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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.
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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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Fotografia cedida por 
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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.

Luciano  Lourenço, numa das reuniões do PREFER - Space-baSed InformatIon Support for 
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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.
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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).

Tiago Miguel Ferreira
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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). 

Tiago Miguel Ferreira
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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.

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):

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: 

 

 

 

 

 

Parâmetros Classe, Cvi
Peso

piA B C D
Grupo 1. Geometria, aberturas e interação entre fachadas
P1. Geometria da fachada 0 5 20 50 0.50
P2. Esbelteza máxima 0 5 20 50 0.50
P3. Área de aberturas 0 5 20 50 0.50
P4. Desalinhamento das aberturas 0 5 20 50 0.50
P5. Interação entre fachadas contíguas 0 5 20 50 0.25
Grupo 2. Materiais e estado de conservação
P6. Qualidade dos materiais 0 5 20 50 2.00
P7. Estado de conservação 0 5 20 50 2.00
P8. Substituição do sistema de pavimento originais 0 5 20 50 0.25
Grupo 3. Eficiência de ligação a outros elementos estruturais
P9. Ligação às paredes ortogonais 0 5 20 50 2.00
P10. Ligação aos diafragmas horizontais 0 5 20 50 0.50
P11. Natureza impulsiva do sistema de cobertura 0 5 20 50 2.00
Grupo 4. Elementos ligados à fachada
P12. Elementos ligados à fachada 0 5 20 50 0.50
P13. Elementos beneficiadores 0 5 20 50 -2.00

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

(1)

 

 

 

 

 

(2)
 

 

 

 

 (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 

Tiago Miguel Ferreira
Redução do risco de desastre em áreas urbanas: 

revisão conceptual e aplicação



317

GeoGrafia, riscos

e Proteção civil

HomenaGem ao Professor 
doutor luciano lourenço
volume 2

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).

a b
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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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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).

Área 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
Não. Residentes 5 35 58 25 98 26 2 14 10 273

Tabela II - Número de residentes em cada uma das nove áreas urbanas analisadas.

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 

a b
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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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