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Volvida uma década, o Encontro Nacional de Riscos, na sua 
XIV edição, regressou à Universidade de Coimbra. Depois de 
vários Encontros terem decorrido de Norte a Sul do território 
continental e no arquipélago da Madeira, o XIV Encontro, sobre 
“Risco de Cheias e Risco de Inundações Fluviais - Aprender 
com o Passado”, voltou a Coimbra para revisitar as cheias e 
inundações de 2001, que imprimiram um rasto de destruição em 
várias bacias hidrográficas nacionais, com destaque para a do 
rio Mondego, onde o rebentamento de vários diques, a jusante 
de Coimbra, provocou mais de uma centena de desalojados.

No decurso destas duas décadas, o risco de cheia e de inundação 
voltou a manifestar-se, com as inundações de janeiro e fevereiro 
de 2016 a causarem avultados prejuízos na área ribeirinha de 
Coimbra e, as de dezembro de 2019, a afetarem vastas áreas 
da planície aluvial do rio Mondego. Assim, diremos que o 
objetivo deste Encontro, à semelhança de outros anteriores, 
visou revisitar acontecimentos nefastos, para deles retirar os 
ensinamentos que podem transmitir e, assim, aprender com 
essa(s) experiência(s) do passado.

Para tal, neste Encontro colocaram-se os agentes de proteção 
civil, o órgão de gestão das bacias hidrográficas, a empresa 
de gestão da produção de energia da barragem da Aguieira e 
o Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso 
de Recursos, a discutir com a comunidade científica as causas e 
as consequências destes acontecimentos e, sobretudo, a refletir 
sobre os desafios que se colocam à gestão integrada desta bacia 
hidrográfica, no intuito de evitar/reduzir o risco de cheias e o 
consequente risco de inundações no Baixo Mondego.

A expectativa foi a de que, com o envolvimento e articulação 
de todos, se pudesse reduzir o risco de inundações no Baixo 
Mondego, através do aumento tanto da resiliência das 
comunidades, como das capacidades de antecipação e de 
resposta dos meios de prevenção e socorro em situação de crise. 
A publicação das intervenções proferidas durante este XIV ENR 
pretende contribuir para esse desiderato.
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p r e fáC I o

A nível mundial, as cheias e as consequentes inundações fluviais são as catástrofes 
mais comuns, representando 44% das manifestações registadas no período compre-
endido entre 2000 e 2019, de acordo com a United Nations Office for Disaster Risk 

Reduction (UNISDR). Afetaram, nesse período, 1,6 mil milhões de pessoas em todo 
o mundo, o valor mais elevado quando comparado com outros tipos de catástrofes.

À escala europeia, nestas últimas décadas, as cheias e as inundações representaram 
cerca de 1/3 das perdas causadas por fenómenos naturais e, na União Europeia, os 
seus respetivos custos anuais médios ultrapassam 4 mil milhões de euros. Também 
na região mediterrânea, as cheias e as inundações são consideradas as catástrofes 
com maior potencial de destruição, sendo de igual modo as que causaram o maior 
número de vítimas mortais e os danos materiais mais elevados. 

Em Portugal, as cheias e as inundações foram, de igual modo, o fenómeno natural 
mais frequente e mortífero durante o último século. A este propósito, recorde-se o 
evento ocorrido de 25 para 26 de novembro de 1967, na área da Grande Lisboa, com 
inundações a causarem um elevado número de mortos, a rondar cinco centenas, milhares 
de desalojados e inúmeras habitações destruídas. Também as cheias e inundações de 
2001 imprimiram um rasto de destruição em várias bacias hidrográficas nacionais, 
destacando-se a do rio Mondego, onde o rebentamento de vários diques, a jusante de 
Coimbra, provocou mais de uma centena de desalojados. Em dezembro de 2019, apesar 
de se terem registado caudais bastante superiores aos assinalados na cheia de 2001, 
apenas dois diques colapsaram, deixando também vastas áreas da planície aluvial do rio 
Mondego submersas pela água, inúmeras povoações isoladas, estradas cortadas e danos 
muito significativos em múltiplas infraestruturas e nos campos agrícolas. 

Na bacia do Mondego, à semelhança de outras bacias do território nacional, as 
cheias e as inundações são seculares e, apesar das obras de regularização realizadas, elas 
continuam a ocorrer, provocando avultados prejuízos. Pode afirmar-se, todavia, que o 
estado atual de conhecimento sobre os processos que conduzem à ocorrência de cheias 
e de inundações se encontra relativamente bem consolidado, integrando processos 
eminentemente naturais, a que se associam outros fatores desencadeantes ou agravantes 
de origem antrópica. Como justificar, neste contexto, a contínua manifestação dos riscos 
de cheia e de inundação, com consequências mais ou menos gravosas, ano após ano?
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Sob o tema “Risco de Cheias e Risco de Inundações Fluviais. Aprender com 
o Passado” decorreu nos dias 16 e 17 de julho de 2021, na Faculdade de Letras da 
Universidade de Coimbra, o XIV Encontro Nacional de Riscos em que, à semelhança do 
que aconteceu com edições anteriores, se revisitou um acontecimento particularmente 
nefasto, cuja efeméride “redonda” ocorreu neste ano, para dele retirar os ensinamentos 
que pode transmitir e, assim, aprender com essas experiências. Neste Encontro 
colocou-se a comunidade científica, bem como e, sobretudo, os agentes de proteção 
civil, os órgãos de soberania regionais/locais, os professores dos ensinos básico e 
secundário e a população em geral, a refletir sobre o que fazer em caso de situações de 
catástrofe provocadas pela manifestação dos riscos de cheias e de inundações fluviais, 
aprendendo com o passado para melhorar o presente e o futuro, tomando consciência 
de que a frequência e intensidade destes eventos hidrológicos excecionais têm tendência 
para aumentar e afetar um número crescente de pessoas e bens. Discutiu-se, também, 
a importância que um eficaz planeamento e ordenamento do território podem ter na 
redução destas catástrofes e avaliou-se e refletiu-se sobre a importância da educação 
formal na construção de sociedades mais conscientes e resilientes a tais riscos. 

Porque a “memória do risco” tem um papel fundamental na evolução do 
conhecimento, por ter uma importância determinante na estrutura das ações dos 
atores sociais e na escolha das tomadas de decisão, tendo em vista a redução dos 
riscos, presentes ou futuros, baseada na experiência adquirida, o livro que agora 
se apresenta, para “memória futura”, reúne vários contributos que, de forma 
complementar, consolidam os conhecimentos e as aprendizagens que se possam 
retirar do estudo de eventos catastróficos passados. Constitui-se por catorze 
capítulos, dividido em duas partes; a primeira, sobre “As cheias e o risco de 
inundações no Baixo Mondego” e, a segunda, sobre “Riscos de inundação noutras 
bacias hidrográficas de Portugal e do Brasil”. 

No primeiro capítulo, intitulado “Monitorização da variação secular dos parâmetros 

climatológicos em Coimbra: o caso da precipitação para análise de riscos hidrológicos”, da 
autoria de Joana Domingues, Maria Alexandra Pais, Paulo Ribeiro, Alcides Pereira 
e Vasco Mantas, avalia-se a correlação entre a precipitação, medida na estacão 
meteorológica da Av. Dr. Dias da Silva, em Coimbra, e as cheias registadas nesta cidade. 
Os resultados obtidos mostram correlações baixas entre os anos de cheias em Coimbra 
e os anos de maior precipitação anual, sugerindo a necessidade de integração de maior 
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número de parâmetros de toda a Bacia do Mondego, nomeadamente a intensidade 
e a duração da precipitação noutros pontos da bacia, o caudal, assim como o uso e 
ocupação do território, características geomorfológicas da bacia, entre outros.

Teresa Fragoso, João Bravo, António Correia e Luís Araújo Santos apresentam, na 
sequência o “Estudo das inundações do rio Mondego a jusante da confluência do rio Ceira 

até à Ponte Açude”, onde procuram avaliar a adequabilidade da utilização de programas 
de simulação dinâmica de Precipitação-Escoamento como ferramenta para a previsão 
de cheias. Como caso de estudo adotaram o evento de cheia ocorrido no Mondego, 
em dezembro de 2019. Pela análise verificou-se que o coeficiente de rugosidade de 
Manning tem uma forte relevância nos resultados obtidos sendo um parâmetro crucial 
na calibração do programa, pelo que o conhecimento rigoroso da cobertura vegetal nas 
margens do rio se torna fundamental, segundo os autores deste trabalho.

José Alfeu Sá Maques, Nuno Eduardo Simões e Fernando Seabra Santos, 
no capítulo seguinte explanam os “Contributos do Laboratório de Hidráulica da 

Universidade de Coimbra para o estudo das cheias na região de Coimbra” ao qual, 
na sequência das inundações de 2000/2001 e 2016, foi solicitado uma análise 
destes eventos. Os estudos requeridos tinham como objetivo explicar as razões da 
ocorrência das cheias, avaliar o comportamento dos intervenientes na operação de 
gestão das barragens e retirar ensinamentos para a gestão e atuação futuras. Os 
resultados obtidos demonstraram que, em ambas as cheias, a gestão das descargas 
da barragem da Aguieira não foi feita de acordo com os protocolos em vigor, pois, 
a serem seguidos, os caudais máximos e os níveis de água poderiam ter sido muito 
reduzidos e as inundações drasticamente mitigadas. Acrescentam, no entanto, 
outros fatores agravantes dos respetivos impactes: a deficiente manutenção das 
infraestruturas e da limpeza das margens, bem como o assoreamento do leito junto 
à cidade de Coimbra. Acresce a necessidade de integração dos conhecimentos mais 
atuais no domínio da previsão, seja  meteorológica, hidrológica ou hidráulica, e das 
tecnologias de comunicação, para que a decisão do operador possa ser mais bem 
informada, e que é outra das conclusões evidenciada.

No capítulo seguinte, os autores, João Pardal, Lúcio Cunha, Alexandre 
Oliveira Tavares, Pedro Pinto Santos e Luís Leitão, fazem um levantamento 
dos “Impactos das grandes cheias do rio Mondego na região de Coimbra - uma 

resenha histórica”, através da consulta de bases documentais históricas e registos 
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hidrométricos (antigos e atuais). Assim, no período de 1200 a 2021, identificaram 
296 cheias, 32  classificadas de catastróficas e 60 de extraordinárias. Entre os 
impactos mais relevantes, salientam   a perda de vidas humanas, o isolamento das 
populações, situações de insalubridade e doenças, perdas agrícolas e na pecuária, 
destruição de infraestruturas hidráulicas e vias de comunicação, habitações, igrejas, 
conventos e comércio. Concluiram que o Mondego poderá estar parcialmente 
“domado” pelas atuais estruturas hidráulicas, mas “não controlado”, por isso é 
necessário adaptar o atual sistema de gestão da Bacia Hidrográfica à realidade atual.

Sobre a “Gestão do risco de inundação no Baixo Mondego”, Carlos Luís Tavares 
conclui, no capítulo que se segue, que as medidas estruturais de proteção são 
fundamentais na redução dos riscos de cheias e de inundações, acrescentando que, 
nos eventos de 2000, 2001, 2016 e, principalmente, no de 2019, ficou evidente a 
necessidade de serem complementadas com o desenvolvimento de atividades não-
estruturais. Destaca, neste âmbito, o ordenamento do território, a gestão da emergência 
e o envolvimento das comunidades locais em todo o processo de gestão do risco.

O “Investimento do POSEUR na Redução de Riscos de Cheias e Inundações. O 

Exemplo do Baixo Mondego”, é o título do capítulo da autoria de José Marques 
Guedes, no qual se analisa o financiamento comunitário a projetos com o objetivo 
de Redução de Riscos de Cheias e Inundações, com especial destaque para os 
investimentos aprovados na Bacia Hidrográfica do Mondego. Assim, no que 
concerne ao Baixo Mondego foram 7 as operações financiadas, que representam um 
investimento total superior a 36 M€, destinados principalmente à limpeza de leitos 
e margens (vegetação e/ou materiais), e a ações para reduzir a impermeabilização 
dos solos, através da rearborização das margens em zonas críticas.

No capítulo “Projetar o futuro revivendo acontecimentos passados. As cheias do rio 

Mondego e a queda da ponte Hintze Ribeiro”, José Antunes do Carmo analisa as cheias 
de 2000/2001 que afetaram a cidade de Coimbra e a planície do Baixo Mondego. 
Contudo, nesse mesmo ano hidrológico ocorreu a “tragédia de Entre-os-Rios”, com 
o colapso da ponte Hintze Ribeiro, provocando a morte de 59 pessoas. O Autor é 
perentório ao afirmar que o colapso da ponte Hintze Ribeiro é um exemplo concreto 
de resposta do leito aluvionar a alterações antrópicas, só possíveis por manifesta 
permissividade, gestão inadequada, negligência e fiscalização inexistente. Acrescenta 
que o fenómeno de erosão localizada, em pilares de pontes construídas em fundos 
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aluvionares, representa um risco acrescido à segurança da estrutura e dos seus 
utilizadores. Enfatiza, por fim, a necessidade de estudar e acompanhar as alterações 
do leito junto aos pilares, mas também ao longo de extensões significativas do rio para 
montante e para jusante do trecho onde a infraestrutura se encontra implantada. 

A segunda parte deste livro, congrega vários capítulos sobre os “Riscos de inundação 
noutras bacias hidrográficas de Portugal e do Brasil”. No trabalho apresentado por 
Isabel Machado Ferreira, António Bento-Gonçalves e António Vieira, sobre “O risco 

hidrológico no município de Braga: contributo para a sua cartografia”, constatou-se que 
apesar do risco hidrológico estar inserido no grande grupo dos riscos naturais, uma 
vez que a sua manifestação se encontra associada às características do meio natural, 
também apresenta várias condicionantes antrópicas, sobretudo relacionadas com 
a evolução da urbanização, sendo de destacar, neste município, as construções nas 
proximidades dos cursos de água, o aumento das taxas de impermeabilização e as 
obstruções nos cursos de água e nos sistemas de drenagem. 

Os dois capítulos seguintes, versam sobre a resposta hidrológica de cursos de 
água, localizados Nordeste de Português; o primeiro, da autoria de Tamires Bertocco, 
Tomás de Figueiredo e Felícia Fonseca, trata “Estimativas de caudal de ponta no 

Parque Natural de Montesinho aplicando o método SCS” e avalia a influência que os 
lameiros exercem na regulação do ciclo hidrológico em pequenas bacias de drenagem 
em zonas de montanha; o segundo, da autoria de Vinícius Kenzo Okada, Tomás de 
Figueiredo Felícia Fonseca e Maurício Morerira dos Santos, analisa as “Tendências 

de evolução temporal dos caudais médios diários em bacias de montanha do NE de 

Portugal”. Os resultados obtidos, no primeiro destes estudos, mostra a influência da 
área ocupada por lameiros nas respostas hidrológicas, apontando para um aumento, 
em cenários de mudanças climáticas, mais expressivo nos caudais de ponta, quando 
os lameiros estão em condição de abandono. No segundo estudo ficou evidente 
um decréscimo tanto dos caudais como dos coeficientes de escoamento (valores 
médios), com a redução da precipitação a significar caudais abaixo do expectável, 
quando se considera apenas a variação espacial das precipitações na região.

No capítulo seguinte, com o título “A vala de Alpiarça e o risco de inundação em 

Almeirim”, Samuel Rodrigues Tomé e Luciano Lourenço analisam as inundações 
fluviais ocorridas durante mais de um século, na cidade de Almeirim, com o intuito 
de perceber se a construção de barragens, no rio Tejo, teve um impacte significativo 
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na sua redução, tanto em termos de periodicidade como de altura hidrométrica. Os 
resultados mostram que o risco de inundação diminuiu, contudo o seu controlo só 
será efetivo quando se promover uma gestão adequada de água descarregada pelas 
barragens, em plena concertação entre Portugal e Espanha.

Os capítulos que se seguem, de Antônio Carlos Ribeiro Araújo Júnior e de 
Jacques Manz, Raul Reis Amorim e Carmen Ferreira, versam, respetivamente, 
sobre as “Inundações urbanas na Amazônia Setentrional, Boa Vista-RR-Brasil” e 
sobre a “Interface entre diferentes políticas públicas na gestão do risco de inundações 

em Petrópolis, RJ – Brasil”. No primeiro, analisam-se, de forma integrada, fatores 
biofísicos e socioeconómicos, essenciais no enquadramento geoespacial do 
risco de inundação na cidade de Boa Vista, com o intuito de identificar as áreas 
potencialmente perigosas e socialmente vulneráveis a eventos desta natureza, 
enquanto no segundo, se analisa a interface entre Políticas Nacionais, seja de 
Recursos Hídricos ou de Proteção e Defesa Civil, e Sistemas Nacionais, neste caso, 
o de Unidades de Conservação, na gestão  do risco de inundações em Petrópolis. 

A fechar este livro, Mário Talaia e Pedro Talaia apresentam o capítulo intitulado 
“Contribuição da educação na resolução do risco de inundação: caso através da 

observação de imagens”, onde exploram a combinação de fundamentos teóricos, 
que permitem a interpretação do risco de inundações e a utilização de imagens 
de diferentes locais, para mostrar as consequências da manifestação deste risco, 
considerando-a como uma valiosa estratégia na prevenção de eventos futuros.

Trata-se, sem dúvida, de um livro de elevada utilidade para investigadores, 
decisores públicos, professores e estudantes, com interesse nesta matéria ou com 
responsabilidade na análise e gestão dos riscos de cheias e de inundações fluviais. A 
expectativa é a de que, com o envolvimento e articulação de todos, se possa reduzir 
o risco de inundações no Baixo Mondego, assim como noutras bacias nacionais e 
internacionais, através do aumento, tanto da capacidade de antecipação, tornando 
as comunidades mais resilientes, como da capacidade de  resposta dos meios de 
socorro em situação de crise, para mitigar os danos.

Coimbra, 14 de novembro de 2021.

Adélia Nunes
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Introdução

Envidar esforços na escrita de um capítulo para compor a obra “Roraima 

30 anos: Professor Rafael da Silva Oliveira, ideário e pluralidade geográfica da 

Amazônia setentrional”, parece-nos mais um prazer do que um esforço visto se 

tratar de temática tão cara ao Prof. Dr. Rafael que tanto amou este estado e o 

“escolheu” como sua última morada, discutir e entender a dinâmica roraimense.

Trabalhos como Oliveira (2007) que discutiu os reflexos sociais e físicos da 

abertura e pavimentação da rodovia federal BR-174 em Roraima, bem como Kanai, 

Oliveira e Silva (2012) e Kanai e Oliveira (2014), tratando sobre os desdobramentos 

da política neoliberal envolvendo a pavimentação da rodovia federal BR-174 e 

suas repercussões na Amazônia Ocidental-Setentrional, dentre elas a urbanização, 

respectivamente, instigam a discutir aspectos da expansão do espaço urbano em 

Roraima, o qual se concentra majoritariamente em sua capital Boa Vista (fig. 1).

Kanai, Oliveira e Silva (2012) destacam que Boa Vista é cidade primaz e 

evidencia o caráter centralista presente na urbanização de Roraima. Tal assertiva 

torna-se relevante diante do fato que 63% da população do estado concentra-se na 

Abstract: Despite disasters in the northern Brazilian Amazon related to 
flooding, this study looks at the city of Boa Vista, capital of the 
state of Roraima. On 5 June 2011 a state of public disaster was 
declared for the city due to heavy rains in the region. The city of 
Boa Vista-RR was cut off as the federal highways (main transport 
mode) BR-174 and BR-401 were closed to traffic for more than 
1 month. Thus, the purpose is to understand, discuss, and detect 
signs of the past, present and future of Boa Vista, respectively and 
concurrently, in order to point out possible and tangible paths in 
the planning and management of the city. It is spreading out and 
will end up triggering social impacts (due to the occupation of 
risk areas, mainly flooding), as well as physical ones (due to the 
occupation of the Permanent Preservation Area).

Keywords: Risk, prevention, Boa Vista.
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capital, fazendo com que serviços e infraestruturas agrupem-se em uma localidade, 

tendo ainda poder de atração aos migrantes, visto a acessibilidade destes elementos.

A concentração populacional, no entanto, ocorre de forma não ordenada pelo 

Estado (poder público), acarretando a ocupação irregular de áreas na cidade não 

propícias para tal fim, o que gera grande probabilidade de gênese e/ou intensificação 

de áreas de risco à inundação e a alagamento.

Desta forma, tem-se como objetivo entender, discutir e vislumbrar o passado, o 

presente e futuro, respectiva e concomitantemente, de Boa Vista a fim de apontar 

caminhos possíveis e palpáveis no processo de planejamento e gestão da cidade, 

a qual está em crescimento horizontal e acaba por desencadear impactos sociais 

(em razão da ocupação de áreas de risco, principalmente a alagamento), bem como 

físicos (em razão da ocupação de Área de Preservação Permanente).

Fig. 1 ‑ Mapa de localização da cidade de Boa Vista-RR (Fonte: Araújo Júnior, 2016).
Fig 1. - Location map of the city of Boa Vista-RR (Source: Araújo Júnior, 2016).
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procedimentos metodológicos

Para o alcance dos objetivos propostas o trabalho encontra-se dividido em 

três momentos que se complementam: (i) entender o processo passado-recente de 

ocupação de Boa Vista, (ii) discutir o modo como os usos sociais vem ocorrendo 

e se desenvolvendo neste espaço e (iii) vislumbrar perspectivas de planejamento e 

gestão para a cidade de maneira coerente com seus aspectos físicos e sociais. Estes 

três momentos estão expostos em duas seções no item resultados e discussões.

Foi realizado levantamento bibliográfico de obras que retratam o processo 

passado-recente e presente de ocupação/expansão de Boa Vista e suas repercussões 

sociais e físicas, no concernente ao processo de uso e ocupação da cidade.

Tendo por base os procedimentos adotados por Araújo Junior (2016) foram 

utilizadas Imagens Landsat 5 captadas pelo sensor TM 5 dos anos de 1985 e 1995 

com resolução de 30 metros na órbita/ponto 232/58 disponíveis no Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). A imagem do satélite CBERS-2, sensor 

CCD do ano de 2005 com resolução espacial de 20 metros na órbita/ponto 175/97 

também encontra-se disponível no INPE. Já a imagem Landsat 8, sensor OLI 

do ano de 2014 nas resoluções de 15 e 30 metros na órbita/ponto 232/58 está 

disponível no site da United States Geological Survey (USGS).

O intervalo de 10 anos entre as imagens é por conta do contexto de transição 

política do estado de Roraima, o qual em 1985 estava sobre a tutela do governo federal 

brasileiro sendo Território Federal e após 1988 com sua constituição enquanto estado 

da federação tem suas dinâmicas alteradas, das quais se dá destaque para o uso do solo 

ocorrido de 1985 a 2014, como mostrado em Araújo Júnior e Tavares Júnior (2017).

Os softwares utilizados foram: (i) PCI Geomatic 10.0, o qual subsidiou a correção 

atmosférica e geométrica das imagens dos anos de 1985, 1995 e 2005, bem como a 

classificação supervisionada de todas as imagens, incluindo 2014; (ii) ENVI 5.0 foi 

utilizado para fundir as bandas espectrais do Landsat 8 a banda pancromática com o 

intuito de obter um produto de 15 metros e 16 bits, possibilitando a geração de um 

produto mais completo em razão da maior variação colorida (superior a 60.000) 

por meio da ferramenta Gram-Schmidt Pan Sharpening; (iii) Microsoft Office Excel 

2007 foi utilizado para cálculos estatísticos de correção atmosférica e cálculo do 
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OIF (Opitmum Index Factor) para obtenção das três bandas a serem utilizadas no 

processamento digital das imagens para formar o RGB. Por meio do Excel também 

foram elaborados os gráficos de correção atmosférica; e (iv) ArcGis 10.0, o qual 

permitiu dar o acabamento aos produtos finais, sendo gerados os layouts dos mapas.

O uso de procedimentos tendo por base as geotecnologias ajudam a montar 

um cenário do que foi e o que pode vir a ser a cidade, dando uma visão geral 

dos impactos ocorridos e que podem ocorrer. Para tanto, a construção de mapas 

multitemporais tem como propósito dar esta visão e ajudam a vislumbrar cenários 

menos prejudiciais ao uso e ocupação de novas áreas.  

Resultados e discussões

A presente seção foi dividida em dois tópicos que buscam mostrar resultados 

e apontar caminhos possíveis para o ordenamento ambiental (entenda-se social e 

físico) de Boa Vista-RR, com fins a minorar impactos negativos durante o processo 

de expansão que está ocorrendo.

Quando o passado se faz presente: risco à inundação e a alagamento em Boa Vista

Em seu processo de formação histórico-geográfico, Veras (2009) entende a 

produção do espaço urbano da capital do estado de Roraima, Boa Vista, como um 

produto histórico e social, subdividindo esta produção em três momentos: (i) quando 

estava sob a jurisdição do estado do Amazonas (1890-1943); (ii) criação do Território 

Federal do Rio Branco (1943) e implantação do Plano Urbanístico da cidade (1944) 

e (iii) Transformação do Território Federal de Roraima em Estado (1988).

O Estado enquanto agente político-jurídico esteve à frente das transformações 

espaciais mais significativas do estado de Roraima, fazendo com que o espaço fosse 

(re)ordenado de forma dinâmica e constante.

Mesmo o Estado sendo agente preponderante nas alterações ocorridas e em 

curso no estado de Roraima e na cidade de Boa Vista, cabe lembrar Souza (2004) 
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quando afirma que a cidade é um fenômeno gerado pela interação complexa, jamais 

plenamente previsível ou manipulável, de uma miríade de agentes modeladores do 

espaço, interesses, significações e fatores estruturais, sendo o Estado apenas um dos 

condicionantes em jogo (ainda que seja um condicionante crucial nas modernas 

sociedades capitalistas).

Neste ínterim, um breve apanhado da formação espacial da cidade de Boa Vista 

e de seus agentes formadores mostra que após a promulgação da Constituição 

Federal Brasileira de 1988 Roraima deixou de ser Território Federal e passou à 

condição de estado da República Federativa do Brasil e segundo Barros (1995) 

apesar de considerado um estado novo, sua ocupação data do final do século XVIII, 

quando os portugueses preocupados em garantir a colonização no Rio Branco, 

estabeleceram Fazendas Reais na região.

Oliveira (2008) ao retratar as transformações na configuração político-

administrativa do estado de Roraima elenca as profundas conformações espaciais 

roraimenses, no âmbito político-econômico (por conta do processo de federalização 

e exploração/proteção de recursos naturais), cultural (maior contato com povos 

indígenas) e ambiental (consolidação e abertura de vias de acesso fluvial e terrestres).

A construção da BR-174 (interligação entre Brasil e Venezuela) na década de 

1970 mostrou o descompasso entre as variáveis elencadas anteriormente, refletindo 

segundo Oliveira (2008) e Escobar (1998) a forma como os empreendimentos na 

Amazônia foram conduzidos, primando pelo desenvolvimento da região, tendo as 

populações locais como entraves para o avanço político e econômico.

O exemplo da BR-174 é bem significativo sobre o poder de transformação 

espacial da sociedade, pois sua implantação além de ter promovido intensos 

conflitos sociais, gerou grandes desflorestamentos, alterando as dinâmicas espaciais 

e imprimindo uma nova lógica na organização espacial.

Ao se caracterizar Boa Vista percebe-se traços de uma cidade planejada, com 

ruas largas e avenidas amplas, todas se dirigindo para o centro, com uma área de 

aproximadamente 5.711,9 km² (SEBRAE/RR, 2004). Está cidade teve início com a 

“Fazenda Boa Vista”, fundada em meados de 1830 por Inácio Lopes de Magalhães, 

sendo que a abundância de água, os campos naturais e os buritizais que decoravam 

a paisagem local foram ideais para a pecuária (Magalhães, 1986).
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“Em 09 de julho de 1890, Boa Vista passou à condição de cidade, sendo 

criado o recém município de Boa Vista. Em meados dos anos 1950, tornou-se 

a capital do então Território Federal de Roraima. As mudanças estruturais 

do traçado urbanístico da cidade devem-se ao engenheiro Darcy Aleixo 

Derenusson, que dirigiu uma equipe dos mais conceituados especialistas 

em urbanismo, esgotos sanitários, pluviais, abastecimento de água, energia 

elétrica com sua rede distribuidora” (Magalhães, 1986, p. 28).

Pinheiro, Falcão e Oliveira (2008) destacam que entre 1950 e 2007 a população 

do estado de Roraima saltou de 17.247 para 395.725 habitantes, um crescimento 

superior a 1.000 %. Tal crescimento ocorreu principalmente devido a ondas de 

migração, sendo as mais expressivas ocorridas nas décadas de 1970 e 1980 com 

a descoberta do garimpo e com a entrega da BR-174 totalmente pavimentada, 

extrapolando as tendências da dinâmica socioambiental.

Destaca-se que o crescimento populacional demanda o atendimento de uma 

necessidade básica que é a habitação, a qual vai buscar espaços para além dos 

planejados pelo poder público, incorrendo na ocupação de áreas impróprias e propícias 

a incidência de fenômenos desastrosos, como é o caso de populações que habitam 

planícies de inundação e estão sujeitas a riscos como inundações e alagamentos.

Segundo Diniz e Santos (2005) o território que hoje ocupa o Estado de Roraima 

ficou isolado por séculos. Somente após a construção das rodovias BR-174 e Perimetral 

Norte, é que se solucionaram em boa medida o crônico problema de acessibilidade, pois 

Roraima foi efetivamente “colocada” no mapa fazendo com que as taxas populacionais 

do Estado exibissem altos crescimentos demográficos nas duas últimas décadas. 

Nas décadas de 1990 e 2000 a cidade de Boa Vista teve um amplo incremento 

populacional passando de 122.600 para 284.300, um aumento de 131,89 %, o que 

equivale a uma população de 63 % concentrada unicamente no espaço urbano de Boa 

Vista, permitindo dizer que este é o lócus de transformação espacial por excelência.

Fazendo uma apreciação mais acurada do processo de incremento populacional 

de Boa Vista, nota-se que há uma concentração populacional no urbano em razão 

não somente dos equipamentos urbanos existentes neste espaço, mas devido à fonte 

de renda mais pronunciada da região na qual se encerra Boa Vista, que seria a 

advinda do funcionalismo público, gerando uma “economia do contracheque”.
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Dos 63 % de habitantes que estão fixados no município de Boa Vista, 94 % estão 

no espaço urbano e somente 6 % estão fixados no espaço rural, refletindo a pouca 

habilidade do estado em criar formas alternativas de incremento econômico para fixação 

do “homem” no campo ou a libertação do “contracheque” de quem habita a cidade.

A expansão da cidade pode ser sentida a partir da criação de novos bairros e 

segundo Vale (2007), com a Lei n.o 483, de 9 de dezembro de 1999, a cidade de 

Boa Vista, já com aproximadamente 200 mil habitantes, passou a ter um total de 

49 bairros, assim distribuídos: 6 bairros na Zona Norte, 5 bairros na Zona Sul, 3 

bairros na Zona Leste, 34 bairros na Zona Oeste, além do Centro.

Verifica-se com isso que há uma grande expansão para a zona oeste da cidade 

de Boa Vista (fig. 2) o que acaba por transformar e gerar novas dinâmicas espaciais, 

bem como propicia a ocupação de áreas impróprias e que podem vir a ser obstáculos 

futuros para o pleno desenvolvimento social.

A figura 2 retrata 30 anos de expansão da cidade de Boa Vista, sendo importante 

observar que áreas de corpos d’água antes não ocupadas passaram a integrar a malha 

Fig. 2 ‑ Mapa de expansão urbana da cidade de Boa Vista entre os anos de 1985 a 2014 
(Fonte: Araújo Júnior, 2016).

Fig. 2  - Map showing urban expansion of the city of Boa Vista from 1985 to 2014 
(Source: Araújo Júnior , 2016).
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urbana da cidade, como nos casos do igarapé Caranã na porção noroeste da cidade 

e do igarapé Grande da porção oeste da cidade (ambos entre os anos de 1995 e 

2004), cabendo analisar quais condições infraestruturais foram dadas para que estas 

ocupações fossem feitas, minimizando possíveis impactos oriundos do meio físico 

ou potencializados pela ação humana.

Há de se analisar também como as condições físicas vão influenciar 

qualitativamente nas condições de uso e ocupação do solo, pois como destaca 

Farias, Veras e Paixão (2012), Boa Vista possui uma geomorfologia plana levemente 

ondulada, com dissecação que varia de fraca a muito fraca, desenvolvida sobre rochas 

sedimentares, que constituem a formação do município, com cotas altimétricas 

com média de 70-80 m, ou seja, baixa declividade, o que favorece fenômenos de 

acumulação de água, como os alagamentos.

O fenômeno de acumulação das águas nas planícies de inundação e áreas 

próximas é mais propício entre os meses de abril a setembro, quando o período 

chuvoso pode se tornar mais intenso, uma vez que

“A cidade de Boa Vista encontra-se sob clima tropical úmido (Awi 

na classificação de Köppen). O verão chuvoso se estende normalmente de 

abril a setembro e o período seco de outubro a março. O mês de janeiro 

em geral é o mês mais seco, com precipitação média inferior a 60 mm. A 

precipitação média anual oscila em torno de 1.750 mm e a temperatura 

média anual é de 27,4 ºC” (Meneses, Costa, Costa, 2007, p. 479).

Aspectos como relevo e clima devem ser considerados previamente ao processo 

de ocupação do espaço, mas segundo Farias, Veras e Paixão (2012) o crescimento 

urbano de Boa Vista, nas últimas décadas, ocorreu de modo rápido e principalmente 

no sentido sudoeste e oeste, englobando paulatinamente diversas bacias hidrográficas 

antes situadas fora da área urbana.

As bacias do Caranã, Caxangá, Frasco, Grande, Mirandinha e Pricumã localizadas 

integralmente na área urbana consolidada da cidade de Boa Vista precisam de uma 

análise mais acurada das relações sociais e naturais que as compõem. Todavia, não 

basta atribuir ao crescimento populacional toda a responsabilidade por fenômenos 
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de ordem natural como as inundações com afirmativas do tipo “estas famílias não 

deveriam ocupar estas áreas, pois são áreas de risco”.

Deve-se ter claro que os processos de uso do solo e ocupação urbana 

proporcionaram novas dinâmicas espaciais, as quais por conta de um planejamento 

inadequado promoveram a gênese ou intensificação de processos naturais sobre a 

sociedade, fala-se das inundações e alagamentos urbanos em Boa Vista.

A gestão desta problemática não deve ocorrer de forma unilateral por parte do 

poder público, sendo necessária a participação de toda a sociedade, incluindo ai 

pesquisadores das mais diferentes áreas do conhecimento, capazes não só de lidar 

com as problemáticas, mas dialogar com a população sobre origens e formas de se 

lidar com tais problemáticas, seguindo neste sentido os caminhos de Morin (2010), 

o qual afirmou que o pesquisador tem responsabilidade perante a sociedade e o 

homem, caso contrário este estaria escamoteando a realidade e impedindo com que 

a ciência avance com ética.

No entanto, tal responsabilidade não pode ser unicamente atribuída a 

pesquisadores, mas, serem cobradas alternativas do poder público, agente mediador 

das transformações que se processam sobre o espaço. Desde seu processo inicial 

de ocupação urbana a cidade de Boa Vista é um interessante espaço a se pensar, 

pois a partir de seu planejamento primeiro, no qual teve nas ruas concêntricas seu 

início, as transformações infraestruturais na cidade começaram a ocorrer por meio 

de engenharia (fot. 1).

As obras empreendidas na cidade de Boa Vista na década de 1940 tiveram como 

principal foco combater doenças de veiculação hídrica. Com isso as condições de 

infraestrutura vão apresentar significativa melhora para áreas que outrora não 

podiam ser ocupadas, refletindo no processo posterior de ocupação da cidade.

Intervenções sobre o espaço são fruto de esforço intelectual para proporcionar 

melhores condições de vida para a sociedade, todavia, coadunando com Russel (1969) 

a ciência aumenta o nosso poder sobre o bem e sobre o mal, havendo, portanto, a 

necessidade de refrear os impulsos destrutivos, ou seja, repensar ações que a curto, 

médio e longo prazos possam ser revertidas negativamente sobre a sociedade.

Sendo assim é importante pensar que as transformações físico-espaciais do 

passado representam o pensamento político da época, no entanto, estas refletem 
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no presente consequências que têm impacto negativo sobre a sociedade (fot. 2), 

logo devem ser tomadas em conta para se repensar ações no presente para que não 

reflitam consequências negativas futuras.

Ações passadas na cidade de Boa Vista acabaram por sanar problemas de 

ordem sanitária e hídrica, no entanto, o que se percebe é que fenômenos como as 

inundações acabaram por se deslocar espacialmente na cidade e afetar outras áreas.

Torna-se importante pensar ações que vão além de intervenções pontuais para 

sanar problemáticas relacionadas à inundação, mas tornar ações de intervenção 

atividades preventivas de eventos danosos e assim minimizar os impactos negativos 

de fenômenos naturais recorrentes espacialmente.

O modelo de intervenção infraestrutural (de forma isolada) não vem correspon-

dendo as expectativas, pois não considera plenamente aspectos hidroclimatológicos 

Fot. 1 ‑ Transformações estruturais da cidade de Boa Vista ocorridas durante 1940. 
A-C) Galerias de águas pluviais: A) Rua Benjamin Constant, B) Rua Jaime Brasil e 

C) Rua 5 de setembro; D) tampão de caixa de areia, Rua Jaime Brasil 
(Fonte: Acervo de Darcy Romero Derenusson apud Veras, 2009).

Photo 1 - Structural changes in the city of Boa Vista during 1940. A-C) Stormwater galleries: 
A) Rua Benjamin Constant, B) Rua Jaime Brasil and C) Rua 5 de Setembro; D) Sandbox cap, 

Rua Jaime Brasil (Source: Acervo de Darcy Romero Derenusson apud Veras, 2009).
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e pedogeomorfológicos, sendo necessário haver um incremento desta medida, a 

qual é indispensável para promover o escoamento das águas pluviais. Logo, pensar 

estratégias presentes é planejar o futuro para mitigar tal problemática.

o futuro bate a porta: vislumbrando Boa Vista 2048

Após 1980 foram incorporadas novas áreas a cidade, mediante a proliferação 

desordenada de loteamentos, respondendo especialmente a interesses políticos de 

assentamentos de migrantes que eram induzidos a se deslocarem para Boa Vista 

(Silva, 2009). A zona oeste acabou por concentrar grande parte deste quantitativo, 

fazendo com áreas de nascentes fossem ocupadas, suprimindo-as e transformando o 

espaço, intensificando ou mesmo gerando áreas de risco à inundação e alagamento.

A formação lacustre da zona oeste da cidade de Boa Vista começa a desaparecer 

após o intenso processo de ocupação de suas áreas após 1985 e mesmo Latrubesse 

e Nelson (2001) descrevendo os lagos inseridos na Formação Boa Vista como 

pequenos e rasos, alguns sazonais e outros permanentes, o que vai se perceber ao 

longo da história é que impactos foram gerados e/ou intensificados.

Segundo Junk (1983) alguns lagos da região de Boa Vista são sazonais, ou seja, 

o espelho d’água geralmente surge no período chuvoso e desaparece no período 

Fot. 2 ‑ Alagamentos na cidade de Boa Vista: 
A) Escoamento insuficiente de vias e B) acúmulo de água após alguns dias sem chuva 

(Fontes: Diane Sampaio/Folha BV, 2018) e Nilzete Franco/Folha BV, 2018).
Fot. 2 - Flooding in the city of Boa Vista: 

A) Insufficient road runoff, and B) Accumulation of water after a few days without rain 
(Sources: Diane Sampaio/Folha BV, 2018 e Nilzete Franco/FolhaBV, 2018).
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seco, ficando somente a depressão exposta. Outros simplesmente reduzem o volume 

d’água no período seco e aumentam no período chuvoso.

A redução do volume de água dos lagos no período de estiagem (mais de 6 

meses), vem acompanhada do processo de ocupação dos espaços ”livres”, pois de 

acordo com Pinheiro (2007) ocorre a secagem da água acumulada e a deposição 

dos sedimentos em suspensão, alguns lagos desaparecem da paisagem ou 

formam círculos concêntricos brejosos. Neste momento, fazem-se dragagens ou 

simplesmente aterram-se estas áreas, as quais se tornam hábeis a ocupação, com 

endosso do poder público.

No entanto, mesmo os lagos de Roraima apresentando profundidade variando 

de 1,0 a 1,5 metros em média, bem como pequenas dimensões girando em torno 

de 10 – 100 metros de diâmetro (Simões Filho et al., 1997), seu aterramento não 

resolve problemas relacionados a inundações e alagamentos, visto que mesmo 

aterrados as ocupações permanecem nas planícies de inundação dos lagos.

No período chuvoso ocorre o transbordamento e interligação entre alguns 

dos lagos e mesmo estando aterrados há de se considerar o fator lençol freático, o 

qual segundo Ávila (2008) é em geral pouco profundo, em média 6,3 metros de 

profundidade durante o período de estiagem. O autor ainda destaca que o nível 

freático mais profundo, em torno de 10 metros, foi observado no bairro Cidade 

Satélite (zona noroeste da cidade) e o nível mais raso foi observado, nas zonas 

sudoeste e sul da cidade, variando de 1,35 a 4,00 metros.

Os lagos da região de Boa Vista são nascentes das bacias hidrográficas presentes 

na cidade e o observado é que o processo de ocupação ocorreu de forma a não 

considerar os elementos físicos como integrantes deste processo. Períodos chuvosos 

fazem afloramentos de água oriundos do lençol freático pouco profundos surgirem, 

ocasionando problemas relacionados a drenagem, potencializando o risco à 

inundação e alagamento, devido a concentração prolongada da água.

O processo de expansão de Boa Vista em direção aos lagos, anteriormente 

existentes na cidade, bem como sobre aqueles ainda existentes (fig. 3).

Para Meneses, Costa e Costa (2007) devido à acelerada e desordenada expansão 

urbana, a cidade de Boa Vista vem sofrendo sérios impactos ambientais que incluem 

a extinção precoce de muitos lagos e brejos e o comprometimento da qualidade das 
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águas lacustres através de práticas antrópicas tais como, a lavagem de roupas e o 

lançamento indiscriminado de efluentes domésticos em suas bacias.

Fica evidente de acordo com a figura 5 acima que o processo de expansão 

de Boa Vista foi bem intenso nos últimos 30 anos e o perímetro urbano revela 

isso. Em 1985 o perímetro urbano perfazia 31,27 km², passando para 77,25 km² 

de perímetro em 1995, ou seja, um aumento percentual de 119,04%, mais que 

duplicando a área ocupada.

Já em 2005 o perímetro urbano totalizava 113,41 km², registrando um 

crescimento de 31,88% de área ocupada e em 2014 houve aumento percentual de 

8,68%, estando o perímetro urbano com 124,19 km² como mostra a fig. 2.

Tais avanços do perímetro urbano repercutem sobre as bacias hidrográficas, 

pois em 1985 tinham-se efetivamente ocupadas as bacias do Mirandinha, Caxangá, 

Pricumã e Frasco (está última tendo suas nascentes ocupadas) e em 1995 a bacia do 

Caranã e do Grande entram nesta dinâmica de uso do solo.

Fig. 3 ‑ Supressão de cursos d’água pela expansão urbana (Fonte: Araújo Júnior, 2016).
Fig. 3 - Suppression of watercourses because of urban expansion (Source: Araújo Júnior, 2016).
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Para o ano de 2005 a bacia do Grande, em quase sua totalidade, passa a 

integrar a malha urbana da cidade de Boa Vista, tendo suas nascentes bastantes 

comprometidas, bem como a bacia do Auaizinho que é inserida neste processo

No ano de 2014, o processo de expansão em direção a zona oeste, o qual 

englobou em sua totalidade a bacia do Grande e do Auaizinho, passa a adentrar 

a bacia do Auai Grande, pertencente ao atual limite oeste-sul da cidade de Boa 

Vista (fig. 3).

Falcão et al. (2012) em estudo realizado na bacia do Auai Grande, mostrou a 

fragilidade e vulnerabilidade que o corpo hídrico está sendo exposto pela forma de 

uso e ocupação da terra no perímetro urbano da cidade Boa Vista-RR em razão do 

aterro sanitário público estar localizado na área de influência da referida bacia.

Mecanismos de controle devem ser pensados para ordenar os usos na bacia do 

Auai Grande, caso contrário espera-se que ocorra o mesmo que aconteceu com a 

bacia do Grande, na qual segundo Menezes e Costa (2007) os impactos mais visíveis 

estão representados pelo aumento da poluição hídrica, assoreamento, ocupação 

predial em margens, e no leito dos cursos d’água, remoção de mata ciliar, erosão 

e queimadas, revelando uma urbanização desordenada, que transgride a legislação 

existente, e demonstra frágil intervenção governamental.

Considerando as dinâmicas urbanas e o crescimento populacional de Boa Vista, 

constata-se que áreas próximas aos cursos d’água foram e são ocupadas, corroborando 

para a extinção de muitas nascentes, localizadas em boa parte na zona oeste. 

As bacias hidrográficas são importantes unidades de diagnóstico ambiental, 

pois permitem que se vislumbre as inter-relações que ocorrem entre a natureza e 

a sociedade, tornando mais eficiente o planejamento ambiental na cidade, desde 

que esta relação seja considerada como indissociável e imprescindível para que o 

uso do solo e a ocupação urbana ocorram de forma a reduzir os impactos no espaço 

e minimize futuros impactos ambientais, como a extinção de mais nascentes que 

ainda estão presentes em Boa Vista.

Em termos de planejamento, espera-se que os apontamentos aqui realizados 

sejam um norte para que empreendimentos imobiliários (individuais ou 

empresariais) futuros, possam ser desenvolvidos em áreas adequadas e livres de 

problemas relacionados a inundações e alagamentos.



264

Para Boa Vista ter mais 30 anos de pleno desenvolvimento, relembrar o passado 

de forma constante e ter clareza de que a gestão da cidade no presente é satisfatória 

em alguns pontos e em outros não, torna-se tarefa do cotidiano, não somente dos 

gestores, mas da sociedade civil ordenar os usos e as ocupações com aparato espacial 

adequado para seu bem estar e sua reprodução.

Boa Vista 2048 tem potencial positivo para existir, desde que aspectos físicos e 

sociais sejam considerados no processo global e local de planejamento citadino no 

sentido de evitar que áreas de risco à inundação e com média e alta probabilidade 

de ocorrência de alagamentos sejam devidamente evitadas e ocupadas respeitando 

os limites ambientais das áreas, respectivamente. 

considerações finais: em princípio, longe do fim

O resgate histórico no concernente a temática do risco é um exercício 

que deve ser empreendido para que haja um nível ótimo de conhecimento da 

problemática analisada. Para a cidade de Boa Vista, percebeu-se que intervenções 

de cunho infraestrutural (aterro, drenagens, canalização, impermeabilização do 

solo) ao não considerar dinâmicas hidroclimatológicas e pedogeomorfológicas, 

subdimensionaram as áreas que seriam e/ou foram ocupadas, acarretando a gênese 

e/ou a intensificação de zonas de risco à inundação e a alagamento.

A planície de inundação do Rio Branco (principal drenagem da cidade) foi 

totalmente preenchida, e com a impossibilidade de escoamento, as águas ficaram 

acumuladas em seu transbordo, ocupando o leito maior e excepcional das principais 

drenagens. O evento de inundação assumiu proporções inesperadas, porém passíveis 

de serem previstas e mesmo de se trabalhar de forma a minimizar os impactos sobre 

a população, a qual sofreu principalmente com perdas materiais.

Entender as dinâmicas biofísicas e socioeconômicas foram e são fatores 

preponderantes na análise do risco a inundação e para a cidade de Boa Vista e 

a consideração de fatores regionais como pluviometria, hidrografia, formação 

geomorfológica (declividade e altimetria), e fatores externos como eventos ENOS 

associados a aspectos socioeconômicos (renda per capita, tipo de residência, escolaridade) 
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locais e regionais são a base para analisar como as inundações ocorrem, quais elementos 
contribuem para sua evolução e quais são os agentes sociais mais atingidos.

A consulta a bancos de dados governamentais nacionais como Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE) e Instituto Nacional de Pesquisas Espacias 
(INPE) são essenciais para obtenção de dados socioeconômicos e de geovisualização 
(imagens de satélite), respectivamente, bem como imagem de satélite em escala de 
detalhe (Landsat 8) obtidas do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) se 
constituem em importante instrumental para a construção de um mapeamento que 
forneceu apontamentos em escala de 1:200:000.

As análises integrando fatores biofísicos e socioeconômicos são essenciais para 
se montar um quadro geoespacial do risco a inundação na cidade de Boa Vista 
e apontar áreas potencialmente perigosas e socialmente vulneráveis, corroborando 
para situar espacialmente áreas propícias ao uso do solo e ocupação urbana.

Assim, o passado e o presente confluem para que haja um ordenamento espacial 
menos agressivo sobre as ocupações e usos urbanos futuros. Boa Vista 2048 será fruto 
de um planejamento continuo que atrele aspectos físicos e sociais e a participação 
efetiva da sociedade nas esferas decisórias de intervenção. A decisão sobre qual é ou 
será o melhor procedimento a ser adotado para lidar com os riscos vivenciados em 
Boa Vista em princípio demandam articulações políticas e sociais, as quais decorrem 
de rearranjos espaciais contínuos no tempo, ou seja, uma conclusão final e definitiva 
está longe de ser alcançada.
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Volvida uma década, o Encontro Nacional de Riscos, na sua 
XIV edição, regressou à Universidade de Coimbra. Depois de 
vários Encontros terem decorrido de Norte a Sul do território 
continental e no arquipélago da Madeira, o XIV Encontro, sobre 
“Risco de Cheias e Risco de Inundações Fluviais - Aprender 
com o Passado”, voltou a Coimbra para revisitar as cheias e 
inundações de 2001, que imprimiram um rasto de destruição em 
várias bacias hidrográficas nacionais, com destaque para a do 
rio Mondego, onde o rebentamento de vários diques, a jusante 
de Coimbra, provocou mais de uma centena de desalojados.

No decurso destas duas décadas, o risco de cheia e de inundação 
voltou a manifestar-se, com as inundações de janeiro e fevereiro 
de 2016 a causarem avultados prejuízos na área ribeirinha de 
Coimbra e, as de dezembro de 2019, a afetarem vastas áreas 
da planície aluvial do rio Mondego. Assim, diremos que o 
objetivo deste Encontro, à semelhança de outros anteriores, 
visou revisitar acontecimentos nefastos, para deles retirar os 
ensinamentos que podem transmitir e, assim, aprender com 
essa(s) experiência(s) do passado.

Para tal, neste Encontro colocaram-se os agentes de proteção 
civil, o órgão de gestão das bacias hidrográficas, a empresa 
de gestão da produção de energia da barragem da Aguieira e 
o Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso 
de Recursos, a discutir com a comunidade científica as causas e 
as consequências destes acontecimentos e, sobretudo, a refletir 
sobre os desafios que se colocam à gestão integrada desta bacia 
hidrográfica, no intuito de evitar/reduzir o risco de cheias e o 
consequente risco de inundações no Baixo Mondego.

A expectativa foi a de que, com o envolvimento e articulação 
de todos, se pudesse reduzir o risco de inundações no Baixo 
Mondego, através do aumento tanto da resiliência das 
comunidades, como das capacidades de antecipação e de 
resposta dos meios de prevenção e socorro em situação de crise. 
A publicação das intervenções proferidas durante este XIV ENR 
pretende contribuir para esse desiderato.
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