organização e outras organizações, grupos ou indivíduos fora da sua
estrutura formal. O seu objetivo é, em regra, facilitar a cooperação e colaboração com
as outras partes interessadas e apresentar uma imagem favorável da organização para
a sociedade como um todo (Pereira, 2014). O público externo é composto por vários
públicos-alvo da organização, constituindo estes últimos o conjunto de indivíduos que
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possuem as mesmas características ou interesses, podendo ser caraterizados segundo
vários padrões, como sendo o sexo, a idade, o nível económico, estrato social, entre
outros (Breguez, 2003).
A pesquisa do público-alvo pode ser muito útil na determinação de objetivos da
comunicação externa, esta pode, por exemplo, revelar que poucas pessoas ouviram falar
da Instituição, sugerindo assim que o objetivo da comunicação deve ser melhorar a
conscientização da existência dessa Instituição e das suas capacidades. Por outro lado, se
a pesquisa indicar que o público-alvo já ouviu falar da Instituição mas sabe pouco sobre
a mesma, o objetivo de comunicação deve ser para melhorar o conhecimento daquela.
Ainda e se o público-alvo sabe da existência da Instituição, mas não sabe as capacidades
ou missões da mesma, a comunicação deve visar melhorar o conhecimento da Instituição
e fomentar atitudes positivas sobre a mesma. Por último, se o público-alvo não sabe nada
sobre a Instituição nem os benefícios da sua existência, a comunicação deve educar aquele
sobre ambos (Hoyer, 2008).
A comunicação institucional é uma ferramenta da comunicação externa que está
diretamente relacionada com a imagem pública da organização, tendo como principal
objetivo garantir a influência da organização na sociedade em que está inserida. Está
intimamente relacionada com missão, valores e visão da organização. As principais
ferramentas da comunicação institucional são a assessoria de imprensa, as relações
públicas, o marketing social e a comunicação organizacional (Pontes, 2012).

A Proteção Civil
Nos termos da lei de bases da proteção civil, “[…] a proteção civil é a atividade
desenvolvida pelo Estado, regiões autónomas e autarquias locais, pelos cidadãos e por todas as
entidades públicas e privadas com a finalidade de prevenir riscos coletivos inerentes a situações
de acidente grave ou catástrofe, de atenuar os seus efeitos e proteger e socorrer as pessoas e bens
em perigo quando aquelas situações ocorram”1.
A atividade de proteção civil tem caráter permanente, multidisciplinar e plurissectorial,
cabendo a todos os órgãos e departamentos da Administração Pública promover as
condições indispensáveis à sua execução, de forma descentralizada, sem prejuízo do apoio
mútuo entre organismos e entidades do mesmo nível ou proveniente de níveis superiores.
1 Lei de Bases da Proteção Civil: Lei n.º 27/2006, de 3 de julho (Alterada pela Lei Orgânica n.º 1/2011, de 30
de novembro e pela Lei n.º 80/2015, de 3 de agosto, que republica o diploma).
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A nível nacional, a proteção civil é desenvolvida em todo o território, sendo que,
nas regiões autónomas, as políticas e ações de proteção civil são da responsabilidade dos
Governos Regionais.
No quadro dos compromissos internacionais e das normas aplicáveis do direito internacional,
a atividade de proteção civil pode ser exercida fora do território nacional, em cooperação com
Estados estrangeiros ou organizações internacionais de que Portugal seja parte.
Nos termos do decreto que aprova a orgânica da Autoridade Nacional de Emergencia
e Proteção Civil (ANEPC), compete a esta autoridade “[…] planear, coordenar e executar
as políticas de emergência e de proteção civil, designadamente na prevenção e na resposta a
acidentes graves e catástrofes, de proteção e socorro de populações, coordenação dos agentes de
proteção civil, nos termos legalmente previstos, e assegurar o planeamento e coordenação das
necessidades nacionais na área do planeamento civil de emergência, com vista a fazer face a
situações de crise ou de Guerra”2.
Pelo que antecede, a ANEPC enquanto autoridade nacional em matéria de emergência
e proteção civil, é a principal responsável por comunicar com a população em geral,
designadamente no que concerne à existencia ou sinalização de riscos e conselhos de proteção
ou mitigação dos mesmos. Para o efeito esta autoridade utiliza, além de outros meios, as
redes sociais (essencialmente o Facebook), a sua página institucional na internet e divulga
comunicados que são mais ou menos difundidos pelos vários órgãos de comunicação social.

Conclusão
Para uma comunicação eficiente, é importante que a opinião pública aceda à
comunicação da proteção civil, pelo que a ANEPC deverá monitorizar constantemente
o comportamento da opinião pública, por forma a corrigir procedimentos e formas de
transmitir a informação, adequando as mensagens aos públicos-alvo.
Como propostas para uma comunicação externa da proteção civil mais eficiente,
verifica-se que importa desenvolver e executar um plano de comunicação estratégica,
por forma a reforçar a presença desta comunicação nos canais de televisão e jornais de
referência. Ao nível das redes sociais, importa reforçar a divulgação de conteúdos no
facebook e divulgar e colocar mais e melhores conteúdos nas restantes páginas da ANEPC
noutras redes sociais, por forma a torná-las mais visitadas e apelativas à opinião pública.
2 Orgânica da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil: Decreto-Lei n.º 45/2019, de 1 de abril de 2019.
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A utilização da comunicação estratégica, por parte da ANEPC, desempenhará um
papel extremamente relevante na criação de uma cultura de proteção civil por parte da
população, até porque a vulnerabilidade do cidadão em relação aos desastres naturais e
catástrofes diminui à medida que este dispõe de mais e melhor informação para fazer frente
aos riscos. A sua capacidade de resposta depende, portanto, da eficácia da comunicação de
risco feita pelos organismos ligados à proteção civil, designadamente a ANEPC, a quem
cabe informar e alertar para o risco.
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Resumo
As operações de colheita florestal são caracterizadas por serem, simultaneamente,
de uma grande exigência física para os operadores e com um elevado risco de ocorrência
de acidentes. Estes acidentes ocupacionais, para além dos problemas que acarretam
para os trabalhadores, implicam prejuízos económicos consideráveis para as empresas
e externalidades socialmente relevantes. Neste trabalho pretende-se elencar os
principais fatores de risco e medidas preventivas nas operações de colheita florestal. A
sua identificação foi efetuada através da análise de trabalhos dos principais autores da
área. O cumprimento dos procedimentos de identificação dos perigos e avaliação dos
riscos, bem como a implementação e cumprimentos das medidas de segurança são
fatores fundamentais para a redução dos índices de sinistralidade no setor.
Palavras-chave: Acidentes ocupacionais, medidas de prevenção, colheita florestal.

Abstract
Occupational safety in forest harvesting operations. The forest harvesting is
characterized by being, at the same time, of great physically demand for the workers
and with a high risk of occupational accidents. In addition to the problems caused for
workers, these occupational accidents imply considerable economic losses for
companies and have socially relevant externalities. This work intends to list the main
risk factors and preventive measures for forest production operations. Its identification
was made through the analysis of research done by the main authors in the area.
Carrying out of the hazard identification and risk assessment procedures and
implementing and enforcement of safety measures are fundamental factors for
reducing accident rates in the sector.
Keywords: Occupational accidents, preventive measures, forest harvesting.
DOI: https://doi.org/10.34037/978-989-9053-06-9_1.2_31
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Introdução
As operações de colheita florestal, devido ao tipo de processo produtivo e às condições
ambientais de operação, expõem os trabalhadores a níveis elevados de risco de acidente.
Estima-se que, anualmente, ocorram, em todo o mundo, mais de 170.000 acidentes
durante a execução destas operações (FAO, 2011, 2018). No entanto, uma contabilização
real do número de fatalidades e acidentes não é fácil, uma vez que muitas destas atividades
são realizados por empresas subcontratadas, as quais nem sempre reportam oficialmente a
ocorrência de acidentes (ILO, 2019).
Uma operação de colheita florestal engloba uma série de atividades, dentro as quais se
destacam o corte da árvore, o corte dos ramos, o descascamento do tronco, a divisão do
tronco em toras e, por fim, o carregamento e o transporte das toras da mata ou da floresta
para unidades industriais. Estas, são consideradas atividades fisicamente exigentes, uma vez
que envolvem o levantamento e transporte cargas bastante pesadas e a repetição constante de
movimentos de flexão/extensão de pernas e braços, e fisicamente agressivas, uma vez que que
são executadas por tempo prolongado e, geralmente, sob condições adversas (ILO, 1998).
As principais causas de acidentes mortais nas operações de colheita florestal, são
relacionadas, principalmente, com o uso de equipamentos e ferramentas de trabalho, com
as condições do terreno e com questões organizacionais e ambientais (Rosecrance et al.,
2017; Unver and Ergenc, 2020). A utilização indevida da motosserra e da motorroçadora
aquando do corte da árvore, nomeadamente pelos pequenos produtores, é referida como
sendo um fator de agravamento da incidência de acidentes ocupacionais (Cividino et al.,
2013), principalmente quando a atividade decorre em terrenos de declive acentuado e a
extração da madeira é realizada em suspensão por cabo (Newman et al., 2018).
Os acidentes de trabalho acarretam danos para os trabalhadores, impossibilitandoos de realizar seu trabalho, seja por incapacidade temporária ou permanente, acarretam
encargos económicos para as empresas, que ficam com as equipas de trabalho diminuídas
durante o tempo em que o trabalhador está em recuperação, para as seguradoras, pelas
indemnizações que têm que suportar e para a sociedade, para onde muitos dos custos
são externalizados, tanto para os serviços de saúde como para a segurança social, em
particular nos casos em que o trabalhador tem incapacidade para o trabalho permanente,
ou temporária de longa duração (ILO, 2019).
Existem vários métodos de avaliação do risco de acidentes ocupacionais, umas mais
generalistas e outras mais específicas. No entanto a escolha deve ser adequada à atividade
em análise e às suas características. Uma avaliação começa na identificação dos perigos e dos
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eventos potencialmente desencadeadores dos acidentes, terminando na inventariação dos
riscos e sua avaliação. O conhecimento dos riscos permite a sua gestão adequada, a qual pode
ir desde a sua simples redução para níveis aceitáveis até à sua eliminação (Koivisto et al., 2009).
Diversas publicações científicas, relatando investigações levadas a cabo em diversos
países do mundo, espelham bem que a preocupação com os acidentes ocupacionais nas
operações de colheita florestal é de âmbito global e são unanimes quando se referem à
operação florestal como uma das mais perigosas do mundo (Albizu-Urionabarrenetxea
et al., 2013; FAO, 2018). Contudo, não são muitas as publicações científicas sobre as
práticas de gestão adotadas na prevenção de acidentes provenientes da execução desta
atividade, principalmente em explorações situadas em locais mais remotos. Assim, com
este trabalho, pretende-se suprir esta lacuna e elencar os principais fatores causadores de
acidentes em operações de colheita florestal e as principais medidas de prevenção a adotar
como forma de minimização do risco de ocorrência destes acidentes ocupacionais.

Principais causas de acidentes em operações de colheita florestal
Nas operações de colheita florestal, as causas de acidentes ocupacionais que mais se
destacam estão associadas às atividades de abate de árvores e de transporte de madeira
e os acidentes mais frequentes estão associados a, pelo menos, um dos seguintes fatores
(Albizu-Urionabarrenetxea et al., 2013; Buczaj et al., 2020; Cividino et al., 2013; Enez
et al., 2014; Gejdos, M.; Vlckova, M. (2019; Ghaffariyan, M. (2016; Iftime et al., 2020;
Laschi et al., 2016; Matsa and Mandowa, 2015; Newman et al., 2018; Rosecrance et al.,
2017; Rother et al., 2020; Sunwook, 2017; Tsioras et al., 2014):
Fatores relacionados com o comportamento humano
•

Imprudência ou autoconfiança excessiva na realização das tarefas por parte do
trabalhador;

•

Inexperiência do trabalhador na execução das tarefas;

•

Ausência de formação específica para a execução da tarefa, em particular quando
esta implica a manipulação de ferramentas de corte ou a condução de maquinaria
pesada em terreno difícil e na proximidade de outras máquinas ou a movimentação
de cargas pesadas;

•

Negligência, descuido ou desleixo no cumprimento de protocolos, procedimentos
e normas de segurança, principalmente no que se refere à utilização de Equipamento
de Proteção Individual (EPI).
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Fatores relacionados com a utilização de equipamentos e ferramentas
•

Utilização de ferramentas e máquinas não certificadas ou sem dispositivos de
proteção;

•

Utilização de equipamentos e ferramentas não adequadas à realização da tarefa;

•

Deficiente inspeção e manutenção periódica de ferramentas e máquinas;

•

Ressalto na utilização de motosserras.

Fatores relacionados com a organização das operações
•

Insuficiente formação específica na utilização de equipamentos e ferramentas;

•

Ausência de formação/treino de segurança com periodicidade adequada e
específica a cada subprocesso;

•

Comportamento desarticulado das equipas;

•

Forte pressão psicológica para produzir o máximo possível;

•

Seleção inadequada de trabalhadores para a tarefa;

•

Precaridade de vínculo laboral e recurso recorrente a trabalhadores temporários;

•

Cansaço físico relacionado quer com as longas deslocações no e para o local de
trabalho, quer com a dureza do trabalho em si, tipicamente monótono e realizado
por longos períodos (> 8 horas), frequentemente com número deficiente de pausas;

•

Desmotivação dos trabalhadores para trabalharem sob normas de segurança
ocupacional.

Fatores relacionados com as adversidades ambientais
•

Adversidade das condições meteorológicas (chuva, vento, calor, humidade e/ou
frio intensos) sob as quais é realizado o trabalho;

•

Adversidade das condições geomorfológicas do terreno no qual é realizado o
trabalho (terrenos muito irregulares e/ou muito inclinados e/ou escorregadios e/
ou pedregosos e/ou com muito mato e/ou densas populações de árvores);

•

Adversidade decorrentes da exposição do trabalhador ao ruído e à vibração
intensas provenientes das máquinas e/ou equipamentos, a agentes químicos (gases
de combustão provenientes dos motores de máquinas e/ou equipamentos e dos
seus lubrificantes) e a agentes biológicos (insetos, animais selvagens e espécies
vegetais venenosas).
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As principais medidas de segurança a considerar na prevenção de acidentes em
operações de colheita florestal
São diversas as medidas de segurança e de prevenção de acidentes que podem ser
implementadas no sentido de controlar a exposição dos trabalhadores ao risco de acidentes
ocupacionais durante as atividades de colheita florestal. Estas focam, essencialmente, a
proteção do trabalhador com os EPIs adequados, a formação técnica do trabalhador e a
alteração/ajuste da metodologia de gestão desta atividade (Albizu-Urionabarrenetxea et
al., 2013; Bligard and Haggstrom, 2019; Borz et al., 2014; Bush et al., 2014; Conway et
al., 2017; Gluschkov et al., 2014; Kaakkurivaara and Stampher, 2018; Lagerstrom et al.,
2017; Leclercq et al., 2020; Longo et al., 2013; Mylek and Schirmer, 2015; Newman et
al., 2018; Nkomo et al., 2018; Schwarz et al., 2016; Unver and Ergenc, 2020; Yovi and
Yamada, 2015).
A mais comum é a utilização de EPIs adequados a cada atividade. Esta medida é
considerada eficaz na redução, quer do número de acidentes, quer da gravidade das lesões
deles resultantes. Os EPIs mais tipicamente utilizados em operações de colheita florestal
são as luvas e as botas, seguidos de viseiras/óculos e coletes.
Quando a atividade é desenvolvida em altura, seja em suspensão, seja sobre escadas
ou plataformas móveis de elevação, o trabalhador fica inevitavelmente exposto ao risco de
queda e ao risco de sofrerem queimaduras por radiação solar e vento. Nesses casos, é também
recomendada a utilização de arnês e de sistemas de fixação como medida preventiva de
queda e forma de evitar o risco de ocorrência de Síndrome Harness Hang, uma situação
onde um operador fica suspenso no seu cinto de cabeça para baixo sem se conseguir
recolocar na posição vertical, levando-o à morte num curto espaço de tempo. A utilização
de EPIs em operações de colheita florestal tem vindo aumentar significativamente nos
últimos anos devido, em grande parte, à pressão das Seguradoras. Estas só procedem
à indemnização dos encargos com acidentes ocupacionais se as condições de segurança
em ambiente de trabalho tiverem sido asseguradas pelos empregadores e as normas de
segurança tiverem sido cumpridas pelo trabalhador.
A formação sobre a execução das tarefas, sobre a técnica de utilização adequada e
segura de ferramentas e máquinas, assim como os procedimentos para a sua verificação,
inspeção, reparação e/ou manutenção, é, também, uma medida preventiva de acidentes a
considerar. Pois apesar reconhecer que nas operações de colheita florestal a possibilidade
de ocorrência de acidente é elevada, os trabalhadores florestais têm a tendência de
subestimar as situações perigosas no local de trabalho, facilitando assim, a incidência da
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ocorrência de acidentes. A formação deve, não apenas ser disponibilizada, mas também
adaptada a cada grupo de trabalhadores, sejam eles permanentes ou sazonais, com ou sem
vínculo contratual, nativos ou emigrantes. As necessidades de treino também devem ser
especificas consoante o público-alvo opere em instalações florestais industriais, de pequena
escala, públicas ou privadas e de acordo com a atividade. Deve ser proporcionada ao
trabalhador no início na atividade, mas também durante a sua permanência na empresa,
como forma de consolidar e manter sempre atualizados os seus conhecimentos sobre as
medidas de segurança e de acompanhar as mudanças tecnológicas ocorridas no setor. Esta
formação pode ser complementada com o treino de emergência em primeiros socorros,
especialmente relevante para os trabalhadores que operem em zonas remotas e onde a
acessibilidade rápida de meios de socorro seja difícil.
A implementação de medidas de prevenção centradas na sensibilização dos
trabalhadores sugere, também, um investimento na formação ao nível da gestão de
topo em práticas de liderança que conduzam a um “clima organizacional” que valorize,
promova e reforce os hábitos/métodos de trabalho com comportamentos seguros entre
os trabalhadores. As operações de colheita florestal são geralmente caracterizadas como
sendo atividades de baixo prestígio profissional, o que favorece a baixa autoestima dos
trabalhadores e, por conseguinte, condicionam a sua recetividade para acatar uma
conduta em prol da segurança e para trabalhar conscientemente de forma segura. Neste
contexto, ajustes de caráter económico-social ao modelo de trabalho são referidos como
medidas de aumento da moral e autoestima, nomeadamente com: i) Valorização salarial;
ii) Cumprimento das obrigações sociais para com os trabalhadores; iii) Estabilidade das
equipes de trabalho através de um vínculo laboral que permita ao trabalhador empenharse e comprometer-se com os objetivos da empresa; iv) Disponibilização de EPIs,
equipamentos e ferramentas de trabalho modernos e/ou em bom estado de conservação
e em condições de operacionalidade seguras e adaptados não só ao trabalhador, como ao
processo; v) Garantia de abastecimento de água potável e alimentação ao longo do dia; e
vi) Garantia de disponibilização de instalações sanitárias e alojamento, caso seja necessário
aliviar as horas despendidas no transporte entre casa e o local de trabalho e permitir aos
trabalhadores não só manter boas condições físicas durante o trabalho como a recuperação
do seu sistema musculosquelético após a intensa solicitação que lhes é exigida.
Com efeito, a fadiga física e emocional está associada a um pior reconhecimento de
situações perigosas e a uma pior tomada de decisões relativamente à redução da exposição
a esses perigos. Ela pode ser prevenida através da i) implementação de ritmos de trabalho
adequados, ii) com um número máximo de horas diárias de trabalho idealmente balizado
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entre 8-10 horas; iii) um número de pausas entre cinco e seis por dia; iv) um alívio da
pressão sobre os operários, não lhes exigindo taxas demasiado elevadas de recuperação de
madeira; v) e da coordenação eficiente de equipes, no sentido de planear e dimensionar
com objetividade e clareza cada operação com meios humanos e equipamentos.
A implementação de metodologias de gestão de risco que permitiram identificar e avaliar
as situações perigosas, bem como adotar medidas de prevenção adequadas a cada uma das
situações verificadas numa perspetiva de melhoria contínua, é, também, uma medida a
considerar. Contudo, a quantidade de publicações científicas relacionadas com metodologia
para a identificação dos riscos de segurança e priorização de medidas de prevenção de
acidentes ocupacionais em operações de colheita florestal permanece muito limitada.

Considerações finais
A indústria florestal é uma indústria com elevada taxa de acidentes ocupacionais.
De entre medidas preventivas mais adequadas à prevenção de acidentes ocupacionais em
operações de colheita florestal destacam-se a disponibilização de EPI, de equipamento
com dispositivos de segurança incorporados, a formação dos trabalhadores com vista a
criar-lhes hábitos de trabalho seguros e reforçar conhecimentos técnicos relacionados
com o processo produtivo, a melhoria das condições de segurança e higiene no trabalho,
o reconhecimento salarial e a implementação de metodologias de gestão do risco de
acidentes ocupacionais.
Sendo a avaliação de risco de acidentes ocupacionais um instrumento essencial numa
gestão eficaz da segurança e saúde no trabalho é muito oportuno e urgente investir na
investigação científica dentro desta temática.
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Resumo
Com conceitos e terminologia específicos, a Medicina de Catástrofe vê-se na absoluta
necessidade de estar em permanente adequação com os mesmos sob pena de, na prática,
não poder desempenhar cabalmente a sua humanitária missão.
Este nosso trabalho é, indelevelmente, uma homenagem a uma pessoa – o Prof.
Luciano Lourenço - inolvidável no seu humanismo científico, plasmado num trato
humano e social, digno de ser apontado como um exemplo primordial a ser prosseguido
por todos os investigadores, mormente por aqueles que integram as camadas mais jovens.
Palavras-chave: Conceitos, terminologia, Medicina de Catástrofe.

Abstract
Concepts and terminology in Disaster Medicine. Synopsis. With specific concepts
and terminology, Disaster Medicine finds itself in the absolute need of being in
permanent adaptation to them under penalty of, in practice, not being able to fully
carry out its humanitarian mission.
This work of ours, which is indelibly a homage to a person - Professor Luciano
Lourenço - unforgettable in his scientific humanism, embodied in a human and social
tract, is worthy to be pointed out as a prime example to be followed by all researchers,
especially by those of the younger generation.
Keywords: Concepts, terminology, Disaster Medicine.
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Proémio
Este nosso trabalho é, indelevelmente, uma homenagem a uma Pessoa – o Prof.
Luciano Lourenço - inolvidável no seu humanismo científico, plasmado num trato
humano e social, digno de ser apontado como um exemplo primordial a ser prosseguido
por todos os investigadores, mormente por aqueles que integram as camadas mais jovens.
A sua conduta foi sempre vertebrada, trilhando uma postura científica de correcção e rigor.
Pensamos que neste modesto trabalho, muito feito à base de citações, porque não se
torna necessário dizer por palavras próprias, aquilo que outros já disseram e muito melhor,
do que nós o faríamos; queremos, isso sim, relevar aqui os nomes de Cruz Malpique, que
tivemos o prazer e a honra subida de o ter tido como nosso professor de Filosofia no 6.º e
7.º anos do liceu, Gregório Marañon, René Noto, Pinharanda Gomes.
O tema que tocamos, de levíssimo, é de uma vastidão e profundidade impredizíveis,
uma vez que as situações de catástrofe perseguem a Humanidade com furor destrutivo e
todos somos obrigados a estar preparados e sintonizados na sua linguagem e conceitos.
Deve ficar evidenciada a postura sui generis – que em termos de filosofia médica
nos informa – de três personalidades: Ortega e Gasset com a sua “yo soy yo y mi
circunstancia y si no la salvo a ellla no me salvo a yo”, Letamendi quando escreveu
“Del medico que no sabe más que Medicina, ten por cierto que ni Medicina sabe” e que
foi a postura emblemática de Abel Salazar e finalmente, o nosso Dr. Pedro Victorino
Ribeiro (1910) que na sua célebre Tese apresentada à Escola Médico-Cirúrgica do
Porto escreveu “proclamar as sumas vantagens da organização dos socorros médicos
nos sinistros” bem como a “vulgarização dos socorros de urgência” (Bandeira, 2014).

Introdução
Assim, da Tese de Doutoramento de Bandeira (2008), passamos a citar:
§ Num Mundo em convulsões permanentes a Medicina procura minorar sofrimentos
e tanto quanto possível dar-lhes um termo. Porém, à medida em que o evolucionar do
tempo obriga a uma reflexão permanente, somos obrigados a encarar a Medicina não numa
perspectiva meramente preventiva ou curativa, individual ou de massa, mas sim numa
trama extraordinariamente complexa. Apresenta-se-nos todo um conjunto de situações em
que não podemos de forma alguma deixar de verificar, que num campo, aprioristicamente
só do foro médico, a realidade é profundamente interpenetrada por outros tipos de acção
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que se complicam duma forma marcada dada a intervenção de indivíduos, de métodos
e de processos, os quais escapam a uma formação académica e profissional, tantas vezes
preocupada com uma sociedade estável, em que tudo ou quase tudo pode ser programado
e orientado sem que tenhamos de nos socorrer de meios extraordinários. Só que, apesar de
o Homem de hoje ter o seu espírito impregnado de dúvidas e temores tal como o Homem
Grego ou Renascentista, os avanços científicos e tecnológicos armaram a Humanidade
de recursos, mas ao mesmo tempo de sistemas, os quais, ou por que fogem do controle
humano, ou por que nos propiciam potencialidades, num ápice, podem transformar uma
situação de equilíbrio e de bem-estar numa situação de catástrofe.
Nessa conjuntura para além dos desastres de ordem tecnológica, de ordem natural,
etc., surgem sempre e concomitantemente as vítimas que necessitam de apoio, tratamento
e cuidados de foro médico. Arreigou-se, pois, a ideia de abordar estes problemas nos
domínios científicos com particular ênfase para a Medicina, criando-lhe um novo campo
de acção que é a Medicina de Catástrofe.
Trata-se de uma nova especialidade ou de uma competência se assim lhe quisermos
chamar. Propriamente será uma acção pluridisciplinar em que os conhecimentos do foro
médico se interpenetram com outros de índole profundamente diferente, quer sejam
de carácter Meteorológico ou Espeleológico. A acção em Medicina de Catástrofe não
é claramente definida em termos do que é médico e daquilo que não é médico, já que
para a ajuda, protecção e tratamento de vítimas neste âmbito pouco interessa libertá-las
e pô-las em condições de receber tratamento clínico se não houver possibilidades de o
fazer, e, o inverso é rigorosamente verdadeiro, ou seja, caso existam os meios médico-sanitários para cuidar dessas vítimas e não exista quem seja capaz de os desbloquear para
em seguida colaborar, integrando-se e pondo-se à disposição das equipas medicalizadas a
fim de aquelas serem devidamente tratadas.
A pragmática medicina dos grandes cataclismos, medicina de catástrofe (Courbil et
al., 1987) conduz a uma medicina de urgência individual e simultaneamente colectiva. A
medicina do indivíduo e de homem a homem vai desenvolver-se ao longo de todo o tempo
desde a Antiguidade Clássica, sendo propriamente com Alcmeon de Crotona que surge
uma Medicina Técnica dado que anteriormente não pode ser considerada senão como PréTécnica (Entralgo, 1982). Chegou aos nossos dias cruzando graves cataclismos de que são
exemplo maior as Guerras, as Fomes e Pestes para nos preocupar profundamente, hoje, com
a urgência individual e mais recentemente com a urgência Colectiva Civil, dado que para a
urgência Colectiva Militar remonta a sua organização e estrutura ao tempo das Campanhas
Napoleónicas. Fechamos, assim, um ciclo “sui generis” no fim deste Segundo Milénio.
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Tem sido profunda a evolução dos conceitos e avanços científicos e tecnológicos.
Cada vez mais nos afastamos do tempo em que a Ética Médica ficou padronizada no
seu Juramento Hipocrático sem dúvida alguma, traduzindo uma excepcional evolução
do pensamento médico, mas que não pode ser definitivamente encarada como sendo a
última palavra neste domínio com carácter de perenidade absoluta. Recuando no tempo,
e, tendo por referencia o pensamento Bíblico chegamos à Lei Mosaica, mas podemos ir
até ao Génesis quando é explicada por Deus ao primeiro Homem a existência da Árvore
do Bem e do Mal.
Dada a relevância assumida pela Medicina de Urgência e pela Medicina de Catástrofe,
impõe-se a análise, o estudo e a apresentação das possíveis opções do ponto de vista ético
em situações que se deparam ao Médico naquelas formas específicas de “praxis médica”.
De notar os problemas ético-médicos surgidos em situação de catástrofe, uma vez que
só entre 1947 e 1970 o número de vítimas mortais no mundo, causadas pelas catástrofes
naturais, foi calculada em cerca de 1 200 000.
No passado, a actividade médica urgente ficava-se praticamente pelo médico de
cabeceira ou pelos “bancos” de urgência de hospitais das Misericórdias ou similares,
em que os médicos supriam deficiências debatendo-se com a inexistência de programas
prévios e aprendiam fazendo.
Posto que estejamos hoje virtualmente mais sujeitos aos desastres, dados os avanços
tecnológicos, aqueles, quando naturais, afiguram-se-nos segundo um conceito antropocêntrico e sociocêntrico, pois, caso contrário, não passariam de simples acontecimentos
geológicos ou meteorológicos.
Presentemente a noção de Ética, ou seja, a ciência da ordem, que o homem introduz
nos seus actos voluntários ou morais, tem particular relevância na Medicina.
Surge-nos assim em toda a sua dimensão a Iatroética, termo que prefiro ao de Ética
Médica, não só porque neste os elementos da sua formação são um de raiz grega e outro
de raiz latina, mas também porque dadas as raízes helénicas da Medicina Ocidental,
assume aquele uma maior clareza e propriedade de expressão.
Epidemias (peste, cólera, gripe, sida, etc.), Acidentes (rodoviários, ferroviários,
marítimos, aéreos), Vulcões, Terremotos, Inundações, os Conflitos Bélicos, são alguns dos
exemplos de situações de emergência que preocuparam e preocupam o Homem, influindo
na sobrevivência da Espécie ao longo dos séculos até à actualidade, obrigando assim,
ao aparecimento progressivo de terapêuticas médico-cirúrgicas, apoiadas em modelos
tecnológicos cada vez mais evoluídos com a subsequente especialidade comportamental
no âmbito da Medicina de Catástrofe.
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“El hombre, gracias al poder que tiene de recordar, acumula el passado,
el suyo y de sus ancestros; lo posee y se aprovecha de el. El hombre no es nunca
um primer hombre; no puede empezar a vivir si no a cierto nível de passado
acumulado. He aqui su unico tesoro, su privilégio y su signo” Ortega y Gasset,
La Rebelion de las Masas (Prologo).
O âmbito da Medicina de Catástrofe tem larga difusão e profunda repercussão na
Comunicação Social, logo, passa de facto esporádico a relativamente frequente dado o
enorme desenvolvimento das relações intercontinentais através das telecomunicações e do
avião, o que leva a que uma situação de catástrofe outrora confinada a uma região, ou a
um país, passe, a sê-lo do domínio duma intervenção global, motivando o aparecimento
de Solidariedade Institucional, Nacional e Internacional com base em posicionamentos
filosóficos católicos, judaicos, árabes, autonómicos, etc.
A noção de Medicina de Catástrofe surge-nos como uma prioridade numa emanação
dos tempos que correm. Não se trata de uma especialidade ou de uma competência que
tenha surgido por diferenciação programada e específica, única e exclusivamente de
âmbito médico, mas sim pela aglutinação de situações de extrema gravidade para pessoas
e bens que a sociedade neste século XX desenvolveu ou criou e que os médicos para as
resolverem se veem obrigados a lançar mão de recursos sociais polivalentes, pois caso
contrário a resposta a essas situações de crise não será minimamente suficiente.
A este tipo de intervenção médica pluridisciplinar e polivalente junta-se uma
preocupação constante que vem a ser a existência duma desadequação entre o número de
vítimas e a capacidade de socorro; concomitantemente há uma fase inicial com um período
de improvisação puro. Estas circunstâncias fazem com que a Medicina de Catástrofe se
paute por métodos e processos específicos e diferentes da Medicina de Urgência habitual.
A articulação dos cuidados médicos com os recursos fornecidos pela sociedade civil
e pela sociedade militar - mesmo com aqueles que, à priori e normalmente, não são
equacionados- vem a ser a autêntica característica da Medicina de Catástrofe, que se
timbra pela solidariedade (Noto et al., 1987).

Catástrofe. Conceitos e definição
Da tese de Doutoramento de Bandeira (2008), extratamos “O termo “catastrophe”
vem referido na Prosodia de Benedicto Pereyra (1750) com o significado de “Destruição,
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mudança das cousas, fim, ou morte”. Desastre tem o significado de Infortúnio, caso
infausto. A palavra urgente cousa afecta a Urgens, entis com o significado de “apertar,
obrigar, confranger, instar com força” não havendo qualquer referencia lusitana à palavra
Emergência, mas só á acepção latina de Emergo que significa “sair de mergulho”.
O clássico dicionário de António de Moraes Silva (1813) refere já o termo com a
grafia de Catástrofe na Catastrophe, consoante transcrevemos, citando aquele Vieira:
“CATÁSTROFE ou CATASTROPHE, s. m; O último, e principal sucesso
da Fabula Trágica, conersão, ou mudança de fortuna da personagem trágica
§ fig. Fim desgraçado: Vieira se este foi o catástrofe da Santidade de Salomão.
Roma condenada ao catástrofe das coisas mudáveis. §. Mudança. Vieira,
Tomo. 5. p. 415. aquelle catastrofe admiravel, que os Profetas prometterão
ao mundo renovado, quando as lanças se convertessem em arados. Periodos, e
catastrofes dos Reinos. Vieira. Catastrofes de validos. Varella. Alguns usão deste
nome como feminino”.
Desastre vem mencionado como:
“DESASTRE, s. m. Infelicidade, infortúnio. Camões. os desastres de amor.
“matarão-no por desastre;” não de propósito. Barros; Costa. os desastres que
ouvem da casa de seus vizinhos. Fabula dos Planetas. §. Entre Barqueiros, O
corno enxerido na haste, com que se molha a vela, os desastres do boi; os cornos”.
e o vocábulo Emergente traduz-se por:
“EMERGÈNTE, adj. Resultante: v. g. dano emergente da demora do dinheiro
emprestadio. §. Casos emergentes; que acontecem, ocorrem. Ord. Af. Prol.”.
e referenciado ao prólogo das Ordenações Afonsinas.
Por sua vez as palavras Urgência, Urgente e Urgentissimo são claramente explanadas
pelo autor; remetendo o leitor para as Deduções Cronológicas e para D. Frei Amador Arrais.
“URGÊNCIA, s. f. Aperto, pressa, que obriga, e faz força ao animo; v. g. a
urgência das razões, dos ameaços. Ded. Cronol. P. t. n. 692”.
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URGÈNTE, p. pres. de Urgir. Que aperta, dá pressa; e faz força ao animo;
v. g. suspeição urgente; razão urgente; o que he pungitivo parece mais urgente.
Arraes, 10. 4. §. Necessidade urgente.
URGENTÍSSIMO, superl. de Urgente. Arraes, 3. II. testemunho
urgentíssimo, para convencer”
Em Constâncio (1844) quanto á palavra Catástrofe explicita que antigamente o
substantivo era masculino e que hoje é feminino, mantendo a asserção de Morais:
“CATÁSTROFE, s. m. ant., e hoje f. (pron. catástrofe: kata pref.,
contra, e stréphó, voltar), desfecho do drama, trágico no último acto; fig. fim
desgraçado, lastimoso; it. mudança. Os antigos fazião de ordinario., este nome
masculino, e Vieira o usa, neste género; mas a analogia de outros nomes gregos
em e, como estrophe, phrase, periphrase, epigraphe, pede o feminino. Além de
que, he feminino em Lat. <<Roma condemnada ao catástrophe das cousas
mudáveis.>> <<Se esta foi o catastrophe da santidade de Salomão.>> Vieira”.
Quanto á palavra desastre, define-a como:
DESASTRE, s. m. (des pref. privat., e astre), infortunio, lance infausto
e imprevisto, caso infeliz e fortuito. Matarão-no por desastre, sem ser de caso
pensado. It., sinistro no mar.
DESASTRE, s. m. (do Gr. stazó, pingar, cahir às gottas), corno de boi,
mettido na extremidade da vara com que os barqueiros molhão a vela. Bluteau
e Moraes o confundem com o precedente, e ignorão a sua origem”.
Associa, pois, a ideia de sinistro no mar, que assim permanece por largo tempo.
A palavra emergência aparece neste autor perfeitamente explicitada como:
“EMERGÊNCIA, s. f (emergir, des. encia), t. novo, occurrencia perigosa,
incidente, successo fortuito e que exige immediata attenção, conjunctura
critica. Na emergência do perigo não perdeo o accordo, e lançou mão de tudo o
que convinha para o atalhar”.
Os termos urgência e urgente, refere-os similarmente ao autor anterior embora com
maior precisão e concisão:
“URGÊNCIA, s. f., cousa que urge, aperta, pressa, cousa que obriga, v. g. - das razões.
URGÊNCIA, adj. 2 (Lat. urgens, tis, p. a. de urgeo, cre, urgir), que urge,
aperta. Necessidade-. Argumentos, razões -. It. p. us., opressor, v. g. tyrannia”.
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Francisco Solano Constâncio, de seu nome completo, era médico, e a exemplo de
Littré legou-nos conceitos bem definidos com base na etimologia greco-latina, os quais
presentemente, como naquela época, diferem dos conceitos anglo-saxónicos.
Em artigo não assinado, no n.º 5 da revista Emergência Médica (1986) editada
pelo INEM, refere-se a palavra emergência, como “emergente” do Grande Dicionário
Português do Dr. Frei Domingos Vieira; esta afirmação como vimos não corresponde à
verdade; o termo, bem como o conceito que ele encerra é bastante mais antigo.
Frei Santa Rosa de Viterbo (1798/1799) que escreveu no frontispício da sua obra
mestra: “Elucidario das palavras, temas e frases, que em Portugal antigamente se usarão e
que hoje regularmente se ignorão”, não menciona as palavras catástrofe e desastre.
As palavras, como sabemos, têm vida e sobretudo os conceitos que encerram.
Thorpe (1965) definiu “disaster is the arrival with little or no warning of many more
casualties, of all types and degrees of severity, than an hospital is designed or staffed to handle
at one time”.
Por sua vez, Rutherford (1972) define desastre como uma emergência de tal magnitude
que requer uma mobilização extraordinária dos serviços de emergência, com particular
incidência para os serviços medicalizados, sendo um acidente para o qual são enviadas três
ou mais ambulâncias. Para este autor, a terminologia anglo-saxónica traduz-se por “mass
casualty operations”, “operation emergency” ou simplesmente “disaster”. A palavra desastre,
é geralmente aceite.
A cooperação inter-disciplinar entre entidades e serviços está subjacente a qualquer
tipo de acção que se venha a revelar profícua. O Statistical Bulletin (1977) da Metropolitan
Life Insurance Company, considera 4.400 catástrofes - todos os acidentes que mataram
5 ou mais pessoas - nos Estados Unidos durante o período de 1941 a 1975. Em revisão
posterior o mesmo boletim, em Junho de 1982, acerca dos acidentes catastróficos numa
revisão de 40 anos, as então cerca de 4.800 catástrofes nos Estados Unidos foram, assim,
igualmente consideradas por se ter mantido o critério da perda de 5 ou mais vidas.
Favre (1978) menciona três termos clássicos: sinistro, cataclismo e catástrofe. O
primeiro termo, de origem latina significa esquerdo e maléfico; por sua vez o segundo,
de origem grega, consigna uma perturbação marcada na superfície do globo. Ambos
devem ser termos a eliminar, porquanto, sinistro não precisa a origem e o potencial de
agressividade do factor patogénico; por sua vez cataclismo é extraordinariamente restritivo
e não equaciona convenientemente a origem tecnológica do afluxo maciço de vítimas.
O conceito de catástrofe muito para além da sua definição, baseia-se em três
componentes:
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1. Afluxo intenso de vítimas;
2. Destruições de ordem material;
3. Desproporcionalidade acentuada entre os meios humanos e materiais de Socorro
e as vítimas a Socorrer.
Gera-se, pois, um conceito dinâmico e não estático, que, embora mais ou menos
padronizável, oscila de acordo com o local onde a catástrofe surge - Continente, País,
Região, Localidade ou Zona. A catástrofe é, ou sê-lo-à, quando aqueles três factores se
congregam, fazendo-a surgir; tocam fundamental e profundamente (Kouchner, 1983)
os países mais desprovidos e a sua amplitude é inversamente proporcional à riqueza e à
organização, particularmente no domínio médico, da região atingida. De acordo com
este autor nos países industrializados a opinião pública acostumou-se a pensar que as
catástrofes só acontecem aos outros. As palavras que Viansson-Ponté escreveu em Le
Monde, 15-16 de Agosto de 1976: “Il y a une sorte de baréme des mortes violentes: plus elles
sont lointaimes, moins elles pésent. Mille tués trés dans une catastrophe en Extrême - Orient
ont moins de poids que dix à nos frontiéres”, primam pela actualidade.
Logue et al. (1981) mencionando o Disaster Relief Act de 1974 criado com base na
Public Law 93-288 dos Estados Unidos definiu um desastre major como sendo “any
hurricane. tornado, storm, flood, high-water, wind-driven water, tidal wave, tsunami,
earthquake, volcanic eruption, landslide, snow storm, drought, fire, explosion, or other
catastrophe in any part of the continental United States, or its territories, wich causes damage
of sufficient severity and magnitude to warrant major disaster amistance [...]”.
Orr e Robinson (1983) definiram desastre como qualquer situação requerendo
recursos para além dos imediatamente disponíveis. Porém, a partir de 1960 a explosão das
capacidades tecnológicas (Reiser, 1985) com a possibilidade de manter vivas pessoas com
severos défices fisiológicos obrigaram que se generalizassem discussões no plano ético,
nomeadamente quando os desastres criam um sem número de vítimas que colocam sérios
problemas às unidades de cuidados intensivos.
Em publicação, do Instituto Nacional de Emergência Médica Silva e Henriques
(1986) para além da definição de catástrofe da Organização Mundial de Saúde, por esta
difundida para todo o Mundo, após terem equacionando várias situações de catástrofe,
sublinham que esta pode surgir “sempre que a resposta médica for insuficiente”, o que
contribui pouquíssimo para, aquilo a que os autores definiram como seu primeiro
objectivo determinar exactamente o que é uma catástrofe.”
Alguns autores como Harshbarger (1974) definiram os desastres em termos dos
seus efeitos sobre as comunidades e os indivíduos. Pensamos habitualmente em termos
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de efeitos rápidos e dramáticos, mas os desastres podem ser igualmente graduais e
progressivos, arrastando-se quase insignificantemente, como nos casos de seca e de fome
(Raphael, 1986).
São, pois, múltiplos os termos que são empregados para significarem uma desordem
individual ou colectiva no “statu quo estrutural de países ou continentes. Noto et al. (1987)
mencionaram os seguintes termos pela ordem que se segue: Acidente, Catástrofe, Calamidade,
Cataclismo, Desastre, Flagelo, Sinistro, Acidente. Baseando-se em considerações de ordem
semântica e citando os lexicologistas Littré e Robert acabam por concluir que o termo mais
adequado será o de catástrofe. Porém, associam as noções de inabitual, de simultaneidade e
de colectivo concordando com as posições de Fabre, já citado.
No livro Medicine en Situations de Catastrophe de Courbil et al. (1987), Chevalier
e Noto enumeram e definem praticamente os mesmos termos anteriores. No entanto,
evidenciam a noção de ACEL ou seja Acidente Catastrófico de Efeito Limitado,
exemplificado paradigmaticamente num atentado num lugar público, num acidente de
avião, ou qualquer outro deste tipo.
Aparece um novo conceito em Medicina, veiculado por vários autores (Larcan, 1988), ou
seja uma Medicina integrada nos Socorros, com o seu componente sanitário em particular
avançado, trabalhando em sectores com a finalidade de serem prestados os socorros de
urgência, a estabilização do doente e o seu posterior transporte; quem socorre deve saber
integrar-se em equipa pluridisciplinar e testar suficientemente exercitado nas transmissões.
Paralelamente é uma medicina de massa, com implicações logísticas e que deve ter em conta
factores e imperativos extra-médicos sem nunca se demitir das suas finalidades.
Há porém uma noção fundamental que deve ser retida: existe sempre, nos primeiros
momentos uma desadequação entre os meios humanos e materiais de socorro e as necessidades
que se apresentam, quaisquer que sejam as circunstâncias e as consequências humanas.
A hipótese de que um médico experimentado com a organização médica no local
do desastre deve exercer as funções de direcção dos socorros médicos foi avançada por
Savage (1971).
A meta a atingir no cenário de desastre é minimizar a mortalidade e a morbilidade;
logicamente avaliar se há um elevado ou um restrito número de vítimas e se ele ocorreu
num país desenvolvido ou em vias de desenvolvimento (Champion et al., 1988).
O vocabulário torna-se necessário mas não é suficiente para definir a catástrofe, e, de
acordo com Huguernard e Desfemmes (1989) são termos pouco explícitos desastre (mau
astro) e sinistro (mau augúrio). Cataclismo não se aplica senão a uma desordem natural
brutal e calamidade associa-se a uma perspectiva apocalíptica (fome, peste e guerra).
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A medicina de catástrofe, simplifica mas aplica no terreno as técnicas da medicina
de urgência e utiliza médicos com o mesmo perfil: disponibilidade, calma, disciplina,
destreza e resistência física.
Percorrendo cronologicamente a definição e conceitos associados à Catástrofe,
podemos aquilatar não só da existência de terminologias anglo-saxónica e francófona
não sobreponíveis, mas também de posturas conceptuais diferentes que desencadeiam
métodos de intervenção diferentes.
Pensamos que dada a nossa similitude de meios de intervenção com o sistema
francófono, baseado em concepções análogas e por sua vez associadas a terminologia
e etimologia linguística comuns, deverão ser nomenclaturados os termos que daquela
derivam, ou sejam: acidente catastrófico de efeitos limitados (ACEL) e catástrofe.
Sempre se postulou a vulnerabilidade do Homem face aos riscos, e com base nela
propôs-se uma hipótese de inter-relação segundo o grau de desenvolvimento do país em
questão, com factores facilitatórios como sejam a superpopulação, impreparação para as
catástrofes, ausência de meios de prevenção e de previsão.
Há um afluxo de vulnerabilidade (ver Louville e Thevenet 1990) baseado nas
condições demográficas, costumes e modo de vida, urbanização ou ruralidade, e outros
condicionalismos sócio- culturais; o Homem acaba por sofrer uma dupla influência
antagónica quer dele próprio, quer da natureza que o rodeia.
Associados ao conceito de Medicina de Catástrofe, revelam-se nos, como é sabido,
os de Medicina Preventiva, mas em evidência os da Medicina Predictiva, imbuídos da
influência que as referências antecipativas assumem nas situações catastróficas.
Perante situações de catástrofe, restam-nos duas posições distintas, parafraseando o
Prof. A. Larcan (1990) “[...] o fatalismo e a acção, pese embora o facto de, o primeiro,
psicológica e sociologicamente, ajuda por vezes as vítimas a aguentarem momentaneamente os
descalabros criados por aquelas”.
Em trabalhos publicados (Henriques, 1990 a,b ) nas II Jornadas de Emergência
Médica, pudemos aquilatar que os termos Emergência e Catástrofe foram abordados
numa perspectiva semântica e numa perspectiva interventiva no terreno, embora com
imprecisões, designadamente quanto ao aparecimento dos termos, como no caso da
palavra emergência, que já atrás explanei. No nosso conceito o que emergem são os
factos, que, por sua vez conduzem a acções pré-hospitalares de urgência ou melhor extrahospitalares, na medida em que por exemplo os cadáveres serão depois transportados para
os Institutos de Medicina Legal. O facto emergente, em si, não é médico nem deixa de
o ser. As vítimas é que carecem ou não auxílio médico, de enfermagem ou paramédico
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urgente. Quanto à catástrofe, são equacionados com base em definição de catástrofe da
OMS, conceitos abrangentes e generalizantes, que embora importantes, não permitem
uma acção devidamente estruturada no terreno.
A definição da OMS.é clara: “catástrofe é qualquer acontecimento que cause estragos,
destabilização económica, perda de vidas humanas e deterioração de saúde e dos serviços de
saúde, a uma escala tal, que justifique uma mobilização excepcional de auxílios vindos de fora
da comunidade ou da zona atingida”.
Há ainda a considerar que Emergência é definida como “an inexpected and dangerous
happening wich must be dealt with at once” e Urgency, como adjectivo “a very important
and reeding to be dealt with quickly in first” e Urgency considerada como substantivo no
“Longman Dictionary of English Language and Culture” de 1993.
Também a Nato-Joint Civil/Military Group Report (1990) analisou e procurou definir
os Desastres, os seus tipos e obviamente a resposta médica respectiva, destacando que,
conseguir a resposta médica efectiva é o objectivo primordial porque cada hospital, cada
sistema, cada região tem o seu próprio limite de capacidade de resposta de acordo com o
pessoal, equipamento, organização e treino. Logo no seu início o relatório formula a hipótese
de um sistema que está concebido quer para responder às situações diárias quer ao pequeno
acidente em zonas rurais com recursos limitados ou não existentes mas que em qualquer
destas situações se pode converter num desastre se a resposta médica for insuficiente.
Por definição um desastre esmaga as respostas regionais e nacionais; assim sendo a
sua gestão obriga necessariamente a uma coordenação e comunicação permanentes entre
os vários serviços intervenientes no socorro nomeadamente os oriundos de países com
diferentes níveis de cuidados médicos (Dow et al., 1991). De acordo com os autores agora
citados o “National Disaster Medical System”, designado por NDMS, estabeleceu para os
Estados Unidos 71 áreas, que acertaram critérios para a recepção de vítimas.
Morra e Ciancamerla (1991) no seu trabalho sobre socorros sanitários em situação de
catástrofe definem basicamente cinco termos: Sinistro, Cataclismo, Calamidade, Desastre
e Catástrofe. Chamam a atenção para o termo desastre que é o mais usado no mundo
anglo-saxónico, enfatizam o termo catástrofe, ao sublinhar o estado consequente a ela:
“[…] un avvenimento in seguito al quale si verifica un`inadeguatezza
rapida, ma temporanea, tra i bisogni delle persone coinvolte ed i mezzi di
sccorso immediatamente disponibili […]”
Para se conhecer a amplitude do conceito de catástrofe torna-se necessário uma acção bipolar:
a análise histórica e a directa e reflexiva sobre a realidade (Leiva et al., 1992). Neste tipo de análise
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há, assim, a considerar, de acordo com estes autores, quatro componentes: obtenção de dados
objectivos (componente técnico) compreensão de que as vítimas sofrem psicossomaticamente
(componente epistemológico), capacidade de resposta da sociedade (componente sociológico) e
por último os problemas da intervenção médica (componente ético).
O desenvolvimento científico e tecnológico avoluma o espectro da catástrofe; o seu
conceito tem, profundamente marcada a vertente antropocêntrica, dada a sua interacção
sobre o homem, pois, caso contrário uma catástrofe classificada como natural, não passaria
dum acontecimento meteorológico ou geológico (Gunn, 1992).
A noção de socorros medicalizados é impulsionada por Cot, médico-chefe dos Sapadores
Bombeiros de Paris, concretiza-se de 1924 a 1930 nesta cidade, fulcrada no seguinte:
“Dans le domaine de ces urgences accidentelles graves, 5 principes
fondamentaux sont alors édictés:
•

c`est le médicin (ou plutôt l`equipe médicale) qui se déplace au chevet du
patient et non le patient qui est déplacé de premiére intention vers l`hôpital;

•

des premiers soins sur place doivent être ainsi réalisés rapidement dans
le seul but de stabiliser la situation pathologique;

•

le transfert vers centre hospitalier ne sera autorisé qu`aprés stabilisation
des grandes fonctions vitales;

•

ces soins sont essentiellement symptomatiques et reposent sur lèmploi de
techniques ayant fait la preuve de leur efficacité en milieu hospitalier;

•

e transport ne devra être fait que dans un véhicule ambulance
spécialment aménagé à cet effet, sous surveillance médicale et en
poursuivant les soins initaux”.

Associada à urgência individual, aparece-nos a urgência colectiva que vem a ser a
coexistência dum grande número de vítimas, o que obriga essencialmente a partir de 1978
a criar uma organização específica para ela.
Assim, à antiga regra de «todos por um» na urgência individual, sobrepõe-se a de
«um por todos» uma vez que os cuidados não podem ser prestados simultaneamente,
mas progressivamente (Noto, 1992). Tropologica-mente, poderíamos enunciar assim
«o princípio dos Três Mosqueteiros», tendo em conta que a resposta a produzir deve
considerar o maior número de vítimas (Plotkowski, 1994).
Em conferência feita no 3.º Congresso Nacional da Sociedade Francesa de Medicina
de Catástrofe, Rousseau referiu que:
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“Ao colocar em paralelo a ajuda médica urgente com a Medicina de Catástrofe
é evocar o que aproxima e diferencia estas duas formas de medicina mas é também
examinar os meios que permitem passar de uma à outra e capitalizar os dados
adquiridos de uma em benefício da outra” (Rousseau, 1990).
A designação “acidente catastrófico de efeito limitado” (ACEL) foi criado por Hohl
(1984) a propósito do acidente na fábrica de malte no Porto de Metz, que se traduziu por
12 mortos e 5 feridos.
Este termo torna-se útil em todas as situações nas quais o acidente, com a sua área de
influência é limitado no tempo (algumas horas), no espaço (confinado ao local em que
se desencadeou, ou às suas proximidades) e desprovido em princípio de riscos evolutivos.
Ainda de acordo com Weber et al. (1993) é facto posto em evidência que o ACEL não
prefigura o conceito clássico de catástrofe quanto aos meios imediatos de a gerir.
Não existe, pois, definição quanto ao número exacto de vítimas; porém, este não deve,
relativamente aos outros termos de definição ultrapassar a centena. Em sentido lato o
ACEL faz algumas dezenas de vítimas, feridos, queimados, traumatizados por efeito de
sopro (blast), intoxicados ou simplesmente implicados na situação.
Quanto aos meios envolvidos no socorro, eles são os pré-existentes, limitados mas
suficientes, rondando em termos quantitativos 80 homens e uma vintena de viaturas.
Para finalizar queremos dizer que em nossa opinião o conceito de urgência, como vimos,
não deixa dúvidas; quanto porém à palavra emergência associada a imperativos de ordem
médica fomos claros ao corroborarmos a opinião de Corominas (1987), que foi professor de
Filologia Românica na Universidade de Chicago o qual escreveu no seu dicionário:
“EMERGENCIA en el sentido de “alarma”, “caso urgente” (de emergencia
“de socorro”) es reciente, inútil y grosero anglicismo. Inmersión, deriv. del lat.
immergere “meter en el agua”.”
Esta afirmação é concordante com a posição anteriormente já
desenvolvida por esse mesmo autor (Corominas, 1954)
“EMERGÊNCIA (S. XVII, Aut.; está ganando terreno el grosero
anglicismo consistente en darle el sentido de “alarma”, “caso urgente”, “caso de
necessidad”) §
Para concluir, apresentamos seguidamente uma lista simplificada de acrónimos e
abreviaturas expressas no Manuel de Médecine de Catastrophe (2017) (Tabela I).
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Tabela I - Liste des principaux acronymes et obréviations / Lista de acrónimos e abreviaturas principais.
Sigla
ACEL
ACEM
AESA
AMU
AR
ARS
ASN
BEA
BSPP
CADI
CAI
CAO
CARE
CEL
CESU
CHR
CIC
CME
CMIC
COGIC
COS
COZ
CTS
CUMP
DIS
DOS
DSM
ESR
EU
MRL
NRBC
ORSEC
PBE
PCA
PCP
PMA
PRMM
PRV
PSM
SAMU
SIS
SMUR
SSE
SSSM
UA
UD
UMD
UPIVC
UR
VSAV

Descrição
Accidént catastrophique à effects limites / acidente catastrófico de efeitos limitados
Accidént catastrophique à effects majeurs / Acidente catastrófico de efeitos major
Agence européenne de la sécurité aérienne / Agência Europeia para a Segurança da Aviação
Aide médicale urgence / Ajuda médica de urgência
Ambulance de réanimation / Ambulância de reanimação
Agence régionale de santé / Agência Regional de Saúde
Autorité de surete nucléaire / Autoridade de Segurança Nuclear
Bureau enquête accident / Comissão de Investigação de Acidentes
Brigade de sapeurs-pompieres de Paris / Brigada de sapadores Bombeiros de Paris
Centre d´accueil des impliques / Centro de acolhimento de Implicados
Centre dáccueil et d´information / Centro de Recepção e Informação
Centre d´accueil des otages / Centro de Acolhimento de Reféns
Centre d´accueil et de regroupement / Centro de acolhimento e reagrupamento
Catastrophe à effets limites / Catástrofe de efeitos Limitados
Centre d´enseignement des soins d´urgence / Centro de ensino de Cuidados urgentes
Centre hospitalier regional / Centro hospitalar regional
Centre interministériel de crise / Centro Interdepartamental de Crise
Centre médical d´evacuation / Centro Médico de evacuação
Cellule mobile d´intervention chimique des sapeurs-pompieres / Celula móvel de intervenção química dos
bombeiros
Centre opérationannel et gestion interministrérielle des crises / Centro Operacional e de Gestão
interministerial de crises
Commandant des opérations de secours / Comandante de Operações de socorro
Centre opérationnel de zone / Centro de Operacional de zona
Centre de trie t de soins / Centro de triagem e cuidados
Cellule d´urgence médicopsychologique / Célula de urgência médico-psicológica
Directeur incendie sauvetage / Director de Incêndio e Salvamento
Directeur des opérations de secours / Director das Operações de Socorro
Directeur des Secours médicaux / Director de Socorros Médicos
Établissement de Santé de référence / Estabelecimento de Saúde de Referência
Extrême urgence / Extrema urgência
Médecin régulateur local / Médico regulador local
Nucléaire, Radiologique, chimique, bactériologique / Nuclear, Radiológico, Químico, Bacteriológico
Organisation de la réponse de la sécurité civile / Organização da resposta de segurança civil
Plan blanc élargi / Plano Branco Alargado
Poste de Commandement avance / Posto de Comando Avançado
Poste de commandement principal / Posto de comando Principal
Poste médical avance / Posto médico avançado
Point de regroupement des moyens médicaux / Ponto de reagrupamento de meios médicos
Point de regroupement des victimes / Ponto de reagrupamento de vítimas
Poste sanitaire mobile / Posto de saúde móvel
Service d’aide médicale urgente / Serviço de ajuda Médica Urgente
Service d’incendie et de secours / Serviço de Incêndio e Socorros
Structure ou Service mobile d’urgence et de réanimation / Estrutura ou serviço móvel de urgência e
reanimação
Situation sanitaire exceptionnelle / Situação de saúde excepcional
Service de santé et de secours médical / Serviço de Saude e de socorroo médico
Urgence absolue / Urgência absoluta
Urgence dépassée / Urgência ultrapassada
Unité mobile de décontamination / Unidade móvel de descontaminação
Unité de police d’identification des victimes de catastrophe / Unidade de policia para Identificação de
Vítimas de Catástrofe
Urgence relative / Urgência Relativa
Véhicule de secours et d’assistance aux victimes / Veículo de salvamento e assistência às vítimas
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Citando o Gen. Médico René Noto (2021), igualmente Presidente emérito e membro
fundador da SFMC, que neste momento se encontra a preparar uma obra com cerca de
oitocentos itens ou palavras no domínio da conceptualização e terminologia neste âmbito
“Ces acteurs de secours potentiets sont les acteurs du <<quotidien>> qui interviennent dans
un cadre três normatif: à tout tableau clinique correspond un protocole précis. Sur le terrain
comme au service d´urgence les actes sont normallisés.
Lors d´une catastrophe importante il y a changement de paradigme: le <<rapport des
forces>> entre les conséquences de la catastrophe et les moyens immédiatement disponibles n´est
plus en faveur d´une intervention “comme d ´habitude”:
•

Le nombre de victimes est important, les pathologies observées sont inhabituelles,
les moyens disponibles tant au plan quanttatif que qualitatif ne sont plus ceux du
contexte quotidien;

•

Les equipes médicales qui vont intervenir ne peuvent pes compter sur le support
logistique quotidien, les conditions ergonomiques de la pratique courant; le climat
émotionnel n´est pas le même”.

Reflexões conclusivas
Decidimos elencar quatro citações simples, mas que em nosso entender poem em
evidência o perfil do homenageado.
Como dissemos no proémio, de Cruz Malpique (1970), evidenciamos: “A obra de
um grande homem não se pode dissociar do seu autor. Ela é ele e ele é ela. Consubstanciam-se.
Interpenetram-se profundamente. Constituem túnica inconsútil. Só nos homens menores
poderá ser feita a dissociação da sua obra, para um lado, e da sua vida para outro”.
No Dictionnaire Illustré des Philosophes (1962) Éd. Seghers, que nos traça uma
biobibliografia concisa de Comte (August-Isidore-François-Marie), releva-nos para o
célebre pensamento do filósofo, expresso nas palavras “Nul ne possèdde d’autre droit que
celui de toujours faire son devoir” (Carlier et al., 1995).
Do pretexto da segunda edição (1970) de Pinharanda Gomes intitulado “Exercício
da Morte” extratamos:
“A biografia do escritor encontra-se novelizada ou romanceada na sua
bibliografia. A cronologia serve de sinalizador aos estádios que o escritor pensa e
exprime, falando ou escrevendo, comunicando, publicando. Salvas as honrosas
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excepções dos que só tardiamente se tornaram escritores não apresentando
obras com diferenciações internas, a maioria dos escritores é para a sua missão
invocada bastante cedo e, por isso, ao exegeta se torna bastante fácil estabelecer
com rigor os estádios da evolução do escritor e se for um exegeta inteligente,
esboçar a biografia do escritor servindo-se apenas da sua bibliografia.”
A terminar, não podemos deixar de citar o inolvidável médico Gregorio Marañon
(1966) “El humanismo es mucho más gesto e conducta que, en su sentido estricto, saber... Se
puede ser humanista con briznas de cultura antigua, casi sin conocerla, con tal que los poros
del alma sean permeables aquellos sentimentos – comprensión, generosidade, tolerância – que
caracterizan en todo tiempo a los hombres impulsores de la civilización”.
À guisa de conclusão, os autores deste trabalho, em sua modesta opinião, convictamente
pensam que o Professor Luciano Lourenço ao longo da sua vida, cumpriu este desiderato.
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Resumo
Nas suas atividades profissionais, polícias, bombeiros e técnicos de emergência préhospitalar enfrentam múltiplas fontes de stress. Apresenta-se uma revisão da literatura
sobre estratégias de coping em profissionais que atuam em situações de risco (30 estudos
empíricos), identificando ainda 13 programas de gestão do stress nestes profissionais.
Predomina o coping focado no problema, e o coping disfuncional associa-se a stress,
PTSD e problemas de saúde mental. Os programas são de gestão do stress e promoção
do coping adaptativo, existindo preocupação crescente com a saúde mental destes grupos.
Palavras-chave: Coping, Stress, Polícias, Bombeiros, Emergência pré-hospitalar.

Abstract
Coping strategies in stress management associated with the professional activity of police forces,
firefighters and pre-hospital emergency. During their professional tasks, police officers,
firefighters and pre-hospital emergency technicians face multiple stress sources. It is presented
a literature review about coping strategies among rescuers (30 empirical studies) and it were
identified 13 stress management programs for them. Problem-focused coping strategies
predominates, and dysfunctional coping is associated with stress, PTSD and mental health
problems. The programs focused in stress management and adaptive coping promotion,
expressing an increasing concern about the mental health of these professional groups.
Keywords: Coping, Stress, Police Officers, Firefighters, Paramedics.
DOI: https://doi.org/10.34037/978-989-9053-06-9_1.2_33
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Introdução
Em março de 2020 Portugal confrontou-se com o primeiro confinamento devido
à pandemia COVID-19, que em 31 de março de 2021 tinha já infetado 821.722
portugueses e provocado 16.848 mortes por COVID-19. Todo o país foi obrigado a
drásticas mudanças, nomeadamente o teletrabalho. Contudo, alguns profissionais
tiveram de continuar a trabalhar no terreno, enfrentando novas e imprevistas exigências,
particularmente os chamados profissionais “frontline” no combate à pandemia, que
apresentam sintomas de ansiedade, depressão, perturbação de stress pós-traumático
(PTSD), burnout e outros problemas de saúde mental em níveis superiores aos de outros
profissionais não colocados na linha da frente (Trumello et al., 2020).
Considerando que à luz da teoria do risco este é algo latente cuja manifestação origina
a crise, e que na análise/gestão do risco importa a prevenção, o socorro/reabilitação e a
recuperação (Lourenço & Almeida 2018), por analogia para a Psicologia, os profissionais
que atuam no terreno podem, devido à exposição frequente a situações potencialmente
traumáticas, estar em risco de adoecer psicológico, importando prevenir e intervir.
De facto, nestes profissionais o stress no trabalho e suas consequências na saúde
mental já era preocupante segundo revisões várias: em profissionais de socorro de
diferentes áreas, a PTSD era de 10% em média (Berger et al., 2012) ou entre 8% e 22%
(Soravia et al., 2020); em polícias 9,8% apresentavam depressão, 8,5% ansiedade e 3,9%
PTSD (Stevelink et al., 2020), existe associação nítida entre stressores organizacionais
e problemas de saúde mental (Purba & Demou, 2019) e em Portugal o burnout existe
em 10,9% (Queirós et al., 2020a); em bombeiros a PTSD varia entre 11% e 19,5%
(Fraess-Phillips et al., 2017); em profissionais de emergência médica entre 4,3% a
15,2% apresentam PTSD e 14,9% depressão, e em Portugal 19% apresentam PTSD
(Cunha et al. 2017).
Assim, é fundamental investigar a forma como estes profissionais fazem a gestão do
stress no seu trabalho, o que remete para o conceito de coping, definido como um conjunto
de esforços cognitivos e comportamentais usados para gerir (dominar ou reduzir) o
stress desencadeado por um determinado estímulo/situação, perante o qual o individuo
sente que não dispõe dos recursos necessários para responder às exigências surgidas
(Lazarus & Folkman, 1984). O modelo transacional de Lazarus (Lazarus & Folkman,
1984) é o mais utilizado e considera que o coping varia em função das características
individuais e da situação, numa adaptação/transação contínua entre indivíduo e situação,
expressando-se em formas/estratégias (ou seja, esforços pessoais) que o indivíduo utiliza
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preferencialmente. Estas estratégias de coping são adequadas/eficientes quando permitem
repor o equilíbrio entre o desconforto emocional e a gestão do problema que origina o
desconforto, estando associadas a valores, características e estilos de vida de cada pessoa
(Smith et al., 2016). Conforme os autores, existem diferentes designações das estratégias
de coping (Maia et al., 2016; Pereira & Queirós, 2016) mas globalmente podem ser
agrupadas em coping orientado para a tarefa (esforços práticos de resolução do problema e
planeamento ativo), focado nas emoções (esforços de regulação e de gestão e/ou redução
das emoções negativas sentidas) e de evitamento (negação ou auto-distração para evitar
pensar na causa de sofrimento e nas emoções negativas), podendo implicar reformulação
cognitiva para atribuir um significado ao evento stressor e procura de suporte social
(família, amigos, colegas). Globalmente, o coping focado no problema é considerado
adaptativo (embora em eventos traumáticos possa não ser útil pois o evento não pode ser
modificado) e o coping de evitamento é disfuncional, enquanto o coping focado na emoção
pode ser ambos pois a expressão/ventilação emocional pode num evento traumático
facilitar o ajustamento psicológico posterior, mas se prolongada no tempo pode impedir
a mobilização de respostas mais construtivas (Maia et al., 2016).
Perante o stress no trabalho, a utilização de determinadas estratégias de coping
pode influenciar o desempenho profissional e desencadear problemas de saúde mental
(Pereira & Queirós, 2016). Assim, este artigo pretende apresentar uma revisão da
literatura sobre estratégias de coping utilizadas por profissionais que atuam em situações
de risco (nomeadamente polícias, bombeiros e técnicos de emergência pré-hospitalar),
identificando ainda programas de coping e de gestão do stress nestes profissionais.

Método
Foi efetuada uma pesquisa na base bibliográfica EBSCO, entre fevereiro e março de
2021, cruzando sucessivamente os descritores “police officer or firefighter or paramedic”,
“coping strategies” e “stress management program”. Identificaram-se 62 artigos científicos
sobre o tema do estudo, acessíveis integralmente e em português, francês ou inglês,
tendo sido analisados por três investigadores até se obter consenso sobre a sua inclusão.
Incluíram-se 30 artigos sobre coping em profissionais de socorro e 13 sobre programas de
coping e de gestão do stress nestes profissionais, aos quais se aplicou uma grelha de análise
que sistematizou: autor/data, grupo profissional da amostra e principais conclusões sobre
estratégias de coping utilizadas e sobre programas de intervenção/gestão do stress e coping.
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Resultados
No que se refere às estratégias de coping, da aplicação da grelha resultou a Tabela I, que
permite verificar que os 30 estudos eram de tipo empírico, sendo 17 com polícias, 9 com
bombeiros e apenas 4 com paramédicos/técnicos de emergência pré-hospitalar, dos quais 4
realizados em Portugal (um em bombeiros, um em técnicos de emergência pré-hospitalar
e dois em forças policiais, respetivamente PSP e GNR). Verificou-se ainda que 4 estudos
foram realizados entre 1985 e 1999, 3 entre 2000 e 2010 e 23 entre 2011 e 2021 (dois já
em 2021), o que revela a importância crescente dada ao tema. Relativamente às estratégias
de coping utilizadas, predomina a preferência por estratégias focadas no problema, o que
é expectável dado que os estudos se centram no stress no trabalho ou na perturbação de
stress pós-traumático (PTSD) desencadeada em contextos de trabalho e, por natureza,
estes grupos profissionais têm de, num curto espaço de tempo resolver problemas e atuar
em situações de crise e emergência nas quais as suas tarefas são fundamentais para salvar
vidas, repor ordem pública e reagir ao perigo. O coping focado na emoção parece estar
mais associado ao sexo feminino ou a estratégias disfuncionais, tal como o coping de
evitamento, correlacionando-se positivamente com a PTSD e com pior saúde mental
visivel em elevados níveis de stress e de PTSD nos vários grupos.
Sendo fundamentais os programas de gestão de stress e de promoção de coping
adaptativo, através da Tabela II verificou-se que foram encontrados 13 artigos
publicados entre 1983 e 2018 (10 após 2000), sendo 9 de tipo empírico e 4 de tipo
teórico, os quais pela sua pertinência foram incluídos (3 sobre programas para polícias
e um para bombeiros). Os estudos empíricos descreviam programas direcionados para
polícias (5 estudos), bombeiros (3 estudos) e apenas um para paramédicos (ainda
estudantes), não sendo nenhum português. Os programas podiam: ser de várias
semanas (10 a 16 semanas); ter entre 10 a 16 horas; ter conteúdos psicoeducativos
de gestão do stress, resiliência, empatia, inteligência emocional, estratégias de coping
e suporte social ou interpares; ser de tipo grupal ou individual; incluir critical incident
stress debriefings ou exercício físico; e alguns tendo follow-up de 3 ou 6 meses e incluindo
grupo de intervenção e grupo de controle. Constata-se, então, a necessidade crescente
de programas de intervenção nestes grupos.
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Tabela I - Identificação de estudos sobre estratégias de coping em profissionais de socorro.
Autor (data)

Profissão (n)

AcquadroMaran et al.
(2015)

617 polícias

Beaton et al.
(1999)

220 bombeiros e paramédicos

Chamberlin
&
Green
(2010)

51 bombeiros, 42 b.
recrutas e 52
b. com fatalidade

Clark-Miller &
Brady (2013)

811 polícias

Conn
&
Butterfield
(2013)

10 polícias

Daderman &
Colli (2014)

101 polícias

Doley et al.
(2016)
Fonseca et al.
(2021)

277
bombeiros
502 paramédicos
(TEPH INEM)

Frenkel et al.
(2021)

2567 polícias

Gomes &
Afonso (2016)

95 polícias
(GNR)

Hartley et al.
(2013)

452 polícias

Hytten (1989) 57 bombeiros
Kirkcaldy et al.
(1995)
Kirmeyer &
Diamond
(1985)

533 polícias
31 polícias

Principais conclusões sobre estratégias de coping utilizadas
Níveis moderados/elevados de stress e ansiedade. Uso de coping adaptativo
(ex: ativo, aceitação e planeamento). Níveis e estratégias de coping variaram
em função do género, função desempenhada e setor de operação; mulheres
com mais stress organizacional e operacional; homens com funções de gestão
de pessoal com menos stress. Stress associado a coping de auto-distração, negação e auto-culpabilização, e menos frequente o coping humor e planeamento.
Utilização de coping positivo com dimensões do Coping Responses of Rescue
Workers Inventory estáveis durante 6 meses (avaliação secundária após situação traumática; distração comportamental e procura de suporte social;
evitamento cognitivo-comportamental e entorpecimento; promoção de atitudes positivas; auto-reflexão positiva; procura interna a nível filosófico e
contemplativo). PTSD associada a coping de evitamento e entorpecimento.
Bombeiros mais velhos com mais stress, sem diferenças na PTSD, existindo
35% com stress e 10% com stress pós-traumático. Stress associado a mais
coping de auto-culpabilização. PTSD associada a menos coping de suporte
instrumental, e mais coping de procura suporte emocional, auto-distração,
aceitação e ventilação das emoções.
Polícias menos religiosos usaram mais coping adaptativo. Polícias protestantes utilizaram mais coping adaptativo do que polícias católicos.
Coping usado para gerir PTSD secundária: autocuidado, suporte familiar/
outro apoio, falar com colegas, engagement emocional, ambiente de trabalho, ferramentas de saúde mental, personalidade; competências para ajudar e se relacionar com a vítima, vulnerabilidade da vítima; lembranças do
evento, exposição continuada, exposição à natureza humana, fontes de stress
adicionais. Auto-cuidado como fator protetor e ambiente de trabalho como
fator de risco. Sem coping mal adaptativo, mas sentida falta de competências
de saúde mental.
Níveis elevados de coping e de sentido de coerência; níveis baixos de recursos
espirituais/filosóficos na gestão do stress. Capacidade de gestão associada ao
sentido de coerência e coping em situações de stress.
Mais stress associado a coping focado no problema e na emoção. Mobilização de coping 3,5 anos após incidente crítico mas não após 7 anos.
Elevada resiliência, baixo stress e algum coping disfuncional (ex: evitamento). Resiliência como fator protetor do stress, mas necessidade de promover
coping adaptativo na gestão do stress associada à saúde ocupacional.
Toleram bem a pandemia, com pequenas diminuições no stress ao longo do
tempo, mas necessidade de melhorar coping. Stress varia em função do sexo,
experiência de trabalho, avaliação de stressores, regulação emocional e preparação; risco de infeção e comunicação deficiente como principais stressores.
54% com níveis elevados de stress. Coping focado no problema (ex: confronto ativo) e regulação emocional (ex: aceitação da situação).
Sem experiência militar avaliam eventos específicos como mais stressantes,
sobretudo se implicam ameaças físicas/psicológicas. Necessidade de melhorar coping na gestão do stress.
14% apontam reações de stress como o mais perturbador do evento; 10% refere que estas reações os impediram de desempenhar as tarefas de socorro. Mais
experientes com menos stress pós-traumático. Melhor coping associado a terem
tido exercícios de treino, simulação prévia e psicoeducação sobre reações de stress.
Coping relacionado com a saúde mental e menor stress no trabalho. Stress
no trabalho associado a menor satisfação no trabalho.
Personalidade tipo A (hostil, impaciente, competitivo) prefere coping ativo,
focado no problema e independente da avaliação da situação. Personalidade
tipo B (paciente, não competitivo) seleciona coping em função da situação.
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Autor (data)
Kucmin et al.
(2018)
LeBlanc et al.
(2011)
Lee et al.
(2018)

Lee et al.
(2019)

Ménard &
Arter (2014)
Mushwana et
al. (2019)
Nelson &
Smith (2016)
Oosthuizen
& Koortzen
(2006)
Padyab et al.
(2016)
Patterson
(2003)
Powell et al.
(2014)
Queirós et al.
(2020a)
Ryu et al.
(2020)
Sattler et al.
(2014)
Vara et al.
(2015)
Wassermann
et al. (2019)
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Profissão (n)

Principais conclusões sobre estratégias de coping utilizadas
28% com stress pós-traumático. Coping focado na emoção associado a mais
159
stress pós-traumático. Traço otimismo disposicional medeia a relação entre
paramédicos
stress pós-traumático e coping focado na emoção.
Nível de PTSD elevado em 13,6% e severo em 50%. Treino com cenários clíni22
cos aumentou a ansiedade e stress, mas dependente coping individual, que pode
paramédicos ser treinado/modificado. Menos stress e ansiedade associados a coping focado na
tarefa, enquanto mais stress e ansiedade associados a coping focado na emoção.
212 bom- Bombeiros usam mais coping focado no problema, suporte social e pensamenbeiros
to esperançoso (wishful). Menor PTSD associada a coping focado no problema
500 civis
e procura de suporte social nos bombeiros, mas não na população em geral.
Níveis elevados de stress, coping e resiliência. Uso de estratégias de coping positivas (ex: falar com colegas e familiares, praticar hobbies), mas 20% não usa
147
estratégias ou são disfuncionais (ex: consumo de substâncias). Maior probabibombeiros lidade de uso de coping passivo (focado nas emoções e pensamento esperançoso “whishful”) e não ativo (ex: focado no problema, procura de suporte social).
Resiliência associada a coping na gestão do stress e a perceção de saúde.
18,9% homens e 22,7% mulheres com PTSD; 13,6% homens e 11,6%
1453 polícias mulheres com problemas de álcool. Coping de evitamento e stressores sociais
associado a PTSD.
Mulheres com níveis mais elevados de stress. Coping focado no problema
usado por homens e mulheres. Fontes de stress predominantes são de tipo
104 polícias
organizacional e associadas a matar alguém no cumprimento do dever e assistir/saber de colega morto no cumprimento do dever.
Coping focado na emoção e características negativas do trabalho associados
134 polícias a mais depressão e ansiedade. Necessidade de programas de gestão de stress
com monitorização e para redução do coping mal adaptativo.
Bombeiros com mais recursos psicológicos gerem melhor o stress e usam coping
com estratégias físicas (ex: exercício físico, desporto), cognitivas (ex: reavaliação,
45 bombeiros
pensamento positivo), afetivas (ex: aceitação da reação emocional ao stress) e
comportamentais (ex: procura de suporte social, resolução de problemas).
Coping mal adaptativo associado a mais exaustão emocional e cinismo (di856 polícias
mensões do burnout).
Coping focado no problema atenua o sofrimento no trabalho em situações
233 polícias traumáticas. Procura de apoio social e coping focado na emoção atenua relação entre eventos de vida e sofrimento.
Coping adaptativo para gerir exigências psicológicas/emocionais do traba32 polícias lho, apesar de alguns abandonarem as funções por stress elevado. Uso do
(crimes contra debriefing informal, humor, foco no significado, importância das funções
crianças)
que desempenham, exercício físico, separação trabalho/família, controlo do
fluxo de trabalho e distração mental.
88,4% com stress operacional elevado, 87,2% com stress organizacional ele113 polícias
vado, 10,9% com burnout e 53,8% com baixo coping resiliente. Utilização
(PSP)
preferencial de coping focado na tarefa.
Níveis moderados de stress no trabalho; coping focado no problema e procura
112 polícias
de suporte associados a mais bem-estar subjetivo e menos stress.
286 bombeiros voluntários e profissionais

94% expostos a incidentes críticos e 52% participaram em critical incident stress
debriefings, tendo 64% redução do stress após duas semanas. Coping focado na
emoção e no problema, e existência de recursos pessoais associados a maior crescimento pós-traumático; coping disfuncional associado a mais PTSD.

415 bombei- Preferência por coping focado no problema, surgindo este associado a maior
ros (voluntá- satisfação no trabalho e experiências de emoções positivas. Necessidade de
rios)
incluir variáveis individuais no estudo sobre o trabalho dos bombeiros.
120 polícias

Coping focado no problema, confrontativo e reavaliação positiva usados para
gerir stress diário. Coping muda com o tempo e se aceitam menos responsabilidades preferem menos coping confrontativo e mais focado no problema.
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Tabela II - Identificação de estudos sobre programas de intervenção/gestão do stress e coping em
profissionais de socorro.
Autor (data)

Alkus
&
Padesky
(1983)

Profissão (n)

Polícias
(teórico)

Anshel &
Brinthaupt
(2014)

11 Polícias

Arnetz et al.
(2013)

75 Polícias
(38 grupo
controle)

Brunsden et al.
(2013)
Leonard &
Alison (1999)

Bombeiros
(teórico)
60 Polícias
(30 grupo
controle)

Lester et al.
(1984)

55 Polícias

Murta
&
Tróccoli
(2007)

22 Bombeiros
(15 na avaliação de necessidades e 7 na
intervenção)

Patterson
(2008)

Polícias
(teórico)

Patterson et al.
(2014)
Porter
&
Johnson
(2008)

906 polícias
(teórico)

23 estudantes
paramédicos
(11 grupo
controle)

Principais conclusões sobre programas de intervenção/gestão do stress
e coping
Importância do desenvolvimento de intervenções dirigidas ao stress nas forças
policiais, para reduzir o impacto da profissão na sua saúde mental. Fontes de
stress principais: exposição a estímulos potencialmente traumáticos; integração da noção de “ser polícia” no seu auto-conceito e imagem de masculinidade; estrutura organizacional, relação com chefias/colegas e com o sistema de
justiça e comunicação social; vivências pessoais, familiares e sociais. Necessidade de reconhecer os efeitos físicos, cognitivos, emocionais e comportamentais do stress, e de ter uma estrutura menos hierárquica e mais participativa, de
supervisores com melhor formação e de mudar procedimentos operacionais.
Privilegiar programas de prevenção e não a intervenção.
Programa: seminário de 2h sobre coping aproximação/evitamento e durante
10 semanas 2 sessões de 1h cada com coach de gestão de stress. Existiu redução de coping de aproximação mas sem alteração no coping evitamento.
Programa de intervenção para melhorar as respostas psicobiológicas ao stress
e fornecer ferramentas técnicas e psicológicas para a redução da ansiedade.
Intervenção grupal e semanal, durante 10 semanas, sessão semanal de 90
minutos. Grupo com intervenção com mais coping focado no problema e
menos exaustão e sintomas de stress.
Importância do suporte social recebido de família, amigos e colegas, e da prevenção do stress, sua monitorização e gestão para impedir níveis críticos. Estratégias
de coping focadas em abordagens terapêuticas tradicionais mais reativas e preventivas do stress (ex: discussão informal, debriefings e critical incident stress debriefing).
Grupo que recebeu critical incident stress debriefing após incidente crítico
apresentou menor irritabilidade e mais coping adaptativo.
Programa de gestão de stress de 4 a 5 dias, durante 12 a 15 horas, follow-up 3
a 6 meses depois e 4 fases distribuídas por conteúdos psicoeducativos sobre
stress, técnicas práticas de redução do stress (ex: treino de atitude racional,
de assertividade, de relaxamento) e coping focado no problema. Após programa, melhoria do estado geral de humor, depressão, frustração, ansiedade,
maus hábitos alimentares e sentimento de sobrecarga profissional.
Avaliação de necessidades e identificação de fontes de stress: poucas estratégias
de coping adaptativas e eficazes, queixas psicossomáticas (ex: problemas digestivos) e de tipo psicológico (ex: depressão e a desmotivação no trabalho). Programa focado em mudanças no contexto de trabalho, com 12 sessões de 90
minutos cada centradas na psicoeducação, relaxamento, treino de assertividade,
gestão do tempo, resolução de problemas e reestruturação cognitiva. Após programa, redução do stress e de sintomas somáticos, e aumento da auto-eficácia.
Necessidade de identificar fontes de stress e reações ao stress para desenvolver
programas educacionais de gestão do stress e de suporte de pares. Sugerem um
programa com 5 fases: apresentação do grupo e objetivos; eventos de vida e
do trabalho stressantes; avaliação cognitiva; estratégias de coping; e finalização.
Revisão sistemática de intervenções (1984 a 2008) com efeito muito baixo.
Necessidade de efetuar mais intervenções. Intervenções usavam: treino de inoculação de stress, EMDR, exercício físico, relaxamento, exercícios de escrita, reestruturação cognitiva, hábitos de vida saudáveis, treino de estratégias de coping.
Intervenção grupal psicoterapêutica, com 12 sessões psicoeducativas semanais
durante 4 meses e com: abordagem cognitiva-comportamental, suporte de
pares, conhecimentos sobre expressão emocional e coping adaptativo. Após
programa, maior abertura à expressividade emocional, mais coping focado no
problema e na avaliação mais positiva das contingências, e redução dos níveis
de stress e de burnout.
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Autor (data)
Romosiou et al.
(2018)
Sawhney et al.
(2018)
Throne et al.
(2000)

Profissão (n)

Principais conclusões sobre programas de intervenção/gestão do stress
e coping

Programa de intervenção grupal com 4 sessões de 4 horas cada, sobre inteligência emocional, empatia, resiliência e competências de gestão do stress; follow-up
3 meses depois. Após programa, melhoria na inteligência emocional, empatia,
resiliência e competências de gestão de stress, mesmo após 3 meses.
Identificação de estratégias de recuperação do stress (ex: conversas relacionadas
268 Bom- com o trabalho ou com o stress experienciado, tempo com os colegas/supervibeiros
sores, exercício e atividades recreativas, relaxamento, e experiências de mestria).
Maior uso de estratégias de recuperação associado a melhor saúde mental.
Programa de intervenção de 16 semanas, focado na prática de exercício fí41 Bombeiros
sico para reduzir a resposta psicofisiológica ao stress. Após programa, me(20 grupo
nos sintomas psicofisiológicos de stress e menos ansiedade. Exercício físico
controle)
como componente de intervenção fundamental nos bombeiros.
50 polícias
(27 grupo
controle)

Conclusão
Expostos frequentemente a situações stressantes, polícias, bombeiros e técnicos de
emergência pré-hospitalar apresentam elevados níveis de stress e de PTSD, estando em
risco de adoecer psicológico. Com a pandemia COVID-19 as condições de trabalho
pioraram (EUROFOUND, 2020), existindo grande preocupação com a saúde mental
devido ao aumento das fontes de stress, ansiedade, depressão, burnout e PTSD (Segers,
2020; Xiang et al., 2020), sendo fundamental dotar estes profissionais de estratégias de
coping que lhes permitam enfrentar o stress diário, já de si crónico, mas por vezes intenso
e imprevisto, conseguindo ser funcionais numa era de adaptação constante.
Os 30 estudos encontrados demonstram a associação entre coping disfuncional e
problemas de saúde mental, e os 13 programas de intervenção focados na gestão do stress
e promoção do coping adaptativo cujos resultados, embora com limitação de poucos
participantes, revelam a pertinência do desenvolvimento de intervenções direcionadas para
estes profissionais. Cabe, então, à saúde ocupacional definir estratégias de prevenção e de
intervenção (Sinclair et al., 2020) que minimizem o sofrimento destes profissionais que
sempre estiveram na linha da frente no combate à COVD-19 (Muller et al., 2020) e veem
prejudicada a sua vida pessoal, familiar e profissional (Feng et al., 2020), bem como a sua
saúde física e mental (Colazzo, 2021; Lima et al., 2020; Maiorano et al., 2020; Tahara et al.,
2021; Vagni et al., 2020). Novas abordagens como a monitorização regular do stress e do
estado emocional utilizando apps ou plataformas de acesso fácil e com devolução de resultados
(ex: Plataforma SOMSII Innovation & Research - Flexsaúde) e programas de intervenção
que contemplem nos profissionais da linha da frente a complexa transação indivíduo/meio
(Webster, 2014) e se associem a terapias complementares como a hipertermia (que parece
470

Geografia, Riscos
e Proteção Civil

Homenagem ao Professor
doutor Luciano Lourenço
volume 2

reduzir os sintomas de PTSD, Queirós et al., 2020b), constituem um caminho promissor
para o bem-estar e saúde mental destes grupos profissionais.
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Resumo
Os bombeiros, pela sua atuação em diversos contextos de risco, estão potencialmente
expostos a situações propensas para o desenvolvimento da perturbação de stress póstraumático (PTSD). Foi efetuada na EBSCO uma revisão da literatura sobre a
prevenção e intervenção na PTSD, para identificar variáveis associadas e formas de
prevenção e de intervenção, procurando, assim, sensibilizar para esta patologia e
realçar a importância da saúde ocupacional dos bombeiros no contexto atual.
Encontraram-se 21 artigos de tipo empírico, sobretudo focados na prevenção e
associando PTSD a depressão, ansiedade e saúde mental, sugerindo a necessidade de
intervenção focada nos bombeiros.
Palavras-chave: Bombeiros, stress pós-traumático, saúde ocupacional; revisão da literatura.

Abstract
Post-traumatic stress disorder in firefighters: prevention and intervention. Firefighters,
due to their performance in different risk contexts, are potentially exposed to situations
prone to the development of post-traumatic stress disorder (PTSD). A literature
review about prevention and intervention in PTSD was carried out at EBSCO, to
identify associated variables and forms of prevention and intervention. Thus, seeking
to raise awareness of this pathology and highlight the importance of the occupational
health of firefighters in the current context. We found 21 empirical papers, mainly
focused on prevention and associating PTSD with depression, anxiety and mental
health, suggesting the need for intervention focused on firefighters.
Keywords: Firefighters, post-traumatic stress, occupational health, literature review.
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Introdução
Os bombeiros, pela sua atuação em diversos contextos de risco, estão potencialmente
expostos a situações propensas para o desenvolvimento e manifestação de sintomatologia
de trauma, stress, depressão, ansiedade, entre outras (Paltell et al., 2019; Petrie et al., 2018;
Theleritis et al., 2020). O conceito de risco tem sofrido uma evolução diferente no âmbito
das ciências sociais, comportamentais, económicas e até naturais, podendo ser considerado
uma ocorrência potencialmente negativa, que se poderá vir ou não a manifestar (Castro &
Lourenço, 2017). A European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA, 2019)
tem demonstrado nos seus mais recentes relatórios preocupação crescente com os riscos
psicossociais emergente no trabalho. Tendo em conta a possibilidade de ocorrência do
risco, é importante considerar a questão da vulnerabilidade do indivíduo, da comunidade,
do território (Castro & Lourenço, 2017). Ora, na data em que se celebra o Dia Mundial
da Segurança e da Saúde no Trabalho (28 abril), a Direção-Geral da Saúde através do
Programa Nacional de Saúde Ocupacional, lançou a campanha “Saúde Ocupacional: as
vantagens para as empresas – Trabalhadores mais saudáveis, empresas com mais sucesso!”,
evidência da preocupação crescente do reconhecimento dos fatores de risco existentes
nos locais de trabalho, não só dos que são mais óbvios e de fácil identificação, mas
também daqueles que não são tão evidentes e percetíveis, nomeadamente, os de natureza
psicossocial, conteúdo ou carga de trabalho inadequados, falta de suporte social, conflito
trabalho-família, exposição frequente a situações de stress, entre outros (DGS, 2020).
Os sintomas de stress pós-traumático (PTSD) estão associados a uma desregulação
emocional significativa, que por sua vez marca o risco de maiores dificuldades relacionadas
com os sintomas e comorbidade psiquiátrica. Indivíduos com sintomas de PTSD que
apresentam alta vulnerabilidade à ansiedade (medo da ansiedade e sensações relacionadas) e
podem experienciar dificuldade em gerir estímulos negativos, pois tendem a considerar que
os seus sintomas relacionados com o trauma são mais ameaçadores (Patell et al., 2019). Ora,
profissionais como bombeiros, polícias e pessoal da emergência médica, são geralmente os
primeiros a chegar e intervir, sendo expostos a inúmeros estímulos sensoriais potencialmente
perturbadores, bem como experiências emocionais e cognitivas (Alexander & Klein, 2009).
Estas experiências implicam confrontar-se e intervir em vítimas gravemente feridas, lidar
com pessoas ou criança a morrer, gerir familiares em desespero, lidar com elementos da
comunidade ou da comunicação social. Além disso, são comuns as situações em que estes
profissionais têm que enfrentar riscos e colocar a sua própria segurança em causa, bem como
ter a saúde e bem-estar físico comprometidos em ocorrências de longa duração, pelas poucas
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horas de sono, equipamento inadequado, alimentação improvisada, fadiga e sobrecarga de
trabalho (Alexander & Klein, 2009). Exemplo disso foi a realidade vivida pelos bombeiros
nos incêndios de junho e outubro de 2017, onde ficou evidenciado o nível de exigência
mental e física que implicou lidar com a morte de crianças, colegas bombeiros, vítimas
em estado grave ou a remoção de cadáveres e, simultaneamente continuar a trabalhar em
condições extremas ao longo de vários dias.
Assim, face às situações que envolvem sofrimento humano, perigo e morte em níveis
elevados, em comparação com a população em geral, os bombeiros correm um risco elevado
de PTSD e outras doenças mentais (ex: depressão), resultado de exposições relacionadas com
as funções desempenhadas (Chiang et al., 2020; Ginzburg et al., 2010; Vara & Queirós,
2018). Além disso, os estudos sugerem que mesmo o trabalho de emergência “de rotina” é
stressante e pode levar a PTSD (Boffa et al., 2018; Theleritis et al., 2020) devido à exposição
cumulativa a emergências stressantes (Armstrong et al., 2014; Boffa et al., 2018).
A estimativa da prevalência, ao longo da vida, de PTSD em bombeiros tem variado
amplamente, verifica-se na literatura, mais recente, percentagem de PTSD que variam
entre os 9,6% e os 19,7% (Paulus et al., 2018; Stanley et al., 2017; Theleritis et al., 2020).
Alguns estudos sugerem que os bombeiros representam uma população especialmente em
risco em relação ao consumo de álcool e perturbação por uso de álcool (Carey et al., 2011;
Haddock et al., 2012; Tomaka et al., 2017), e estima-se que quase metade dos bombeiros
relata o beber excessivo (consumir três ou mais doses de álcool numa ocasião) e um terço
relata o beber excessivo de forma episódica, definindo-o como consumir cinco ou mais
bebidas numa ocasião (Haddock et al., 2015; Piazza-Gardner et al., 2014).
Sabendo-se que a PTSD tem consequências na saúde individual, mas também na capacidade
de gerir o trabalho (Boffa et al., 2018; Harvey et al., 2016) e que os bombeiros correm o risco de
desenvolver sintomas e reações psicopatológicas que ocorrem na fase inicial (Bryant, 2003) ou
na fase tardia (ou seja, após 6 meses) da exposição ao incidente crítico (Berger et al., 2012), este
artigo pretende apresentar uma revisão da literatura sobre prevenção e intervenção da PTSD em
bombeiros, no sentido de sensibilizar para esta patologia neste grupo profissional.

Método
Foi efetuada uma pesquisa na base bibliográfica EBSCO, entre Janeiro e Março
de 2021, cruzando sucessivamente os descritores “firefighter”, “PTSD or pos-traumatic
stress disorder” e “prevention or intervention”. Encontraram-se 35 artigos dos quais 21
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se debruçavam sobre o tema específico para se cumprir o objetivo deste estudo. Foram
analisados por 3 investigadores e em caso de dúvida desempatados por um quarto
investigador. Em seguida foi construída uma grelha de análise que permitiu sistematizar
autor/data, tipo de artigo (prevenção ou intervenção), amostra de bombeiros, variáveis
relacionadas com o tema principal, instrumento utilizado e principais conclusões.

Resultados
Da aplicação da grelha construída (Tabela I), que permite verificar que todos os
estudos eram de tipo empírico, sendo três de intervenção e dezoito de prevenção. A
maioria dos estudos foram desenvolvidos no continente americano, nomeadamente,
dez nos Estados Unidos da América e um no Brasil, cinco foram conduzidos na Europa
(Portugal, Inglaterra, Grécia e Alemanha), surgindo também a Austrália, China, Coreia do
Sul e Nigéria nos restantes estudos. A pesquisa remete-nos para percentagens significativas
de PTSD nas várias amostras, situando-se num intervalo de 6% a 48%. Este valor elevado
resulta de por vezes os estudos se focarem em bombeiros com experiência de situações
potencialmente traumáticas repetidas. São evidenciadas variáveis como risco de suicídio,
vulnerabilidade à ansiedade e ansiedade social, desregulação emocional, burnout e depressão
como estando associadas ao risco de PTSD. A exposição a eventos potencialmente
traumáticos e incidentes críticos parece ter impacto significativo na incidência de PTSD
e no comprometimento da saúde mental destes operacionais. Observou-se, ainda, que
os fatores protetores que contribuíam significativamente para a promoção do bem-estar
mental e diminuição da sintomatologia de PTSD envolviam suporte e apoio social,
controle sobre o trabalho, estratégias de coping adaptativo, psicoeducação, combinação de
terapias cognitivo-comportamentais com autocompaixão, locus de controlo, resiliência,
mindfulness e regulação emocional.
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Autor (data)
Tipo de estudo
Barlett et al.
(2019)
Prevenção
Beaumont et al.
(2016)
Intervenção

Berninger et al.
(2010)
Prevenção

EUA

N=10074
100% masculino

Inglaterra

N=17
71% masculino

EUA

N=654
93% masculino

Amostra
bombeiros

N=2574
100% masculino
EUA
N=660
97% masculino
EUA

- 9,6% com critérios diagnósticos para PTSD.
- Associação entre a gravidade dos sintomas de PTSD e uso agravado de
álcool, sobretudo nos bombeiros com altos níveis de impulsividade.

Principais resultados

- LEC-5: Life events checklist
- PCL-5: PTSD checklist
- BIS-11: Barratt impulsiveness Scale
- AUDIT: Alcohol use disorders
- CES-D: Center for epidemiological
studies depression scale

- Trauma-Focused Cognitive Behavioural Therapy (TF-CBT) combinada
com Compassion-Focused Therapy (CFT) foi mais eficaz do que apenas
autocompaixão.
- Após terapia existiu redução significativas nos sintomas de depressão,
ansiedade, hiperativação, intrusão e evitamento, e maior autocompaixão.

- PCL-5: PTSD Checklist for DSM-5
- Questionários vários do Fire Department of the City of New York.

- WOCQ: Ways of Coping Questionnaire
- PSSS: Perceived Social Support Scale
- HADS: Hospital Anxiety/Depression
-WAS: World Assumptions Scale
- IES: Impact of Event Scale

- PCL-5: PTSD Checklist
- DIS: Diagnostic Interview Schedule

- Níveis médios de trauma, pensamentos intrusivos e evitamento.
- Debriefing correlacionou-se negativamente com a afetividade negativa e
positivamente com crenças positivas sobre o mundo.
- Necessidade de explorar a relação entre debriefing e variáveis de personalidade.

- 6% apresentavam PTSD; níveis mais elevados nos que se reformaram mais
recentemente.
- PCL com boa capacidade de diagnóstico de PTSD.

- FFCSE: Firefighter Coping Self-Efficacy
- Participantes divididos em 3 grupos por nível de trauma; maioria apresen- CF: Compassion Fatigue (CF)
tava níveis baixos de PTSD
- PCL-5: PTSD Checklist
- Burnout associado a maior distress e abuso de substâncias, e menor auto- CAGE Questionnaire
-eficácia e satisfação com trabalho.
- Questionário para avaliação do distress
- Mais PTSD associados a mais burnout.
e da satisfação com trabalho

- Prevalência de PTSD de 9.8% no primeiro ano após a exposição ao 9/11 e
10.6% quatro anos depois.
- Maior PTSD nos participantes que: chegaram mais cedo; estiveram mais
tempo no teatro de operações; assumiram papel de supervisores sem experiência prévia; vivenciaram stressores (ex: morte de colegas; consumiam
álcool; reduzirem prática de atividade física recreativa; pediram a reforma
depois do evento.
- PTSD contribuiu para dificuldades no funcionamento familiar e profissional.

- Hospital Anxiety and Depression Scale
- Impact of Events Scale-R
- SCS-SF: Self-Compassion Scale

Instrumentos

Tabela I - Apresentação dos artigos analisados sobre PTSD em bombeiros (prevenção e intervenção).
Variáveis
relacionadas
- PTSD
- Consumo de álcool
- Impulsividade
- Sintomas depressivos

- Ansiedade e depressão
- Trauma
- Auto-compaixão

- PTSD
- Saúde física e mental
- Atuação no 11/9

- Critical Incident Stress
Debriefing (CISD)
- Coping de evitamento
- Suporte social
- Afetividade negativa
- Crenças sobre mundo

- PTSD
- Reforma após 11/9

Chiang et al. - PTSD
N=164
(2020)
- Burnout
95% masculino
- Auto-eficácia
- Satisfação com trabalho EUA
Prevenção

Chiu et al.
(2011)
Prevenção
Harris et al.
(2002)
Intervenção
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- PTSD
- Consumo de álcool e
remorso/amnésia
- Ideação suicida
- Stress

- PTSD
- Qualidade de vida
- Suporte social

- Auto-compaixão
- Auto-critica
- Depressão

Onyedire et al. - Resiliência
(2017)
- Locus de controle o
trabalho
Prevenção
- PTSD

Prevenção

Noor et al.
(2019)

Prevenção

Lima et al.
(2016)

Prevenção

Kaurin et al.
(2018)

Amostra
bombeiros

Nigéria

N=116
84% masculino

EUA

N=2639
97% masculino

Portugal

N=95

Alemanha

N=123
100% masculino

Coreia do Sul

N=109
87% masculino

- PTSD
- Mindfulness traço
N=409
- Estratégias de regulação
100% masculino
emocional
- Crescimento pósChina
-traumático

Variáveis
relacionadas

Jo et al. (2018) - Burnout
- Vocação para ajudar.
Prevenção
- PTSD

Prevenção

Huang et al.
(2019)

Autor (data)
Tipo de estudo

- 10% com PTSD.
- Suporte social e PTSD predizem 25% da qualidade de vida (15% e 10%
respetivamente). Qualidade de vida deve ser incluída na investigação e
intervenção.

- 2,7% da amostra com PTSD.
- Burnout prediz PTSD; mais burnout associado a mais PTSD mas mediação da vocação.
- Importância de atender aos fatores pessoais e ocupacionais que causam
burnout.
- Participantes com elevada exposição a eventos potencialmente traumáticos.
- Auto-crítica associada a mais depressão, mas com moderação de maior
auto-compaixão, sobretudo em bombeiros com maior exposição acumulada.
- Auto-compaixão como fator protetor.

- Níveis baixos a moderados de PTSD.
- Estratégias de regulação emocional associadas diferentemente a outras
variáveis.
- Mindfulness traço prediz negativamente PTSD e positivamente o crescimento pós-traumático; tem efeito indireto negativo na PTSD através das
estratégias de regulação emocional.
-- Mindfulness traço e estratégias de regulação emocional deverão ser consideradas na prática.

Principais resultados

- PHQ-9: Patient Health Questionnaire
- RAPS4 (alcohol abuse screening)
- PSS-10: Perceived Stress Scale
- PCL-C-17: PTSD Checklist

- Mulheres: 20% com PTSD, 30% com ideação suicida; mais com problemas de saúde mental e abuso de álcool; sem associação variáveis laborais.
-Homens: 12% com PTSD; abuso de substâncias associado a ideação suicida; risco maior se solteiro; PTSD e ideação suicida associadas a variáveis
laborais.
- Variáveis de saúde mental positivamente associadas a PTSD e ideação
suicida; o apenas nos homens.
- 48% participantes com valores elevados de PTSD.
- Maior resiliência associada a menor PTSD.
- Mais sintomas de PTSD associados a externalidade das crenças de contro- PCL-C: Post-Traumatic Stress Disorder
lo no local de trabalho.
- RS-14: Resilience Scale
- Menos PTSD associado a mais anos de serviço, ser bombeiro sénior e
- WLC: Work Locus of Control Scale
maior nível educacional.
- Treino de resiliência e programas de saúde comportamental protegem de
PTSD.

- PCL-5: PTSD Checklist
- Olso Social Support Scale
- EUROHIS-QOL-8 – Índice de qualidade de vida

- SCS: Self-Compassion Scale
- PHQ-9: Patient Health Questionnaire
- PDS: Posttraumatic Diagnostic Scale

- MBI-GS: Maslach Burnout Inventory
- Korean Professionalism Scale
- IES-R: Revised Impact of Event Scale

- MAAS: Mindful Attention Awareness
- ERS: Emotion Regulation Scale
- PCL-5: PTSD Checklist
- PTGI: Post-Traumatic Growth Invent.

Instrumentos
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Autor (data)
Tipo de estudo
Paltell et al.
(2019)
Prevenção
Paulus et al.
(2018)
Prevenção

Pinto et al.
(2015)
Prevenção

Sattler et al.
(2014)
Prevenção

Variáveis
relacionadas
- PTSD
- Vulnerabilidade à ansiedade
- Desregulação emoc.

Amostra
bombeiros
N=836
95% masculino
EUA

EUA

N=286
90% masculino

Portugal

N=397
78 % masculino

- PTSD
N=787
- Depressão
100% masculino
- Perturbação de pânico
- Ansiedade social
EUA
- Desregulação emocional
- Exposição a eventos
traumáticos
- Psicopatologia
- PTSD

- Crescimento pós-traumático
- Coping
- Recursos disponíveis
- Stress ocupacional
- Critical Incident Stress
Debriefing

- Conhecimento sobre
trauma e exposição a
Skeffington et
eventos potencialmente N=45
al. (2016)
traumáticos
73% masculino
- PTSD, Depressão,
Intervenção
ansiedade e stress
Australia
- Suporte social e estratégias de coping

Instrumentos

Principais resultados

- Intervenção sem diferenças significativas, mas psicoeducação com MAPS
indicou mais conhecimento sobre o trauma no grupo experimental.
- Pré-intervenção sem PTSD, mas na intervenção 6,7% do grupo controlo e
0% do experimental com PTSD.
- Sem evidência para a efetividade da intervenção focada na prevenção
primária da PTSD ou outros problemas de saúde mental na amostra.

- LEC-5: Life Events Checklist Version-5
- 10% com presença de PTSD.
- PCL-5: Post-Traumatic Stress Disorder
- Mais PTSD associada a maior vulnerabilidade à ansiedade e desregulação
- ASI-3: Anxiety Sensitivity Index-3
emocional.
- DERS-16: Brief Diff.Emotion Regulation
- LEC-5: Life Events Checklist Version-5
- 9.6% com diagnóstico de PTSD.
-ASI-3: Anxiety Sensitivity Index-3
- 16.1% com depressão; 8.5% com perturbação de pânico e 8.6% com
- DERS-16: Brief Diff.Emotion Regulation
ansiedade social.
- PCL-5: PTSD Checklist for DSM-5
- 14.5% com vulnerabilidade à ansiedade
- CES-D: Center for Epidemiological
- 6.2% com desregulação emocional.
Studies Depression Scale
- Vulnerabilidade à ansiedade e desregulação emocional associadas a PTSD,
- IDAS: Inventory for Anxiety and
depressão, pânico e ansiedade social.
Depressive Symptoms
- Média de 25,5 eventos traumáticos na carreira.
- BSI: Brief Symptom Inventory Quest. - 12,2% com PTSD.
- PSI: Positive Symptoms Index
- Mais PTSD associada a perceção da ameaça dos incidentes vivenciados,
- ETEC: Exposure Traumatic Experiences
mas
ameaça modera a relação entre psicopatologia e sintomas de PTSD.
- Response to the Traumatic Event Scale - Prevenção de PTSD através de apoio de profissionais de saúde para interpretar evento como menos ameaçador e dar sentimento de controlo.
- 94% expostos a incidentes críticos e 52% participaram em critical incident
- Brief Cope
stress debriefings, tendo 64% redução do stress após duas semanas.
- Questionários sobre experiência do
- Participantes reportaram receber suporte dos seus colegas e da sua família,
Critical Incident Stress Debriefing,
assim como reportaram satisfação com o seu trabalho, baixo burnout e um
satisfação no trabalho, burnout, fatores
locus de controlo interno.
internos/externos que afetam stress no - Preditores do crescimento pós-traumático: ser mulher, exposição a incitrabalho, suporte social, atitudes face
dentes críticos, participação em critical incident stress debriefings, menor
à expressão emocional em contexto
PTSD, ter suporte ocupacional, satisfação no trabalho, coping focado na
laboral, avaliação de recursos disponíemoção e no problema, recursos pessoais.
veis e trauma.
- Preditores de PTSD: anos de experiência, burnout, mais esforço no tra- PTGI - Posttraumatic Growth Invenbalho, coping disfuncional, não ter participado em critical incident stress
tory
debriefings; baixo crescimento pós-traumático e suporte social, locus de
controlo interno, e poucos recursos pessoais.
- MAPS knowledge (conhecimento
trauma)
- TSS: Traumatic Stress Schedule
- PCL-C: PTSD Checklist-Civilian
Version
- DASS-21: Depression, Anxiety and
Stress Scale
- SSQN: Social Support Questionnaire
- Brief COPE: Brief Coping Question.
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Australia

N=210
96% masculino

Amostra
bombeiros

Grécia

N=102
100% masculino

- Comorbilidade
N=312
- Trauma operacional
89% masculino
- Exigências e controlo do
trabalho
Brasil
- Suporte social

- PTSD
N=254
- Vulnerabilidade à an100% feminino
siedade
-Comportamento suicida
EUA
- Depressão

- Exposição a eventos
potencialmente traumáticos
- PTSD, suporte social
percebido e estratégias
de coping

Variáveis
relacionadas

- PTSD
Theleritis et al.
- Medo da morte/de
(2020)
morrer
- Estratégias de coping
Prevenção
- Ansiedade

Prevenção

Teoh et al.
(2019)

Prevenção

Stanley et al.
(2017)

Prevenção

Skeffington et
al. (2017)

Autor (data)
Tipo de estudo

- 19,7% da amostra com PTSD
- Vulnerabilidade à ansiedade associada a PTSD e risco de suicídio.
- Intervenções sobre vulnerabilidade à ansiedade em participantes com
PTSD podem impedir pensamentos e comportamentos suicidas.

- LEC-5: Life Events Checklist for
DSM-5
- PCL-5: PTSD Checklist for DSM-5
- ASI-3: Anxiety Sensitivity Index-3
- SBQ-R: Suicidal Behaviors Question.
- CESD-R: Center for Epidemiologic
Studies Depression Scale-Revised

- 13% com problemas mentais.
- Menor saúde mental associada a trauma operacional, e a fatores psicossociais e organizacionais.
- SRQ-20: Self-Reporting Questionnaire
- Mais apoio social e controlo do trabalho atenuam a relação exigências do
- Traumatic Events, list for Emergency
trabalho e problemas mentais.
Professionals
- Fatores psicossociais não atenuam a influência do trauma operacional nos
- Job Stress Scale
problemas mentais.
- Controlo do trabalho e suporte social atenuam a influência negativa das
exigências de trabalho.
- PTSD clinical psychiatric interview
- 18,6% com sintomas de PTSD.
- Fear of dying during the wildfires
- Maior PTSD associado a estratégias de coping de minimização e culpa,
- AECOM-CSQ: Coping styles
sobretudo se usadas imediatamente após o evento traumático.
- Anxiety Inventory
- Mini-Int. Neuropsychiatric Interview

- 97% com exposição a eventos potencialmente traumáticos nos últimos
cinco anos.
- 91% com PTSD
- PTSD associada a exposição ao trauma, suporte social e coping mal adaptativo (distração, abuso de substâncias, desabafar e culpabilização).
- Investir na redução do coping mal adaptativo.

Principais resultados

- TSS: Traumatic Stress Schedule
- PCL-C: PTSD Checklist
- SSQN: Social Support Questionnaire
- Brief COPE: Brief Coping Questionnaire

Instrumentos
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Conclusão
A investigação sobre bombeiros e como estes lidam com o trauma após a exposição a
incidentes críticos é crescente. No entanto, não se observam, ainda, medidas e programas
implementados com o objetivo de promover de forma sistematizada a saúde mental destes
profissionais. Ora, de acordo com a Lei de Bases da Saúde (Lei nº95/2019, de 4 de
setembro) a saúde ocupacional é um direito consagrado e todos os trabalhadores devem
beneficiar dela durante a sua vida profissional. Entre os principais objetivos destacam-se:
promoção e manutenção de elevados níveis de saúde e bem-estar físico, mental e social
de todos os trabalhadores; prevenção de efeitos adversos na saúde dos trabalhadores;
proteção dos trabalhadores a exposições profissionais suscetíveis de comprometer a sua
saúde; integração e manutenção de trabalhadores num ambiente de trabalho ajustado às
suas necessidades física/mentais (DGS, 2020). Sendo operacionalizados, estes objetivos
assegurarão a melhoria da saúde mental e mitigarão os fatores de risco nos contextos
profissionais onde atuam os bombeiros.
Reduzir os riscos cujas manifestações irão afetar o amanhã, é trabalhar na prevenção,
promovendo melhores condições de trabalho, potenciando competências de coping e
resiliência, e proporcionando estratégias e ferramentas para reduzir a exposição a processos
e situações potencialmente perigosas. Só assim estaremos a promover a longo prazo a
saúde mental e o bem-estar psicológico. Note-se que com a atual pandemia COVID-19
as exigências colocadas aos bombeiros aumentaram, sendo importante investir na
prevenção. Alternativas possíveis serão as apps gratuitas de monitorização e a realidade
virtual (Gramlich et al., 2021; Imperatori et al., 2020), para auxiliar os profissionais
de socorro na sintomatologia de stress, ansiedade, depressão e stress pós-traumático,
contendo questionários e devolução dos resultados obtidos, conteúdos psicoeducativos e
exercícios práticos, numa época em que o distanciamento físico ainda se impõe, mas urge
cuidar da saúde mental dos bombeiros, potenciar a sua resiliência e reduzir a possibilidade
de experienciarem stress pós-traumático.
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Abstract
Giving direct voice to the participants in this study, results of research conducted
with elements of emergency teams in the North of Portugal - Public Security Police
(PSP) and National Republican Guard (GNR) are presented. Using the focus group
methodology, stress factors were identified in the face of emerging situations and / or
cumulative exposure to potentially traumatic events, thus giving visibility to protective
factors. The results correspond to a partial analysis of the data collected in this
investigation, with longitudinal methodological objectives.
Keywords: Perceived risk, acceptable risk, protective factors.

Resumo
Equipas de emergência nas suas vozes (PSP & GNR) fatores de risco e resiliência.
Dando voz directa aos participantes neste estudo, apresentam-se resultados de
investigação conduzida com elementos de equipas de emergência, no Norte de
Portugal - Polícia de Segurança Pública (PSP) e Guarda Nacional Republicana (GNR).
Com recurso à metodologia de focus group, identificaram-se factores de stresse face a
situações emergentes e/ou exposição cumulativa a eventos potencialmente traumáticos,
e, assim, dando visibilidade a factores de proteção. Os resultados correspondem a uma
análise parcial dos dados recolhidos nesta investigação, com objetivos
metodologicamente longitudinais.
Palavras-chave: Risco percebido, risco aceitável, fatores de proteção.
* An initial version of this work was presented at the event: “(Dis)Memory of disaster? Culture and natural hazards,
catastrophe and resilience. Madeira, a case study” (DMDM), 18 and 19 October 2013, Funchal, CECC
(Communication and Culture Studies Center of the Portuguese Catholic University), CIERL (Research Center
for Regional and Local Studies at the University of Madeira). What is presented now corresponds to a part of a
more comprehensive study, framed in a postdoctoral scholarship, by the author, financed by FCT, within CES
(Center for Social Studies, University of Coimbra) as the host institution. At the author’s invitation and still at
an early stage of the work, data collection was partially discussed and followed up with two colleagues; a
sociologist and a psychologist, from University of Minho, Portugal. A questionnaire to quantitative data
collection, was also built, tested, and electronically implemented.
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Introduction
Honoring Professor Doctor Luciano Lourenço, we give voice to those who demand a look
at themselves, as rescue team elements, to their social function, and to the right of recognition
of their risky profession.
The impact of emerging and cumulative exposure to events that are potentially
traumatic by emergency teams responders, and other risk professions, has, now, great
relevance to the research conducted by the scientific community, namely in psycho, psych
and social sciences (e.g. Lazarus, 1999; Pinto et al., 2012; Brooks et al., 2016; Mao et al.,
2018; Guthier et al., 2020; Soravia et al., 2020).
The concept of emergency is used here in the sense of a complex phenomenon, or
process, which emerges from a series of simple stressing moments or actions where the
risk associated with danger for quality of life, for health and for life itself is imminent. The
various stressors, potentially traumatic, can be categorized according to the impact on the
victim, control, predictability, duration of exposure and protective factors.
The concept of adversity is used to designate situations that can threaten the physical
or psychological health of human beings (Gunnar, 2000). At the extreme of these
situations we can find traumatic events. The current definition of a traumatic event places
the focus not only on the nature of the event, but also on the victim’s response to it. The
American Psychiatric Association (APA, 2002).
Exposure to traumatic events affects personal functioning, family functioning, the ability
to form and maintain friendly relationships, the definition of one’s own level of self-esteem,
confidence in the own trial and beliefs (Resick et al., 2012), also change the feeling of security
and self-sufficiency and efficiency, and the susceptibility of connection work with others,
putting people in the hands of “fate”, which not only affect health, employment performance,
interpersonal relationships, and in the limit the ability to confront with death (Valentine,
2003). Long-term exposure, involves hopelessness and sense of security changes (McFarlane
and Girolamo, 1996). So, concepts of trauma and memory emerge as key dimensions to
understand socio-psychological disorder resulting from exposure to stressors in rescue teams.
But, there is also, another factor very important, the organizational one. A duty of
work, providing relief to victims emergency professionals teams are continually exposed
to adversity as secondary victims. Furthermore, as a result of their duties, often they
experience situations that threaten them directly, and can even put your own life in
danger. And, cumulative exposure to adversity can have derogatory consequences in
psychological balance as has been noted in several studies (Royle, et al., 2009).
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Perceived support, namely organizational environment one, to face dangers and
understanding risks and to decide about them, is a key dimension within protective
factors (Diego Gonçalves, 2015). Is a kind of capital that is mental and emotionally
implicitly triggered and thus visible in behaviors related with trust and perceived risk.
Protective factors are constituted by individual, situational, contextual and event characteristics that facilitate and contribute for individuals to be able to adequately manage potentially traumatic life events and the surrounding phenomena. These protective factors can be maintained
before, during and after the trauma aiming to promote and facilitate the adjusted and effective
adaptation during and after the event and also to avoid adverse situations - thus configuring resilience characteristics -, protecting from the consequences of exposure and stress and avoiding the
development of traumatic disorders, or reducing the symptoms (however, even if some of these
protective factors may be identified, it does not mean that the individuals who present them do
not develop disturbances in the sequence of contingent events).
The concept of resilience we use refers to the ability of the individual or group to deal with
problems, overcome obstacles – to cope with - or even resist the pressure of adverse situations,
such as shock, stress, without entering into a psychological disorder (Diego Gonçalves 2012). Resilience, in itself, is a protective factor too, but, also related with some uncertainty always present
in any process performed by human behavior, and in such related with contingency situations.
Social and family support is a multi-sectorial factor given the role played at different
times. This plays an important role in monitoring and post-trauma reactions, in such
a way that people exposed to traumatic situations are at high risk of developing posttraumatic stress disease (PTSD) when organizational support is low (McNally et al.,
2003). Personnel of rescue teams may be at risk of PTSD symptoms due to exposure to
trauma and other work stressors (Soravia, et al., 2020).
And: what about role institution’s support?
A protective factor related to exposure to trauma is the preparation provided by
belonging organization to deal with certain situations, constituting a resilience variable for
this purpose (North et al., 1991; cit. McNally et al., 2003). Thus, the training that people
carry out before, during and after events is essential for the processing of information
and for the development of more effective coping strategies, as it reduces uncertainty,
increases perceived control and allows triggering and preparing appropriate automatic
responses for manage the situation (Shalev, 1996).
The need for organizations and managers to reduce or manage uncertainty has never
been greater (Beck & Holzner, 2007). But the capacity of organizations and management
to manage such uncertainty seems to be lagging behind and managers and organizations
seem unprepared to deal with this situation (Hutter & Power, 2005).
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The organizational factors are constant and unavoidable, since they may be the main
predictors of stress; they are part of the operational context and participate in conduct
monitoring, preventing or causing stress, and we reiterate, they are not dissociated from the
trust on belonging organization, and on organizational support perceived by the agents. But
it is also necessary to quote that in special circumstances, agents feel embarrassed or feel the
opportunity to use an agency and act in a different way from the planned and routine – the
role of improvisation (Lundberg & Rankin, 2014; Denver et al., 2007).
The performance performed can, under normal or special circumstances, lead to stress,
which has consequences for health and for personal and organizational performance,
extending to the family. The perceived existence of stress encourages the adoption of
strategies to deal with that phenomenon, which summon or benefit from the existing social,
family and organizational supports. The behavior of agents who, through their agency, use
existing support to resolve stress management reproduces or transforms institutionalized
forms of the relationship between agents and the organization in the realization of the
functional content of the position and in the ways of being police agents.

Methodology
As Mitchell (1999) observed “[...] each researcher may feel free to create their own models
and scales, specific and of limited design, as long as they do not find an existing model that
adjust to your goals”. This is undoubtedly a matter of creativity that, in this case, combines
deductive models with the heuristic capacity of induction.
Within the above mentioned scope, we give to the agents of Public Security Police
(PSP) and National Republican Guard (GNR) a voice! We let them speak for themselves!
Expose their truth! Using the Portuguese neologism estória, we pay tribute to their “story”
in their own words! And yet, thus, keeping us in the field of research and scientific
dissemination, alerting and suggesting that we look at what they want to convey to us.

Data collection
The focus group technique for data collection was applied to at least 1 peri-urban and
one urban team (a variable in itself ) from each of the organizations under analysis (GNR;
PSP). Each focus-group gathered between, 6 to 8 elements, contemplating the variables
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for selection of the participating members: age and seniority in the career; rank and type
of operation; gender. Main Dimensions of the focus group script: previous individual
characteristics (family, history of life; contingencies); features of the events (they face to);
role of institutions in risky behavior (perceived organizational support).

Data analysis and results
Reciprocal interactions between perceived risk and trust, acceptable risk and loss
calculation process and memory of events, are highlighted in some data arising from focus
group analysis within elements of emergency and rescue teams, which activities expose
them continuously to factors potentially triggering stress, even, trauma, in a dynamic
interaction on factors of risk, vulnerability - considered an intrinsic risk factor, of an
individual exposed to a threat, expresses his predisposition to risk (Diego Gonçalves,
2012) - and resilience, perceived by individuals, but contextually framed, in order to
propose preventive and coping strategies.

Previous individual characteristics
The contextual personal characteristics of individuals and their support resources are
evident in the implications of stress and in the performance of the policy agents.
“(…) an element who has lost a child and who has dealt with a police situation also of the
death of a child (…) in fact this vulnerability has been reflected a lot in the performance of his
work (...) he managed to deal with the situation, but the suffering was notorious and a connection
between the professional part and the personal part was evident (…) although the countenance,
sadness, the outburst itself (with colleagues, peers)” (Man, Commissioner, PSP).
“Stress risk factors are normally bidirectional, that is, they are always linked to the
personal part, if there are often stress factors in the professional part, that is to say in our
day-to-day activity, it is often because we are not able to disconnect, they are related to
the personal part, I believe that many of the stressful situations of my colleagues may
be related in some way to family problems (…) but the professional part often negatively
influences the family environment or often by excessive hours, due to the very activity that causes
stress, puts a great pressure on the authority officer and often it is not possible to disconnect in
the work / home division, resulting in family stress too” (Man, Cabo, GNR).
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Features of the events
Continued exposure to stressful events can drive to loss of sensitivity, which will be a
kind of a psychological defense, but it doesn’t means less sense of stress.
“in a project that I implemented in the Sé neighbourhood, where the police elements,
always worked, a problematic neighbourhood, drug trafficking, a lot of stress, an element
after eight months asked to leave, the family identified him as much more aggressive, much
less sensitive, and he asked to leave, and I agreed to his request, because in fact it was
affecting him in his professional and personal life, that systematic exposure to violence and
pressure was affects you in your performance (…) there are also risk factors in our job, in
my opinion, exposure to violence is one of them, but there are also other factors that also
tend to make us less sensitive, namely those who deal with deaths, for example the people
who work next to the metro line, or on the train, constantly see people slaughtered, so I
think that these are also factors that are losing sensitivity ... ”(Man, Commissioner, PSP).
“(…) in a situation that I had here a few years ago with my team at the time, there
was a flagrant crime in which the individuals were doing a robbery and it was necessary to
go after them, there was an exchange of shots and one of them ended up dying it moves
a person, to know that in that night someone who still was young died, regardless of being
a criminal or not, always moves with a person” (Man, Detachment GNR intervention).
“Situations that mark us(?) I remember when I was at the territorial post I went
to accompany an attachment, there was a family that had children, they were being
evicted from the house. These situations are very striking, also in accidents when they
are young people or children; they mark a lot, especially when they die” (Woman,
Traffic, GNR).

Features of the events and previous individual characteristics
“It takes a personality and an ability to withstand the pressure, the pressure is too much
(…) we have to show results of apprehension, for example, and we, in this work, have to
be prepared to be bestial and beasts” (Man, Cabo, GNR).
“I think it is almost common for anyone to have situations that put children in, it
affects emotions more, it really weakens (…) the elderly too (…) I think that there are
situations that each one of us who thinks about our own life, when situations are so limit”
(Man, Criminal Investigation, PSP).
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“I remember perfectly an accident; they were young, the oldest was the driver who
was eighteen years old, the remaining sixteen and seventeen years old, the four died in the
accident… and our team elements who went there, all of them with family, and I began
to imagine - I am at home waiting for my children to arrive and I am faced with a situation
like this...” (Man, Subcommittee, PSP).
“(…) we have elements that in the course of their mission have road accidents and
end up being paraplegic, we have elements that in the course of their functions have very
serious injuries, they are attacked, very striking, very traumatic situations and then they
have an aggravating effect that is: are situations that negatively influences the agent and
the organisation” (Man, Commissioner, PSP).

The role of institutions in risk behavior and perceived organizational support
A sense of low perceived organizational support is evidenced.
“How am I going to deal with the children of others, if nobody cares about mine(?)
It was a situation that I lived, related with children, and I never overcame well, it was
something that was marked, I still feel it today” (Woman, Chief, PSP).
“(...) I think it is effectively a failure in organizational support, to which the chief (L)
is referring, is that in fact, a female police officer who has to do nights, days, every shift
and who is faced with: “Who am I going to leave my children with to go to work at night?
Do I take them with me to the police station? Don’t I take it? Who do I ask? Without
close family members, it causes some stress because of lack of organizational support. (Woman,
Subcommittee, PSP).
“I can say that I have already lost years of life, because have already complained about
me, a gypsy, in court, I caught an individual without a driving license, he ran away, I
managed to catch him, I did the news report the father himself identified and he went to
the court to say things that didn’t happen, it was to say that I went to his house a few days
ago to bribe his own father, he complained about me, I was listened to by the PJ for a year, a
year and so on I’m called to the PJ, I didn’t know what for and to take a lawyer, it was proven
that he had lied, and the support I had inside the institution was zero, zero” (Cabo, GNR).
“(…) we may be collecting evidence for a year and we reach a point when we are going
to do house searches and we don’t apprehend anything (drugs or weapons...) – so we stop
being bestial to be beast - but we have to be psychologically prepared to deal with it, the results
are everything, people analyse us by the results, the process can be very well elaborated in
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terms of evidence and then in the seizure it doesn’t give anything the result is weak, even if
in the sentence the individual can get a heavy effective prison sentence, that doesn’t count
anymore because there is no visibility for us, within the organization!” (Cabo, GNR).
“(…) a colleague of mine who entered the course, he was 19/20 years old, we found
out that he committed suicide, on the day that we were celebrating his birthday, because
he didn’t succeed, it’s my opinion, committed suicide for failing to live up to the expectations
that the institution wanted of him, demanded of him… ”(...) we, our peers, were never able
to identify that that boy was in stress, he even showed signs of it - crying, we were able to help
him (…) crying, saying that he couldn’t, that he did not know the minimum to pass the
course, asking questions and not knowing how to answer, outburst to commanders and
peers…” (Commissioner, PSP).
“We have elements to commit suicide at the beginning of their careers as at the end of their
careers, we have elements to commit suicide after tragic events, professional events, as we have
elements who end up committing suicide through situations that were never detected, namely
conflict at the family level, that is, I cannot identify a pattern here, saying that that fringe,
that age is more propitious or that there is a tendency already detected for a situation
of suicide, there is a situation that is worrying, which is the elements who are relocated
from their family environment, which is a concern that the institution has had (…) the
support has given to elements that have situations at the service level, traumatic ones,
and we had a good example, recent or several recent ones, such as situations of the use of
the firearm, situations of serious accidents, whatever it may be, from the point of view
of physical aggressions, the social context has a repercussion on their all or a large part of
the whole, that is, a traumatic situation is felt… if a police element that is assaulted in a
very particular way (…) so when we see an element that is assaulted that goes to court, in
which for another reason that we are not here to discuss, but that, in general, if the police
professionals feel that a decision did not protect their interests, it has a very negative impact
(…) it has happened many times, but in communication social, or the police as an entity
or as individual element is forgive me for the expression, tried and condemned, is always
judged in the public square” (Commissioner, PSP).
“They have a pre-determined profile about who they expect to see inside the
institution, if afterwards, if what is the result of psych technical tests and interviews with
psychologists, it actually results in a mentally balanced person for the practice of the
profession, sometimes yes, other times not, other times a person who is very balanced at
the beginning can also become unbalanced within the profession itself, in view of events,
previous vulnerabilities, etc.” (Man, Police Station Commander, PSP).
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“The two supports are important (organizational and family), if we have family
problems that are reflected in the work, professional and managerial support is important,
and vice versa, if the work doesn’t go well because we don’t have the support of the
managers it’s important to get home and have the support of the family to comfort us
psychologically and prepare better for the next day” (Man, Cabo, GNR).

Desecrating the Superman Myth
“We need organizational support: for example I am in the criminal investigation, if I
were to ask for psychological support now, maybe it was seen in my boss as being fragile,
maybe for the service, if you are in need of a psychologist, it’s because you don’t are you
well and how are you not well?” (Man, Criminal Investigation, GNR).

Trust within organization peers and between teams
There is a negative correlation between damage and loss and the perceived risk, the
greater the trust in the organization, in the pairs, in the interactions between competing
teams for the same events.
“If there is no good mutual assistance, institutional and personal trust, and then
I would move on to another field more at the level of the terrain and the personal
relationships that are often established, but here at a more institutional level it is essential
that there be interconnection and cooperation and institutional respect, at the field level,
naturally, if there is no trust if there is prejudice it will harm and may affect in some
way the exercise not only of our role but also of them because the distrust is mutual has
negative repercussions on the service” (Man, Criminal Investigation, GNR).

Trust mediates relationships and work performance
“Trust it is fundamental, is a good personal relationship, in addition to the good
institutional relationship that always has to be, I believe that a good personal relationship
is fundamental, because on the ground, and when there are situations on the ground, if
people do not understand each other each other is very complicated and very potent in
very unpleasant situations” (Man, Commissioner, PSP).
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Perceived and acceptable Risk
Cunningham (1967) was the first author to suggest the measure of perceived risk by
proposing a model with two components: uncertainty and the consequences involved in the
decision. In turn, Stone and Winter (1987) instead of modelling the perceived risk based
on the probability and value of loss, defined it directly as “a subjective expectation of loss”.
In this way, the more certain the individual is of loss, the greater the risk perceived by him.
The greater the confidence that the events do not present risks to take, the lower the
risk perceived as such.
From this argument, apparently, the perceived risk will be an antecedent of trust, just
as trust will have an impact on the perceived risk and therefore on the decision taken
(not excluding the possibility that the decision may also depend on other factors that
contribute to it). Thus, it is important to know how the perceived risk and the confidence
in a model of reciprocal causal relationship are related. Trust and social and organizational
capital are preventive to stress factors, or even traumatic ones.

The importance of the oath in the defense of the citizen and in the calculation
of the perceived and acceptable risk
The greater the assignment given to the mission, the duty, associated with the exercise
of the profession, the greater the attribution given to the acceptable risk, in a calculation
between damages and losses
The acceptable risk depends on a calculation between damages / losses and obligations,
gains, rewards, especially in the recognition of peers within the organization, but, also, in
the personal gratification of the accomplished duty.
“(…) it is in our oath, to give our life if necessary, in defense of whoever it is ...”
(Commander, PSP).
“(…) I think that when we act in certain contexts, none of us remember that there is
a life of ours to preserve – it is our duty” (Man, Criminal Investigation, PSP).
“(…) A very concrete case: a police officer used the firearm, the person who was
shot was killed, reconciling the personal interest and the interest of the institution, this
element was supported at the level of the psychology office, it was transferred from
command, was placed in a non-operational service, there was a concern to accompany
him and to put him in rear functions, that is, to avoid exposure and contact after this
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traumatic event, because it was a limit situation that resulted in the death of a citizen”
(Man, Commissioner, PSP).
The evaluation of situations that were evaluated as safe before the event, and that
proved to be threatening, may lead to situations of fear, more trauma symptoms and more
depressive reactions when compared to previous evaluations of the events as threatening
at the start (Cascardi, et al., 1996; Sheppele & Bart, 1983; Resick, 2012).
Thus, when someone is attacked in situations and contexts that they previously
assessed as safe, the shock is greater at the moment of exposure and after the traumatic
event, considering what happened as inconceivable, unlike what happens when situations
of violence are expected. However, the fact that they can be expected does not guarantee
that there can be no shock and trauma.

Conclusion
Security forces agents are undoubtedly carrying out a risky profession (s)!
Observant statements are a request for implicit reminder that manifests their
vulnerability asking for reduction measures and developing coping strategies. Could
the unconscious strategy of dissociation (distancing) from events work as a strategy of
forgetfulness? No. It is therefore important to identify resources as a survivor and not as
a victim - a work on memories and, thus, promoting resilience is necessary. Successful
protagonist happens when the victimization cycle is broken.
Controlling the symptoms of depression in the affected agents is fundamental not only
in medical terms, but also because it will help people to restructure their lives. Although
it is a reaction to loss, depression incapacitates individuals and groups from functioning
on a daily basis. Policy agents represent a profoundly at-risk group. In addition to being
in danger of life, many lose their peers or even kill citizens, which, in general, will mark
them deeply and even definitively. The intervention must exist, even if it is not the best,
it must always be some, even if it is only possible.
And, for sure, the implementation of preventive measures must not be neglected!
So, not only have measures for consequences of the impacting features they face. So
that people can learn and better deal with potential stressful situations, it is suggested
planning and executing stressfully and potentially traumatic simulations, which
allow training, acquisition or improvement of skills of the agents and other people
potentially involved.
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Even so, this type of training is probably not a significant protective factor in itself,
but combined with others it can be an important protection and resilience variable.
Risks and crises are among the biggest challenges that organizations have to face and
manage. How can we contribute to change in organizations in order to be more resilient
in the face of risks and crises?
There is an urgent need to think about interventions aimed at the group level (and
not only an individual one), taking advantage of the fact that shared experiences can be a
resilient risk protective factor.
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Resumo
As alterações climáticas e o aquecimento global estão a afetar ecossistemas. As
variáveis termohigrométricas determinam o ambiente térmico de um local, indicando
conforto térmico, quente ou frio. Uma atividade desportiva e produção de leite são
estudados para o bem-estar de um ambiente térmico. Índices térmicos são usados e
uma nova visão para detetar stress térmico de animais leiteiros face a sensação térmica
de um ser humano é apresentada. Os resultados obtidos estão em concordância com
o esperado.
Palabras-chave: índices térmicos, sensação térmica, stress térmico, atividade desportiva,
produção de leite.

Abstract
As parameters that define a Thermal Environment can create risks: study cases. Climate
change and global warming are affecting ecosystems. The thermohygrometric variables
determine the thermal environment of a location, indicating thermal, hot or cold
comfort. A sports activity and milk production are studied for well-being for thermal
environments. Thermal indices are used and a new vision to detect thermal stress of
dairy animals in the against the thermal sensation of a human being is presented. The
results obtained are in the agreement with the expected.
Keywords: Thermal indices, thermal sensation, thermal stress, sports activity, milk production.
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Introdução
Os desastres naturais são uma das maiores preocupações ambientais (IPCC, 2020)
pois a população tem coabitado de forma assustadora face a fenómenos extremos.
Os ecossistemas estão a alterar devido às alterações climáticas e ao aquecimento
global. O ser humano, quer direta ou indiretamente, alterou ecossistemas que o rodeia o
que propicia uma alteração dos patamares térmicos de tolerância.
É sabido que as condições atmosféricas, que envolvem os seres vivos, condicionam
o conforto/desconforto térmico para o mesmo local. Num ambiente térmico é
determinante conhecer parâmetros meteorológicos (temperatura do ar, humidade relativa
do ar e velocidade do ar, por exemplo), aspetos físicos (vestuário, atividade) e aspetos
subjetivos (estado de espírito do ser humano). A mesma estratégia é aplicada ao local onde
se encontra gado bovino para a produção de leite e/ou carne.
O ser humano é um ser vivo homeotérmico. Como tal, é natural que a existência
de conforto térmico seja um dos fatores fundamentais do seu dia a dia. Contudo, talvez
nunca em uma outra fase de existência humana tal fator tivesse sido colocado em tanto
risco e preocupação como atualmente, devido em grande parte às alterações climáticas
e consequente aquecimento global. O tipo de ambiente térmico influencia o estado
fisiológico do ser humano.
Os bovinos são animais homeotérmicos, mantendo a sua temperatura corporal
constante, em que a taxa de energia sob a forma de calor é determinada por processos
que dependem da temperatura e da humidade relativa do ambiente. Na Biometeorologia
animal são consideradas áreas de intervenção para a saúde e produtividade animal,
nomeadamente o conforto térmico que é determinado a partir do registo da temperatura,
ventilação, humidade relativa do ar e pressão parcial do vapor de água (Osteras e Leslie,
1997). O ambiente térmico tem uma forte importância económica e pode condicionar
níveis de produção para melhorar o “cash-flow” da exploração. Por exemplo, o investimento
em vacaria para a produção de leite é elevado pelo que as condições termohigrométricas
são consideradas como alicerce para a viabilidade económica e financeira do projeto.
Este artigo mostra a interação entre o balanço energético do corpo humano e do meio
ambiente que o rodeia, através da sensação térmica de que o mesmo fica sujeito numa
atividade de ginásio – AeroStep onde se regista uma alteração do metabolismo. Também
mostra como um ambiente térmico afeta a produção de leite e o bem-estar de gado
bovino. É objetivo desta investigação detetar situações de stress térmico para gado bovino
através da leitura de um índice de sensação térmica do ser humano. Esta abordagem
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parece ser inovadora pois a partir do conhecimento da sensação térmica do ser humano
é possível prever o comportamento do animal face à caracterização do ambiente térmico.
Na secção seguinte são apresentados fundamentos teóricos básicos para melhor se
interpretar os resultados obtidos.

Fundamentos Teóricos Gerais
O máximo de vapor de água a uma dada temperatura pode ser determinado através
da aplicação de conhecimentos da Termodinâmica (Eskinazi, 1975). A equação de
estado pode ser aplicada ao vapor de água, com constante particular de 461,51J/(kg-1K-1)
(Ahrens, 2012).
A equação de estado aplicada ao vapor de água permite escrever
es = ρwRwTdp

(1)
em que es representa a pressão parcial de saturação do vapor de água à temperatura do

ponto de orvalho, ρw a massa volúmica do vapor de água, Rw a constante particular do
vapor de água e Tdp a temperatura do ponto de orvalho.
A pressão parcial de saturação do vapor de água e a temperatura estão relacionadas
através da equação de Clausius Clapeyron (Eskinazi, 1975). O calor de transformação ou

variação de entalpia ou calor latente de vaporização depende da temperatura. No entanto,
para as temperaturas registadas na Troposfera e à superfície da terra, o valor aceite para o
calor de transformação é de 2,5×106J.kg-1 (Ahrens, 2012).
O ar húmido tem a particularidade de condicionar o ambiente térmico através das suas
variáveis termohigrométricas. Um ambiente térmico pode ser considerado frio, confortável e
quente. O ser vivo está sujeito à sensação térmica que as condições termohigrométricas suscitam
e pode estar sujeito a um estado confortável, de hipotermia ou de hipertermia, num espetro entre
uma sensação térmica de muito frio até uma sensação térmica de muito quente, numa escala
sétima de acordo com a ASHRAE 55 (2004). De acordo com a norma ISO 7730 (2005), o
desconforto térmico pode ser causado por um ambiente frio ou quente localizado numa parte
específica do corpo. Este desconforto pode causar uma redução significativa do desempenho.
Num ambiente térmico quente, como o caso de atividade de desporto existem efeitos
específicos que devem ser valorizados para a saúde pública do ser humano. O aumento
da temperatura acima da zona de conforto térmico pode começar a provocar problemas
físicos, de natureza subjetiva e de natureza fisiológica, até atingir o limite físico de
tolerância do ser humano.
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Segundo a ISO 8996 (2004), a taxa metabólica é um parâmetro importante para a
determinação do conforto térmico, devido ao facto de o ser humano trocar o tipo de
roupa em função da estação do ano e/ou da atividade que desenvolve num determinado
ambiente térmico.
O isolamento térmico do vestuário é uma propriedade própria das peças de roupa que
se usam e representa a resistência à transferência de energia sob a forma de calor entre a
superfície da pele e da roupa. A ISO 7730 (2005) indica para algumas peças de roupa
valores típicos aceites para o isolamento térmico do vestuário (ITV) em unidades de clo.
Para a análise das condições do ambiente térmico sugere-se a aplicação da escala de
sensação térmica de cores (Talaia e Rodrigues, 2008), do índice térmico EsConTer (Talaia
e Simões, 2009; Morgado, Talaia e Teixeira, 2015), do índice de isolamento térmico do
vestuário (ITV) de acordo com (Talaia, 2018) e do índice de percentagem de insatisfeitos
PPD (Talaia e Silva, 2015).
O índice térmico EsConTer valoriza o conhecimento da temperatura do ar e da
temperatura do termómetro húmido e é calculado aplicando a expressão
EsConTer = ‒3,75 + 0,103(T + Tw)

(2)
em que T representa a temperatura do ar (ºC) e Tw a temperatura do termómetro
húmido (ºC).
A percentagem de insatisfeitos que se prevê para um ambiente térmico é calculada
pela aplicação do índice PPD que determina a percentagem de insatisfeitos de acordo
com a norma ISO 7730 (2005) e em que na expressão original o índice PMV (voto médio
de satisfação) é substituído pelo índice EsConTer, por este usar a mesma escala térmica
ASHRAE 55 (2004), como se indica
PPD = 100 – 95e-[0,03353×(EsConTer)^4 + 0,2179×(EsConTer)^2]

(3)

Para prever o Isolamento Térmico do Vestuário (ITV), em unidades de clo, e para uma
atividade sedentária (escritório, moradia, escola, laboratório) com um metabolismo de
70W.m-2 ou 1,2met, aplica-se a expressão,
ITV = ‒ 0,7418EsConTer ‒ 0,3250 + 0,0764Tw

(4)
Dado a sensação térmica do gado bovino ser avaliada através do índice ITH,
temperatura e humidade do ar, adaptado para animais, é oportuno introduzir o índice
ITH aplicado para o ser humano. De acordo com a expressão adaptada por Nieuwolt
(1977), o índice ITHsh permite conhecer a satisfação ou insatisfação do ser humano num
ambiente térmico, quando se conhecem a temperatura do ar T e a humidade relativa do
ar HR, sendo o seu valor determinado por,
ITHsh = 0,7T + T(HR/500)
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A relação entre o índice EsConTer e ITHsh é dada por
EsConTer = 0,233ITHsh – 3,97

(5)
O índice ITHan (para o animal) permite determinar o melhor ambiente térmico para
os bovinos - vacas leiteiras (Johnson et al., 1962). A expressão desenvolvida por Bosen
(1959), permite escrever
ITHan = T + 0,36Tdp + 41,2

(7)
em que T representa a temperatura do ar (ºC) e Tdp a temperatura do ponto de orvalho
(ºC).
Através de manipulações matemáticas, é ainda possível escrever
EsConTer = 0,141ITHan – 9,34
(8)
DuPreez (2000) mostrou que para a interpretação de ITHan há valores de referência
que dependem da raça, fase de lactação e idade do animal.
Voltemos ao ser humano. O corpo humano é maioritariamente constituído por água.
A água funciona como um reservatório de calor, pois demora muito tempo a aumentar a
temperatura, mas também demora muito tempo a arrefecer. Esta situação deve-se ao alto
valor da capacidade térmica mássica da água cujo valor é 4185,5J.kg-1.ºC-1. A capacidade
térmica mássica do diferencial do corpo humano aceite é cerca de 1400J.kg-1.ºC-1. Se for
assumido que a percentagem de água é de 70% para um ser humano com 75kg de massa,
facilmente se conhece a capacidade térmica mássica ponderada do corpo humano através
da expressão Σmici = mH2OcH2O + mtecidosctecidos em que mi representa a massa do elemento i
(kg) e ci a capacidade térmica do elemento i (J.kg-1.ºC-1).
A energia por unidade de temperatura envolvida é determinada usando a expressão
Q/ΔT = 251kJ.ºC-1

(9)
em que o significado físico deste valor, para uma pessoa adulta que tenha problemas
de transpiração, é de que um aumento da temperatura interna do corpo humano de 1ºC
gera 251kJ de energia que deve ser dissipada.
Dado um ser humano ter, em média, uma superfície exposta típica de 1,7m2 (DuBois
e DuBois, 1916) e considerando para o AeroStep um metabolismo de 140W.m-2,
serão necessários cerca de 18min para se elevar a temperatura corporal de 1ºC, ou seja,
Δt/ΔT = 1054s.ºC-1 ≈ 18min.ºC-1. A interpretação física permite concluir que em cada
intervalo de tempo de cerca de 18min é registado um aumento da temperatura interior
do corpo humano de 1ºC.
As roupas devem ser confecionadas com alguma “folga” de modo a permitirem a
formação de correntes de convecção e estas acelerem a taxa de evaporação (devida à
transpiração) e o consequente arrefecimento.
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Na prática e para haver compensação ou equilíbrio térmico é necessário que a superfície
corporal possa eliminar uma quantidade de líquido de suor através da transferência de
energia sob a forma de calor por evaporação. Esta avaliação é realizada a partir do conceito
físico de calor de transformação L ou variação de entalpia e dada através da expressão
Q = mL
(10)
em que m representa a massa da água que cobre a superfície da pele formando uma
espessura média de água na superfície da pele molhada e L o calor de transformação.
Assim, a partir da aplicação de
m/Δt = (Q/Δt)/L

(11)
resulta uma necessidade de 0,34L de água por hora para equilibrar a perda de água
através do processo de evaporação e por ser humano.
Conforme já referido os bovinos são animais homeotérmicos capazes de manter a
temperatura corporal, independentemente das variações da temperatura ambiente. O
ambiente térmico que envolve o animal condiciona o seu desempenho, pois aciona os
mecanismos de transferência de energia. Por este motivo, o ambiente térmico é um fator
de restrição para a eficiência máxima de produção de leite (Huber, 1990).
A temperatura corporal do animal bovino varia entre 37ºC e 39ºC. A temperatura
ótima de produção de leite depende da espécie, raça e grau de tolerância do animal ao
calor e ao frio (National Research Council, 1981)
A capacidade do animal de resistir às condições de stress térmico tem sido avaliada
fisiologicamente por alterações na temperatura rectal e frequência respiratória. A
temperatura rectal é uma medida que permite conhecer a adaptabilidade fisiológica do
animal ao ambiente térmico. Cattelam e Martinez do Vale (2013) afirmam que deve
ser valorizada a capacidade dos animais em se adaptarem aos diferentes ambientes de
criação. Adicionalmente para se melhorar o desempenho do animal em ambientes
térmicos quentes é importante que as raças sejam geneticamente adaptadas ao local ou
em alternativa alterar o ambiente térmico do local a fim de diminuir o stress térmico.
Neste contexto foram suscitadas melhores condições dos locais de produção. Na mesma
linha de informação, St-Pierre et al. (2003) descrevem que podem ocorrer elevadas perdas
económicas anuais na produção de leite e de corte devido ao stress térmico.
O processo de evaporação é o principal meio para a dissipação de energia sob a
forma de calor para bovinos sob condições cuja temperatura alta suscite stress térmico
quente (Blackshaw e Blackshaw, 1994). Os principais registos utilizados para avaliar
se há condições para se estar em presença de stress térmico em bovinos é a frequência
respiratória e a temperatura corporal (Hemsworth et al., 1995). Segundo Robinson
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(1999) a temperatura retal pode variar de 38,0ºC a 39,3ºC para animais de leite. Starling
et al. (2002) mostraram que um animal ofegante aumenta sua taxa metabólica. Também
Huber (1990) evidenciou que a principal influência do stress térmico na produção leiteira
está na diminuição no consumo de alimentos que condiciona a taxa metabólica do animal.
Verificou-se patamares de tolerância ao stress térmico quente e estratégias de intervenção
quando se consideram os valores do índice ITHan, da categoria definida pelo índice LWSI
(Livestock Weather Safety Index) do Livestock Conservation Institute (1970) e do índice
EsConTer (Tabela I).
Tabela I - Categorias para bem-estar de gado bovino (neste trabalho).

ITHan
≤ 70
71 – 78
79 - 83
≥ 83

Categoria LWSI
normal
alerta
perigo
emergência

EsConTer para ser humano
≤ 0,5 conforto térmico
0,7 – 1,7 ligeira quente a quente
1,8 – 2,4 quente a muito quente
≥ 2,4 muito quente

Conforme mostra a Tabela I o índice ITHan deve ser interpretado de acordo com as
categorias do LWSI. O índice EsConTer mostra valores da sensação térmica para o ser humano
nas gamas que aconselham estratégias de intervenção, por exemplo, para o gado bovino
Holstein-Friesian, conhecido como turina. Esta tem sido reportada com alterações genéticas
para otimizar a produção de leite que depende do ambiente térmico e da alimentação.
Du Preez (2000) afirma que o índice ITHan é o melhor indicador por ser de fácil
aplicação No entanto, a informação fica enriquecida com as categorias do LWSI e do
índice EsConTer. A vantagem do índice EsConTer, sendo inovação do autor, permite
ao ser humano a partir da sua sensação térmica ter uma noção do stress térmico do gado,
evitando que haja cabeças do gado que entrem numa condição de ofegante.
De acordo com Algaisi et al. (2019) as vacas Holstein Friesian produzem em
média, por dia, (17,6 ± 0,4) kg de leite/cabeça e registam valores mais altos durante
meses considerados frios. Segundo os mesmos autores em ambiente nativo a produção
pode registar aproximadamente de 21kg a 29kg por cabeça e por dia. Adiantam que as
diferenças na produção podem ser influenciadas pela temperatura do ar, dos sistemas de
alimentação e nos planos de melhoria genética.
Hartantoa et al. (2020) mostraram como a produção de leite de vacas Holstein
Friesian varia função dos períodos de lactação. Os autores registaram que a produção de
leite foi de (14,43 ± 4,43) litros por cabeça e por dia.
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Casos estudados
Ginásio para uma atividade de desporto – AeroStep
Método e Materiais
Uma vez que a atividade AeroStep está confinada num ambiente fechado, pavilhão ou sala
polivalente de ginásio, foram registados parâmetros termohigrométricos (temperatura do ar, temperatura do ponto de orvalho, temperatura do termómetro húmido, humidade relativa do ar).
A sala apresentava em termos de dimensões 14m × 14m. Cada face da sala possuía uma
janela, uma das faces uma porta de acesso, que no decorrer das aulas se encontrava aberta
e, portanto, era um ponto de contacto com o exterior (ainda que não diretamente) e numa
outra face possuía quatro portas envidraçadas que permitiam luminosidade exterior.
Antes da atividade os praticantes foram convidados, após prévia explicação, a
registarem numa escala térmica de cor a sensação térmica sentida. No final da atividade
registaram a nova sensação térmica sentida.
Na dimensão da sala foram selecionados 24 pontos de observação e os praticantes
foram identificados com um autocolante numerado de 1 a 14.
A atividade mantém os praticantes quase no mesmo espaço relativamente ao referencial
escolhido e a aula de uma hora decorreu num horário diurno.
Para a recolha dos dados termohigrométricos usou-se o aparelho “CENTER 317
Temperature, Humidity, Meter”.
Desenvolveu-se um algoritmo em MATLAB para permitir traçar na área da sala
linhas que definissem padrões de temperatura do ar, da humidade relativa do ar, do índice
EsConTer e do índice PPD.
Foi avaliada a quantidade de água no estado de vapor que o ar absorveu, durante o
tempo da aula.

Resultados obtidos
Os dados registados permitiram traçar diferentes padrões de interpretação física para
as variáveis em estudo, como por exemplo para a humidade relativa do ar (fig. 1) e para
o índice EsConTer (fig. 2). A observação das figuras mostra a alteração do padrão inicial
para o padrão final da aula.
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Fig. 1 - Padrão da humidade relativa do ar (gama de 50% a 75%).

Determinou-se a média dos valores registados e determinados antes e depois da aula
(Tabela II).
Tabela II- dados registados na aula (neste trabalho).
Antes
Depois

Temperatura
(25,3 ±0,2) ºC
(25,5 ±0,3) ºC

Humidade relativa
(53,7 ± 1,9) %
(66,5 ± 0,8) %

EsConTer
0,84 ± 0,03
1,06 ± 0,05

PPD
16,1 ± 1,7
30,6 ± 4,3

Fig. 2 - Padrão do índice EsConTer (gama de 0,2 a 1,8).

Determinou-se os valores registados de sensação térmica real (ST), numa escala
térmica de cor, dos praticantes antes e depois da atividade desportiva, assim como dados
do índice Isolamento Térmico do Vestuário (ITV) (Tabela III).
Tabela III - dados registados sensação térmica real e ITV (neste trabalho).

ST
Sala interior- antes
1,25 ± 0,42

ST
Sala interior - depois
2,30 ± 0,35

ITV (clo)
Sala interior
0,52 ± 0,04

ITV (clo)
Sala exterior
0,76 ± 0,05
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A interpretação física dos dados da Tabela II e da Tabela III mostram inequivocamente que a sensação térmica real dos praticantes no final da aula não está em
concordância com a sensação térmica prevista. Neste contexto é de reconhecer que a
sensação térmica real no final da atividade é influenciada pela alteração do metabolismo
durante a atividade desportiva.
Como seria esperado, a Tabela III mostra, ainda, que há diferença do índice ITV para
o exterior e interior da sala.
A fig. 1 mostra o padrão para a humidade relativa do ar para o início e fim da atividade.
O aumento da humidade relativa do ar é justificado pela transpiração e respiração dos
praticantes, que humidificam o ar húmido que está confinado ao espaço da atividade.
Nestas circunstâncias é possível determinar a quantidade de água no estado de vapor de
água que alterou a humidade relativa do ar da sala.
A aplicação da expressão (1) determina que a variação da massa volúmica do vapor
de água foi de 3,3g/m3. Para as dimensões da sala e para os 14 praticantes determinou-se
cerca de 0,2L por praticante o que confirma a estimativa de cerca de 0,3L por praticante,
nos fundamentos teóricos.
As sensações térmicas sentidas pelos praticantes antes e depois na sala registaram (1,25
± 0,42) e (2,30 ± 0,35). Estes valores acima dos valores do índice EsConTer (0,84 ±
0,03) e (1,06 ± 0,05) justificam-se pela passagem dos praticantes de um ambiente térmico
exterior a sala e depois pela alteração do metabolismo durante a atividade desportiva.

Produção de leite – ambiente térmico na ordenha e vacaria
Método e Materiais
Os parâmetros termohigrométricos foram registados usando o instrumento de medida
CENTER 317.
Os trabalhadores indicaram a sensação térmica sentida numa escala de cores, em todos
os momentos de registo, na vacaria e na ordenha.
Os dados foram registados durante quinze dias seguidos e os trabalhadores mantiveram
o mesmo tipo de vestuário, ou seja, o mesmo ITV.
A sensação térmica foi prevista para dois ambientes térmicos: vacaria e ordenha através do
EsConTer e alguns animais foram identificados para controlo. O processo da ordenha das vacas
acontecia duas vezes ao dia, 9h00 e 20h45 e a produção de leite era registada para controlo.
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Os dados fisiológicos monitorizados para os animais identificados incluíram a
temperatura rectal (como indicador do aumento da temperatura corporal) e a observação
visual da sensação térmica de ofegante.

Resultados obtidos
Os registos mostraram que para os dois ambientes térmicos a temperatura do ar foi
sempre superior na ordenha do que na vacaria. Este resultado parece ser justificado pelo
tipo de construção do edifício da ordenha que apresenta menos ventilação. No entanto, o
tempo da presença do gado nesta zona é reduzido. Alguns valores registados para a vacaria
e ordenha estão indicados (Tabela IV). Também, verificou-se dados registados para dois
animais identificados pelas letras de A e B (Tabela V).
Tabela IV - Parâmetros registados na vacaria e ordenha (neste trabalho).
Temperatura média
Humidade relativa média
ITHan médio
ITHan máximo
EsConTer máximo

vacaria

ordenha

(19.0±2.5) ºC
(71.6±10.5) %
(65.6±3.1)
71,3
0,72

(19.2±2.4) ºC
(76.5±9.0) %
(65.7±2.9)
71,5
0,74

Tabela V - parâmetros registados por animais identificados (neste trabalho).
Temperatura retal
Temperatura retal - máxima
Temperatura retal - mínima
Produção leite - máximo
Produção leite - mínimo

A
(38.4±0.4) ºC
39,2 ºC
37,6 ºC
25 L
20 L

B
(38.3±0.3) ºC
38,9 ºC
37,0 ºC
33 L
28 L

A a sensação térmica sentida pelos animais durante quinze dias, na vacaria e na
ordenha, e mostra inequivocamente (ver os losangos) que há situações que suscitaram
condições de alerta para o animal ficar ofegante (fig. 3).

Conclusão
Os resultados obtidos para dois ambientes térmicos diferentes mostram
inequivocamente que para uma atividade desportiva e/ou para a produção de leite há
necessidade de serem criadas condições de conforto térmico.
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Fig. 3 - ITHan para a vacaria e ordenha e limite de tolerância.

A aplicabilidade dos fundamentos teóricos apresentados, neste artigo, mostra que é
possível fazer a ligação para a avaliação de um ambiente térmico para locais de produção
de leite através da sensação térmica sentida pelo ser humano.
São apresentados valores da sensação térmica do ser humano que permitem prever a
sensação térmica para animal.
Concluindo, a contribuição deste estudo é apresentar uma visão da sensação térmica
de animal a partir da sensação térmica do ser humano.
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Resumo
Neste estudo pretendeu-se analisar e comparar as Políticas Públicas Sanitárias
Alimentares vigentes em Portugal (ASAE) e no Brasil (VISA). Buscou-se diagnosticar a
qualidade higiénico-sanitária dos alimentos produzidos e distribuídos comercialmente e os
possíveis riscos para os consumidores, verificando a sua perceção quanto à sua
vulnerabilidade e buscando intercambiar métodos e técnicas de implementação. Escolheuse as feiras ao ar livre das cidades de Coimbra e Foz do Iguaçu, por sua frequência e pelo
potencial turístico dessas cidades. Ficou evidente que os produtores/distribuidores de
alimentos das feiras livres colocam a população em risco, desconsiderando a sua
vulnerabilidade, com posturas inadequadas, inclusive para o seu próprio consumo.
Palavras-chave: Coimbra, Foz do Iguaçu, comércio informal, feiras livres, segurança alimentar.

Abstract
Food security in Portugal and Brazil: differences and equities. This study aimed to
analyze and compare existing Food Safety Public Policies in Portugal (ASAE) and
Brazil (VISA). The objective was to evaluate the hygienic-sanitary quality of food
produced and distributed commercially and the possible risks to consumers, measuring
their perception of their own vulnerability, seeking to exchange methods and
techniques of implementation. The outdoor fairs of the cities of Coimbra and Foz do
Iguaçu were chosen, due to their frequency and tourist potential. It was evident that
food producers / distributors at open markets put the population at risk, disregarding
their vulnerability, with inadequate attitudes, including for their own consumption.
Keywords: Coimbra, Foz do Iguazu, informal trade, street markets, food security.
DOI: https://doi.org/10.34037/978-989-9053-06-9_1.2_37
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Introdução
Um dos temas recorrentes de estudo no mundo atualmente é a Segurança Alimentar,
por sua grande abrangência, englobando esferas públicas e governamentais que procuram
os preceitos adequados de planeamento e de construção de políticas públicas para uma
implantação consistente da mesma no mundo globalizado de hoje.
A globalização na área alimentar e os surtos relativos às doenças de origem alimentar
(DTA’s) trouxeram pontos de preocupação mundial em relação à segurança de alimentos.
A OPAS - Organização Pan-Americana da Saúde e a OMS - Organização Mundial da
Saúde (2009) referem que a segurança alimentar é uma preocupação global, uma vez que
mais de 200 doenças são transmitidas através dos alimentos, com surtos graves em todos
os continentes. Em muitos países a frequência está ainda a aumentar significativamente,
e a globalização veio fomentar a vulnerabilidade aos riscos de DTA’S para o consumidor.
Tal facto vem reforçar a segurança alimentar como uma prioridade de saúde pública
(OPAS/OMS, 2009).
Percebe-se que a vulnerabilidade envolve os contextos espaciais, socioeconômicos,
demográficos, culturais e institucionais e sua abordagem, sendo sensível às condições locais
e à dimensão temporal (Mendes et al., 2011). É nesse sentido que muitos trabalhos sobre o
tema da (in)segurança alimentar e da sua importância para as políticas públicas vêm sendo
desenvolvidos no mundo inteiro, como forma de minimizar a vulnerabilidade aos riscos para
a saúde do consumidor, do campo à mesa, e para prevenir surtos de insegurança alimentar.
Vários fatores contribuem para o surto de doenças transmitidas por alimentos em
consequência de manuseio errado de víveres no setor dos serviços alimentícios (Silva
Junior, 2014 e Hobbs & Roberts, 1999).
De acordo com a legislação mundial, todas as indústrias de alimentos são obrigadas a
seguir normas e padrões que estabeleçam condições higiénico-sanitárias para a manipulação
e processamento de alimentos, tão necessárias para a manutenção da competitividade e da
sobrevivência das empresas de alimentos nos mercados nacionais e internacionais. Como
exemplos de tais legislações, podemos citar: o Codex Alimentarius Commission, e o Sistema
APPCC, sendo estes criados em 1963 e em 1959 respectivamente; e, ainda, a Norma ISO
22000:2005, todos relativos à Gestão da Segurança Alimentar.
No que diz respeito à Europa, podemos citar legislação produzida pelo Parlamento
Europeu, como o Regulamento (CE) n.º 178/2002, que dá início a um novo período
legislativo relativo à higiene e segurança alimentar. Em sequência desta nova legislação
foi criada em Portugal a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE).
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Igualmente, pode ser citado o Regulamento (CE) n.º 852/2004 do Parlamento Europeu
e do Conselho, relativo à higiene dos géneros alimentícios, através do Pacote de Higiene,
que afirma claramente que: “Assegurar o controle de qualidade dos alimentos é dever dos
produtores e empresários do setor”.
Assim como na Europa, o Brasil cria uma entidade de regime especial em 1999: a
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), que tem como área de atuação
não um setor específico da economia, mas todos os setores relacionados com produtos e
serviços que possam afetar a saúde da população brasileira, e amplia a sua atuação através
de sua representante nas esferas municipais criando um “braço” de seu trabalho através da
Vigilância Sanitária, ou simplesmente VISA.
Em território brasileiro pode-se citar Regulamentos tais como: a Portaria n.º 326/97,
que regulamenta as condições higiénico-sanitárias e de boas práticas de fabricação para
estabelecimentos produtores/industrializadores de alimentos; a Resolução da Diretoria
Colegiada (RDC) n.º 17/99 que estabelece as diretrizes básicas para avaliação de risco e
segurança dos alimentos; a RDC n.° 216/04 que dispõe sobre o Regulamento Técnico de
Boas Práticas para Serviços de Alimentação, entre outras.
Mais atualmente, em dezembro de 2020, entrou em vigor no Brasil a nova RDC n.º
331/19, apoiada pela Instrução Normativa (IN) 60/2019, onde a ANVISA fortalece a
importância de chamar a atenção para os setores das empresas envolvidas em toda a cadeia
produtiva dos alimentos (armazenamento, transporte, distribuição, comercialização ou
qualquer outra etapa), e citando que se deve avaliar periodicamente o processo. Especial
destaque é dado à necessidade dos profissionais destes setores de verificarem a frequência
das análises de controle e assegurar os padrões exigidos pela IN 60/2019 e a aplicação dos
mesmos, apresentando as listas com os padrões microbiológicos para alimentos prontos
para oferta ao consumidor, onde estes devem estar livres de microrganismos patogénicos,
toxinas ou metabólitos em quantidades que causem danos à saúde do consumidor.
De entre os princípios da segurança alimentar está o que cita o facto de que somente
serão garantidos a segurança alimentar e nutricional e o alimento seguro através de uma
participação conjunta de instituições de alimentação coletiva e as entidades fiscalizadoras
de segurança alimentar (Políticas Públicas), sem que com isto se diluam os papéis
específicos que cabe a cada parte. Fica, portanto, claro que é dever das Políticas Públicas
fiscalizadoras do setor alimentar auxiliarem os grupos de produtores de alimentos, de
forma a promover a proteção da saúde da população, por intermédio do controle sanitário
de sua produção e de sua comercialização de produtos e serviços, sendo submetidos à
fiscalização sanitária atuante.
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As doenças transmitidas pelos alimentos (DTA’s) representam um grau considerável
de morbidade e de mortalidade, onde tradicionalmente é atribuída a sua prevenção
e controle à inspeção sanitária, melhor dizendo, às políticas públicas locais. Dentro
da ótica definida e acreditando-se que a qualidade higiénico-sanitária dos alimentos
produzidos na área das feiras tradicionais populares, ao ar livre, com comércio de
alimentos prontos para o consumo das cidades de Coimbra-PT e Foz do Iguaçu-PRBR estejam seguindo com os requisitos das políticas públicas atuantes, fica a dúvida
se encontramos falhas durante o acompanhamento no dia a dia desses profissionais,
a ponto de levar a população consumidora a riscos de doenças alimentares ou a seus
agentes infecciosos.
Diante do exposto questiona-se se é possível afirmar que atualmente estas cidades se
inserem em um referencial das políticas públicas de segurança alimentar no que tange às
ações implantadas em ambos os países, assim como em suas formas de aplicação das leis
vigentes, visando a minoração de riscos, sua prevenção, correção, e consequente melhoria
da linha de produção na área das feiras tradicionais populares ao ar livre. As diretrizes
das políticas públicas das respectivas cidades são seguidas de acordo com a legislação dos
respectivos países, assegurando ao consumidor um alimento seguro?
Tendo em consideração o complexo constituído pela (in)segurança alimentar, os
consumidores e as políticas públicas, e no que se refere à consciência e conscientização
da população alvo-consumidora quanto à qualidade total da prestação de serviço na
área das feiras livres nessas duas cidades em estudo, abrem-se questionamentos do tipo:
estarão tais produtores qualificados e adequados em seus produtos e serviços por essas
políticas públicas, responsabilizando-se por possíveis riscos de saúde para a população
consumidora? Como estão sendo intregradas as exigências e, consequentemente, os
possíveis riscos para os consumidores locais e as respetivas vulnerabilidades nesta área
de atuação? Saberão estes consumidores a que entidades públicas recorrer diante de
um problema de saúde alimentar? Ou seja: estarão as políticas públicas envolvidas
fazendo em plenitude suas ações no controle dos riscos alimentares da população,
nessas áreas de distribuição de alimentos e a devida comunicação desses possíveis
riscos num contexto popular?
Se há nos países em estudo a implementação de normativas alimentares, e as mesmas
estão em vigor, não seria interessante diante de um mundo globalizado, intercambiar
métodos e técnicas de implementação entre Portugal e o Brasil, visando a otimização
tecnológica, e seguindo um paradigma de globalização de boas condutas sanitárias nessas
áreas de produção e de distribuição de alimentos analisadas?
520

Geografia, Riscos
e Proteção Civil

Homenagem ao Professor
doutor Luciano Lourenço
volume 2

Portugal e Brasil: territórios em estudo
Em relação aos territórios estudados em suas igualdades e diferenças, Coimbra e Foz do
Iguaçu são cidades mundialmente conhecidas por suas belezas naturais, culturais, tecnológicas,
e pela alta rotatividade de turistas do mundo inteiro, onde suas feiras tradicionais ao ar livre
são só mais um dos pontos de equidade e atrativos do público local e dos turistas passantes.
Descrever brevemente Coimbra é uma tarefa ingrata, considerando ser esta cidade
viva, pulsante e de milenar história. A Universidade de Coimbra, criada no século XIII,
é um dos mais tradicionais centros de ensino do mundo ocidental, onde atrai milhares
de turistas e estudantes moradores do mundo inteiro, caracterizando-a como um polo
de excelência e um elemento chave da vida social, cultural e econômica da cidade, tendo
sido declarada Patrimônio Mundial da Humanidade em 2013. A cidade possui um
clima quente e temperado onde no Inverno as temperaturas variam entre 15 °C e 5 °C,
podendo chegar ainda a 0 °C; e no Verão, suas temperaturas oscilam entre 29 °C e 16,1
°C, chegando a extremos de 42,5 °C (Köppen e Geiger, 2007).
Foz do Iguaçu por sua vez, é uma terra privilegiada por belezas naturais como as
Cataratas do Iguaçu e pela grandiosidade da engenharia humana, como a Hidroelétrica de
Itaipú. Tem localização singular, na tríplice fronteira do Brasil com a Argentina e o Paraguai,
no centro geográfico do Mercosul. Possui clima subtropical húmido, com verões muito
quentes (máximas em torno de 33 °C e sensação térmica de 40 °C), tendo de novembro a
fevereiro, temperaturas ultrapassando os 38,5 ºC; e invernos com temperaturas mínimas
em média de 13 °C, com quedas bruscas de temperatura abaixo de 0 ºC grau (Pinto, 2011).
Nessa premissa, justifica-se o paralelo de estudo entre Coimbra em Portugal e Foz do
Iguaçu no Brasil, por se tratar de duas cidades com grande potencial histórico, turístico
e de elevada densidade populacional flutuante, além de temperaturas parecidas, políticas
públicas alimentares semelhantes e atuantes, Sistemas de Alimentação Coletiva (SAC’s)
que também se assemelham e alto nível de importância dentro de seu país e do mundo.

O modelo português e brasileiro das políticas públicas de fiscalização e
manutenção dos padrões de qualidade higiénico-sanitária nas feiras populares
Assegurar a qualidade sanitária e tecnológica dos alimentos e estimular práticas
alimentares saudáveis é uma das obrigações das políticas públicas nesta área de atuação,
trabalhando as entidades reguladoras com caráter preventivo quanto às não-conformidades
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dos produtores a nível dos riscos decorrentes da sua atividade. Destarte, fazendo parte
das políticas públicas associadas à fiscalização e manutenção da qualidade e segurança
alimentar nas cidades de Coimbra e em Foz do Iguaçu-BR, atuam respectivamente a ASAE
- Autoridade de Segurança Alimentar e Económica e a ANVISA - Agência Nacional de
Vigilância Sanitária, exercendo ambas suas competências em todo território nacional. No
Brasil, tal política pública está organizada nas três esferas: Federal, Estadual e Municipal,
sendo esta última a estudada no âmbito desta pesquisa. Tais políticas públicas têm suas
diferenças e equidades. Contribuir para o adequado funcionamento do mercado, quer
seja alimentar ou de seguimentos diversos, suprindo suas falhas, dando cada vez mais
previsibilidade, transparência e estabilidade ao processo e à atuação regulatórios, a fim de
propiciar um ambiente seguro para a população e favorável ao desenvolvimento social e
econômico do país, pode ser considerado o que mais se iguala nessas políticas públicas.
A ASAE é um órgão de polícia criminal dependente do Ministério da Economia e
funciona coordenadamente com a Agência Europeia para a Segurança dos Alimentos
(EFSA) fundada pela União Europeia em 2002. A ASAE opera em quatro áreas
cientificas: Fórum Consultivo (Advisory Fórum), Ponto Focal, Cooperação Científica
e Grupo de Trabalho de Comunicação. Atualmente a ASAE atua em Portugal como
autoridade administrativa nacional especializada no âmbito da segurança alimentar e da
fiscalização económica, desenvolvendo a sua atuação de ação punitiva e nas seguintes áreas
de intervenção: saúde pública, propriedade industrial e práticas comerciais e ambiente e
segurança (http://www.asae.gov.pt/).
Deste modo, a ASAE abrange duas vertentes na sua área de atuação, sendo responsável
pela avaliação e comunicação dos riscos na cadeia alimentar, bem como pela disciplina do
exercício das atividades económicas nos setores alimentar (fiscalização de produtos proteicos
em geral, azeites e outros óleos vegetais, horto frutícolas, bebidas e produtos vitivinícolas,
alimentos para animais, alimentação especial, promotores de crescimento e rotulagem de
produtos alimentares) e não alimentar (segurança geral de produtos, o acompanhamento
do turismo e desporto, comércio em geral, jogos ilegais, produtos da construção,
branqueamento de capitais, etc.), mediante a fiscalização e prevenção do cumprimento
da legislação reguladora das mesmas, sendo o organismo nacional de ligação com as suas
entidades similares, a nível europeu e internacional (http://www.asae.gov.pt/).
A ANVISA é uma agência reguladora federal brasileira cujo objetivo é regular os
segmentos estratégicos de grande impacto económico e social, como os referentes à
vigilância sanitária. Diferentemente das outras agências, a ANVISA tem como campo
de atuação não um setor específico da economia, mas todos os setores relacionados
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com produtos e serviços em ambientes como portos, aeroportos, fronteiras e recintos
alfandegados acompanhando a entrada e saída de alimentos e produtos de consumo tais
como: medicamentos, cosméticos, saneantes, alimentos, derivados do tabaco, sangue e
hemoderivados, entre outros, também de forma a controlar a falsificação dos mesmos,
além da definição de preços e o monitoramento de mercado (Machado, 2017).
Logo, a regulação sanitária brasileira atua de duas formas: educando e orientando,
com seu poder pedagógico e educacional, onde seus profissionais trabalham com toda a
população a respeito dos hábitos de saúde, compra de produtos e prevenção de doenças,
destacando-se o repasse de recursos financeiros e o estabelecimento de convénios e de termos
de cooperação técnica desenvolvidos pela política pública e demais esferas governamentais,
visando, entre outras coisas, a qualificação profissional. Já no exercício do seu poder enquanto
polícia, a ANVISA atua reprimindo e impedindo irregularidades, sendo o mesmo executado
quando ocorrem fiscalizações, aplicação de intimações e infrações sanitárias, interdições de
estabelecimentos e apreensão de produtos e equipamentos (http://www.saude.pr.gov.br).
A Vigilância Sanitária (VISA), por sua vez, é o “braço” atuante da ANVISA na
esfera municipal.

O conhecimento e a perceção dos consumidores quanto às políticas públicas da
segurança alimentar na comunicação de riscos e perigos alimentares
Sobre a comunicação dos riscos à população e a verdadeira ideia do que seriam os
riscos na atualidade, Lopez (2010) afirma que:
“Sem a construção social dos diversos tipos de risco eles simplesmente
não existiriam, pois num primeiro momento o risco é uma abstração da
coletividade, com fundamentos verdadeiros ou não, com papel essencial na
mídia, ou seja, dos canais de informação de massa, na formação do medo. Já a
verdadeira ideia do risco é a incerteza do que ainda está por vir em decorrência
do avanço científico e tecnológico considerando que essa incerteza nasce com a
globalização e se alimenta com a comunicação em tempo real” (Lopez, 2010).
Nesse viés da busca pelo controle e comunicação dos possíveis riscos tecnológicos,
onde está incluída a segurança dos alimentos, é que a sociedade se norteia através das
políticas públicas de segurança alimentar. Inúmeras vezes a população consumidora age
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com desconhecimento dos riscos e perigos que corre quanto à sua saúde, ou mesmo
inconsequentemente, perdendo sua força como agente fundamental de exigência da
atuação das políticas públicas envolvidas. Um dos erros mais comuns da população é a
não notificação de doenças alimentares aos órgãos responsáveis, o que impede a coleta
de dados e, consequentemente, a comunicação dos casos para a população, aumentando
sua vulnerabilidade e impedindo o alerta da insegurança alimentar. Essas lacunas de
comunicação de casos existentes pelas informações unilaterais dificultam ainda mais o
processo de melhoria na gestão e comunicação dos riscos alimentares pelas autoridades
públicas envolvidas.
Em relação à área das feiras livres, a informação existente é escassa e lacunar quanto
à coleta de dados e casos computados pelas políticas públicas de segurança alimentar
nesta área de distribuição de alimentos. Ainda é incipiente a conscientização por parte
dos consumidores, assim como das políticas públicas em cobrir as ocorrências de riscos
e perigos alimentares, diante da procura de outros casos de estabelecimentos de maior
porte, ou por descaso de todos os atores envolvidos.

Metodologia
O presente estudo envolveu o público das feiras tradicionais populares ao ar livre,
sendo escolhidas por sua frequência, com o comércio de alimentos prontos para
consumo, no conceito da segurança alimentar em sua vertente do alimento seguro.
Realizou-se o levantamento de dados em pesquisa de campo, através de instrumentos
como: pesquisas nas normativas das políticas públicas, livros, periódicos e sites,
questionários com diretores e técnicos/fiscais das políticas públicas, consumidores
e feirantes, além de registo por fotos, checklist baseado nas legislações dos dois
países, conversas informais com os feirantes e funcionários atuantes nas instituições
e observação in loco. Foram aplicados os seguintes questionários em cada um dos
países: cinquenta a feirantes/manipuladores de produtos alimentares; cinquenta
questionários a consumidores; e, cinco questionários a atores de políticas públicas.
Foi estabelecido em Portugal um Protocolo de Cooperação entre o Centro de Estudos
Sociais da Universidade de Coimbra (CES) e a Autoridade de Segurança Alimentar
e Económica (ASAE) para a elaboração de uma análise sobre as Políticas Públicas
Alimentares vigentes com a realidade de atuação, em comparação com o exigido nas
normas vigentes da segurança alimentar nos dois países em estudo.
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Principais Resultados e Contributos
Através da aplicação do checklist baseado nas Legislações vigentes em Portugal e no Brasil,
percebeu-se claramente que ambos os países apresentaram percentual de conformidade
baixo, sendo esses valores de 26,99% e 34,92% respetivamente. São, assim, classificados
como de médio risco, aptos com restrições, com inconformidade principalmente nos
itens referentes à higiene e hábitos dos manipuladores de alimentos (feirantes), indicando
a condição higiénico-sanitária verificada nas feiras livres a necessidade de um olhar mais
atento das agências de fiscalização.
Na coleta de dados pelos questionários de pesquisa para os feirantes de ambos os países
verificou-se que em relação aos alimentos mais vendidos, os valores representados foram, para
Portugal e Brasil, respetivamente: ovos - 26% e 16%; leite e derivados 22% e 46%; bolos 26%,
sendo aqui destacado o facto de produzirem em Portugal muitos bolos tradicionais e 12% para
o Brasil; conservas em geral 24% e 18%; ervas e condimentos 22% e 16%; embutidos 16% e
20%; bebidas 14% e 46%, o que justifica na venda de comida pronta para consumo imediato
no Brasil; doces e compotas 14% e 30%; pães 20% e 30%; e, pescados 8% e 0% no Brasil.
Em relação à caracterização etária dos feirantes, Portugal tinha 54% dos mesmos com
idade acima dos 50 anos, enquanto no Brasil a maior percentagem se situava na faixa
etária entre os 41 e os 50 anos, com um valor de 36%. Para os consumidores, a faixa etária
acima dos 50 anos atingiu 52% em Portugal, enquanto no Brasil esse valor foi de 66%.
Quanto à escolaridade dos feirantes, em Portugal 50% dos mesmos frequentaram até
ao 9° ano, sendo que no Brasil 58% frquentou até ao 12° ano; porém, em Portugal 20%
dos feirantes tinham um grau de ensino superior, e 2% eram especialistas. Já no Brasil
12% tinham o ensino superior, e 4% eram especialistas.
Para os frequentadores das feiras em Coimbra, 30% tinha até ao 9° ano de escolaridade,
enquanto no Brasil 36% declararam ter o ensino superior. Em Portugal 20% tinham o
ensino superior, com 14% especialistas, 2% com título de mestrado e ainda 8% com grau
de doutoramento. Já no Brasil, 16% apresentaram nível de especialistas, mas nenhum
entrevistado tinha níveis acima dessa titulação.
Para os atores das políticas públicas, em Portugal dois tinham o ensino superior, dois
eram profissionais especialistas e um era doutorado. Já no Brasil, os valores foram de um
com ensino superior, três especialistas e um doutorado.
A disparidade das metodologias de atuação e da ASAE e da (AN)VISA fica patente na
resposta pelos feirantes à seguinte questão: “dificuldade com apoio na explicação e ajuda
técnica”. As respostas em Portugal situaram-se nos 8%, em comparação com 2% no Brasil.
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Quando se indagou junto dos atores das políticas públicas quanto à frequência de
fiscalização nas feiras livres, em Portugal quatro responderam “esporadicamente”, enquanto
no Brasil essa categoria foi apontada por três dos inquiridos. A nível da realização de atividades
por parte destes atores junto da comunidade com vista ao apoio na minimização dos riscos e
sua vulnerabilidade, além de sua conscientização, em Portugal há dispersão de respostas entre
as categorias de resposta “semanalmente”, “mensalmente”, “anualmente” e “nunca”, sendo
que dois dos respondentes se situaram na categoria “desconheço ou não sabe responder”. No
Brasil, a categoria com mais respostas é a “semanal”. A resposta “nunca” não foi citada.

Conclusão
Apesar das leis vigentes, muitas ações menos conformes ocorrem com frequência nas
feiras estudadas, por hábitos inadequados dos feirantes, entre outros fatores. Tal levanta a
questão sobre a aplicação das políticas públicas nesta área, em especial em Portugal, país
onde ocorrem mais inconformidades.
Verificou-se que fatores como o registo cadastral e controle da saúde dos feirantes,
hábitos na produção e distribuição dos alimentos, estrutura das maquinarias e utensílios,
conservação, apresentação e avaliação da qualidade das matérias-primas utilizadas, não
correspondem ao expectável diante das normativas vigentes de segurança alimentar de
ambos os países. Verificou-se, ainda, que os produtores/distribuidores de alimentos das
feiras livres colocam a população em risco, sem atenderem à sua vulnerabilidade, mantendo
posturas inadequadas quanto aos cuidados necessários no momento da manipulação dos
alimentos, inclusive para autoconsumo. O consumidor, por sua vez, precisa conscientizarse e mudar o seu comportamento, deixando de ser um simples recetor passivo, apontando
irregularidades por parte dos produtores/distribuidores, o que o colocará numa posição
favorável em relação às obrigações das políticas públicas.
Ressalte-se o importante e necessário envolvimento dos atores das Políticas Públicas
de Segurança Alimentar de forma eficiente e sistematizada, com os demais participantes
envolvidos nesta área de atuação, de modo a ser possível o levantamento das principais
dificuldades dos feirantes em seguir as diretrizes das leis de segurança alimentar locais
no que tange às ações implantadas, procurando conhecer as particularidades das feiras e
proporcionando a melhor forma de adequá-las à legislação vigente.
O presente estudo procurou contribuir para uma maior responsabilização das
entidades reguladoras e da população de Portugal e Brasil em relação à segurança alimentar,
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fomentando uma dinâmica de sensibilização quanto às necessidades atuais relacionadas
com o tema, servindo de patamar de referência sobre alimentos seguros em locais dessa
natureza e porte.
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Abstract
Risk amplification and spatial planning strategies are becoming increasingly
intertwined, due to frequency and intensification of recurrent disasters, as a result of
climate change. Promoted under the United Nations, the Sendai Framework for Disaster
risk Reduction (2015-2030) set the priority of “investing in disaster risk reduction for
resilience”, and therefore is committed with the mainstreaming of disaster risk assessment
into land-use and spatial planning. In this research we present RiskOTe, a framework
that aims at integrating the risk management component into municipal planning.
RiskOTe is therefore a decision support system to assist spatial planning integrating the
risk management components at the local level. RiskOTe tool is presented in order to
explain its theoretical concepts, components (e.g., spatial database), and interface
models. We use a case study to illustrate how the system operates.
Keywords: Risk, spatial planning, decision support system, webgis.

Resumo
Sistemas de apoio à decisão e análise de risco no ordenamento do território. A amplificação de
riscos e as estratégias de ordenamento do território encontram-se cada vez mais interligadas,
devido à frequência e intensificação recorrente de catástrofes naturais, como resultado das
mudanças climáticas. Promovido pelas Nações Unidas, o Quadro de Sendai para Redução
do Risco de Catástrofes (2015-2030) definiu a prioridade de “investir na redução do risco de
desastres para a resiliência” e, portanto, está comprometido com a integração da avaliação do
risco de catástrofes no uso do solo e no ordenamento do território. Nesta pesquisa,
apresentamos o RiskOTe, uma plataforma que visa integrar a componente de gestão de risco
no planeamento municipal. O RiskOTe é, portanto, um sistema de apoio à decisão
desenvolvido para auxiliar o ordenamento do território integrando os componentes de gestão
de risco à escala local. A ferramenta RiskOTe é apresentada, explicando-se os conceitos
teóricos adotados, componentes (por exemplo a base de dados espacial) e interface da
plataforma, demonstrando-se o seu funcionamento através de um caso de estudos.
Palavras-chave: Risco, ordenamento do território, sistema de suporte à decisão, websig.
DOI: https://doi.org/10.34037/978-989-9053-06-9_1.2_38
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Introduction
According to the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030, disaster
risk reduction requires a multi hazard approach and inclusive risk informed decision
making based on the open exchange and dissemination of disaggregated data (by sex, age
and disability), and also on accessible, up to date, understandable, science based, nonsensitive risk information, and traditional knowledge (UN, 2015). At EU level, the Green
Deal [COM(2019) 640 final, p.2] “[…] aims to protect, conserve and enhance the EU’s
natural capital, and protect the health and well-being of citizens from environment-related
risks and impacts”. To achieve the targets set out by Sendai Framework and the European
Green Deal, it is of utmost importance to take risk informed choices based on Decision
Support Systems.
Integrating concerns associated with risk analysis and risk governance, a spatial
decision support system was developed, designed to provide support to spatial planning
activities that integrate risk management, the RiskOTe framework. Recent definitions of
a spatial decision support system (SDSS) include a combination of GIS functionalities,
remote sensing techniques, mathematical models and other decision functionalities
(Sugumaran & DeGroote, 2011; Eissa, 2013).
Newman et al. (2014), Belardo et al. (1984a), Belardo et al. (1984b) and Wallace
and Debalogh (1985), paved the way for research decision support systems in risk
management. Cioca and Cioca (2010) explored the use of decision support systems in
disaster management, using a rapid flood alert system as case study. More recently Newman
et al. (2017) presented a review of literature on decision support systems for natural hazard
risk reduction where they present the current status and future research directions in this
research area. In this work the authors claim that decision support systems (DSSs) for
natural hazard risk reduction (NHRR) are becoming increasingly important.
In this chapter, we focus on the development of a decision support system for disaster
management, taking into account its usefulness in spatial planning policies. Considering
the most recent works in the body of literature about decision support systems, we
confirm that it is a recurring theme which is used on several hazards and for different
purposes in risk management (Newman et al., 2017; Mileu, 2016; Cioca & Filip, 2015).
However, the inclusion of risk-reduction measures, such as landuse planning is still one
of the research areas that require greater focus (Newman et al., 2017).
An example of the application of SDSS in risk management to structure decisions
in spatial planning was the EU-funded research project “Applied Multi Risk Mapping
530

Geografia, Riscos
e Proteção Civil

Homenagem ao Professor
doutor Luciano Lourenço
volume 2

of Natural Hazards for Impact Assessment” (ARMONIA) project. Its overall aim
was to develop an approach to produce integrated multi-risk maps to achieve more
effective spatial planning actions in areas prone to natural disasters (ARMONIA,
2007). Using a similar rational, Menoni et al. (2006) established a methodology
to ensure that planning policies can be entirely informed about the multiple
risks affecting specific areas, the levels of vulnerability of different land uses and
settlements, taking into account social factors and the options that are available to
mitigate the risks.
Three major questions can be addressed when using the RiskOTe tool as an SDSS
(hereinafter termed RiskOTe SDSS) in order to integrate risk mapping in spatial planning
at the local level:
i.

How can a decision support model be useful in risk management to support
spatial planning and land-use changes assessment?

ii.

Which components and their characteristics can a decision support system have
to consider?

iii.

What scenarios can be developed by the decision support system and how can
results be user-friendly?
The development of RiskOTe SDSS demonstrates the advantages associated with

land-use decision-making, based on a rock-solid foundation of information and analysis
of the different risks, consequences, and possible actions to be taken to mitigate and
reduce them. The tool fills a gap among the existing ones, based on four principles:
considers explicitly the risk concept in spatial planning decision-making (integrating
hazard and vulnerability components); focuses the analysis on the municipal scale
since different policies are reverted to the territory at this scale; integrates a system of
semaphore signaling to land use changes, rather than using a prohibitive system; helps
policies based on a multicriteria methodology where the weights are obtained from
expert judgements.
This chapter describes the modelling framework about which RiskOTe SDSS was
assembled, with a specific emphasis on a risk assessment approach. It then explains
the SDSS technological framework and the tool functionalities. Additionally,
the application of RiskOTe SDSS is clarified using the semi-quantitative and the
qualitative approaches for one case study: the municipality of Oeiras (in Lisbon
Metropolitan Area, Portugal). Lastly, the chapter recaps the use of RiskOTe SDSS
in the context of spatial planning decision-making and discusses the limitations and
future developments.
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RiskOTe SDSS approach
The RiskOTe SDSS risk analysis is supported by the following risk definition: the
probability of harmful consequences, or expected losses resulting from interactions
between hazards and vulnerable conditions in a given area and time period (Julião et
al., 2009; UNISDR, 2004). Supported by this definition, the challenge was to apply
the concept in the system to different hazards (floods, forest fires, landslides, tsunami
and seismic hazard), considering their importance to spatial planning. Although the
system considers the seismic hazard, it was not analyzed because there are no seismic
hazard data at the local scale, and it does not integrate the planning options of the Oeiras
municipality. It was used different geospatial data in the development of RiskOTe SDSS
for the cases studies (Table I). This list summarizes the data used in the case study of
Oeiras, but the system allows the integration of data for other case studies, as long as they
are in vector format, allowing their export to the spatial database.
Table I - List of the geospatial data used.
Name

Type

Source
Scale
Date EPSG
Hydrological / Hydraulic Study for the
Flood maps
Vector\Polygons Delimitation of Oeiras Flood Zones
1:2.000 2011 3763
according to Decree-Law Nº. 115/2010
Oeiras Municipal Civil Protection
Landslide
1:10.000 2011 3763
Raster (10m)
Emergency Plan
susceptibility map
Oeiras Municipal Civil Protection
Wildfire susceptibility
1:10.000 2011 3763
Raster (10m)
Emergency Plan
map
PDF
Oeiras Master Plan
1:10.000 2013 3763
Tsunami map
Vector\Polygons
Vector\Polygons\
http://dadosabertos.cm-oeiras.pt
1:2.000 2011 3763
Exposed elements
Lines\Points
Census areas
Vector\Polygons
Nacional Statistics Institute
1:10.000 2011 3763
Land use maps

Vector\Polygons

National Protected
Vector\Polygons
Areas Network
Natura 2000 Network Vector\Polygons

Directorate-General for Territory

1:25.000 2015

3763

ICNF/CEAP/ISA/ULisboa

1:25.000 2013

3763

ICNF/CEAP/ISA/ULisboa

1:100000 2013

3763

Considering that the system was designed to support decisions about the transformation
of land-use, the analysis process was organized in four phases: 1) Delimitation of the area
to be transformed; 2) Risk Analysis (Semi-quantitative and/or qualitative models); 3)
Obtaining results (maps, graphics, report); and 4) Land-use transformation decision.
The following points present the semi-quantitative and the qualitative risk analysis
models implemented in RiskOTe SDSS.
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Semi-quantitative approach
The semi-quantitative model expresses the risk in terms of indexes and can be
described as a product of a hazard index (HI) by a consequence index (CI), applied to the
different hazards that affect spatial planning (Eq. (1)).
Riskn = Hazard Indexn × Consequence Indexn

(1)

The development of the semi-quantitative model in RiskOTe is an adaptation of
Lumbroso and Woolhouse (2007) model, where the risk index is obtained through the
product of the hazard index by the consequence indexes for the components of physical,
social, economic and environmental vulnerability.
In terms of weighting the different components of vulnerability, the chosen option
was based on a multicriteria solution. For the initial default weights, the values were
obtained from the MACBETH model (Bana e Costa et al., 2015). This methodology was
applied in the RiskOTe framework by weighting the four components of consequences
(i.e., physical, social, economy, and environment) according to stakeholder preferences
or other user-specified weights. Based on the concepts adopted in the development of
the decision support system, the fundamental points of view for comparing alternatives
for assessing vulnerability were defined. In this case, three risk minimization alternatives
were considered through the different components of vulnerability. The first alternative
(A1) corresponds to the non-interventionist alternative, that is, the development
perspective according to the trend where there are no intervention measures related to
risk minimization. The second alternative (A2), corresponds to urban development,
conditioned to the integration of mitigating measures in the project that allow to
demonstrate the reduction of the hazard or the vulnerability of the exposed elements.
The third alternative (A3) corresponds to the prohibitionist perspective, where any and
all urban development located in a hazard prone area is not allowed.
Using a hierarchical additive model formula, it was possible, through the weighting
coefficients of each component, and the scores obtained through the application of the
model, to obtain a general classification for the idealized alternatives. It is possible to
observe the partial aggregation of values according to all points of view that are part of the
vulnerability assessment model and subcomponents of physical vulnerability (Table II).
In lines A1, A2 and A3, corresponding to the alternatives, the scores obtained from the
judgments can be observed, by vulnerability component (PH_V, SO_V, EC_V and
EN_V) and in the last line the resulting weights.
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Table II - Vulnerability weights.
Vulnerability
Physical
Alternative Population Buildings Infrastructures
A1
70.59
71.43
60.0
A2
88.24
92.86
86.87
A3
100.0
92.86
100.0
Weights
0.57
0.29
0.14

PH_V
70.59
88.24
100.0
0.46

Social Economic Environment
SO_V EC_V
EN_V
86.87
87.5
92.86
86.87
87.5
92.86
100.0
100.0
92.86
0.15
0.08
0.31

An advantage of this approach is the possibility that any entity can apply the
MACBETH method, thus obtaining weights adjusted to each case. Because the
determination of the weights is subject to the different judgments provided, the
weights that will be included in the decision support system, and which by default
are those previously determined, can also be readjusted in the interface, by the user,
either for the evaluation model qualitative risk, or for the semi-quantitative risk
assessment model. The coping capacity does not directly integrate the risk function
but has been considered as an additional and complementary information element
to support the decision.
The hazard/susceptibility indexes calculation is supported by the classes described
in the methodological guide for the production of municipal risk cartography and
for the creation of municipal-based Geographic Information Systems (Julião et al.,
2009). With this methodological guide the assessment of the susceptibility to a
certain hazard is carried out through the predisposition factors for the occurrence
of dangerous processes or actions, in a qualitative way. The classification of the
susceptibility expressed in the maps is established on a qualitative scale with four
classes, having as reference the reality of the entire Portuguese territory: 1-High
Susceptibility; 2- Moderate Susceptibility; 3- Low Susceptibility; 4- Susceptibility
Null or Not Applicable. The main reason for using the classes described in the
methodological guide as indexes lies in the fact that it is a national guide adopted by
all Portuguese municipalities for producing municipal risk cartography.
The second component of the adopted risk definition are the consequence indexes.
The consequence indexes are calculated for the different vulnerability components
considered: i) Physical; ii) Social; iii) Economical; iv) Environmental, considering the
value of the exposed elements. A detailed description of the indexes and respective
mathematical formulae can be found in the works of Mileu (2016) and Mileu and
Queirós (2018a).
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Qualitative approach
For the case studies where risk maps are unavailable, a qualitative risk assessment
model can be used. The qualitative risk model in RiskOTe uses a risk matrix, adapted
from Saunders (2012) that relates consequences and likelihood.
The consequences are described in a matrix that expresses the severity of impact
(Severe, Major, Moderate, Minor and Negligible) for health and safety; social; economic
and environmental metrics. Different impact measures allow to obtain six consequence
values (Saunders, 2012). In the RiskOTe SDSS workflow it is possible to define the
consequence model weights by the user and establish an overall level of impact adapted to
different case studies. By default, the system presents the following weights, adapted from
SMG model (S = seriousness, M = manageability and G = growth), were adopted: People:
50%, Buildings: 25%, Economy: 15% and Environment: 10%.
For each hazard, the likelihood can be obtained from seven levels. The first level
corresponds to a theoretically possible but not expected to occur event (one in 10,000
years). The second level corresponds to a possible but not expected event to occur,
except in exceptional circumstances (one in 1000 years). The third level corresponds to
a possible but not expected event to occur, except in exceptional circumstances (once
every 100 years). The fourth level corresponds to an event that occurs somewhere from
time to time (once every 30 years). The fifth level corresponds to an event that might
occur once in your lifetime (up to once every ten years). The sixth level corresponds
to an event that has occurred several times in your lifetime (once every three years).
Finally, the seventh level corresponds to an event that occur on an annual basis (once a
year or more frequently).
The qualitative model implemented in RiskOTe expresses the level of risk as a
function of consequences multiplied by likelihood. For achieving risk, consequence levels
are crossed with likelihood in a matrix that is classified in four colors (green, yellow,
orange and red) that are used as descriptors for land use control.

RiskOTe SDSS implementation
The RiskOTe design and configuration is based on five system components, adapted
from Sugumaran and DeGroote (2011). This components are: the knowledge component
where the adopted risk concepts are described; the database management component,
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where the data model is established; the management component of the model where
the multicriteria risk approach and the land use transformation model is implemented;
the interface component where all the model inputs and outputs are designed; and the
last component dedicated to the actors/decision makers where the focus is the relation
between the system and risk governance.
The technical architecture of RiskOTe is supported by three tiers (fig. 1): data,
application and client tier. All the alphanumeric and vector data is stored in Postgresql\
Postgis relational database. All the layers used in the system are provided through WMS
services available in the local GIS server or in public WMS services.

Fig. 1 - RiskOTe technical arquitecture.
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The system takes advantage of GeoServer as GIS server and the application developed
to perform the risk assessment. This application was developed using the Visual Basic
.NET programming language. One of the initial system requirements was that the
application should work in a web environment. Considering this requirement, the
development was based on HTML5, CSS and Javascript (JS). The development of the
webgis interface included the following JS libraries: OpenLayers javascript library for
displaying geographic data in browsers; the GeoExt javascript library, and other libraries
such as Bootstrap and JQuery.
From the user’s point of view, 8 steps are required for the system to obtain information
and support decisions about the transformation of land-use (fig. 2): 1) RiskOTE SDSS
home page; 2) Multicriteria weighting; 3) Scenario definitions; 4) Susceptibility analysis;
5) Exposed elements; 6) Analysis of the vulnerability/consequence indexes; 7) Coping
capacity; 8) Results and comparison of scenarios.

Fig. 2 - RiskOTe SDSS initial page (Source: Mileu, 2016).

The home page of RiskOTe SDSS is the gateway to the system, presenting the
concepts used and a user manual. The first step of the system consists of defining the
weights for the semi-quantitative and qualitative risk assessment models, depending
on the user’s option. These weights are predefined, and the user can adjust them
according to the case study. In the next step, the scenario is defined, namely the name,
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layers that integrate mitigation measures or layers associated with climate change
scenarios. In this phase, the user must draw a polygon with the limit of the area to be
analysed or the area corresponding to the urbanistic intention. This polygon serves as
a limit to perform the topological intersection with the hazard/susceptibility layers,
vulnerability and exposed elements and to carry out the respective qualitative and \
or semi-quantitative risk analysis.
In the next step, corresponding to the susceptibility analysis, the results of the
intersection of the polygon with the analysed hazards are presented. Taking into
account the susceptibility classes and the intersected area, a weighted value, between 0
and 3, is calculated for each analysed hazard. The exposed elements are considered in
the system as a support in the decision process, so in all analysis processes, a summary
table is presented with the number and type of exposed elements that intersect the user
defined polygon. The calculation and presentation of maps referring to the consequence
indices for the different vulnerability components is the next step. For the different
vulnerability components and for each hazard, a normalised value between 0 and 3 is
calculated and presented to the user. Although the coping capacity does not integrate
the risk analysis models, it is one of the steps of the system, as it is considered to be
an element of added value in risk analysis. In this step, the firefighter’s arrival times
are calculated at the location corresponding to the user defined polygon, as well as the
arrival time at the nearest hospital. In the last step, the user has access to the results of
the risk analysis where he can check the guidelines provided for the transformation of
land use. At this stage, the user can compare the results of the current scenario with
other scenarios previously performed and thus inform and support the decision with
all relevant information.

Applying RiskOTe to support spatial planning
Using the semi-quantitative and the qualitative approaches, implemented in RiskOTe
SDSS, the two following use cases provide a global view on the interaction with the
system. With these two use cases it is possible to show the spatial planning guidelines
obtained by RiskOTe SDSS.
The municipality of Oeiras was used to test the applicability of the methodology
at local level. Oeiras is a Portuguese urban municipality in the western part of Lisbon
metropolitan area, with a population of 172,120 inhabitants.
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3.1 – Semi-quantitative approach use case
For the semi-quantitative approach, the principles of land use transformation were
structured according to the different risk classes following the matrix (fig. 3).

Fig. 3 - Land use transformation matrix (Source: Mileu, 2016).

In this matrix, three risk classes can be observed, obtained in the semi-quantitative
approach from the product of the hazard index by the consequence index. In this way,
the partial analysis of the susceptibility in the processes of transformation of land use
integrates the vulnerability component. At the same time, this matrix analyzes the place
where the urban planning operation is to be carried out in a dual way, differentiating
between urban and rural locations. This differentiation works as an additional protection
mechanism for rural areas, or areas with lower population densities.
The first step for calculating the semi-quantitative risk is setting the vulnerability
weights. In this use case the weights were obtained from the application of the MACBETH
method: 46% for the physical component; 15% for the social component; 8% for the
economic component and 31% for the environmental component (fig. 4a). In the second
step the scenario configuration is defined, selecting the hazards and the exposed elements to
be analyzed (fig. 4b). In this use case, a small polygon was drawn near the locality of Porto
Salvo (fig. 4c). The next step intersects the selected susceptibility layers with the previous
drawn polygon (fig. 4d). The intersection between the polygon and the susceptibility layers
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resulted in the identification of only two themes: forest fires and landslides. For the forest
fires layer, a hazard index of 2.89 was calculated, while for the landslides an index of 0.04
was obtained. The fourth step lists the selected exposed elements that intersect the previous
drawn polygon (fig. 4e). The fifth step presents the calculated consequence indexes (fig. 4f ).
In the case of forest fires, it resulted in a consequence index of 1.58, while for landslides a
value of 1.98 was obtained. The sixth step corresponds to the coping capacity analyzes (fig.
4g). In the last step, the results are presented (fig. 4h).
In this use case, the risk analysis for forest fires and landslides resulted in a “Low”
risk, becoming an indication for spatial planning “Construction is authorized. Owners
should be aware of existing hazards and possible risk-minimization measures” (Table
III). The results of this use case allow us to verify that it is possible to inform and provide
indications to decision-makers about the possibility of transforming land use beyond the
simple analyses, based on the intersection with the susceptibility.
Table III - Semi-quantitative approach use case results.
Hazards
Floods

Semi-quantitative model
Risk
Null

Forest fires

Low

Landslides

Low

Tsunami
Seismic

Null
-

Spatial planning guidance
No restrictions on land use transformation
Construction is authorized. Owners should be aware of existing
hazards and possible risk-minimization measures
Construction is authorized. Owners should be aware of existing
hazards and possible risk-minimization measures
No restrictions on land use transformation
Source: Mileu, 2016.

Qualitative approach use case
For the qualitative approach, the principles of land use transformation were structured
according to the different risk classes following the matrix (Table IV).
Table IV - Qualitative levels of risk based.
Level of risk

Level of land use control

Acceptable

Permitted

Tolerable

Controlled

Tolerable with consent

Discretionary, restricted Discretionary

Intolerable

No complying, prohibited
Source: Adapted from Saunders, 2012.
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a

b

c

d

e

f

g

h

Fig. 4 - RiskOTe SDSS analysis steps: (a) Multi-criteria weights; (b) Scenario definition;
(c) Polygon drawing; (d) Susceptibility; (e) Exposed elements; (f ) Vulnerability/consequence
indexes; (g) Coping capacity; (h) Results (Source: Mileu, 2016).
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The first step for calculating the qualitative risk is setting the criteria weights (fig. 5).
The weights used in this use case are based on Saunders (2012) [19] methodology for
assessing acceptability, tolerability, and intolerability of risk based on consequences
on health, social, economic and environmental conditions: 50% for People; 25% for
Buildings; 15% for Economy and 10% for Environment.
The second and last step for calculating the qualitative risk is the scenario configuration
where the scenario name is defined, and the probability and the consequences are
established. For the qualitative approach use case, the consequences were extracted from
the report “Storms in revision” elaborated by the Municipality of Oeiras (CMO, 1996)
regarding the storm of January 8, 1996, using an impact area near the mouth of the Laje
river, located in the parish of Oeiras. This report contains detailed data about the asset
identification and location, description of repairs and their cost and financing source.

Fig. 5 - RiskOTe SDSS qualitative scenario configuration (Source: Mileu, 2016).
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The most serious consequences associated with this storm were associated with the floods
that occurred in the final section of Laje River. Taking into account the consequences of this
storm, the respective probability and consequences values were introduced into the system.
The qualitative risk assessment result for this scenario (Table V), show a “Tolerable
with consent” risk, and an indication for land use planning where land use transformation
should be subject to restrictions (Mileu and Queirós, 2018b)). The results of this use case
allowed us to verify that for situations in which there are no risk maps, but it is possible to
access the history of serious accidents or catastrophes, it is possible to provide indications
to decision-makers about the possibility of transforming land use.
Table V - Qualitative approach use case results.
Hazards
Floods
Forest fires
Landslides
Tsunami
Seismic

Qualitative model
Risk
Tolerable with consent
-

Spatial planning guidance
Discretionary, restricted
Source: Mileu, 2016.

Conclusions
The integration of risk in the development strategies of the territories is currently an
unavoidable issue. The integrated understanding of disaster risk in all its dimensions, as
expressed in the first action priority of the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction,
only emphasizes the need to increase knowledge of pre disaster risk assessment, improving
the capacity to preparedness and effective response to disasters. The adoption of these
tools in Europe can also be an important boost in the European Green Deal development,
facilitating evidence-based decisions and expanding the capacity to understand and tackle
environmental challenges.
The implementation of RiskOTe SDSS is a contribution to the development of
decision support tools in the field of spatial planning, integrating risk in its various
dimensions in the process of land use transformation. With the development and use of
RiskOTe SDSS, it was possible to verify, as previously stated by other authors (Menoni et
al., 2006; ARMONIA, 2007), that it is possible to achieve more effective spatial planning
procedures in areas that are prone to natural disasters.
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The development of RiskOTe SDSS enabled the integrated use of geographic data from
various sources and the obtaining of information to support the political decision-making
process at the municipal level. The use of the municipal scale to inform the process of
transformation of land use is critical, as it is on this scale that all options for land management
are taken, as well as emergency planning and immediate response to disasters.
The use cases provided a global view of the interaction with the system demonstrating
the applicability of RiskOTe SDSS with a semi-quantitative and a qualitative model.
The implementation of the semi-quantitative and qualitative model of risk revealed the
flexibility of the system in responding to the existence of different data realities. The semiquantitative approach, based on the calculation of susceptibility indices and consequence
indices, proved to be a complex task to implement, but with a high added value in the risk
assessment process. Despite showing a strong dependence associated with the existence of
risk mapping, it is the component of the system with the greatest potential for evolution.
This evolution will necessarily involve the implementation of a quantitative risk model
with all its known advantages and disadvantages. As demonstrated in the use case, the
implementation of the qualitative approach proved to be useful in situations where there
is a historical record of events and its geographical identification is possible.
The adoption of decision support systems like RiskOTe by the municipalities will
be an evolution beyond the traditional binary management of the territory, where the
possibility of transforming land use is authorized or not. The adoption of decision
support systems such as RiskOTe makes it possible to support the decision-making
process on the transformation of land use in a more comprehensive way, since it
integrates various components of risk such as susceptibility, vulnerability or coping
capacity, disconnecting from the prohibitionist view, focusing on prevention and
obtaining guidelines for spatial planning.
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Mensagem da Coordenação Distrital dos Clubes da Floresta de Aveiro
O PROSEPE - Projeto de Sensibilização e Educação Florestal da População Escolar
surgiu pela vontade de estender as atividades promovidas pelo Instituto de Estudos
Geográficos da Universidade de Coimbra, e pela Comissão Nacional Especializada de Fogos
Florestais (CNEFF) aos jovens em idade escolar. Com mais de 200 Clubes da Floresta a
nível nacional e mais de vinte anos de existência, foi sem dúvida um grande contribuidor
para desenvolver e incrementar o gosto, o interesse e o conhecimento da Floresta.
Num país onde cerca de um terço de área está coberta por florestas, que são
recorrentemente afetadas gravemente por incêndios, a criação do PROSEPE não foi apenas
uma excelente ideia, foi um o reflexo de uma necessidade. Nós, docentes dos jovens que
integraram os Clubes da Floresta, podemos testemunhar in loco, a sua influência positiva
nos prosepeanos que por lá passaram.
Os Clubes das Floresta foram uma presença tão marcante nas suas Escolas e
comunidades envolventes (Encarregados de Educação, familiares, amigos e por vezes até
entidades locais, concelhias e distritais), que era praticamente impossível não conhecer o
PROSEPE. Ainda hoje, quando encontramos antigos alunos que pertenceram ao nosso
Clube da Floresta, percebemos que recordam o PROSEPE com alegria e entusiasmo, e
não temos dúvidas que ficaram sensibilizados para a importância da Floresta. Também
houve casos de alunos pouco motivados academicamente, que passaram a ter uma outra
visão da escola, e melhoram o seu comportamento e aprendizagem.

Fot. 1 - O Professor Doutor Luciano Lourenço, agradecendo a lembrança dos Clubes da Floresta do
Distrito de Aveiro, oferecida em 3 de maio de 2013, no seu Encontro Distrital, em Albergaria-a-Velha.
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O sucesso deste Projeto deveu-se ao seu Coordenador Nacional - o Professor Doutor
Luciano Lourenço- e à equipa que com ele trabalhou, para orientar, a nível nacional,
dezenas e dezenas de Clubes da Floresta espalhados pelo país. Houve momentos em que
o Professor Luciano sentiu desânimo pela falta de apoio financeiro e de reconhecimento
das entidades estatais. E se este Projeto durou mais de vinte anos, foi sobretudo pela
excelência da sua coordenação.
O lema era “A Floresta não tem olhos, nós somos os olhos da Floresta”. O projeto
regia-se por ciclos temáticos e os prosepeanos realizavam atividades semanais, a celebração
de efemérides ligadas à floresta, encontros distritais e até nacionais (infelizmente muito
poucos pela falta de apoio económico dos pelouros do Ambiente e da Educação). O
Professor procurava estar sempre presente nesses encontros, ou quando era impossível,
fazia-se representar por algum elemento da sua equipa.
A Folha Viva – Jornal dos Clubes da Floresta do Prosepe - era sempre um foco de
interesse pois divulgava as atividades mais significativas dos Clubes da Floresta.
Na sua edição especial do n.º 50, de setembro de 2011 (após uma interrupção de 3
anos, por falta de financiamento), o Coordenador Nacional escreveu: “Estamos convictos
de que as mensagens aqui deixadas pelos atuais responsáveis pela Educação e pelas Florestas
de Portugal marcam uma inversão de trajetória em relação ao passado recente e, apesar das
dificuldades, abriram uma nova janela de esperança que não será desperdiçada”.
Ainda há muito para fazer e não sei se alguma vez haverá alguém a fundar outro
projeto pedagógico com esta dimensão e tão boa coordenação. Sabemos, porém, que de
alguma forma já demos um pequeno contributo para um futuro melhor. Pode ser em
pequenos gestos, em projetos mais simples, porque algo muito importante ficou em todos
nós: o Amor pela Floresta.
Falamos em nome dos Clubes da Floresta do Distrito de Aveiro, que tivemos a alegria
e a oportunidade de coordenar. Tivemos conhecimento da Jubilação do Professor Doutor
Luciano Lourenço e, por isso, desejamos-lhe, em nome de todos os nossos Clubes da
Floresta, as maiores felicidades na nova etapa da sua vida.
Para nós, será sempre o Professor que criou o PROSEPE, que nos levou a olhar a
Floresta com outros olhos, querer conhecê-la e conservá-la.
Bem-haja, Professor Luciano!
O nosso profundo agradecimento.

Maria Dulce Pereira Costa e Maria Dalila Reis
Coordenadora Distrital e Coordenadora Distrital Adjunta dos Clubes da Floresta de Aveiro
da rede PROSEPE - Projeto de Sensibilização e Educação Florestal da População Escolar
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Mensagem do Coordenador Distrital dos Clubes da Floresta de Braga
Quando em 1993 participei, no então Hotel Turismo, em Braga, numa acção de
sensibilização sobre o PROSEPE – Projecto de Sensibilização da População Escolar para
a Preservação da Floresta –, liderada pelo Prof. Doutor Luciano Lourenço, estava longe
de pensar que a minha vida ia mudar, tomando mais consciência da necessidade de
uma melhor a educação para a defesa da nossa Floresta autóctone e de se fazer mais pela
educação das novas gerações.
O entusiasmo dos professores presentes na criação de Clubes a Floresta foi notório.
Passados dois anos estava a coordenar as actividades nos distritos de Braga (e alguns anos
Viana do Castelo), tendo-me mantido até 2016, ano que se encerrou o PROSEPE por
falta de apoio estatal.
O crescimento ou enriquecimento dos milhares de professores e alunos foi imenso e esta
dedicação a uma causa muito nobre acompanhou-nos a todos por mais de duas décadas.
Chegou a haver cerca de 55 Clubes da Floresta em outras tantas escolas do Distrito de Braga.
Os sucessos formativos e pedagógicos foram imensos para os Professores e muitos dos
alunos transformaram as suas vidas.
Sucesso que passou pela responsabilização dos alunos e de serem eles a definirem
as suas regras e comportamentos. Casos houve em que discentes, pré-adolescentes,
foram resgatados às franjas da pobreza, da marginalidade e da exclusão, tendo ganho
autoconfiança e descoberto alegria de viver, passando a ter melhor aproveitamento escolar.
Tudo isto foi conseguido à custa de muito trabalho e de um Projecto grandioso,
com sacrifícios profissionais, pessoais e familiares, que nunca terá sido devidamente
reconhecido pela academia e governação.
Eu próprio, no Projecto, descobri o gosto pelo planeamento, pela escrita e investigação
e sem o PROSEPE poderia ter ficado à porta de um trabalho inovador.
As acções e/ou actividades formativas dentro do PROSEPE, promovidas pelo
NICIF – Núcleo de Investigação Científica de Incêndios Florestais do Instituto de Estudos
Geográficos, da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra - coordenadas pelo
Professor Luciano Lourenço, sucederam-se ano, após ano, sempre na procura da obtenção de
melhores resultados formativos: “Encontros Pedagógicos sobre Riscos de Incêndios Florestais”,
“Jornadas de Prevenção de Fogos Florestais”, “Jornadas Nacionais PROSEPE. Floresta Viva”,
“Jornadas Regionais de Formação do PROSEPE”, “Encontros Nacionais de Clubes da
Floresta”, “Encontros Regionais de Clubes da Floresta” e “Encontros Distritais de Clubes da
Floresta”, bem como “Reuniões Nacionais de Coordenadores Distritais de Clubes da Floresta”.
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O PROSEPE deixou um rasto de semente qualitativa sobre a forma de publicações
como: Actas de Jornadas Formativas, Relatórios Documentais de Encontros Nacionais e
Distritais, o Caderno do Vigilante da Floresta e Jornal Folha Viva. Este último assumia-se
como espelho das actividades realizadas e um suporte didáctico constante.
Há um ditado angolano que diz: «podes tirar-me o que tenho na mão, mas não me
podes tirar o que tenho no coração». Isto para dizer que o melhor que se pode dar nos
Projectos do ensino, não são os bens materiais, mas aquilo que colocamos no coração ou
na formação de cada Aluno e Professor.
Aliás, sempre fui crítico e não valorizei muito aqueles que mediam os Projectos pelos
bem materiais que recebiam. Em qualquer momento podem avariar ou ser furtados. O
investimento mais rico de um Projecto é o que fica no “coração” dos Alunos e Professores.
Ouvi alguns críticos afirmarem depois que o “o PROSEPE foi o melhor Projeto
Educativo depois do 25 de Abril”. A prova real foi negra e veio com uma das maiores
catástrofes que o Portugal contemporâneo viveu, “os grandes incêndios florestais de
2017” que imolaram mais de 150 vidas do Portugal rural.
Assim, pelos milhares de Professores e dezenas de milhares de Alunos que beneficiámos
com o PROSEPE (cessou as actividades em Junho de 2016) quero deixar o meu “muito
obrigado” à Universidade de Coimbra, à Faculdade de Letras, ao Instituto de Estudos
Geográficos, ao NICIF e ao Professor Luciano Lourenço. Até sempre Professor!
a

b

Fot. 1 - Presença do Prof. Doutor Lucino Lourenço nos Encontros Distritais de Clubes da Floresta
de Braga, em Sameiro, Bom Jesus, a 08/05/2009 (a); e em Póvoa de Lanhoso, a 04/06/2012 (b).
Jorge Lage
Coordenador Distrital dos Clubes da Floresta do Distrito de Braga
da rede PROSEPE - Projeto de Sensibilização e Educação Florestal da População Escolar
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Mensagem do Coord. Distrital dos Clubes da Floresta de Castelo Branco
Enquanto Coordenador Distrital dos Clubes da Floresta de Castelo Branco e Prof.
Coordenador do Clube da Floresta “Os Grifos”, é com grande agrado e muita estima
que presto o meu testemunho ao Prof. Dr. Luciano Lourenço nesta data da sua jubilação.
Devemos reconhecer o mérito de quem teve a lucidez de criar um projeto como foi
o PROSEPE – Projecto de Sensibilização da População Escolar para a Preservação da
Floresta. Sim, porque este, funcionando a nível nacional, foi democrático no seu
funcionamento, e teve a sua aplicação concreta nas escolas, com os Clubes da Floresta.
Esta criação só foi possível de quem viu mais longe.
Agora que quase não temos floresta, e a culpa não é só dos incêndios, é importante
reconhecer o valor de ideias e projetos que já o demonstraram.
Através do PROSEPE tive também o privilégio de conhecer pessoalmente o Prof.
Doutor Luciano Lourenço, de ouvir a sua palavra, a compreensão em vários momentos
mais ou menos delicados, mas sempre sem fugir ao rigor de um trabalho responsável,
credível, como sería de esperar de um professor, de um investigador. Agradeço-lhe as
qualidades humanas sempre manifestadas.
Nós, os que trabalhámos diretamente com os Clubes, ficámos algumas vezes aquém
do desejável. Por erros nossos, por limitações no funcionamento das escolas e da própria
condição humana. Mas apesar dessas falhas tudo o que se fez não foi em vão. Foram
ideias, atividades concretas e, principalmente, valores que foram e continuam a ser uma
referência para todos nós, alunos e professores.
Obrigado Sr. Professor, por mim e pelos meus alunos que também já foram muitos.

Fot. 1 - Encontro Distrital de
Clubes da Floresta de Castelo
Branco, em Monte Barata,
Monforte da Beira, a 02-05-2012.

Fernando Manuel Nunes da Silva Ferreira
Coordenador Distrital dos Clubes da Floresta de Castelo Branco
Prof. Coordenador do Clube da Floresta “Os Grifos”
do Agrupamento de Escolas de Vilha Velha de Rodão
da rede PROSEPE - Projeto de Sensibilização e Educação Florestal da População Escolar
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Mensagem do Coordenador Distrital dos Clubes da Floresta do Porto
Luciano Lourenço, um Ser Humano fantástico que se cruzou na minha vida e me
deu enorme felicidade, num Projeto único e maravilhoso, o PROSEPE - Projeto de
Sensibilização e Educação Florestal da População Escolar, do qual foi o seu fundador.
Na qualidade de Coordenador Distrital do Porto do PROSEPE não posso deixar de
manifestar a minha enorme satisfação de, nos anos 90, me ter cruzado com o Professor
Dr. Luciano Lourenço, primeiro, num Encontro de Formação sobre Risco de Incêndio
Florestal (EPRIF’s), em Braga, em 9 de Dezembro de 1996, que envolveu professores,
bombeiros e técnicos da proteção civil dos distritos do Porto, Braga e Viana do Castelo.
Mais tarde, convidou-me para colaborar numa exposição sobre a floresta nos Bombeiros
Voluntários de Barcelos, onde expusemos material do Corpo Nacional de Escutas e das
atividades do Agrupamento 470 de Cête, do qual fazia parte, no concelho de Paredes, no
âmbito da proteção e preservação da floresta.
Posteriormente, foi-me endereçado o convite para envolver o Agrupamento de
Escuteiros no projeto e, dado o aumento de Clubes da Floresta no distrito do Porto,
considerou necessário dividir a coordenação que inicialmente englobava os dois distritos
(Braga e Porto), propondo-me a coordenação do Porto que, de imediato aceitei, tendo
em conta a dinâmica e os objetivos a que se propunha este projeto inovador no ensino.
Considero que o Professor Doutor Luciano Lourenço foi, e é, um excelente líder que
sempre soube delegar funções e não impor decisões unilaterais. Ao criar coordenadores
distritais, desde Bragança, ao Algarve, entendendo-se às ilhas, conseguiu uma excelente
equipa que o coadjuvou na tarefa de expandir um projeto com objetivos aliciantes mas,
ao mesmo tempo equilibrados e exequíveis, como se conseguiu confirmar ao longo
de vários anos. Cada Clube da Floresta, em geral, com um mínimo de 3 professores e
cerca de 30 alunos (alguns tinham mais elementos) dinamizavam atividades nas suas
escolas e nos Agrupamentos de Escuteiros, envolvendo cada vez mais outras entidades
e comunidade envolventes.
Este projeto era de tal forma abrangente e interdisciplinar que envolvia desde alunos
do primeiro ciclo e até pré-escolar, até ao ensino secundário. Os professores envolvidos que
eram voluntários, abarcavam vários grupos disciplinares, mas todos com enorme prazer em
se envolverem no PROSEPE. Ainda hoje, há amizades que ficaram para a vida em todo o
País. Curiosamente alguns alunos (por exemplo no meu grupo de escuteiros) continuaram
até durante a sua vida universitária. Alguns formaram-se em áreas intimamente ligadas
ao projeto (Biólogos, Engenheiros Florestais, Ambientais, Técnicos de Proteção Civil,
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etc.). Outros enveredaram por ligações a Corporações de Bombeiros e refiro um caso
como Piloto de Helicópteros. O Comandante e Capitão da Força Aérea, Noel Ferreira,
que foi um elemento do PROSEPE, muito entusiasta e que adorava o projeto, tendo
s d e S e n s i bestado
i l i z a çsempre
ã o e Epresente
d u c a ç ãnas
o Florest
a l atividades
(1993/4 - 2002/3)
diversas
(locais,

regionais e nacionais), e foi um

dos elementos mais interventivos, sendo de destacar os jogos de orientação (Olimpíadas)
do PROSEPE, em especial na final nacional que decorreu entre a praia de São Martinho

oresta, Centro Nacional
do28
Porto
EMA), Santarém,
de e a Foz do Arelho. Infelizmente o capitão Noel Ferreira, que também se tornou

comandante dos Bombeiros Voluntários de Cête, faleceu prematuramente vitima de uma

a Administraçãoqueda
Internado helicóptero que era utilizado para apoiar no terreno o combate a um incêndio
stado Adjunto. florestal em Sobrado, no concelho de Valongo, em Setembro de 2019.

ao dos anos anteriores.
As sucessivas formações e jornadas, que aumentavam o conhecimento dos professores

puderam experimentar
do PROSEPE, foram momentos muito marcantes para todos. O PROSEPE, através
e para os matraquilhos
do Professor Doutor Luciano Lourenço, teve sempre o enorme mérito de se rodear de
da, entre outras, ou dar
competentes
preletores e formadores que davam excelente qualidade e entusiasmo que se
s, contemporâneos
dos

repercutia em adesão massiva aos referidos eventos.

es diversas exposições
Não posso deixar de referir que o PROSEPE e o Professor Doutor Luciano Lourenço
as pelas várias entidades
foram responsáveis por aumentar exponencialmente o meu interesse pela floresta e as
cativaram os visitantes.
suas ligações.
desfile dos Clubes da

e 8 mil representantes

do o país, que mesmo

esistiram de dar o seu

embros dos Clubes da

ograma de actividades,

sufruído de um dia de

de grande manifestação

m testemunho de que

sta não têm”.

Fot. 1 - Encontro de Jovens com a Floresta, que decorreu no Centro Nacional de Exposições e
Mercados Agrícolas (CNEMA), em Santarém, a 28 de Abril de 2000. 65
556

Geografia, Riscos
e Proteção Civil

Homenagem ao Professor
doutor Luciano Lourenço
volume 2

Entre Dezembro e Janeiro (1998/99) estive presente no 19.º Jamboree Mundial de
Escuteiros no Chile, fui portador de material didático e de divulgação do PROSEPE que foi
alvo de muito interesse e curiosidade pelos escuteiros e outros participantes no evento que
contou com mais de 34 mil escuteiros de todo o Mundo. Em Julho 2005 fui o representante
de Portugal, através da ligação ao PROSEPE, que foi a associação convidada do nosso País, no
Encontro Europeu (realizado em Paris) do “Clean Up The World”, organização internacional,
com sede na Austrália, que nos convidou pelas atividades que fizemos: parcerias de limpezas e
preservação da floresta, em particular numa atividade Mundial levada a efeito em Setembro,
que em Portugal denominámos “Limpar o Mundo, Limpar Portugal”.
O PROSEPE foi alvo dos melhores elogios pelos participantes e representantes das diversas
organizações e associações europeias presentes, pela inovação de um projeto vocacionado
essencialmente para a preservação e sensibilização florestal. Foi devido a este encontro que
em 2017 fui convidado pelo representante espanhol (professor em Múrcia) e representante de
uma ONG ambiental para me associar e à Escola Secundária de Paredes (onde sou docente)
para um projeto ERASMUS +, que para além da nossa escola envolveu mais três de Chipre,
Itália e de Espanha, além de quatro ONG’s ambientais dos nossos quatro países.
Muita da bagagem adquirida no PROSEPE foi aproveitada para esta excelente parceria no
projeto (ERASMUS +) que teve a duração de dois anos.
Não posso deixar de salientar que este projeto PROSEPE devia ter sido apoiado pelas
nossas entidades governamentais de forma a manter a sua continuidade, pois era uma maisvalia para alunos, escolas, comunidade e para o País. Apesar do projeto não estar a funcionar
a nível nacional ainda funciona em algumas escolas. A “semente” que o Professor Doutor
Luciano Lourenço semeou, germinou, cresceu e tornou-se adulta.
Neste momento que o Professor Doutor Luciano Lourenço se jubila é importante realçar
toda a entrega ao projeto e a causas de cidadania que muito me marcaram e a muitos dos
elementos do PROSEPE. Considero de inteira justiça a atribuição de uma condecoração
pública nacional por tudo o que deu ao País e desejo que tal se venha a verificar.
Longa vida para o Professor Doutor Luciano Lourenço, na companhia da sua querida
família e amigos. Bem-haja pelo que nos transmitiu e deu com o PROSEPE e a amizade
inexcedível ao longo de vários anos e que se mantém até aos dias de hoje.

José Alberto Pereira
Coordenador Distrital dos Clubes da Floresta do Porto
da rede PROSEPE - Projeto de Sensibilização e Educação Florestal da População Escolar
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Mensagem da Coord.ª Distrital dos Clubes da Floresta de Coimbra
Queria felicitar o Sr. Professor Doutor Luciano Lourenço pela forma brilhante como
conduziu o PROSEPE - Projeto de Sensibilização de Educação Florestal da População
Escolar, ao longo de mais de 20 anos.
Tem sido com profunda e sentida alegria que tenho vindo a participar neste projeto
desde 1995/96 com a dinamização do Clube da Floresta o “Corvo”. Dada a importância
de existirem no contexto escolar diversas atividades de complemento curricular e da
sensibilização à população para a valorização das questões ambientais, a nossa Escola
apostou fortemente, logo desde a sua divulgação, na criação de um Clube da Floresta, por
considerarmos que esta educação assume um papel essencial na correta gestão da Floresta,
tanto atual como futuramente.
Foram muitas as experiências vividas ao longo destes anos e que o Sr. Professor
Luciano Lourenço, de um modo tão sentido e com enorme dedicação, acompanhou. De
salientar uma experiência pioneira que consistiu na “Reflorestação da Serra da Atalhada”,
no ano letivo de 1995/96. Nesta atividade, foram plantadas espécies autóctones, tais

Fot. 1 - Clube da Floresta o “Corvo” na dinamização da Reflorestação da Serra da Atalhada,
no ano letivo 1996/97.
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como carvalhos, castanheiros, aveleiras, bétulas, ciprestes, faias e plátanos. Para tal, foi
importante a visita de estudo à Mata da Margaraça, visto que a Serra da Atalhada faz parte
dessa mancha florestal. A colaboração, tanto do Instituto de Conservação da Natureza
(ICN) como da Câmara Municipal de Penacova, que nos cedeu o espaço na Serra da
Atalhada, foi fundamental. Para assinalar este contributo do Clube da Floresta, foi até
colocada no local intervencionado uma placa em madeira identificativa da escola, no
letivo 1996/97, na presença do Coordenador Nacional do PROSEPE. Outra experiência
que merece ser referida é a publicação do “Roteiro Geológico do Concelho de Penacova”,
que foi editado com o apoio da Câmara Municipal e lançado na Livraria Minerva, em
Coimbra, com a presença do Sr. Professor Doutor Luciano Lourenço. Para a execução
desta obra, os elementos do Clube da Floresta efetuaram deslocações aos locais visados
na obra, designadamente ao Botão, Palheiros, Casal de Santo Amaro, Livraria do
Mondego, Estrada de Miro, Penedo de Castro e Moinhos de Gavinhos. Apesar do seu
conteúdo fortemente didático, assume-se também como um contributo precioso para o
conhecimento, defesa e valorização do património natural de Penacova. É de salientar
também que o antigo Presidente da República, Dr. Jorge Sampaio, recebeu um exemplar
desta obra, na altura da sua deslocação à Lousã, no âmbito das Jornadas sobre a Fileira
Florestal, por si organizadas. Não posso deixar de mencionar ainda mais uma experiência
única e inesquecível para os alunos do Clube da Floresta. Com efeito, e indicado à RTP
pelo Coordenador Nacional do PROSEPE, Professor Doutor Luciano Lourenço, o Clube
da Floresta esteve presente num programa relacionado com a Floresta, que teve lugar
durante seis horas em direto, a partir do Teatro Tivoli, em Lisboa.
Congratulo-me, pois, por fazer parte de um Projeto de informação e formação que
motivou e congregou muitos professores e alunos. Os jovens envolvidos neste Projeto
nunca o esquecerão, estou certa, e o miniparque da nossa Escola continua a ser um
espaço agradável e tranquilo onde as “sementinhas” do PROSEPE continuam a germinar,
lançando raízes para o futuro ambientalmente promissor que tanto ambicionamos.
Bem-haja, Sr. Professor.

Maria de Fátima Costa da Silva M. Cruz
Coordenadora Distrital dos Clubes da Floresta de Coimbra
Prof.ª Coordenadora do Clube da Floresta o “Corvo
Escola Básica 2-3 e Secundária de Penacova
da rede PROSEPE - Projeto de Sensibilização e Educação Florestal da População Escolar
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Mensagem da Coordenadora Distrital dos Clubes da Floresta de Lisboa
Desde o ano de 2002, que estou ligada ao PROSEPE - Projeto de Sensibilização e
Educação Florestal da População Escolar, mas foi mais tarde, em 2005, que o Senhor Professor
Luciano Lourenço me convidou para Coordenar os Clubes da Floresta do Distrito de Lisboa.
Apoiada na sua forte convicção e exemplo, trabalhei com motivação a sensibilização
de muitas Escolas, levando-as a pertencer a esta grande “família” e pelo menos doze delas
associaram-se e permaneceram sempre ativas durante vários anos. Clubes da Floresta, como:
“Canis lupus”, ”Falcões do Estoril”, “A Lebre”, “Os Castores”, “Floresta Urbana”, “Os
Arbustivos”, “Oliveiras de S. João”, “Queluz na Floresta”, entre outros.
Para nós, professores, termos sido auxiliados e orientados pelo Senhor Professor Luciano,
neste projeto único e magnífico, foi uma enorme e forte honra.
Um projeto que selecionou muitos professores voluntários e com espírito de missão.
Por sua vez, estes professores foram exemplo para milhares de alunos que aprenderam com
eles o voluntariado, o espírito de missão, a resiliência, o amor incondicional à natureza e aos
espaços florestais.

Fot. 1 - Encontro Distrital do PROSEPE em Lisboa , Monsanto, no dia 19 de Abril de 2007,
no Parque do Calhau.
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Trimestralmente, os coordenadores de todos os distritos do continente convergiam para
a Lousã, para a habitual reunião geral, muito motivados, com um forte desejo de troca de
experiências e de convívio interpares, com um orgulho imenso da elevada responsabilidade
assumida e confiada.
O Senhor Professor Luciano convocava-nos para o primeiro dia de fim de semana,
sábado, e, mesmo assim, iam todos, de muito longe, por estradas incertas, deixando a família e
obrigações para trás, mas ninguém, com o sentido do dever, faltava. Sempre todos presentes.
Formávamos uma “família” muito coesa, voluntariosa, mostrando com sinceridade uma
alegria imensa, na troca de saberes, trabalho realizado e mostrando resultados obtidos.
Só foi possível este grande movimento, pelo reconhecimento coletivo de um Grande
Senhor a orientar-nos, uma pessoa de bem, com excecionais qualidades, de educação
esmerada, de porte afável, compreensivo e muitíssimo conhecimento da realidade florestal
do nosso País.
Para mim, julgo que para todos, foi o ponto mais alto das nossas carreiras, poder servir o nosso
país, educando e sensibilizando a população escolar para a prevenção de incêndios florestais.
A Câmara Municipal de Lisboa, sensibilizada com o nosso movimento, recebia-nos
todos os anos em Monsanto, onde se realizavam, desde 2005, os nossos Encontros Regionais
do Distrito de Lisboa. Pela manhã, os clubes apresentavam atividades em palco e expunham
os trabalhos realizados nas Escolas e à tarde, uma grande caminhada levava-nos para o
parque do Calhau, onde todos os clubes conviviam no meio da floresta e onde sempre
estiveram presentes todos os meios de prevenção e combate aos incêndios florestais.
A presença do Senhor Professor Luciano Lourenço, o nosso líder, marcou-nos
permanentemente e foi através da sua pessoa que nos empenhámos em levar a cabo a missão,
que nos atribuiu e que convictamente realizámos, com os seus ensinamentos, em prol da
defesa da nossa Floresta. Indelevelmente ficará nos nossos corações de discípulos: pelo seu
exemplo de Humanismo, altruísmo e dedicação ao nosso país e à sua Natureza.
Desejo-lhe muita saúde e muitas felicidades nesta nova etapa de vida.
Bem-Haja, Senhor Professor Luciano Lourenço!
Maria Margarida D’Almeida Gonçalves
Coordenadora Distrital dos Clubes da Floresta de Lisboa
Prof.ª Coordenadora do Clube da Floresta “Falcões de Estoril”
Escola E.B. 2-3 da Galiza, Cascais
da rede PROSEPE - Projeto de Sensibilização e Educação Florestal da População Escolar
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Mensagem do Coord. Distrital dos Clubes da Floresta de Viana do Castelo
Como antigo coordenador distrital do PROSEPE - Projeto de Sensibilização e Educação
Florestal da População Escolar, não poderia deixar de dar o meu testemunho ao Senhor
Professor Doutor Luciano Lourenço, pelo inexcedível trabalho de mentoria e coordenação
deste grande movimento cívico de sensibilização ambiental e de proteção da floresta.
Foi uma honra conhecer e trabalhar com o homenageado. A sua forte personalidade, a
superior formação humana e académica, alicerçada em princípios e valores, tornaram-no numa
referência para todos quantos abraçaram este grandioso projeto. Como Mestre, ajudou-nos
a crescer, sendo claro nas orientações, exigente nas metodologias, na ação e na avaliação. A
dinâmica implementada pelos Clubes da Floresta foi uma mais-valia para desenvolver ações
concertadas, tendentes a elevar o nível cívico, moral e intelectual dos intervenientes. O
segredo da dinâmica estava na alma do projeto, alicerçada em valores que apontavam num
caminho seguro e de futuro. Pela análise da realidade, complementada por estudos e muita
investigação, antecipou problemas e apontou soluções plausíveis.

Fot. 1 - Encontro Distrital de Clubes da Floresta de Viana do Castelo, no dia 18 de abril de 2007
em V. N. de Cerveira, com a plantação de 1000 árvores e limpeza de uma área infestada pela praga
Hakea serisea).
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A sua presença, nas várias iniciativas e nas muitas reuniões que coordenou, foi sempre um
forte incentivo para fazer mais e melhor, transmitindo-nos confiança, segurança e dinamismo.
Evoquei este projeto, do qual o Senhor Professor Doutor Luciano Lourenço foi o grande
mentor e obreiro, para evidenciar algumas caraterísticas marcantes do relacionamento que
tivemos ao longo de alguns anos. A seriedade, a confiança e a convicção com que orientou
o Prosepe frutificaram na multiplicação de discípulos e líderes locais, militantes ativos na
concretização de ações de largo alcance escolar e social. O âmbito do movimento extravasou
os muros das escolas para se alargar às comunidades, envolvendo instituições públicas e
privadas, com repercussões reais e efetivas na concretização dos objetivos do movimento. A
grande mais-valia de quem sabe para onde ir e como ir é a substância qualitativa do querer
e do saber ser. A força anímica que moldurou todo o projeto e um percurso consistente
com uma práxis brilhante foram a dotação de uma alma apropriada que plantava o logos
acompanhado do saber.
Quem conhece o Senhor Professor Doutor Luciano Lourenço não esquece nunca as
suas doutas palavras e o seu vasto e sólido saber, traduzidos em lições de grande nobreza,
consubstanciadas na vida de um homem íntegro e de caráter. Por isso, espero que a nova fase
não seja o ocaso, mas o merecido prémio pelo muito que deu à sociedade, como, também,
o direito ao repouso.
Que a memória, a recordação e os afetos continuem a engrandecer este grande Homem
da Pólis, que sabe estar no mundo e deixa um soberbo legado.
Um bem-haja!

Renato Frederico Ferreira
Coordenador Distrital dos Clubes da Floresta de Viana do Castelo
da rede PROSEPE - Projeto de Sensibilização e Educação Florestal da População Escolar
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Mensagem da Coordenadora Distrital dos Clubes da Floresta de Viseu
Nascido em 1993, o PROSEPE – Projeto de Sensibilização e Educação Florestal da
População Escolar – veio a revelar-se como o mais completo, o maior e o mais longo
projeto de educação ambiental oferecido às escolas, com princípios e valores em total
concordância com as orientações relativas à educação para a cidadania, definidas na Lei de
Bases do Sistema Educativo (Lei n.º 46/86, de 14 de outubro) e reforçadas nos sucessivos
documentos legais que regem a ação educativa.
Passados que foram quase 30 anos, analisando o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade
Obrigatória, (Despacho 6478/2017 de 26 de julho) e o Referencial de Educação Ambiental
para a Sustentabilidade, revimos o PROSEPE como precursor do que agora se estabelece
nas diferentes áreas de competências a desenvolver pelos alunos dos diferentes ciclos do
ensino básico e do ensino secundário.
Com efeito, as escolas que aceitaram o desafio de aderir ao PROSEPE realizaram um
trabalho multi e interdisciplinar fomentando nos alunos autonomia, responsabilidade e
respeito mútuo, desenvolvendo conhecimentos, capacidades e atitudes.
Por detrás deste grandioso projeto, esteve o trabalho incansável de alguém que,
desde muito jovem, compreendeu a importância de lançar um novo olhar sobre a
Floresta e de a tornar objeto de investigação científica. Esse alguém é o Professor Doutor
Luciano Lourenço, que nunca escolheu o caminho fácil da fama ou do protagonismo,
mas antes agiu com retidão e entusiasmo, realizando um extraordinário trabalho de
base científico-pedagógica, nem sempre compreendido por todos, talvez invejado por
alguns, mas sem nunca desistir, apesar dos obstáculos e caminhos tantas vezes tortuosos.
Os sucessivos incêndios em Portugal, sobretudo a partir de finais dos anos setenta / início
da década de oitenta do séc. XX, suscitaram a preocupação de muitos e oportunidade de
outros, mas foram poucos os que se debruçaram em projetos tendentes à defesa da Floresta.
Foi justamente nos anos 80 do séc. XX que o Professor Doutor Luciano Lourenço
começou a construir os alicerces do PROSEPE com a publicação de trabalhos científicos,
conferências e ações de formação que envolveram professores e alunos do ensino básico e
secundário. O sucesso destas abordagens sustentou o nascimento do PROSEPE, proposto
às escolas mediante a criação de clubes da floresta.
Alunos e professores acolheram com entusiasmo a proposta. Perceberam quão
importante é a Floresta e ficaram muito felizes por haver alguém a trabalhar por ela.
564

Geografia, Riscos
e Proteção Civil

Homenagem ao Professor
doutor Luciano Lourenço
volume 2

Pouco a pouco, a rede de clubes PROSEPE foi-se densificando e alargando a todo o
território nacional, envolvendo milhares de alunos e centenas de professores em atividades
de defesa daquela que é imprescindível à vida – a Floresta.
Na Escola Secundária de Tondela, tomando conhecimento deste projeto através
da participação de alguns professores nas citadas ações de formação e palestra dirigida
aos alunos pelo Professor Doutor Luciano Lourenço, aceitámos o desafio de incluir o
PROSEPE nas nossas atividades extracurriculares. Acreditando que a escola é onde melhor
se aprende a amar a Floresta, criámos o clube da floresta a que chamámos “Raposinhos”.
Durante mais de 20 anos consecutivos, muitos foram os alunos e professores que, com
espírito de voluntariado, aderiram ao PROSEPE e mantiveram vivo o Clube da Floresta
na nossa escola. Alguns de nós, professores, que pertencemos ao clube desde o seu início,
recordamos com satisfação o entusiasmo, a alegria e o empenho com que os nossos alunos
participavam nas atividades. Ficaram muitos rostos, muitas histórias! ...
Nos inesquecíveis encontros nacionais e regionais, os nossos alunos participaram de
forma exemplar, com alegria e responsabilidade, partilhando experiências e ganhando
energia para novos desafios.
As Olimpíadas da Floresta foram uma bela iniciativa que proporcionou o convívio
dos alunos em espaço florestal, ao mesmo tempo que os motivou a aumentarem os seus
conhecimentos sobre a Floresta. O Clube da Floresta “Raposinhos” marcou presença,
imprimindo seriedade e rigor no seu desempenho o que lhe garantiu vários prémios. Não
satisfeitos, os alunos manifestaram de forma insistente a vontade de serem organizadores
da fase nacional e fizeram-no de forma brilhante no ano letivo 2010/2011.
A 4 de março de 2013, celebrámos o vigésimo aniversário do PROSEPE e do Clube da
Floresta “Raposinhos”, já que foi um dos primeiros aderentes. Foi um dia rico de atividades,
mas a mais importante foi a inauguração de uma escultura simbólica, feita em madeira e fixada
numa das paredes exteriores da nossa escola. Quisemos, com esta escultura, homenagear todos
os alunos e professores que pertenceram ao clube da floresta e, simultaneamente, homenagear
o seu mentor, Professor Doutor Luciano Lourenço.
Alguns reveses políticos que motivaram a falta de financiamento deste projeto, assim como
alterações na carreira docente fizeram com que o PROSEPE fosse perdendo continuidade em
muitas escolas, enquanto outras foram resistindo com recurso a apoios locais, até ao momento
em que sentiram que sem o seu Coordenador Nacional não fazia sentido manter o clube nos
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moldes em que até então tinha funcionado. Na nossa escola, fazendo uso do que aprendemos
com o PROSEPE, continuamos a apostar na educação florestal dos nossos alunos.
A semente foi lançada e continuará a produzir frutos, porque os objetivos do PROSEPE
são intemporais, como intemporal é a necessidade de manter viva a Floresta.
Para nós professores, ficou a lição de um cientista, mas também o testemunho de
integridade, coragem, presença amiga, compreensão, encorajamento e gratidão.
Bem-haja Professor Doutor Luciano Lourenço
b

a

Fot. 1 - Clube da Floresta “Raposinhos” na dinamização da final nacional das XI Olimpíadas da
Floresta, no parque do Santuário do Coração de Maria,Tondela, em 12 de maio de 2011 (a);
na celebração dos 20 anos, na Escola Secundária de Tondela, em 4 de março de 2013 (b).
Cristina Maria Rodrigues Ferreira e Maria de Lourdes Marques Pizarro
Coordenadora Distrital dos Clubes da Floresta de Viseu
Prof.ªs Coordenadoras do Clube da Floresta “Raposinhos”
Escola Secundária de Tomdela
da rede PROSEPE - Projeto de Sensibilização e Educação Florestal da População Escolar

566

Mensagens
PROSEPE
Clubes da
Floresta

Geografia, Riscos
e Proteção Civil

Homenagem ao Professor
doutor Luciano Lourenço
volume 2

Mensagem do Clube da Floresta os “Amigos dos Bacorinhos”
O Clube da Floresta, denominado por “Os Amigos dos Bacorinhos”, integrado no
projeto Prosepe, existiu na Escola Preparatória de Tábua, atualmente EB2 de Tábua, desde
o Ano Letivo de 1996/1997, ininterruptamente até ao ano letivo 2011/12.
Na qualidade de membro, coordenadora e representante de todos os membros
participantes e colaboradores, do Clube da Floresta “Os Amigos dos Bacorinhos”, ao
longo dos seus anos de existência, venho dizer “Obrigada!” doutor Luciano Lourenço,
por todo o empenho, dinamismo e cooperação manifestados ao longo de todo o
período de existência do Projeto Prosepe, em que sempre se demonstrou ser um
excelente Coordenador. Este projeto dinamizou: Escolas, o País a nível Nacional,
Continental e Ilhas.
Foram anos áureos das Escolas, enquanto dinamizadoras dos seus respetivos planos de
atividades que abrangiam toda a comunidade educativa e sempre com entusiasmo, mesmo
quando nos primeiros anos não existiam horas específicas para o efeito.

Fot. 1 - Clube da Floresta “Os Amigos dos Bacorinhos” na dinamização do Encontro Distrital do
PROSEPE, na Senhora das Preces, Vale de Maceira, Aldeia das Dez, no dia 28 de março 2003.
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É com saudades que lembramos os diferentes momentos passados nas diversas
atividades, desde Locais, Regionais, Nacionais e lamento que um projeto com tamanha
grandeza e importância, apesar de todos os esforços e trabalho desenvolvido pelo doutor
Luciano Lourenço, como coordenador, não tenha conseguido atingir o objetivo final de o
implementar nas Escolas, como um projeto ambiental, de interesse Nacional.
Todos aprendemos muito com este projeto, era abrangente e diversificado na área da
proteção da floresta, permitindo formar cidadãos conhecedores, cuidadores, protetores e
atentos às questões relacionadas com a Floresta.
Apesar do projeto ter terminado, o espírito permanece nos membros e colaboradores
do Prosepe, as lembranças e registos ficarão sempre e a saudade do bom e saudável
convívio de toda a Comunidade Prosepeana, nunca será apagada e a semente ficou e vai
germinando, mas de forma diferente.
Obrigada, doutor Luciano Lourenço, por tantos e bons momentos nos ter
proporcionado, como Coordenador e dinamizador de tamanho Projeto, que tanto nos
ajudou a despertar consciências abertas para a nossa Floresta, tão rica e que tanto necessita
da nossa proteção e de “Um Olhar”, sempre atento.
Obrigada! Obrigada! Obrigada!

Licínia Maria Andrade de Matos
Prof.ª Coordenadora do Clube da Floresta os “Amigos dos Bacorinhos”
da Escola Preparatória de Tábua, Coimbra
da rede PROSEPE - Projeto de Sensibilização e Educação Florestal da População Escolar
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Mensagem do Clube da Floresta “Águia Real ”
Na qualidade de coordenadora do Clube da Floresta “Águia Real”, em meu nome e
em nome de todos os alunos que pertenceram ao Clube da Floresta, quero deixar uma
palavra de agradecimento ao Dr. Luciano Lourenço enquanto Coordenador Nacional do
PROSEPE - Projeto de Sensibilização e Educação Florestal da População Escolar, por
ocasião da sua jubilação.
O Doutor Luciano Lourenço enquanto coordenador Nacional do PROSEPE
desenvolveu um trabalho exemplar, tornando este projeto único a nível nacional. Fez
chegar às nossas escolas ao longo dos vinte e três anos do projeto os grandes temas de
debate para serem desenvolvidos pelos clubes da Floresta. Lutou com afinco pela
sobrevivência do PROSEPE.
O PROSEPE em muito contribuiu para o desenvolvimento cívico dos nossos alunos,
levando-os a ter um comportamento diferente em relação à Floresta, a respeitar mais a Floresta,
a conhecer melhor a sua importância socioeconómica, cultural e ambiental. O Clube da
Floreta “Águia Real”desenvolveu este projeto durante dezanove anos e muito tem a agradecer
ao Doutor Luciano Lourenço por todo o apoio recebido para o desenvolvimento do plano de
atividades do Clube da Floresta. Sempre que possível as atividades do clube eram desenvolvidas
em ambiente Florestal com o intuito de incutir nos seus membros conceitos, princípios,
valores e atitudes que permitam uma utilização sustentável da nossa Florestal.
Uma das atividades em que os alunos participavam com grande euforia e ao mesmo tempo
com respeito pela nossa Floresta, era a Comemoração do Dia da Floresta Autóctone com a
plantação de árvores em áreas ardidas. Aqui os alunos aprenderam a defender a Floresta contra
os incêndios florestais. Outras atividades de destaque onde os alunos gostavam de participar
eram os Encontros Nacionais e Distritais dos Clubes da Floresta, a comemoração do Dia do
PROSEPE, a Festa e São Martinho entre outras atividades a nível de escola. O Clube da
Floresta “Águia Real” ainda se mantém em atividade na Escola Básica de Rio Caldo, incutindo
nos seus membros a defesa da Floresta contra o flagelo dos incêndios Florestais.
Ao Doutor Luciano Loureço por todo o trabalho desenvolvido e por todas as atividades que
nos permitiu desenvolver enquanto Clube da Floresta “Águia Real” o nosso muito obrigado.
Glória Pereira
Prof.ª Coordenadora do Clube da Floresta “Águia Real”
Escola Básica de Rio Caldo,Terras do Bouro
da rede PROSEPE - Projeto de Sensibilização e Educação Florestal da População Escolar
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Mensagem do Clube da Floresta “Borboleta e Amigos, Lda”
Durante vinte anos participamos no projeto PROSEPE, numa grande diversidade de
atividades. Em todas elas, desde o magusto, horta, viveiro das árvores autóctones, passando
pelos passeios na floresta, … foi com muito carinho e emoção que ajudamos os alunos a
interiorizarem a importância da Floresta, a gostarem de a conhecer e a preserva-la.
A recordação que temos dos encontros nacionais e distritais dos Clubes da Floresta é
uma recordação excecionalmente boa, pois eram dias que nos sentíamos unidos por uma
causa nobre: “a proteção do nosso património natural”. Era uma grande alegria ver todos
os meninos de todo o país com os seus bonés de várias cores e a convicção que lutavam
pelo mesmo objetivo: “Preservar e cuidar da nossa Floresta!”.
No último encontro, choramos e o nosso coração encheu-se de muita tristeza por
saber que iriamos terminar este projeto. Acreditamos que é pela educação das nossas
crianças e jovens que podemos mudar este país, tornando-o mais sustentável e protegendo
a sua riquíssima Biodiversidade. Ficou a semente e continuamos todos os anos a renovar
e a desenvolver atividades nesse sentido. O clube Borboleta e Amigos, Lda ainda existe,
ainda tem instalações e todos os materiais continuam a ser usados. Obrigada Enorme pelo
seu trabalho Prof. Doutor Luciano Lourenço.

a

b

Fot. 1 - Clube da Floresta “Borboleta Amigos, Lda” no XI Encontro Distrital de Braga, que
decorreu em Celorico de Bastos, no dia 27 de maio de 2011, e que contou com a participação do
Sr. Prof. Marcelo Rebelo de Sousa (a); e os alunos na confeção de pão de bolota na dinamização
do Dia do PROSEPE.
Isabel Maria Rodrigues Pinto e Maria da Graça Pereira
Prof.ª Coordenadora e Coordenadora Adjunta do Clube da Floresta “Borboleta e Amigos, Lda”
da Escola Básica 2/3 de Celeirós, Braga
da rede PROSEPE - Projeto de Sensibilização e Educação Florestal da População Escolar
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Mensagem do Clube da Floresta “Canis lupus”
O ano 1997/1998 marcou o início das atividades do Clube da Floresta “Canis lupus”
da Escola Básica 2, 3 da Pontinha. Nesse ano, o tema desenvolvido foi a Floresta Viva.
Um bom começo! A Floresta reconecta-nos para a vida!
O conhecimento, a educação e aprendizagem precisam de ser reimaginados para uma
sociedade crescente de complexidade e alvo de imensos desafios. Iniciativa como o projeto
PROSEPE - Projeto de Sensibilização e Educação Florestal da População Escolar,
coordenado pelo Professor Doutor Luciano Lourenço constitue um dos pilares
fundamentais e valiosos para essa sociedade que se deseja mais justa, humanista,
democrática, participativa e sustentável.
O nosso percurso de 17 anos que terminou em 2014/2015, caraterizou-se por:
investigação, aprendizagem, mudança de mentalidade, sadia convivência, alegria,
cidadania, motivação, amizade, criatividade, inovação, espírito de missão, reflexão, …
Por tudo isto e por muito mais, é nestas múltiplas dimensões proporcionadas pelas
atividades desenvolvidas pelo Clube da Floresta que deve ser feita a justa homenagem ao
Professor Doutor Luciano Lourenço.
Colaboramos neste Projeto com muito empenho e dedicação pois, através dele
conseguimos uma maior relação professor/aluno e aluno/aluno, uma forma de
ensinar/aprender colaborativa e interdisciplinar em espaços formais e não formais.
a

b

Fot. 1 - Presença do Prof. Doutor Luciano Lourenço (a) a assistir à a tuação do Clube da Floresta
“Canis lupus” (b) na dinamização do Dia do PROSEPE, no Parque Florestal de Monsanto,
no dia 4 de junho 2012 .
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A sensibilização e educação florestal que foi transmitida aos nossos jovens contribuíram
para uma mudança de mentalidades em relação à floresta e à sua importância. Procuramos
modificar atitudes e comportamentos dos jovens, para o bem da Floresta.
O último tema que trabalhamos “Conhecer, sentir e Viver…a Floresta” foi a chave de
ouro, apesar de ter sido o nosso último ano, pois para além de conhecer a Floresta, esta
recebe-nos sempre de braços abertos, pronta a acolher-nos e a fazer-nos sentir melhor.
Passo a passo, alunos e professores, calcorreamos, conjuntamente, um caminho que
teve e tem um grande impacto pessoal sobre cada um de nós.
Viva o Clube da Floresta “Canis lupus”!
Agradecemos ao Excelentíssimo Professor Luciano Lourenço o privilégio da
participação neste Projeto e os nossos parabéns pelo excelente trabalho que desenvolveu à
frente do mesmo!
Votos das maiores felicidades nesta nova etapa de vida.
Bem-haja!
Dulce Maria Franco
Prof.ª Coordenadora do Clube da Floresta “Canis lupus”
Odete Honorato, Prof.ª Coordenadora Adjunta
Isabel Lourenço, Esmeralda Santiago, Ana Marçal e Fernanda Esberard, Prof.as Colaboradoras
da Escola Básica 2,3 da Pontinha, Lisboa
da rede PROSEPE - Projeto de Sensibilização e Educação Florestal da População Escolar
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Mensagem do Clube da Floresta os “Florestadores”
Depois de muitos anos na dinamização de Clubes da Floresta (primeiro os “Pardais do
Cerco”, depois os “Florestadores”…), é com muito orgulho e saudade que recordo a
participação neste grande projeto liderado, ano após ano e com sempre renovado
entusiasmo, pelo Professor Luciano Lourenço.
As fotografias perdem a cor, os registos perdem-se com o tempo mas as boas memórias
ficam, inalteradas, permitindo-nos reviver momentos que deixaram marcas naquilo que
somos. Essas marcas ficaram certamente em todos os professores e alunos que, num excelente
ambiente de sociabilização, foram aprendendo a valorizar a Floresta e os seus recursos em
caminhadas, em atividades desenvolvidas na sala do Clube, em momentos comemorativos
do PROSEPE, num processo de constante enriquecimento de valores e de cultura.
Acredito que os alunos que frequentaram os Clubes da Floresta adquiriram
competências de vida que os ajudarão certamente a enfrentar os problemas do futuro mais
com “soluções” e com menos “depressões”. Saber valorizar o mundo natural e sentir
orgulho no que a Natureza nos dá é algo que se ensina fora das salas de aula e o Professor
Luciano Lourenço criou e alimentou sempre as melhores condições para o fazermos, pelo
que só podemos agradecer ao máximo tudo o que nos proporcionou.

Fot. 1 - Clube da Floresta os “Florestadores”, em atividade do Clube da Floresta,
na Serra da Freita, no verão de 2004.
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Como professora coordenadora e dinamizadora dos Clubes da Floresta, desenvolvi
o gosto de ensinar com base na exploração da paisagem, o que me permitiu desenvolver
um novo projeto enraizado em muitas das dinâmicas do Prosepe, o projeto dos
Laboratórios Escolares da Paisagem que tem como principal objetivo levar as escolas a
valorizar pedagogicamente os espaços florestados existentes nas proximidades.
Possivelmente, muitos dos alunos que há anos participaram no Clube da Floresta
estarão hoje profissionalmente envolvidos na valorização ambiental, lutando pela defesa
das nossas florestas, pela mitigação das alterações climáticas, pela biodiversidade ou por
outros aspetos inerentes à proteção do mundo natural.
Foi esse o legado que nos deixou o Professor Luciano Lourenço, com todo o seu
entusiasmo e dedicação pelo que, em meu nome e de todos os alunos “prosepeanos” que
fizeram parte dos Clubes que coordenei, aqui manifesto o nosso mais profundo
agradecimento pela Missão que tão bem desenvolveu. Muito obrigada.

Maria Manuela Tavares da Silva Lopes
Profe.ª Coordenadora do Clube da Floresta os “Florestadores”
da Escola Básica 2/3 Augusto Gil, Porto
da rede PROSEPE - Projeto de Sensibilização e Educação Florestal da População Escolar
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Mensagem do Clube da Floresta os “Laranjinhas de Amares”
Chegada à Escola Básica 2/3 de Amares recebo uma proposta de um desafio, que
durante 25 anos encabecei com muito orgulho: ser coordenadora de um Clube da
Floresta. Confesso que fiquei entusiasmada e apesar, de entrar no “desconhecido”, aceitei.
Tive a oportunidade de trabalhar, desenvolver um projeto que trouxe muitas
aprendizagens para os seus elementos, e de se revelar uma mais-valia para os alunos, não
só em termos ambientais, mas também socias. Participamos ativamente em todos os
desafios, em todos os encontros distritais e nacionais, tendo sempre contado com a
presença do Prof. Doutor. Luciano Lourenço, a sua equipa e também a Dr.ª Graça
Lourenço. Foram tempos maravilhosos que recordo com muita saudade e ainda hoje é a
imagem de uma Escola/Agrupamento.
Mesmo em momentos de quase desistência, por parte da tutela, continuamos o nosso
projeto contando sempre com a disponibilidade de um grande Homem, sempre atento e
disposto a lutar pelos seus ideais, no sentido de sensibilizar a população escolar para a
importância da Floresta Nacional e a sua preservação: o Prof. Doutor Luciano Lourenço.
Ainda hoje encontro ex-alunos, membros do Clube da Floresta, que nunca esqueceram
a grandiosidade desse projeto e recordam com muita saudade os momentos que vivemos:
entre feiras de produtos, confecção de compotas, construção de presépios, identificação
de espécies florestais, sementeiras, plantações, Pedipapers Ecológicos, Hino do PROSEPE,
Olimpíadas da Floresta, Encontros Nacionais e Distritais, simulação e combate de
incêndios, congressos em Coimbra, Fátima, …
Foram tempos de grandes aprendizagens … muito ficamos a conhecer sobre a nossa
floresta e aprendemos a ter um olhar diferente sobre a mesma. Como dizia o Polenix:
“A Floresta não tem olhos, nós somos os olhos da Floresta”.
Um muito obrigada ao Prof. Doutor Luciano Lourenço pelo que nos proporcionou,
pela amizade que fomentou e sobretudo pelas aprendizagens que fizemos.

Clara Ferreira
Prof.ª Coordenadora e do Clube da Floresta “Laranjinhas de Amares”
da Escola Básica 2/3 de Amares, Braga
da rede PROSEPE - Projeto de Sensibilização e Educação Florestal da População Escolar
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Mensagem do Clube da Floresta “Marão Vida”
Os professores coordenadores e colaboradores do Clube da Floresta “Marão Vida”, da
Escola EB 2,3 de Amarante, não podiam deixar de se associar a este momento de festa e
de consagração, para deixar uma palavra de apreço e gratidão ao Professor Doutor Luciano
Lourenço, por ocasião da sua jubilação. O seu empenho e entusiasmo ao longo de mais
de 20 anos à frente do PROSEPE, o maior Projeto de Sensibilização de Educação florestal
da População Escolar para a preservação da Floresta e prevenção de Incêndios Florestais,
muito contribuiu para o desenvolvimento da formação cívica dos nossos alunos,
incutindo-lhes, princípios, valores e atitudes para uma utilização sustentável do ambiente
florestal, tornando-os responsáveis e veículo de transmissão de comportamentos
conducentes à preservação e defesa da floresta, dos ecossistemas que lhe estão associados e
da biodiversidade animal e vegetal.
São de realçar as inúmeras atividades desenvolvidas pelos Clubes da Floresta da rede
PROSEPE nas Escolas, nas Autarquias, nos inesquecíveis Encontros Nacionais, nos
Encontros Distritais e Regionais, as Ações de Formação para professores, as Jornadas
Nacionais, entre outras, onde sempre marcamos presença. O Professor Doutor Luciano
Lourenço sempre demonstrou muito respeito e admiração pelo trabalho desenvolvido
pelos professores, no âmbito do PROSEPE, muitas vezes tão difícil de realizar, não nos
deixando, nunca, esmorecer.
Em nome do Clube da Floresta “Marão Vida”, de todos os professores que a ele
estiveram ligados, e, em meu nome pessoal, manifestamos o nosso reconhecimento e
agradecimento e desejamos ao Professor Doutor Luciano Lourenço as maiores felicidades
e muita saúde para continuarmos a usufruir do seu conhecimento. Bem-haja!

Fot. 1 - Clube da Floresta “Marão Vida” num dos Encontros Nacionais dos Clubes da Floresta, em Santarém.
Maria da Glória de Jesus Bento Maia de Carvalho
Prof.ª Coordenadora do Clube da Floresta “Marão Vida”
da Escola EB 2,3 de Amarante, Porto
da rede PROSEPE - Projeto de Sensibilização e Educação Florestal da População Escolar
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Mensagem do Clube da Floresta os “Micófilos”
Embora conheçamos o Professor Doutor Luciano somente a partir do ano letivo
2002/2003, cremos estar em condições de poder afirmar que nada acontece por acaso,
que os acontecimentos obedecem a uma lógica, a que corresponde uma lei intrínseca, pois
sabemos que uma árvore boa só pode dar bons frutos, enquanto uma árvore má só dará
maus frutos. Como não podemos fugir à responsabilidade de situações que criamos e
sentimentos que experimentamos, cada pessoa comanda a sua vida e dá rumo ao seu
destino, não deixando que isso aconteça por acaso. Daí que o homenageado tenha dado
direção e expressão à sua vida.
O Professor Doutor Luciano Lourenço, como “pai” do PROSEPE - Projeto de
Sensibilização de Educação florestal da População Escolar, aceitou as coisas, os desafios e
as pessoas tal como elas são, para melhor as poder ajudar. Sem chamar a si o protagonismo,
fez com que todos fossem atores e realizadores deste projeto. Soube ser justo, bom,

Fot. 1 - Clube da Floresta os “Micófilos” na dinamização do IX Encontro Distrital de Clubes da
Floresta de Braga, no Bom Jesus em Braga, a 8 de Maio de 2008.
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sensato, humano e acérrimo defensor da Humanidade, através da sensibilização da
comunidade escolar para os valores da cidadania e preservação do ambiente. Mesmo em
períodos mais conturbados do Projeto, aplicou toda a sua capacidade de ação e reação,
porque soube manter-se calmo e seguro, assumindo um “ato de fé” em si e nos outros.
Estamos convencidos de que, enquanto responsável máximo pelo PROSEPE, nunca
dramatizou as situações para além do necessário, porque soube ser objetivo e usou sempre
o bom senso. Como pessoa naturalmente agradável, conquistou todos quantos
colaboraram com ele, pelo que foi e será sempre alguém que é admirado e respeitado por
todos nós.
O Professor Luciano ousou canalizar a sua “ambição” para o desenvolvimento das
qualidades próprias, colocando-as ao serviço da comunidade. Por ser determinado, lutou,
com denodo, por uma causa superior que projetou para o bem comunitário.
É caso para dizer que quem não tem a firme convicção do que quer e do que faz,
dificilmente conseguirá realizar o que deseja. Sendo um homem de convicções, o Professor
Luciano teve êxito, porque soube ser humilde e persistente na busca dos sonhos que
idealizou e realizou.
Um abraço de gratidão da equipa de os “Micófilos.
Maria Isabel Viegas Cardoso
Maria de Fátima Mangas e Amadeu Lemos da Silva
Prof.ª Coordenadora do Clube da Floresta os “Micófilos”
Prof.ª Coordenadora Adjunta e Prof. Colaborador
da Escola Básica. 1 de Guilhofrei, Braga
da rede PROSEPE - Projeto de Sensibilização e Educação Florestal da População Escolar
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Mensagem do Clube da Floresta os “Milhafrões”
Tive o prazer e a honra de ter sido aluna da licenciatura em Geografia na Faculdade de
Letras da Universidade de Coimbra e portanto ter tido o privilégio de ser aluna do
Professor Dr. Luciano Lourenço, durante o final da década de oitenta. Regressei ao norte
do país onde dei início à minha carreira de docente de Geografia, tendo em 1996/97
tomado conhecimento de um interessante projecto de cariz ambiental, que tinha ao leme,
uma vez mais o Professor Luciano Lourenço.
O PROSEPE - Projeto de Sensibilização e Educação Florestal da População Escolar,
que funcionava desde 1994 na região centro, chegaria à zona norte em 1996/97. Quando
me inteirei dos objectivos e propostas arrojadas deste projecto de preservação florestal, da
sua ligação à universidade de Coimbra e fundamentalmente pela pessoa que o encabeçava,
abracei-o sem hesitar e participei activamente durante mais de duas décadas em todas as
suas actividades como coordenadora do Clube da Floresta “Os Milhafrões”, no
Agrupamento de Escolas de Póvoa de Lanhoso.
Sobre duas décadas de trabalho pedagógico diversificado, posso afirmar que este
projecto teve um impacto importantíssimo nos alunos, envolvendo toda a comunidade
educativa, dinamizando a interacção entre a escola e as entidades municipais (Câmara
Municipal, Bombeiros Voluntários, Gabinetes Florestais, Centro Ambiental, Forças de
Segurança) e também naturalmente à escala distrital e nacional uma vez que actividades
como os Encontros Distritais e Nacionais desencadeavam a troca de experiencia e
enriquecimento de alunos e professores dos diferentes Clubes da Floresta por todo o país.
Desempenhou também um relevante papel na formação de professores e proporcionou
um ensino mais proactivo e dinâmico em prol da preservação ambiental, característica
fundamental no ensino da Geografia.
Como exemplo de todo esse enriquecimento gostaria apenas de deixar um exemplo
que me tocou imenso: Durante uma actividade de limpeza florestal com os meus alunos,
uma aluna com ar um pouco preocupado informa-me que um sr. polícia pediu para falar
comigo. Quando somos interpelados por alguém das forças da ordem, a tendência é
sempre pensar o que estaremos a fazer de errado, portanto caminhei ao encontro do
senhor agente para entender se porventura estaria a cometer alguma irregularidade
durante a actividade. Com muita surpresa minha deparei-me com um sorriso rasgado à
minha espera, tratava-se de um agente da GNR que foi também um entusiasta membro
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do Clube da Floresta os “Milhafrões” no seu tempo de estudante. Apenas desejava reverme e agradecer pelas experiências vivenciada, estando agora ele próprio ligado
profissionalmente à protecção florestal. Com este reencontro e outros que fui vivenciando
ao longo da carreira, senti profundamente que a minha profissão de educadora fazia
sentido e de que a aposta no PROSEPE foi também uma vitória, uma vez que proporcionou
a todos os intervenientes momentos inesquecíveis, permitindo transportar o ensino da
geografia para fora da sala de aula, fazendo chegar a mensagem e tocando várias gerações
de alunos.
Ao Professor Doutor Luciano Lourenço eu quero deixar, em meu nome, da Direcção
do Agrupamento de Escolas de Póvoa de Lanhoso e restante comunidade educativa,
exactamente a mesma mensagem, o nosso bem-haja e OBRIGADA.

Fot. 1 - Clube da Floresta
“Os Milhafrões” na
dinamização da final
nacional das XII
Olimpíadas da Floresta
PROSEPE, em 2011.

Anabela Azevedo Dalot
Prof.ª Coordenadora do Clube da Floresta os “Milhafrões”
Maria Elisabete Silva, Prof.ª Coordenadora Adjunta
Maria Cristina Pinto dos Santos, Prof.ª Colaboradora
Escola Secundária da Póvoa de Lanhoso, Póvoa de Lanhoso
da rede PROSEPE - Projeto de Sensibilização e Educação Florestal da População Escolar
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Mensagem do Clube da Floresta “As Andorinhas” e “Ouriço”
É com grande honra que dirijo umas breves e singelas palavras de apreciação, reconhecimento e gratidão ao professor Doutor Luciano Lourenço, no momento em que lhe é
atribuída uma, diga-se, justa homenagem pelo trabalho desenvolvido, ao longo da sua
abnegada dedicação à carreira e à defesa da Floresta, em particular.
Num dia primaveril, talvez em abril!
Uma ilustre personalidade conheci
De imagem atraente
Passo firme, convincente
Olhar ávido de saber
Peculiar na sua maneira de ser
De trato afável
Por vezes distante
Mas sempre presente
Cativava com seu rigor
Na simplicidade um grande senhor
Sonhou e o PROSEPE aconteceu
Com sua resiliência a Floresta defendeu
Como geógrafo e investigador
Homem de caráter avassalador.

Fot. 1 - Participação do Clube da Floresta “As Andorinhas”, no Encontro Nacional Primavera
PROSEPE - Floresta Viva, em Santarém 1998 (a); e os alunos do Clube da Floresta “O Ouriço”,
no Encontro Nacional do PROSEPE, em Albergaria-a-Velha. a 3/5/ 2013 8b).
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Sinto-me honrada por ter, embora de uma forma simples, caminhado a seu lado,
enquanto coordenadora do clube da Floresta da rede PROSEPE; ter bebido gotas do seu
douto conhecimento e ter privado, mesmo que em escassos momentos, da sua simpatia,
amabilidade, serenidade e determinação.
Em meu nome, e, quiçá, em nome dos muitos alunos e colegas que comigo
caminharam na senda da sensibilização com vista a uma utilização sustentável do ambiente
florestal, quero agradecer o quão importante foi o seu acreditar, a sua determinação, a sua
motivação e presença.
Será, para mim, uma referência e oxalá a vida lhe sorria sempre.
Um abraço do tamanho da floresta.
Isilda Paixão Valente Monteiro
Prof.ª Coordenadora do Clube da Floresta “As Andorinhas” e do “Ouriço”
da E.B. 2/3 Gomes Eanes de Azurara, Mangualde e da E. B. 2-3 de Mundão, Viseu
da rede PROSEPE - Projeto de Sensibilização e Educação Florestal da População Escolar
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Mensagem do Clube da Floresta “Ouriço”
Estávamos na década de 90, mais precisamente no ano de 1997. Neste ano surgiu a
oportunidade de fazermos parte de um grande projeto de âmbito Nacional, preocupado
com a Floresta e o Ambiente, que a par dos seus desígnios, ostentava um logotipo
particularmente bonito e apelativo: Projeto de Sensibilização e Educação Florestal da
População Escolar - o PROSEPE.
O PROSEPE apresentou-se como um projeto aliciante pela sua vertente pedagógica,
ambiental e florestal, com objetivos e metodologias bem definidos, com uma estrutura e
organização logística bem delineada, voltado para a população mais jovem e não deixou
indiferente os professores.
O primeiro passo para a implementação do PROSEPE, na “Escola Padre Martins
Capela” de Terras de Bouro, foi criar o seu Clube da Floresta, que intitulámos de “Ouriço”.
Sendo um projeto de compromisso, responsabilidade e empenho pessoal e coletivo,
acreditámos que só podia dar certo.
Passados 24 anos e apesar da agregação de diversas escolas, o clube “Ouriço”,
ininterruptamente, continua a assumir-se como um projeto de Liberdade, de Vivência, de
Educação e informação Ambiental, levado a cabo por espíritos jovens e voluntários,
empenhados em participar ativa e entusiasticamente, na preservação, conservação e defesa
da Floresta conscientes da sua importância e dos seus serviços, dos quais a sua existência
e qualidade depende o bem-estar pessoal e social, dando o seu contributo indelével para a
formação de várias gerações de estudantes.
Atualmente, na nossa Escola, continua a ser o clube com maior adesão e dedicação
pelos alunos, pelos professores e demais comunidade escolar. Continuamos, sempre que
solicitamos, a ter a atenção da coordenação distrital e nacional do PROSEPE.
Em meu nome e em nome da agora Escola Básica e Secundária de Terras de Bouro,
quero humildemente agradecer ao Sr. Professor Doutor Luciano Lourenço, coordenador
Nacional do PROSEPE, pela capacidade e determinação que demonstrou ter para unir e
mobilizar todas as Escolas de norte a sul do País, nomeadamente os professores, os alunos,
os pais/encarregados de educação, os Coordenadores Regionais e Distritais e todos os
parceiros envolvidos através do projeto PROSEPE, que inteligente e calorosamente soube
levar às Escolas, que ao reconhecerem o seu indiscutível valor, se apropriaram e o
abraçaram dando-lhe corpo e Vida, como só as Escolas o sabem fazer.
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Sr. Professor Doutor Luciano Lourenço, a sua presença nas atividades e eventos de
âmbito Nacional, Regional ou Distrital de Norte a Sul do País e através dos sucessivos
e-mails, que tão delicada e persistentemente nos enviou, informando, orientando, motivando
e lembrando que estava sempre connosco, nos apoiava e nos felicitava pelo trabalho realizado
foi um dos melhores alentos para alimentar o nosso ânimo. Por vezes, foram as suas ações e
palavras assertivas que fizeram com que nos reerguêssemos e retomássemos o rumo. Durante
todos estes anos, na qualidade de professora, fundadora e coordenadora deste projeto na
Escola tive e tenho o privilégio e o prazer de fazer parte da família PROSEPE.
Houve momentos que a conjetura não permitia o disponibilizar dos apoios
necessários, mas apesar das adversidades a sua “semente” conseguiu germinar nos locais
mais inóspitos e resistentes. Deu e está a dar frutos porque foi ficando no ADN e no
coração de quem passou e passa pelas Escolas da rede PROSEPE. Este será para nós o
seu legado. Ficamos-lhe muito gratos pela importância que teve na nossa vida e tem na
dinâmica e na Vida dos Clubes da Floresta nas Escolas.
Os Clubes da Floresta dependem do voluntarismo, da persistência e de conhecimento,
olha-se para o presente e preocupa-se com o futuro dos estudantes, da Escola e dos
cidadãos de amanhã.
O maior sucesso desta jornada é estarmos todos de alma e coração envolvidos nesta
causa tão especial e fazermos dela a nossa missão.
Um bem-haja Sr. Professor Doutor Luciano Lourenço.
Fot. 1 - Clube da
Floresta “Ouriço” no
Encontro Nacional de
Clubes da Floresta, no
Centro Nacional de
Exposições Agrícolas,
Santarém, no dia 21 de
março de 1998.

Abília Lomba Melo Cracel Rodrigues
Prof.ª Coordenadora do Clube da Floresta o “Ouriço”
Maria do Céu Dias Moreira da Silva, Prof.ª Coordenadora Adjunta
Renata Luísa Silva Rosário, Prof.a Colaboradora
Escola Padre Martins Capela” , Terras de Bouro
da rede PROSEPE - Projeto de Sensibilização e Educação Florestal da População Escolar
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Mensagem do Clube da Floresta “Pulmões do Mundo”
Em 1997, iniciei funções no PROSEPE - Projeto de Sensibilização e Educação
Florestal da População Escolar, na qualidade de Coordenadora do Clube da Floresta
“Pulmões do Mundo”, na Escola EB 2/3 do Viso, Porto, sendo nesse contexto que o meu
percurso profissional se cruzou com o Professor Doutor Luciano Lourenço.
Este projeto pioneiro, foi um enorme contributo para a melhoria da Educação Ambiental
em Portugal e o sucesso do mesmo muito se deve à capacidade de inovação, liderança e ao
profissionalismo sempre evidenciados pelo Professor Doutor Luciano Lourenço.
Na Escola EB 2/3 do Viso, Porto, e mais tarde em todas as escolas do nosso
Agrupamento, o Clube da Florestda da rede PROSEPE “Pulmões do Mundo” foi o
grande chapéu onde se abrigaram muitos outros projetos e concursos de cariz ambiental.
Com ele estabelecemos importantes parcerias, empreendemos outros projetos (Carbon
Force, Projeto Rios, Tree Parade, Eco escolas, Lipor, Fapas, Olimpíadas do Ambiente…) e
iniciamos a primeira Agenda 21 Escolar do país em 2005.
O nosso Clube da Floresta ainda existe, não com o mesmo nome, mas sim com o mesmo
mote (o do PROSEPE) e com a mesma liderança, por isso desde 1997 nunca na nossa escola
de deixou de comemorar o Dia da Floresta Autóctone nem a Semana da Floresta.
Atualmente, quando iniciamos o ano letivo, ainda chegam alunos, filhos de antigos
prosepeanos, que procuram o clube da floresta para se inscreverem.
O exemplo a dedicação e o empenho que sentimos no Professor Doutor Luciano
Lourenço foi frequentemente a nossa inspiração, a nossa vontade de por vezes contra tudo
e todos seguimos mais além e alcançarmos o que eventualmente pareceria impossível.
Destaco o rigor e a determinação com que se empenhou no Projeto de Sensibilização da
População Escolar, em todas as tarefas, na capacidade de liderança e de gestão, no respeito
pelas entidades, pelos professores e pelos alunos.
Neste momento gostaria, de agradecer todo carinho e empenho que o Professor
Doutor Luciano Lourenço dispensou ao desenvolvimento da Educação Ambiental em
Portugal, à sensibilização dos nossos jovens, professores e em particular à causa da
FLORESTA, evocando a dedicação e o saber com que orientou o PROSEPE.
Termino desejando as maiores felicidades para o futuro.
Maria Silvia Barroso P. Ferreira da Silva
Prof.ª Coordenadora do Clube da Floresta “Pulmões do Mundo”
Escola EB 2/3 do Viso, Porto
da rede PROSEPE - Projeto de Sensibilização e Educação Florestal da População Escolar
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Mensagem do Clube da Floresta “Vamos Dar a Mão à Natureza”
Clube da floresta “Vamos Dar a Mão à Natureza”, do Centro Social de Bairro, aderiu em
2003 ao maior e mais longo projeto de Educação Florestal, existente em Portugal, o PROSEPE.
Projeto único de formar cidadãos proativos, responsáveis, amigos da Floresta e do ambiente.
O PROSEPE ensinou a inovar práticas pedagógicas, permitiu um conhecimento mais
alargado de estratégias para sensibilizar os alunos para a preservação da Floresta e prevenção
de incêndios; incentivou e demonstrou a importância de trabalhar com a autarquia,
juntando, no caso particular, à mesma mesa, o clube da floresta, departamento do
ambiente, educação, gabinete técnico florestal, arqueologia e proteção civil, equipa de
trabalho que perdura até hoje; promoveu a convivialidade entre os clubes, a intervenção
ativa e responsável dos alunos na floresta, que semearam e plantaram árvores, que
seguramente, estão a crescer robustas de amor e respeito pela vida.
Por estes ensinamentos e pela amizade construída, GRATIDÃO é a marca que ficará
para sempre guardada na minha memória do Professor Doutor Luciano Lourenço. O seu
Saber tornou o meu percurso pessoal e profissional numa experiência maravilhosa.
Obrigada Professor Doutor Luciano, por fazer com que os meus alunos e toda a equipa
do clube da floresta “Vamos Dar a Mão à Natureza,” nos sentíssemos pessoas de valor, por
nos ajudar a descobrir o que fazer de melhor na educação florestal e como fazê-lo cada vez
melhor com grande motivação.
Todos acreditamos que “A Educação é o melhor caminho para construir um futuro
sustentável”. Obrigada por tão bem nos guiar nesse caminho, partilhando a sua sabedoria.

Fot. 1 - Plantação do sobreiro
evocativo dos 20 anos do
PROSEPE, no Parque da
Devesa, Vila Nova de Famalicão,
na final Nacional das XIII
Olimpíadas da Floresta, a 5 de
junho de 2013.

Carolina Ribeiro Campos
Prof.ª Coordenadora e do Clube da Floresta “Vamos Dar a Mão à Natureza”
do Centro Socail de Bairro, Vila Nova de Famalição
da rede PROSEPE - Projeto de Sensibilização e Educação Florestal da População Escolar
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