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António AmaroLuciano Lourenço A Educação para a Redução do Risco visa evitar ou, no mínimo, 
reduzir as consequências das plenas manifestações de riscos, ou 
seja, das Catástrofes. 

Deve iniciar-se com a formação dos docentes, designadamente ao 
nível do significado dos diferentes conceitos, da tomada de 
consciência e da percepção dos vários riscos, para que, depois, eles 
próprios sirvam de transmissores e de apoio à ação educativa, 
contribuindo para a consciencialização dos seus alunos e, através 
destes, da comunidade educativa e da sociedade em geral, sobre a 
importância da Educação para o Risco, uma vez que ela visa 
permitir o conhecimento e desenvolvimento de estratégias de 
prevenção e mitigação de riscos, no sentido da construção gradual 
de uma cultura de segurança e de resiliência. Por outro lado, 
procura aumentar a participação da sociedade na gestão de riscos 
resultantes de catástrofes. 

Este livro, ao reunir contributos não só de autores de diferentes 
nacionalidades, cujas realidades estão sujeitas a diferentes tipos e 
graus de riscos, mas também de diferentes áreas de investigação, 
cobre uma grande diversidade temática, desde questões sociais, 
decorrentes de diferentes vulnerabilidades, às psicológicas 
associadas à gestão das crises, após catástrofes, pelo que reúne 
diferentes abordagens que tratam de temas tão diversos como: 
aprendizagem social, corresponsabilidade, práticas inovadoras, 
experiênciase educação preventiva, entre outros e que apresentam 
diversas situações relativas a diferentes contextos de risco, as quais 
contribuem para aumentar a percepção da população que, por 
essa via, pode reduzir a exposição e, por conseguinte, a 
vulnerabilidade, tornando-se assim mais resiliente, objetivo 
último da Educação para a Redução do Risco.
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p R E fáC I O

A realização, em maio de 2017, de um Congresso Internacional de Riscos sobre a 
temática dos Riscos e Educação proporcionou uma rara oportunidade para a redação 
de textos alusivos a esta temática, ainda pouco conhecida, mas que sofreu um forte 
impulso neste Congresso, dada a excelente produção que ele suscitou e que foi capaz de 
alimentar não só um volume da revista Territorium, o n.º 25(II), que foi dedicado aos 
“Riscos e Educação”, mas também quatro tomos da série Estudos Cindínicos, o primeiro 
dos quais se dá agora à estampa, sob o título da “Educação para a Redução dos Riscos”.

O volume seguinte versará sobre aspetos metodológicos da análise de riscos, os 
quais serão descritos através de exemplos aplicados a estudos de caso. A terceira obra 
desta sequência diz respeito a um conjunto de riscos que se manifesta com grande 
frequência e que corresponde aos que podemos designar por hidrometeorológicos. 
O quarto livro, que se organizou em torno dos trabalhos apresentados ao Congres-
so, reúne um conjunto de contribuições que mostram a pluralidade existente na 
diversidade das possíveis manifestações de risco.

Mas, centrando-nos na educação para a redução do risco, diremos que se trata 
de uma publicação que só pecará pela sua edição tardia, na medida em que não tem 
havido grande investimento da parte dos governos na educação para os riscos e, por 
conseguinte, trata-se de uma área científica onde existem poucas obras publicadas.

No entanto, tal não significa que não deva ser considerada uma área prioritária, 
como tem ficado bem patente em várias manifestações de risco, não só no caso do 
risco sísmico, onde alguns países muito têm investido, com bons resultados, na 
educação para a redução dos danos provocados por este tipo de riscos, mas também 
em algumas das mais traumáticas e que só obtiveram sucesso porque a educação, 
que pressupõe o respeito e a obediência ao chefe, esteve presente. 

Para tal, será suficiente recordar duas situações mediáticas, que permitiram acom-
panhar em direto os respetivos salvamentos. O primeiro deles diz respeito a 33 mi-
neiros chilenos, que estiveram presos durante 69 dias numa mina, por nela terem 
ficado soterrados a 688 metros de profundidade, devido a um acidente ocorrido a 5 
de agosto de 2010. O outro, bem mais recente, refere-se a uma equipa de jovens fute-
bolistas, 12 crianças e o seu treinador, que participavam numa espécie de praxe, com 
o objetivo de caminharem até ao fim da gruta e aí gravarem os seus nomes nas rochas. 



Mas, quando pretendiam regressar, verificaram que as chuvas fortes que se fizeram 
sentir lhes bloquearam a saída e o grupo ficou preso no interior da gruta, na Tailândia, 
desde 23 de junho de 2018. Os últimos quatro rapazes a serem retirados, juntamente 
com o seu treinador, a 10 de julho de 2018, estiveram na gruta durante 18 dias. 

Não duvidamos que qualquer destas situações só foi coroada de sucesso, porque 
em qualquer destas situações de risco excepcional, a educação esteve presente.

Do mesmo modo, estamos convictos de que se tivesse havido investimento na 
educação para o risco de incêndio florestal, o panorama das manifestações deste ris-
co seria diferente, em primeiro lugar traduzido na redução do número de ignições, 
com tudo o que de positivo isso acarreta, e certamente também teria permitido 
reduzir o número de vítimas dos incêndios florestais registadas em Portugal, não só 
as dos ocorridos a 17 de junho e de 15 de outubro de 2017 ou, do mesmo modo, 
das verificadas nos incêndios da Grécia e, também não só as que na tarde de 23 de 
julho deste ano de 2018, afetaram a região de Ática, próxima de Atenas.

Com efeito, os investimentos na educação nem sempre são visíveis e muito 
menos, no imediato, no curto prazo que interessa aos decisores políticos, como 
nem seque é possível quantificar os resultados das muitas situações danosas que 
seriam evitado com esse investimento. Por outro lado, como essa demonstração não 
é evidente, os investimentos em educação, como muitos outros que deveriam ser 
realizados na prevenção dos riscos, acabam por não ser considerados prioritários e 
são sistematicamente adiados, acabando por não se realizar.

Esta obra não é propriamente um manual de educação para a redução dos vários 
tipos de risco, mas não deixa de apresentar diversas situações em diferentes contex-
tos de risco que contribuem para aumentar a percepção da população exposta, que 
assim pode reduzir a vulnerabilidade e tornar-se mais resiliente.

Por todas estas razões, os autores estão de parabéns pela colaboração que em-
prestaram para que este tomo fosse dado à estampa, sobretudo porque versa sobre 
um tema em que os estudos ainda não são muito abundantes.

Coimbra, 10 de junho de 2018

Luciano Lourenço
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O texto Science and Education for disaster risk reduction: the role of UNESCO, 

que abre esta obra, procura dar conta do papel desempenhado pela UNESCO e do 

valioso contributo que esta organização tem dado, tanto a nível mundial como, em 

particular, nos países mais desfavorecidos, para a Ciência e a Educação, na perspeti-

va e com o objetivo da redução do risco de catástrofes.

Posto isto, este volume surgiu precisamente em coerência com esta linha de pen-

samento, tendo-se organizado em torno dos contributos que a Ciência e a Educação 

têm produzido, tanto para a redução do risco de catástrofes, como para a redução 

das consequências das suas manifestações, e que foram apresentados no IV Con-

gresso Internacional de Riscos.

Deste modo, os dois textos seguintes são da área da psicologia. O primeiro deles 

é de autores brasileiros e versa sobre Psicologia das emergências e angústia pública: ques-

tionamentos teórico-práticos, pelo que trata de problemas candentes da sociedade atual, 

muitos dos quais se podem solucionar através da redução do risco, a qual, muitas vezes, 

se poderá conseguir através da educação. O seguinte, de autoras portuguesas, acerca 

de Contributos da investigação sobre bombeiros: o papel do apoio psicológico em situações 

potencialmente traumáticas, apresenta aspetos menos conhecidos de atividades que estes 

operacionais enfrentam nas missões de socorro e que nem sempre são fáceis de superar.

O capítulo seguinte, Riscos sociais e migrações: o cinema como promotor da edu-

cação para a multi/interculturalidade, situa-se no contexto das chamadas ciências 

sociais e humanas e versa sobre um tema muito atual, ainda pouco estudado dentro 

dos designados riscos antrópicos. Diz respeito, precisamente, a uma subdivisão des-

tes riscos, os chamados riscos sociais, que neste caso concreto estudam as migrações, 

aqui analisadas através do cinema, enquanto instrumento capaz de ser produtor da 

educação para a diversidade, na medida em que contribui para promover a franca 

convivência das muitas culturas existentes à superfície do globo. 

https://orcid.org/0000-0002-2017-0854
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Os dois textos seguintes dizem respeito aos riscos naturais, o primeiro mais 

numa perspetiva de educação, pois aborda o Ensino e aprendizagem a partir da análi-

se de uma situação meteorológica de risco máximo, enquanto que o segundo está mais 

voltado para a redução do risco, ao tratar de O plano de ação de emergência como 

ferramenta para redução dos riscos de desastres provocados por rupturas de barragens no 

Brasil e sua relação com os planos de contingência da defesa civil.

Acresce que a educação também nos pode ajudar tanto na forma como toma-

mos consciência e ou percepcionamos os riscos, pelo que no capítulo seguinte se 

dá conta de uma situação concreta de Percepção de risco em duas comunidades vul-

neráveis no estado do Espírito Santo: estudo de caso em Vila Velha e Vitória, como nos 

pode auxiliar no modo como consumimos oxigénio, daí que este tema seja tratado 

no texto dedicado ao Metabolismo e consumo de oxigénio numa perspetiva da educação 

para o risco.

A obra fecha com dois capítulos em que, respetivamente, se destaca não só a 

redução do risco, através da Comunicação e capacitação de comunidades resilientes ao 

risco, mas também a educação das comunidades escolares, como forma de alterar 

atitudes e comportamentos, que é demonstrada com a Espacialidade e percepção da 

cidade e do risco ambiental no contexto escolar.

Trata-se, pois, de um conjunto de dez capítulos, diferentes mas complemen-

tares, que envolvem um total de vinte e três autores, os quais, através de enqua-

dramentos mais teóricos e de apresentações de casos mais concretos, de natureza 

prática, aplicados a diferentes territórios e vários tipos de risco, descrevem e ilustram 

diversas situações em que a educação contribuiu para a redução do risco. 

Estamos certo de que os leitores encontrarão nesta obra motivos de sobra para se 

dedicarem à sua leitura e dela extraírem modelos que, depois, poderão aplicar tanto 

nos seus trabalhos de investigação, como nos contextos educativos em que venham 

a leccionar, pelo que bem merece ser conhecida e divulgada.
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Resumo: O objetivo da pesquisa é analisar o risco de desastres tecnológicos 

em pontes, sendo a Ponte de Igapó, Natal/RN, Brasil o objeto deste 

estudo. A pesquisa tratou da percepção dos usuários da ponte, fren-

te aos riscos de desastre na ponte, provenientes dos 26 anos sem 
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manutenção. A metodologia utilizada no trabalho teve como base 

trabalhos de percepção de riscos abordados por autores consagrados 

na temática estudada, aplicação de questionários de percepção com 

usuários e visita in loco para a constatação dos danos na estrutura da 

ponte. A pesquisa servirá de alerta a população para os riscos potencias 

causados pela falta de manutenção da estrutura e chamar atenção 

dos tomadores de decisão (Estado e União) para a implementação 

de um sistema de gestão de pontes que procedam reparos periódicos 

nas pontes do Rio Grande do Norte. 

 

palavras ‑chave: Desastre tecnológico, exposição ao risco, percepção do risco, 

Ponte de Igapó, Brasil.

abstract: The risk of technological disasters in bridges is analyzed and the 

Igapó Bridge in Natal/RN was used as a case study. The research 

examined the perception of the bridge’s users in view of the risk of 

a disaster occurring due to lack of maintenance for 26 years. The 

methodology used in this article is based on risk perception studies 

by established authors in the area, questionnaires on perception ap-

plied to users of the bridge, and an on-site visit to check for damage 

to the bridge structure. The research should serve as a warning to 

people about the potential risks caused by the lack of maintenance, 

and calls the attention of the decision makers (State and Union) 

to the implementation of a bridge management system that would 

undertake periodical repairs on bridges in Rio Grande do Norte.

Keywords: Technological disaster, exposure to risk, risk perception, Ponte de 

Igapó, Brazil.
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Introdução

A cidade de Natal, Rio Grande do Norte (Brasil), tem-se expandido em ambas 

as margens do rio Potengi, pelo que a construção de pontes tem constituído um 

verdadeiro imperativo. Uma das principais e a mais antiga, a Ponte de Igapó, apre-

senta evidente desgaste da sua estrutura, não sendo alvo de qualquer intervenção de 

fundo há cerca de 26 anos.

Esta ponte de concreto, construída em 1988, para dar vazão ao transporte de 

cargas e de pessoas, incorpora a grande rodovia BR 101, onde circula grande par-

te do tráfego do litoral nordestino brasileiro. O volume de tráfego diário é, por 

isso, bastante elevado, sendo constituído em grande parte por veículos pesados. 

O volume e tipo de tráfego aliado ao nítido desgaste da ponte constituem fatores 

agravantes de risco, aumentando a probabilidade de ruptura e colapso da estrutura.

A ocorrência de desastres tecnológicos devido à falta de manutenção e fiscaliza-

ção em grandes estruturas (antigas ou recentes) não é rara no Brasil. Pode-se citar, 

a título de exemplo, a ruptura da barragem de lamas residuais da atividade mineira 

em Mariana (Minas Gerais em 2016) e a queda da estrutura da ciclovia elevada no 

Rio de Janeiro durante os jogos olímpicos de 2016.

A existência desta realidade nacional, conjugada com os evidentes problemas 

estruturais da Ponte de Igapó, impôs a necessidade de elaboração de um estudo 

visando, numa primeira fase, mensurar o nível de percepção da população sobre 

a sua exposição ao risco de colapso da ponte. Para tal procedeu-se ao lançamento 

online de um questionário de cunho perceptivo com os usuários durante o período 

de 02/02/2017 a 13/02/2017, o qual foi respondido por 289 pessoas. O universo 

da amostral foi coletado predominantemente de estudantes e trabalhadores, com 

maior faixa etária entre 20 a 40 anos de idade, estes usuários do equipamento de 

estudado. Os resultados são inequívocos, com 99,7 % das pessoas a afirmar que 

acredita que não há qualquer tipo de manutenção periódica na estrutura da ponte; 

cerca de 78,9 % a relatar que não se sentem seguros ao cruzarem a ponte e 88,2 % 

a declarar que, em algum momento, já pensaram na possibilidade de desabamento 

da ponte. Além do questionário foi realizada visita in loco para ver o atual estado 

estrutural da ponte.
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Diante do cenário preocupante, esse trabalho buscará discutir as questões de 

desastres tecnológicos em pontes, em especial com um estudo de capo da Ponte de 

Igapó, Natal, Rio Grande do Norte. O objetivo é avaliar a percepção dos transeun-

tes da ponte frente à falta de manutenção da estrutura e quais as implicações disso, 

visto que a ponte é uma via central para a cidade do Natal. Esse trabalho será um 

elemento fundamental para a provocação do alerta a população para os riscos na 

ponte devido à falta de reparos. 

A fig. 1 apresenta o mapa de localização da Ponte de Igapó (legenda destaque em 

amarelo) sobre o estuário do rio Potengi, o que mostra a importância deste equipa-

mento como acesso entre a Zona Norte com as demais Zonas da cidade de Natal. 

Metodologia

Inicialmente a pesquisa deu-se por revisão bibliográfica da temática estudada. 

Fundamentou-se os estudos com base nos trabalhos de V. Yvette et al. (2007) e L. 

fig. 1 ‑ Mapa de Localização.
Fig. 1 - Localization Map.
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Q. Almeida (2010) que abordam a temática de risco, vulnerabilidade e exposição a 

desastres (N. J. A. Abreu et al., 2015) trazem o embasamento teórico das questões 

voltadas à percepção ao risco e (N. J. A. Santos et al., 2015) trazem a fenomenologia 

como um conceito filosófico para explicar a percepção aos riscos de desastres.

Foram consultadas reportagens de jornais sobre a ponte com o intuito de verifi-

car a preocupação dos usuários sobre a estrutura. Visto que havia efetivamente uma 

incomodo da população sobre a falta de manutenção à ponte, foi vista a necessidade 

de viabilizar esse estudo. Nesse sentido, veiculamos um questionário online através 

do Google Forms com 10 questões. O questionário foi respondido por 289 pessoas, 

entre os dias 2 ao dia 13 de fevereiro de 2017. 

Após isso, os dados foram tabulados e produziu-se gráficos à cerca da percepção 

dos transeuntes ao risco de desastre na Ponte de Igapó. Com base em dados dos 

órgãos públicos foi produzida cartografia sobre o fluxo diário de veículos na ponte. 

 A última etapa consistiu a inspeção de campo nas mesoestruturas e superestru-

turas da ponte, para verificar as patologias existentes. A inspeção de campo teve o 

auxílio logístico flúvio-marítimo da Capitania dos Portos/Marinha do Brasil que 

cedeu uma embarcação para a inspeção dos pilares da ponte. 

Ao verificar os danos dos pilares, consultamos os últimos laudos do DNIT – 

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte e CREA – Conselho Re-

gional de Engenharia e Agricultura e cruzamos as análises a fim de tirar uma con-

clusão sobre as estruturas da ponte. 

Mobilidade urbana na Ponte de Igapó, Natal, Rio Grande do Norte

Com o advento do automóvel, as cidades brasileiras tiveram em seu processo 

histórico de formação a cultura de adaptar seus espaços para atender a demanda 

crescente da frota. A partir disso, foram criadas políticas públicas para a construção 

de estradas, viadutos, túneis e pontes. 

Apesar dessa expansão do automóvel, o município de Natal ainda possui estra-

das de ferro que cortam o território da cidade. Isso se perpetua ao longo do tempo 

desde meados de 1950, quando o trem era utilizado como meio de transporte para 
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o escoamento da produção da cana-de-açúcar vinda do município de Ceará - Mirim 

e a da produção de sal trazida de Macau para o porto de Natal. 

Nesse caminho, se fazia necessário cruzar o Rio Potengi pela ponte de ferro. 

Construída em 1916 pela Cleveland Bridge LTDA e operada pela Rede Ferro-

viária Federal S.A, a ponte sofreu adaptação para comportar de maneira precá-

ria e perigosa o trânsito de veículos que já vinha crescendo ao longo do tempo 

ACP/MP (2013). 

Em virtude do crescimento da frota automobilística, a ponte de ferro já não 

dava conta de tamanho fluxo de carros. Nesse sentido, houve a necessidade da cons-

trução da segunda ponte ao lado da antiga ponte de ferro, buscando atender as 

novas demandas de mobilidade da época. 

Construída pelo governo do Estado do Rio Grande do Norte, na gestão do Mon-

senhor Walfredo Gurgel em parceria com a Rede Ferroviária Federal S.A. a segunda 

ponte sobre o Rio Potengi foi edificada com concreto armado. Batizada de Ponte 

Presidente Costa e Silva, inaugurada em 26 de setembro de 1970 (ACP/MP, 2013).

Com a intensificação cada vez maior do número de carros, houve a necessidade 

da construção da terceira ponte. Em 1988 na gestão do Governador Geraldo Melo. 

A terceira ponte foi construída pela construtora Ecocil S.A, após sua construção 

juntou-se a segunda criando um fluxo de sentido duplo mais a via férrea, dando a 

ponte um status de rodo-ferrovia. A ponte conta com 606 metros de extensão e 12,6 

de largura. É a principal via de acesso da Zona Norte e dos municípios vizinhos as 

demais Zonas de Natal (fot. 1)) (ACP/MP, 2013).

A ponte atende ao fluxo médio diário de 78 mil veículos dia, porém a estrutura 

foi feita para atender 60 mil veículos por dia STTU (2010). Além das viagens do 

trem sobre a ponte totalizando 13 viagens (CBTU, 2017). A ponte atende 37 linhas 

de ônibus urbanos e 14 inter-urbano. Muito embora não se tenha disponíveis os da-

dos, é sabido que a ponte atente o fluxo de ônibus que transportam os trabalhadores 

do polo industrial do município de Extremoz e também é uma via de transito de 

caminhões de lixo para o aterro sanitário de Ceará - Mirim, bem como trafego de 

caminhões tanques de combustíveis vindos da refinaria Clara Camarão para Natal. 

Com o passar dos anos o fluxo na ponte aumentou e, consequentemente, a 

estrutura que foi projetada para suportar determinada carga, hoje suporta cargas 

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Ecocil&action=edit&redlink=1
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acima dos limites iniciais da obra, o que coloca os transeuntes em um grau de 

exposição ao risco de um possível acidente tecnológico estrutural, caso não haja 

intervenções corretivas. 

Percepção ao risco de desastre

O risco é algo que está inerente a sociedade desde a pré-história, quando o homem 

saia para caças e meio ao ambiente natural ele era passível de sofre algum acidente ou 

até morrer (L. Q. Almeida, 2010). Ainda para o autor, com o advento da era moderna 

esses riscos acabaram sendo mais constantes no cotidiano das sociedades. Sejam eles 

riscos de assalto, riscos de atropelamentos ou riscos de contrair doenças. Nesse senti-

do, o risco está posto nas relações do homem com o ambiente que ele está inserido. 

Para M. Castro et al. (2005) o risco se enquadra em categorias; sejam de cunho 

ambiental, tecnológico, natural, social e biológico. Isso nos remete de a grande di-

mensão da variabilidade que se existem do emprego do risco. 

fot. 1 - Sobrevoo sobre o Rio Potengi (Fonte: Arquivo pessoal de João Batista M. Barbosa).
Photo 1 - View over the Potengi River (Source: Personal archive of João Batista M. Barbosa).
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L. Q. Almeida (2010) relata que risco está associado à percepção humana, 

na medida em que o homem com seu poder de percepção pode prever possíveis 

eventos desastrosos, os quais podem acarretar danos a determinado grupo que 

esteja sob vulnerabilidade. 

De acordo com M. Cardozo (2009), a percepção remete a um fenômeno de 

cunho psicológico, social e coletivo, visto que abarca os sentidos para a interpre-

tação de uma experiência vivida pelo sujeito. Porém, para este trabalho aborda-

remos o conceito de percepção a partir da perspectiva do risco. Logo, para P. M. 

Wiedemann (1993) a percepção ao risco tende a ser uma capacidade interpretati-

va de um possível evento à saúde ou a vida do sujeito ou de um grupo de indiví-

duos, cuja interpretação está pautada em experiências anteriores e a um possível 

fato futuro, essa habilidade possui subjetividade no sentido que há variações de 

convicções.  Ainda com o enfoque da percepção voltada ao risco, A. V. T.Whyte 

(1985) afirma que há um processo no qual os riscos são avaliados e compreendi-

dos de forma subjetiva. 

Diante dessa subjetividade, trazemos a fenomenologia para a discussão da per-

cepção aos desastres. Com base nos estudos de E. Husserl (1986) sobre o conheci-

mento humano (N. J. A. Santos et al., 2015) destacam a importância nos estudos 

no campo da capacidade de percepção do humano. 

Destacando que o indivíduo está em sintonia com sensações com o mundo 

físico. Isso permitirá que o indivíduo possa perceber previamente possíveis desastres 

por meio de sensações e percepções do seu cotidiano com o meio.

A temática de risco existe o conceito de vulnerabilidade, onde este e uma das 

variáveis para a propiciação do risco.  V. Yvette et al. (2007) afirma que o risco é uma 

função f(R) = P + V, P trata-se do processo do evento em potencial, V é a vulnera-

bilidade do individuo ou de um grupo. 

Nessa conceção, há o conceito de desastre que é o evento, o acontecimento. 

Para E. L. Quarantelli (1998) o desastre é um evento no espaço tempo, que é pós 

as condicionantes do perigo, que causa destruição e prejuízos materiais, humanos e 

ambientais, o qual é ocasionado pelo perigo e a falta da capacidade da comunidade 

de lidar com a situação. 
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Desastres tecnológicos em pontes

Para alguns teóricos como R. R. Lieber et al. (2005), o desastre tecnológico se 

torna presente devido ao uso do conhecimento científico. Ainda para os autores a 

palavra “técnico” “deriva-se do grego tekhnikós, que tem equivalência latina “ars” 

isso vem nos mostrar epistemologicamente que a técnica é uma arte de um sujeito, 

cujas habilidades podem construir edificações de grande porte. Porém, caso a perí-

cia da técnica falhe e a edificação venha a ruir, o desastre se torna técnico pelo uso da 

técnica mal empregada pelo sujeito. Apesar dos desastres tecnológicos terem varia-

ções de grau e magnitude, os danos sempre superam o intelecto técnico empregado 

na construção da estrutura. 

Se tratando de desastres tecnológicos estruturais, aqui nos lembramos do caso 

que mais marcou a sociedade mundial, na temática de desastres em ponte. Foi o 

caso do estado do Mississipi nos EUA, o qual a ponte sobre o rio que dar nome ao 

estado veio a desabar, causando a morte de dez pessoas e mais de sessenta feridos (J. 

A. P. Vitorio, 2008).

Mas no Brasil também houve alguns casos como, por exemplo: o desabamento 

da ponte no Bairro Aerolândia, em Fortaleza em 2016, a queda do viaduto em Belo 

Horizontes - MG em 2014 e o desabamento da ciclovia elevada no Rio de Janeiro 

em 2016. De acordo com J. A. P. Vitorio (2008), a ponte sobre a represa de Capivari 

na rodovia Regis Bitencourt veio a desabar. A ponte dos Remédios sobre o Rio Tietê 

não desabou, mas sua estrutura entrou em colapso e 1997. O mais recente desastre 

tecnológico em pontes foi na Itália na autoestrada A14, na cidade de Camerano, 

na província de Ancona, em março de 2017, originando duas mortes. E o desastre 

de cunho tecnológico de grande magnitude que comoveu o Brasil, foi o desastre do 

Rio Doce no estado Mineiro, o qual a barragem de rejeitos da mineradora Samarco 

rompeu deixando toda a bacia destruída e contaminada. 

Os casos apresentados mostram que há fragilidade no tratamento da preven-

ção de desastres tecnológicos no Brasil, em especial na gestão de pontes em alguns 

estados do país. Segundo J. A. P. Vitorio (2007), apenas o estado de Pernambuco 

apresentou falhas estruturais em 18 pontes de sua malha rodoviária. Isso nos mos-

tra que a falta de manutenção somada como o tempo e o aumento de sobrecargas 
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sobre as superestruturas, mesoestruturas e infraestruturais, causas possíveis patolo-

gias estruturais. Além do agravante dos agentes climáticos como vento, umidade, 

gradiente de temperatura, dinâmicas fluvio-marinhas que aumentam ainda mais a 

vulnerabilidade nas estruturas. 

Em Natal, RN, nosso objeto de estudo é a Ponte de Igapó tendo em vista a 

preocupação com a vulnerabilidade estrutural e a exposição dos transeuntes ao risco 

de um possível colapso caso não haja medidas mitigadoras. 

Vulnerabilidade estrutural da Ponte de Igapó

Com avanço da ciência no mundo, foram criadas algumas correntes para siste-

matizar conceitualmente os agravamentos de possíveis ações de instabilidade socio-

ambiental que podem (e poderia) ocorrer na sociedade. 

Para que a discussão fique mais clara é preciso saber alguns conceitos chaves 

sobre vulnerabilidade. Para Almeida (2011), o termo vulnerabilidade remete em seu 

arcabouço alguns outros termos chaves que tem co-relação com a temática.  Como 

resiliência, adaptação, insegurança, ajustamento, exposição e susceptibilidade. São 

termos que ajudam a nortear o entendimento se o que há na área do estudo são 

riscos ou vulnerabilidades configuradas com outros termos. 

A vulnerabilidade de um objeto, seja ele humano ou não, traz sinais de um 

evento que venha a acontecer. Segundo P. Blakie et al. (1994), trata-se do processo 

de entendimento de uma sociedade em poder discernir a capacidade de se precaver, 

adaptar, resistir, mitigar os possíveis danos em curso.  

Nesse sentido, se tratando de estruturas de pontes, há um limite de tempo até a 

estrutura entrar em colapso, caso não haja intervenções. No Brasil há uma cultura 

política de se criar grandes obras e não se fazer a manutenção. Talvez seja pela falta de 

interesse dos gestores públicos, ou por achar que como as pontes são grandes estrutu-

ras, elas não podem vir a se deteriorar com o tempo devido ao seu porte e robustez.

Porém, qualquer que seja a obra ela necessita de reparos periódicos para que a estru-

tura se mantenha dentro dos padrões exigidos, a fim de que a vulnerabilidade tanto da 

estrutural como a exposição das pessoas ao risco de desastre tecnológico sejam menores. 
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A ação de agentes ambientais e climáticos como variação de marés, gradiente de 

temperatura, umidade fragilizam a estruturas da Ponte de Igapó, atrelado a isso se 

tem a pressão de cargas das estruturas, que hoje atende um gabarito maior de carros 

do que no projeto inicial. Nesse sentido, a Ponte de Igapó carece de reparos para que 

sua estrutura não de fragilize ainda mais.

Segundo laudos de uma empresa contratada pelo DNIT- Departamento Nacio-

nal de Infraestrutura de Transportes, Maia Melo Engenharia LTDA (2012) alguns 

blocos apresentaram em suas estacas sinais de oxidação. É possível perceber em cam-

po que há avarias nas mesoestruturas, superestruturas, nas estacas da infraestrutura 

e nos guarda corpos da ponte.

A Tabela I expõe claramente que após 26 anos de operação da Ponte de Igapó, 

há processos de corrosão das estacas dos blocos da ponte. Isso condis mais uma vez 

a preocupação com a vulnerabilidade da estrutura as ações endógenas e exógenas 

da dinâmica natural. Ao fazer a comparação dessa classificação acima, com a visita 

em campo, podemos constatar que existem danos nas estacas de fundação da ponte, 

como mostra o relatório do DNIT, bem como avarias nas mesoestruturas e superes-

truturas da ponte. As quais foram constadas in loco, abordadas com ilustrações no 

próximo capitulo deste trabalho. 

Visto isso, constatou-se que os riscos de um possível desastre tecnológico estru-

tural na Ponte de Igapó (caso não haja reparos) colocam as pessoas que utilizam a 

ponte em situação vulnerável ao expô-las a precariedade estrutural da edificação. 

Ao apresentar essa tabela é notório tamanho desgaste na infreestrutura da ponte, 

elevando o grau de risco de normal para atenção e caso não seja feita nenhuma 

intervenção a fundo o grau de risco poderá se elevar para alerta. Nesse sentido, após 

26 anos sem manutenção é preciso que esse equipamento receba reparos dada sua 

importância para a Grande Natal.

A partir do levantamento de dados primários com os usuários da Ponte Igapó 

constatou-se que há uma preocupação por parte dos transeuntes da falta de ma-

nutenção do equipamento. Segundo uma matéria veiculada pelo Jornal Fala RN 

(2016) relata que o Engenheiro civil e ouvidor do Conselho Regional de Enge-

nharia e Agronomia do Rio Grande do Norte (CREA-RN), Eunélio Silva, afirma 

que a estrutura da Ponte de Igapó carece de reforma, visto que cada ano que passa 
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aumenta o risco de desabamento: “Há três ou quatro anos fiz uma vistoria no local e 

fiquei muito preocupado. Na época já achei a estrutura bastante deteriorada, imagine 

hoje” Jornal Fala RN, por Engenheiro Eunélio Silva (2016).

TABELA I - Patologias estruturais nas estacas da Ponte de Igapó, Natal/RN.
Table I - Structural pathologies in the piles of Igapó Bridge, Natal/RN.

sentido avaria diâmetro
(cm) Localização

Norte/Igapó 1 Furo por corrosão 20 20 cm do engaste superior

Norte/Igapó 3 Furos por corrosão 20x15, 3, 8 20 cm do engaste superior

Sul/Natal 3 Furos irregulares por corrosão 10, 10, 2 A 1 m do engaste superior

Sul/Natal 1 Furo por corrosão 30x10 A 80 cm do engaste superior

Sul/Natal 1 Furo por corrosão 15 A 90 cm do engaste superior 

Sul/Natal 1 Furo por corrosão 25 A 1,50 m do engaste superior

Norte/Igapó 1 Furo por corrosão 15 20 cm do engaste superior

Norte/Igapó 2 furos por corrosão 30, 13 A 20 cm e 2,70 m do engaste superior

Norte/Igapó 2 furos por corrosão 15, 10 A 50 com e 1,70 m do engaste superior

Sul/Natal 1 Furo por corrosão 30x40  A 1m do engaste superior

Sul/Natal 1 Furo por corrosão 35 A 2m do engaste superior

Sul/Natal 1 Furo por corrosão 14 A 1m do engaste superior

Sul/Natal 1 furo por corrosão 30x50 A 1,30 m 

Sul/Natal 1 Furo por corrosão 11 A 40 cm  do engaste superior

Sul/Natal 1 Furo por corrosão 20 A 1,10 m do engaste superior

Sul/Natal 1 Furo por corrosão 18 A 1,50 do engaste superior

Norte/Igapó 1 Furo por corrosão 40x20 A 2 m do engaste do superior

Sul/Natal 1 Furo por corrosão 18 A 1,20 m do engaste superior

Sul/Natal 1 Furo por corrosão 40x5 A 50 cm do engaste superior

Sul/Natal 1 Furo por corrosão 35  A 1m do engaste superior

Sul/Natal 3 Furos por corrosão 30x20, 2, 2 A 3 cm e 1 m do engaste superior

Fonte: Elaboração do Autor com base no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, 2012.
Source: compiled by the authors based on the National Department of Transportation Infrastructure, 2012.
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discussão dos dados

Entre os dias 2 e 13 de fevereiro de 2017, através do Google Forms, veiculamos um 

questionário de cunho perceptivo (por parte dos usuários) a exposição ao risco de desas-

tre na Ponte de Igapó. Contendo 10 perguntas, o questionário deteve uma boa aceitação 

do público alvo (usuários da ponte) que totalizou 289 questionários respondidos. 

Após a compilação das respostas foram produzidos gráficos para melhor visualiza-

ção das respostas dos transeuntes da ponte de Igapó. Os gráficos irão permitir a análise 

quanti-qualitativa da percepção dos usuários da ponte que responderam o questionário

Na fig. 2 é possível perceber que pela nossa amostra a faixa etária dos usuários 

são pessoas que variam na faixa dos 20 anos. Totalizando 104 pessoas entre 20 – 24 

anos e 76 pessoas entre 25 – 29 anos. 

Na fig. 3 constatou-se que a grande maioria dos questionados, cerca de 56 %, 

residem na Zona Norte de Natal, isso mostra a importância da ponte para o fluxo 

de pessoa, sendo ela o elo principal que liga a Zona Norte e os municípios vizinhos 

as demais zonas da cidade. 

A fig. 4 acima denota que dos questionados, 59 % cruzam a Ponte de Igapó por 

meio de ônibus urbano, seguido de carro com 33 %. O gráfico não apresenta, mas, 

há um grande fluxo via trem na ponte. Hoje com cerca de 13 viagens diariamente 

sobre a estrutura. Segundo a CBTU (2017).

A fig. 5 apresenta a percepção dos usuários da Ponte de Igapó a sensação de vulne-

rabilidade, a qual, 79 % dos questionados se sentem seguros ao cruzarem a Ponte. Isso 

mostra que a população se sente vulnerável ao risco de um possível desastre na ponte.

A fig. 6 tem sua decisão unânime por parte da percepção dos usuários da ponte, 

sobre se há manutenção na ponte de Igapó. 100 % dos questionados acreditam que 

não há nenhum tipo de manutenção na ponte. Apesar desta percepção ser mera-

mente empírica, o consenso é atestado por pareceres do DNIT que confirmam que 

não há manutenção da estrutura há 26 anos.

A fig. 7 chama atenção pelo fato das pessoas que utilizam a ponte acham que ela 

pode cair. 88 % dos questionados responderam que já pensaram na possibilidade 

de desabamento da ponte. Isso remete ao fato das pessoas saberem, mesmo que de 

modo empírico, que a ponte não passa por uma reforma há muito tempo.  
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fig. 2 - Distribuição etária dos usuários da Ponte.
Fig. 2 - Age range of Bridge users.

fig. 3 - Lugares de origem dos usuários da Ponte de Igapó.
Fig. 3 - Places of origin of users of Igapó Bridge.

fig. 4 ‑ Fluxo de veículos.
Fig. 4 - Vehicle Flow.
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fig. 5 ‑ Percepção ao risco.
Fig. 5 - Risk Perception.

fig. 6 - Percepção a reparos na ponte.
Fig. 6 - Perception of bridge repairs.

fig. 7 ‑ Percepção dos transeuntes acerca da possibilidade de desabamento da Ponte de Igapó.
Fig. 7 - Perception of bridge users about possibility of Igapó Bridge collapse.
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A informação da fig. 8 é atestada pelas figuras 2 e 3 os quais relatam a importância 

da ponte de Igapó como meio de ligação da cidade. A fig. 8 apresenta que 80 % das 

pessoas seriam prejudicadas em uma possível interdição da ponte. Então percebemos 

a importância dessa edificação para o fluxo de pessoas e mercadorias na cidade. 

Diante das informações pesquisadas na bibliografia e nos laudos técnicos do 

CREA e do DNIT, atrelado a percepção ao risco de um possível desastre na ponte 

de Igapó, foi realizada uma inspeção in loco para comprovarmos que havia fragili-

dade na estrutura da ponte, que vem sem manutenção há anos. Ao checarmos em 

baixo da ponte atestamos que havia avarias em parte da estrutura da ponte. Cons-

tatamos em campo que a preocupação da população é retratada pela percepção ao 

risco de desastre na ponte, em decorrência da falta de manutenção das estruturas. 

As avarias encontradas em campo estão presentes em parte de toda a ponte, o 

que nos chama mais atenção é o maior desgaste do vão da ponte no sentindo Zona 

Norte – Centro, que é o vão mais antigo da ponte. Nesse vão encontramos a grande 

maioria das avarias da estrutura. 

Foram encontradas avarias nas mesoestruturas, superestruturas e nos guarda cor-

pos da ponte, os quais apresentaram oxidação, desagregação e perfuração do concreto 

armado, deixando à mostra as ferragens da estrutura. A dinâmica de maré e os agentes 

intempéricos do meio são em grande parte os responsáveis pela corrosão das ferragens 

da estrutura da ponte. Porém, tem o agravante da falta de manutenção da ponte. A 

falta de um Sistema de Gestão de ponte no estado (coma aquisição de dados perió-

fig. 8 ‑ Prejuízo de um possível evento na ponte.
Fig. 8 - Damage from a possible event in the bridge.
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dicos sobre a estrutura, capacitação de corpo técnico para vistorias e reparos, estudos 

geotécnicos e aquisição de um banco de dados) torna a exposição ao risco na ponte de 

Igapó ainda maior, e após 26 anos sem manutenção o sentimento de medo por parte 

dos usuários da ponte, fica explicito nos gráficos acima discutidos. 

A fot. 2 apresenta as patologias nas superestruturas da ponte, as quais mostram 

visivelmente o grau de desagregação de concreto permitindo maior oxidação das 

ferragens descobertas.  Na figura os círculos vermelhos indicam a desagregação do 

concreto e a seta vermelha as ferragens a mostra. 

fot. 2 ‑ Avarias nas superestruturas da Ponte de Igapó (Fonte: Autores em 23/03/2017).
Photo 2 - Deterioration in Igapó bridge superstructure (Source: Authors on 23/03/2017).

As fot.'s 3 e 4 trazem o alto grau patológico estrutural nas mesoestruturas da 

ponte. Os círculos e setas vermelhas indicam as avarias na edificação, com altos ní-

veis de oxidação das ferragens de armação do concreto e desagregação do concreto.  

fot. 3 ‑ Avarias nas mesoestrutuas da Ponte de Igapó (Fonte: Autores em 23/03/2017)
Photo 3 - Deterioration in Igapó bridge mesostructure (Source: Authors on 23/03/2017).
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A fot. 5 apresenta as avarias nos encontros das superestruturas da ponte, as quais 

apresentam desgaste e oxidação do concreto e das ferragens, indicadas pelos círculos 

na figura. 

A fot. 6 remete ao desgaste do concreto com aparecimento das armações de 

ferro nos guarda corpo da ponte, indicadas pelas setas vermelhas.

A fot. 7 remete a oxidação do concreto nas mesoestruturas, indicadas por círcu-

los e setas vermelhas. 

A hipótese à cerca da percepção negativa sobre segurança no trafego de pessoas 

na ponte foi atestada com a inspeção de campo. As imagens das avarias nas supe-

restruturas, mesoestruturas, guarda corpo e nas estacas de fundações mostradas 

pelo laudo do DNIT validam e justificam a preocupação das pessoas que cruzam a 

fot. 4 ‑ Avarias nas mesoestrutuas da Ponte de Igapó (Fonte: Autores em 23/03/2017).
Photo 4 - Deterioration in Igapó bridge mesostructure (Source: Authors on 23/03/2017).

fot. 5 ‑ Avaria nas juntas da ponte (Fonte: Autores em 23/03/2017).
Photo  5 - Deterioration in bridge joints (Source: Authors on 23/03/2017).
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fot. 6 ‑ Avaria nos guarda corpo da Ponte de Igapó (Fonte: Autores em 23/03/2017).
Photo 6 - Deterioration in Igapó bridge guardrails (Source: Authors on 23/03/2017).

fot. 7 ‑ Oxidação do concreto nas mesoestruturas (Fonte: Autores em 23/03/2017).
Photo 7 - Oxidation of concrete in mesostructure (Source: Authors on 23/03/2017).

ponte sobre o risco de um desastre caso não haja nenhuma intervenção do estado 

e união sobre as avarias.  Isso mostra o descaso sobre os equipamentos públicos, 

e a apreensão aumenta por se tratar de um equipamento de comporta fluxos de 

vidas ininterruptamente. 
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Conclusões

Diante dos resultados, com100 % das pessoas a afirmar que acredita que não há 

qualquer tipo de manutenção periódica na estrutura da ponte; cerca de 79 % a rela-

tar que não se sentem seguros ao cruzarem a ponte e 88 % a declarar que, em algum 

momento, já pensaram na possibilidade de desabamento da ponte, isso demonstra a 

preocupação das pessoas que usam diariamente a ponte de Igapó como meio de traves-

sia ao rio. Além os agravantes intempéricos que agem sobe a estrutura, as pessoas têm a 

consciência que o poder público negligencia os cuidados de reparos estruturais na ponte.

Visto isso, é de sublinhar a elevada consciência da população usuária da ponte 

relativamente à sua exposição ao perigo de ocorrência de um desastre (colapso total 

ou parcial da ponte) em virtude da falta de manutenção da estrutura. Esta percep-

ção da população para além de chamar a atenção para o problema, visa, sobretudo, 

pressionar as entidades políticas competentes para a necessidade da implementa-

ção de um sistema de gestão de pontes no estado do Rio Grande do Norte para a 

realização de inspeções, avaliações e necessárias reparações dessas edificações. Este 

sistema, que englobaria desde a aquisição de dados sobre o estado da estrutura, à 

realização de estudos geotécnicos e de tráfego ou ainda à intervenção qualificada 

quando necessário, constituiria uma mais-valia indiscutível na redução do risco a 

que os milhares de utilizadores da ponte estão expostos diariamente.

Nesse sentido, o sistema aqui proposto será um método para gerir melhor as es-

truturas das pontes no estado do Potiguar, a fim de evitar possíveis novos desastres. 

Com esse sistema poderão ser realizados reparos periódicos de menor custo, caso 

contrário a falta de reparos pode vir a causar um desastre causando maior oneração 

dos cofres públicos em uma grande reforma. 
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fot. 8 ‑ Inspeção de campo com apoio da Marinha do Brasil 
(Fonte: Autores em 23/03/2017)

Photo 8 - Field inspection with the support of the Brazilian Navy  
(Source: Authors on 23/03/2017).
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Uma vez terminada a leitura desta obra, e tendo em consideração o seu título, 

pode ficar a sensação de que os diferentes capítulos deveriam ter sido organizados de 

forma diferente. Nada mais certo, se a obra tivesse sido concebida para tratar o tema 

em apreço. Todavia, como não foi isso que sucedeu e, por conseguinte, se tivermos 

em conta que ela foi construída de forma inversa, ou seja, partiu da reunião de um 

conjunto de trabalhos que apresentavam uma certa afinidade temática e, através 

dela, procurou estabelecer um elo de ligação que se expressou no título da obra que 

os reúne, a sua publicação passa a fazer sentido.

No entanto, admitimos que poderiam existir outras alternativas e, porventura, al-

gumas delas até mais adequadas, mas porque entendemos que a “Educação”, apesar da 

sua importância para a “Redução do Risco”, tem sido um parente pobre no tratamento 

do tema e em matéria de prevenção de risco, preferirmos este título a outros, como 

forma de não só reforçar essa importância, mas também de alertar para a dimensão que, 

embora não lhe tem sido dada no passado, a educação deverá passar a ter no futuro, 

uma vez que muitas das nefastas consequências das manifestações de risco, poderão 

ser minimizadas, porventura até muito reduzidas e, algumas delas, mesmo evitadas, se 

previamente houver educação, no sentido de ensinar a preveni-las, bem como de ensinar 

a atuar e a autoproteger-se em caso de manifestação dos diferentes tipos de risco. Coisas 

simples que, se ensinadas e treinadas regularmente, poderão evitar males muito maiores.

Por isso, este livro, mais do que um manual de procedimentos, como o título à 

primeira vista poderá sugerir, ele apenas pretende dar um primeiro passo no sentido 

de alertar, através da apresentação de situações concretas e de diversas experiências 

vividas, para diferentes aspetos da vida quotidiana, designadamente atitudes e com-

portamentos que se forem alterados no desenrolar do dia-a-dia, podem contribuir 

decisivamente para a redução do risco.

Ora, se esse é o grande objetivo e se a educação pode ajudar a atingi-lo, justifica-

-se plenamente a publicação deste livro.
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A Educação para a Redução do Risco visa evitar ou, no mínimo, 
reduzir as consequências das plenas manifestações de riscos, ou 
seja, das Catástrofes. 

Deve iniciar-se com a formação dos docentes, designadamente 
ao nível do significado dos diferentes conceitos, da tomada de 
consciência e da percepção dos vários riscos, para que, depois, 
eles próprios sirvam de transmissores e de apoio à ação educativa, 
contribuindo para a consciencialização dos seus alunos e, através 
destes, da comunidade educativa e da sociedade em geral, sobre 
a importância da Educação para o Risco, uma vez que ela visa 
permitir o conhecimento e desenvolvimento de estratégias de 
prevenção e mitigação de riscos, no sentido da construção gradual 
de uma cultura de segurança e de resiliência. Por outro lado, 
procura aumentar a participação da sociedade na gestão de riscos 
resultantes de catástrofes. 

Este livro, ao reunir contributos não só de autores de diferentes 
nacionalidades, cujas realidades estão sujeitas a diferentes tipos e 
graus de riscos, mas também de diferentes áreas de investigação, 
cobre uma grande diversidade temática, desde questões sociais, 
decorrentes de diferentes vulnerabilidades, às psicológicas 
associadas à gestão das crises, após catástrofes, pelo que reúne 
diferentes abordagens que tratam de temas tão diversos como: 
aprendizagem social, corresponsabilidade, práticas inovadoras, 
experiências e educação preventiva, entre outros e que apresentam 
diversas situações relativas a diferentes contextos de risco, as quais 
contribuem para aumentar a percepção da população que, por essa 
via, pode reduzir a exposição e, por conseguinte, a vulnerabilidade, 
tornando-se assim mais resiliente, objetivo último da Educação para 
a Redução do Risco.
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