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Como o próprio título sugere, esta não é uma obra exaustiva sobre 
os diferentes tipos de análise de riscos, pois reúne uma série de 
estudos sobre de diferentes casos de riscos, em que preocupa 
descrever com suficiente detalhe, para cada um deles, a 
metodologia usada para analisar cada tipo de risco.

Ainda que, do ponto de vista metodológico, haja muitos aspetos 
comuns na análise dos diferentes tipos de risco, tal não significa 
que quando entramos na análise das caraterísticas concretas de 
determinado risco, não possam existir nuancespróprias, 
intrínsecas à sua especificidade, que merecem um tratamento 
particular.

Por isso, estamos convictos de que a edição desta obra será de 
grande utilidade para todos os investigadores que se dediquem às 
temáticas nela tratadas, uma vez que aqui poderão encontrar a 
metodologia que os ajudará a desenvolver a sua pesquisa e que 
poderá servir de suporte ao trabalho que pretendam realizar.
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p R E fáC I O

O IV Congresso Internacional de Riscos, realizado na cidade de Coimbra, 

em maio de 2017, deu origem a uma série de trabalhos científicos, alguns dos 

quais foram publicados sob a forma de artigos na revista Territorium, n.º 25 (II), 

dedicado ao tema “Riscos e Educação”. Os restantes trabalhos, que foram sub-

metidos e aceites para publicação, distribuem-se por quatro volumes da série de 

livros dedicada aos “Estudos Cindínicos” e que, como este tomo, versam sobre 

temas específicos.

A metodologia de “Análise de riscos” através de “Estudos de casos”, como o 

próprio nome indica, corresponde a uma obra de cariz didático, pois, através de 

doze diferentes estudos, dá conta de vários métodos de análise que, em função dos 

diversos tipos de risco abordados, podem ser usados não só para analisar o risco, 

mas também para gerir algumas das suas manifestações e, até, para mitigar as con-

sequências destas.

Como o próprio título sugere, esta não é uma obra exaustiva sobre os diferentes 

tipos de análise de riscos, pois trata-se de uma série de estudos de diferentes casos de 

riscos, que se preocupa em descrever, com suficiente detalhe, a metodologia que foi 

usada para analisar cada um desses vários tipos de risco.

Ainda que, do ponto de vista metodológico, haja muitos aspetos comuns na 

análise dos diferentes tipos de risco, tal não significa que quando entramos na aná-

lise das caraterísticas concretas de determinado risco, não possam existir nuances 

próprias, intrínsecas à sua especificidade, que mereçam um tratamento particular.

De facto, analisar riscos tão diferentes como o sísmico, ou o de movimentações 

em massa, ou aqueles que estão associados à vegetação, à precipitação e às condições 

climáticas ou, ainda, riscos industriais e ambientais, para referir apenas alguns dos 

que são abordados nesta obra, dá bem conta da diversidade dos aspetos que, como 

maior ou menor detalhe, podem ser tidos em conta na análise de riscos e, por con-

seguinte, da diversidade metodológica que será possível encontrar na sua análise, 

através dos exemplos apresentados neste volume.

Por isso, estamos convictos de que a edição desta obra será de grande utilidade 

para todos os investigadores que se dediquem às temáticas nela tratadas, uma vez 
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que aqui poderão encontrar a metodologia que os ajudará a desenvolver a sua pes-

quisa e que poderá servir de suporte ao trabalho que pretendem realizar.

Deste modo, por várias razões, justifica-se a publicação deste livro e a RISCOS 

sente-se orgulhosa de o poder incluir na sua Coleção sobre “Estudos Cindínicos”

Coimbra, 20 de julho de 2018

Luciano Lourenço
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Ainda que nem sempre os aspetos metodológicos sejam devidamente valoriza-

dos nos trabalhos científicos, o uso da metodologia adequada é fundamental não 

só para alcançar o objetivo proposto, mas também para o conseguir fazer com o 

mínimo dispêndio de tempo e de esforço, razões mais do que suficientes para que se 

lhe deva dedicar alguma atenção.

Ora, por essa razão e porque a metodologia para a análise de risco pode ser 

abordada sob várias perspetivas, nunca será por demais apresentar alguns exemplos 

desse tipo de abordagens.

Assim, nesta obra são divulgados vários exemplos de abordagens, através de di-

ferentes estudos de casos, que, entre outros, passam pela proposição de diversa me-

todologia, a qual poderá ser usada para fins variados, designadamente para: 

i. Gestão e mitigação do risco sísmico, desde a avaliação até ao planeamento 

de emergência; 

ii. Hierarquização de riscos de catástrofes, tendo por base um estudo compa-

rativo em Santos; 

iii. Delimitação de áreas de instabilidade em vertentes; 

iv. Emissão de alertas precoces para a humidade do solo no Brasil, usando 

dados de radar e de índices de vegetação; 

v. Verificação das condições climáticas e do uso da cobertura vegetal numa 

bacia hidrográfica no semiárido brasileiro, utilizando imagens Landsat; 

vi. Aplicação da transformada de ondeletas à precipitação do estado do Ma-

ranhão - Brasil; 

vii. Definição de limiares de precipitação responsáveis pela ocorrência desliza-

mentos na província de Gipuzkoa (País Basco); 

viii. Levantamento da profundidade, cor e textura de solos em áreas de risco a escor-

regamentos, com base no trabalho de campo em Ubatuba e Santos/SP , Brasil; 

https://orcid.org/0000-0002-2017-0854
mailto:luciano%40uc.pt?subject=
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ix. Avaliação de risco de exposição a nanopartículas fabricadas, através do mé-

todo de bandas de controlo;

x. Levantamento de riscos ambientais em sistemas de drenagem alterados pe-

los canais derivados multifuncionais;

xi. Aplicação de padrões abertos à gestão de risco, através de uma abordagem 

multidisciplinar;

xii. Avaliação e prevenção de riscos decorrentes de eventos meteorológicos ex-

tremos em Petrópolis, RJ - Brasil, através da análise e modelagem numérica 

da atmosfera.

A reunião deste conjunto de estudos permite mostrar a diversidade metodológi-

ca que pode ser aplicada à análise de riscos e, através dos estudos de casos apresenta-

dos, serve de exemplo para outros estudos que possam vir a ser desenvolvidos sobre 

os riscos aqui abordados.

Convicto de que este livro poderá ser útil a todos aqueles que se interessam 

pelos aspetos metodológicos que devem presidir à elaboração de estudos científi-

cos, a RISCOS também não teve dúvidas em o incluir na sua série sobre “Estudos 

Cindínicos”, na expectativa de que ele possa contribuir para ajudar a aumentar o 

conhecimento de quem nele vier procurar informação.

Que seja útil não sós aos investigadores, mas também  aos decisores, são os 

nossos votos! 
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Introdução

Este artigo, originário de pesquisas de doutorado, tem como objetivos apresen-

tar uma síntese de revisão bibliográfica sobre questões ambientais; analisar abor-

dagens multidisciplinares de padrões abertos e manejos adaptativos, baseados em 

ecossistemas e gestão de risco; apresentar relato de experiência de aplicação do mé-

todo Marisco – Manejo Adaptativo de Risco e Vulnerabilidades em Sítios de Con-

servação e avaliar os seus desdobramentos, a partir de informações coletadas sobre 

os biomas brasileiros.

A metodologia, de natureza qualitativa, fundamentou-se em literatura científi-

ca, debates e produção de conhecimentos, durante o ciclo experimental de oficinas 

em grupos operativos, formados por especialistas de diversas áreas. A construção das 

práticas coletivas e a formação dos campos epistêmicos foram realizadas de forma 

contínua e processual, favorecendo a aplicação do método Marisco. 

A vasta bibliografia e os ciclos de aprendizagem possibilitaram estabelecer nexos 

teóricos com a prática de gestão, visando à previsão e à prevenção de riscos nos ecos-

sistemas. Os resultados da aplicação teórico-metodológica e da formação de equipe 

multidisciplinar permitiram verificar que, a complexidade dos fenômenos naturais 

abstract: The article sets out the ideas of two didactic-geographic events: a 

series of lectures and debates, a theoretical basis including specific 

knowledge of environmental diagnosis and planning, open standard 

methodologies, and a series of experiments, with the application 

of MARISCO – Method for Adaptive Management of Risk and 

Vulnerability in Conservation Sites, with a multidisciplinary ap-

proach. It resulted in new research in Brazilian biomes, with the 

objective of identifying environmental risks and establishing criteria 

for conservation targets in ecosystems. 

 

Keywords: Planning, education, risk analysis and management, vulnerabilities 

- disaster prevention
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e antrópicos nas dinâmicas recentes dos ecossistemas, necessitam da eficiência do 

monitoramento, tanto nos processos diagnósticos, quanto nos prognósticos, nas 

análises de prevenções de catástrofes e na mitigação de suas consequências. 

A tomada de decisão – para uma gestão compartilhada, que não negligencie 

fatores de riscos, ameaças e estresses de eventos naturais, antrópicos e ambien-

tais – pode gerar mudança de mentalidade e atitudes de superação, tornando 

possível aliar educação, planejamento e gestão de risco, como medidas de rea-

bilitação e recuperação de áreas degradadas. Principalmente, em decorrência da 

mudança de enfoque nas metodologias de conservação, com abordagens mais 

flexíveis e participação ampla das comunidades.

Em relação à estrutura, o texto é organizado em capítulos e subcapítulos temáticos, 

não numerados, mas sinalizados com títulos e subtítulos, como forma de encaminhamen-

to lógico da discussão da problemática e do relato de experiência. A intenção foi delimitar 

o marco teórico-metodológico, em duas dimensões analíticas mais abrangentes com suas 

ramificações específicas. A primeira apresenta elementos relevantes sobre os impactos que 

geraram crises ecológicas estruturais decorrentes do processo de globalização e da evolu-

ção dos sistemas de produção e consumo. A segunda propõe alternativas de intervenções 

preventivas e corretivas, como formas de enfrentamento dessas crises: educação ecológica, 

mapas mentais e suas representações, análise de sistemas ambientais, (re) definição de pai-

sagem e novas lógicas de (re) significação de planejamentos multidisciplinares.

Os elementos de síntese, tratados neste artigo, estão correlacionados à proble-

mática em discussão e à aplicação teórico-metodológica do método Marisco, que 

deram origem a novas pesquisas exploratórias sobre os biomas brasileiros.

Crises ambientais na sociedade de risco: desafios para a educação e gestão

 Cada vez mais, no mundo atual, é necessário pensar variadas formas de in-

tervir nos problemas decorrentes de riscos e impactos antrópicos que alteram o 

ambiente natural. Os efeitos são danosos e provocam o desequilíbrio dos serviços 

ecossistêmicos, da biodiversidade, dos diferentes sistemas ecológicos e da qualida-

de de vida no planeta, gerando crises ambientais estruturais.
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Sabe-se que, essas crises foram desencadeadas, a partir do sistema capitalista de 

produção e consumo, tendo em vista o uso exacerbado de tecnologias no processo 

de apropriação da Natureza. A esse respeito, Almeida et al. (1999) analisaram os 

efeitos da globalização, em relação às suas crises contrastantes.

Para os referidos autores, a questão ambiental, deveria “[...] se transformar em 

uma questão ideológica, frequentada pela ciência, pela política, pela filosofia e pela cul-

tura [...]”. Nessa abordagem, advertiram: “[...] é preciso considerar que as modificações 

naturais agora ocorrem aceleradas pelo forte impacto das modernas tecnologias  [...]”, 

pois “[...] a espécie humana tem contribuído decisivamente para coonestar a probabili-

dade de máxima entropia no sistema natural. A contradição entre o caminho biológico 

e o caminho natural da evolução humana tem provocado profundas modificações no 

planeta [...]” (Almeida et al. , 1999, p. 7).

Os autores analisaram os processos de evolução humana em relação às crises, 

no movimento histórico da transformação civilizatória. Sob a ótica do fenômeno 

ambientalista, explicaram que: 

“Não foi o aparecimento do homem que introduziu o fator de transfor-

mação na Natureza. Sem dúvida, a vida já na sua origem, organizou-se 

em populações, comunidades e ecossistemas, e estes se mantêm em contínua 

evolução, ou seja, desaparecem, constituem-se e se transformam. Portanto, 

a vida sempre esteve enfrentando crises. No entanto, a crise atual tem raiz 

antrópica e de proporções gigantescas, se comparadas àquelas crises natu-

rais pré-homínidas e até mesmo pré-industriais. [...] A crise ambiental 

da atualidade, entretanto, é conjuntural, planetária e, em muitos casos, 

irreversível” (Almeida et al., 1999, p. 8-9).  

A crise conjuntural, destacada pelos autores, associada ao modelo desenvolvi-

mentista de expansão-globalização, originou-se no final do século XIX e teve mo-

mento decisivo na década de 1950 do século XX, com a formação das corporações 

multinacionais. Essas gradualmente desvencilharam-se do controle estatal-nacional 

e se transformaram em agentes transnacionais. Nesse contexto globalizou-se o mer-

cado financeiro.
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No caso brasileiro, em relação aos aspectos socioambientais, Almeida et al. 

(1999, p. 10), utilizando-se dos “parâmetros agregados de recursos naturais/humanos 

e desenvolvimento econômico”, verificaram que o Brasil emergia, a partir da década 

de 1950, “como uma importante nação”, tanto do ponto de vista do PIB – Produto 

Interno Bruto, quanto em valor de exportação e em superávit comercial. O parque 

industrial brasileiro garantia elevado índice de autossuficiência, sendo o quinto país 

do mundo em território, com 32 % das florestas tropicais e a maior rede hidrográ-

fica navegável do mundo, além de ser o primeiro em biodiversidade. 

Apesar da expansão e da abundância de recursos naturais, os perigos do quadro 

socioambiental que se constituía no Brasil, apresentavam aspectos dramáticos, nos 

diferentes tipos de ecossistemas:  

“1. Ecossistemas urbanos – ocupação desordenada do solo, formação de 

dualidades socioeconômicas, indústrias poluentes, problemas de tratamento de 

água e lixo, problemas de esgoto sanitário, baixo nível de saúde e educação; 2. 

Ecossistemas rurais – alta natalidade no contingente sem terra, alta concentra-

ção fundiária, desmatamento, erosão, perda de solos, extrativismo predatório 

animal e vegetal, sobreexploração florestal, poluição e assoreamento de corpos 

hídricos, projetos energéticos e atividades mineradoras; 3. Ecossistemas naturais 

– eliminação, destruição, efeito de vizinhança, impacto sobre a biodiversidade, 

comprometimento da capacidade depurativa e regenerativa, desequilíbrio eco-

lógico” (Almeida et al., 1999, p. 12). 

O quadro degenerativo presente nos três ecossistemas, analisados por Almeida 

et al (1999) foi preocupante para o país, pois a devastação da Natureza compro-

meteu as estruturas e os processos ecológicos. Consequentemente, aumentou a 

probabilidade de riscos globais e ameaçou ainda mais, a qualidade de vida, nos dias 

atuais. Paradoxalmente, demandou-se uma postura crítica diante dos problemas 

ambientais, tendo em vista que o sistema natural foi submetido completamente, 

ao supersistema produtivo. Entretanto, a tomada de consciência sobre a crise am-

biental foi inevitável, já na década de 1970, tendo seu marco, na Eco92, realizada 

no Rio de Janeiro, Brasil.  
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O evento proporcionou a formação de alianças, em âmbito mundial, em bus-

ca de alternativas práticas de conservação. A propagação de ideias relacionadas 

aos impactos socioambientais e à conservação da Natureza, objetivou ações de 

intervenções corretivas e preventivas nos ecossistemas, fazendo parte das agendas 

de pesquisas nacionais e internacionais. Propostas coletivas, pautadas em reflexões 

sobre consciência ambiental e mudanças atitudinais, em relação à exploração de 

recursos naturais, educação ecológica nas escolas e ressignificação de planejamentos 

sob a ótica de gestão de riscos, foram tendências marcantes no final do século XX e 

persistem nos debates atuais.

Hutchison (2000) in “Educação ecológica: ideias sobre consciência ambiental” 

apresentou como ideia principal “[...] a de que destruimos os sistemas de vida e os 

processos ecológicos do planeta em tal nível que nossos modos atuais de vida não mais são 

viáveis” (Hutchison, 2000, p. 23). 

Com uma abordagem ecológica, em virtude de perturbações no sistema ecoló-

gico das comunidades bióticas e no ambiente global como um todo, foram enfati-

zados quatro fatores cruciais, do ponto de vista do impasse ambiental como uma 

crise da ecologia: “[...] aumento exponencial da população humana; degradação das 

terras, das comunidades florestais, das fontes de água e de outros mananciais aquáticos; 

destruição da camada de ozônio e mudanças climáticas; crescente escassez de recursos 

naturais e extinção das espécies [...]” (Hutchison, 2000, p. 23).

O autor analisou também, o impasse ambiental como uma crise da consciência. 

Explicou que os padrões de consumo excessivo e de degradação do ambiente têm suas 

raízes em suposições culturais específicas subjacentes às nossas relações com o mundo. 

Segundo ele, na raiz dessas suposições está uma “[...] visão materialista, racionalista e 

utilitária da Natureza que, em grande parte, ofereceu validação conceitual para o domínio 

humano sobre o mundo natural durante toda a era moderna [...]” (Hutchison, 2000, 

p.30). Essa visão, de impacto sobre as dimensões culturais, está imbuída ideologica-

mente, como metáforas básicas da mentalidade moderna de mundo industrial, nas 

ideias de tempo e progresso construídas a partir do reducionismo, da fragmentação 

e da compartimentalização da Natureza. Essa, concebida como recurso explorável. 

Hutchison (2000) ao tratar da temática sobre a consciência ambiental propôs 

a educação ecológica como uma pedagogia da possibilidade para o século XXI, em 
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uma visão de combate aos aspectos ecologicamente problemáticos do currículo e 

da escolarização, no sentido de avaliar suposições ideológicas subjacentes “[...] que 

informam a prática educacional e descrevem a filosofia educacional – conjunto de cren-

ças explícitas sobre a natureza do próprio processo educativo”. Essa “responde a questões 

relacionadas à finalidade da educação, ao papel da escola na sociedade e às nossas obri-

gações para com as gerações futuras [...]” (Hutchison, 2000, p. 39).  

Após examinar criticamente as três filosofias aplicadas à educação: “a tecnocrática, 

a progressista e a holística”, Hutchison (2000, p. 163) propôs uma mudança ecologica-

mente sensível da reforma educacional, nas escolas, marcada por uma transformação 

que partiria de uma “teoria antropocêntrica” para outra, “biocêntrica”, de mudança, tanto 

no nível de infraestrutura, que abordasse o impacto ambiental com usos de recursos 

naturais na sociedade e na escola, quanto no nível ideológico de reformas curriculares e 

disciplinas que confrontassem as visões exploradora e utilitária do mundo natural. E ain-

da “[...] as questões metodológicas de abordagens ecológicas do pensamento a ser defendido nas 

escolas, pois é imprescindível ao desenvolvimento de uma teoria sustentável [...]” (Hutchison, 

2000, p. 163). Segundo esse autor, é necessário: “[...] recuperar um modo humano autên-

tico de relação com o mundo natural e enfrentar de modo direto os desafios ecológicos com os 

quais nos deparamos atualmente[...]” (Hutchison, 2000, p. 164).

Das ideias inspiradoras da educação ecológica nas escolas às práticas de manejo 

sustentável em áreas protegidas, verificou-se a necessidade da criação de modelos, 

com fundamentação teórica e filosófica. Com essa finalidade, as teorias de sistemas 

complexos e as teorias dos ecossistemas possibilitaram a amplitude e a profundidade 

de conhecimentos que induziram análises de tendências e cenários futuros. Produ-

ziu-se maior conscientização e criticidade à emergência da conservação da Natureza, 

incluindo previsão de riscos e vulnerabilidades, plano adequado de monitoramento 

e análise de sistemas ambientais.

Da subjetividade à  análise de sistemas ambientais 

Perceber os problemas ambientais, no sentido de “[...] reencontrar a realidade do 

mundo-ambiente tal qual nós a vivemos concretamente e não tal como é figurada pela 
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racionalidade científica [...]”, como sugeriu Berque (1996, p. 34), é uma das possibili-

dades de mudança de mentalidade, no desenrolar das experiências culturais, vividas.

Nessa abordagem, as representações demonstradas nos mapas mentais propos-

tos por Gould e White (1974), que captaram realidades intersubjetivas no cotidiano 

das pessoas e coletividades, geraram mudança comportamental, pois os mapas men-

tais originaram-se de conhecimentos de problemas vividos. Entretanto, em escalas 

mais abrangentes, de imagens concebidas e construídas coletivamente, os mapas 

mentais tornam-se imprecisos, pois não fazem parte do mundo vivido. “[...] Numa 

escala global, mundial, as imagens da realidade são, na melhor das hipóteses, incomple-

tas” (Saarinen, 1979, p. 209). Ao serem projetadas para o mundo tornam-se distor-

cidas e limitadas, carecendo de conhecimentos reais. São representadas e veiculadas, 

com valores, intenções e preferências ideológicas diversas. 

Nesse contexto de análise, com o intuito de superar visões distorcidas da reali-

dade, em representações de sistemas complexos, sugere-se a inovação metodológica 

dos sistemas ambientais que “[...] representam entidades organizadas na superfície 

terrestre, de modo que a espacialidade se torna uma das suas características inerentes 

[...]”, como definiu Christofoletti (1999). De acordo com este autor, “[...] a orga-

nização desses sistemas vincula-se com a estruturação e funcionamento de (e entre) seus 

elementos, assim como resulta da dinâmica evolutiva. Em virtude da variedade de ele-

mentos componentes e dos fluxos de interação, constituem exemplos de sistemas complexos 

espaciais [...]” (Christofoletti, 1999, p.35). Em seus estudos, apresentou noções de 

ecossistemas e geossistemas. 

Para Christofoletti (1999) os ecossistemas “[...] correspondem aos sistemas am-

bientais biológicos, isto é, constituídos em função dos seres vivos e sob a perspectiva ecoló-

gica, enquanto os geossistemas correspondem aos sistemas ambientais para as sociedades 

humanas, sendo constituídos, mormente pelos elementos físicos e biológicos da natureza e 

analisados sob a perspectiva geográfica [...]” (Christofoletti, 1999, p.35). 

Vale a pena, apresentar de forma mais detalhada, suas explicações:

“[...] Partindo de referenciais distintos ambas focalizam categorias de fenô-

menos específicos, chamando atenção sobre aspectos estruturais, funcionais e di-

nâmicos para a compreensão dos ecossistemas e geossistemas. A primeira focaliza 
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as características das comunidades biológicas e seu habitat, enquanto a segunda 

refere-se à organização dos elementos físicos e biogeográficos no contexto espacial. 

Absorvendo os direcionamentos da abordagem sistêmica, as duas perspectivas pro-

duzem resultados que se combinam para a compreensão da complexidade dos siste-

mas, na análise das potencialidades dos recursos e na avaliação das transformações 

ocorridas na superfície terrestre, tendo como metas as práticas de manejo em face da 

sustentabilidade ambiental para a sociedade [...]” (Christofoletti, 1999, p. 35).

Ao propor a metodologia de análise de sistemas ambientais, Christofoletti 

(1999), orientou como primeira etapa fazer a caracterização da Ecologia e dos ecos-

sistemas. Como segunda fase, sugeriu versar sobre a definição “[...] de meio ambiente 

e expor roteiro pelo emaranhado das proposições a respeito das paisagens [...]”. Poste-

riormente, em função da análise aplicada aos fenômenos inerentes às Geociências, 

esclareceu que: “[...] precisar-se-á as características dos sistemas ambientais físicos (ou 

geossistemas). De modo complementar, focalizam-se a aplicação de abordagens holísticas 

e a temática dos impactos nas características ambientais” (Christofoletti, 1999, p. 35). 

O autor advertiu ainda, sobre a importância do contexto das diversas escalas de 

grandeza espacial e temporal, na análise dos sistemas ambientais. 

Da análise dos ecossistemas e geossistemas aos planejamentos ambientais, o es-

tudo da paisagem, encontra-se presente. A abordagem multiescalar de paisagem a 

concebe como um sistema complexo. Seu funcionamento é de natureza dinâmica 

e se esclarece por meio da apreensão da paisagem real que está na base do sistema, 

superposta pelas paisagens natural e antroponatural. Essa forma de conceber, trans-

cende a visão fotográfica estática e estética, de contemplação paisagística.

Nessa ótica, a paisagem passa a ser percebida, a partir de seus componentes es-

truturais diferentes, incluindo suas variações e possibilitando representações múlti-

plas, em uma visão holística integrada e em interação. Não é concebida, como uma 

soma de elementos, formando uma combinação de semelhanças e diferenças, por 

meio de códigos e convenções. 

A espacialização da paisagem, no contexto da superfície terrestre, delimitada 

por coordenadas geográficas, é um importante ponto de partida para a realização de 

diagnósticos e planejamentos de intervenção ambiental.
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Abordagem geográfica de paisagem e novas lógicas de (Re) significação de 

planejamentos 

Do ponto de vista geográfico, a paisagem pode ser percebida como formas 

(morfologia) ou concebida como processos (temporais e espaciais). Se, percebida 

como algo concreto, a exemplo de uma planície, pode ser cartografada em seus 

limites, como espaço absoluto (coordenadas geográficas). Nesse caso, a paisagem 

é georreferenciada. 

Quando a paisagem é uma construção subjetiva, apresenta-se agregada por ou-

tros valores, de acordo com a cultura ou afeto cultural. O sítio pode estar relacio-

nado à noção de posição, pois toma-se como referência, a estratégia geográfica de 

sua localização como “ente ou lugar” ideológico, sociocultural e político. Por isso, 

difícil de representar por meio de convenções, arbitrariamente matemáticas, de ge-

ometrização espacial.

A Geografia, uma das ciências a investigar a caracterização espacial de paisagens, 

é fonte de estudo da lógica das relações que se manifestam no espaço. Para a expli-

cação da lógica socioespacial, no contexto analítico que envolve relações de poder 

na comparação entre lugares, integra-se o significado de território, cuja noção está 

atrelada a outros elementos sociais como política, cultura, economia.

Associada à Ecologia, a paisagem pode ser explicada a partir da visão geoecológi-

ca. Assim, é compreendida em sua fusão integradora de elementos físicos, químicos, 

biológicos, correlacionados aos componentes fisiológicos e fisiográficos. Essa abor-

dagem, requer pelo menos, três tipos de análise: estrutural-morfológica; funcional; 

relacional. Essas análises geram conhecimentos que, espacializados em mapas te-

máticos, possibilitam representações de dados e informações referentes à vegetação, 

fauna, geologia, geomorfologia, pedologia, uso da terra, impactos ambientais, entre 

outros elementos da paisagem investigada. Nota-se que, a abrangência das análises 

fundamentam-se na multiescalaridade e na multidisciplinaridade.

Por meio de produtos cartográficos, torna-se possível identificar pressões, amea-

ças, riscos e vulnerabilidades ambientais, facilitando as análises diagnóstica e territo-

rial e conduzindo à elaboração de planejamentos mais eficientes. Com ações plane-

jadas, fundamentadas em conhecimentos geoecológicos e geocartográficos, torna-se 
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possível a criação de um conjunto de estratégias para a prática da conservação. Essa 

tomada de decisão está relacionada à gestão compartilhada e envolve a formação de 

equipes multidisciplinares. 

Apesar do determinismo social, burocrático e administrativo, que ainda prevale-

ce em alguns planejamentos e projetos ambientais, é possível redefinir uma atitude 

de superação de riscos na sociedade e nas paisagens sociais. 

Mendes (2015) apresentou uma análise histórica da noção de risco e esclareceu 

que “[...] o conceito de risco associado a uma probabilidade de ocorrência de um de-

terminado acontecimento e dos danos que o mesmo pode causar, e a sua incorporação 

nos estudos formais sobre prevenção e mitigação do risco só foi integralmente assumido 

nos anos 70 do século XX” (Mendes, 2015, p. 15-19). Em seus estudos verificou 

que, da noção do risco à sociedade do risco, as teorias evoluiram do ponto de vista 

sociológico e por isso, para compreender tais teorias, é preciso “[...] estudar e enten-

der as desigualdades associadas ao risco, e a forma como as sociedades contemporâneas 

estruturam a diferença social a partir da definição de populações em risco e de populações 

vulneráveis[...]” (Mendes, 2015, p. 19). 

Ao analisar uma diversidade de autores, no campo da Sociologia, Mendes 

(2015) identificou “[...] conceitos e classificação na análise de riscos naturais, riscos 

antrópicos de natureza tecnológica e riscos antrópicos de natureza social [...]” (Mendes, 

2015, p. 43-47).

As noções de paisagem geográfica, geoecológica e de risco, são relevantes para se 

pensar novas lógicas de intervenção e recuperação dos ecossistemas.  Na sociedade 

de risco, para realizar o diagnóstico de paisagens naturais ou antrópicas, torna-se 

urgente fazer uma perícia criteriosa, em relação à realidade. 

Diagnósticos da paisagem     

Os diagnósticos são ferramentas necessárias no ato de planejar. Têm como prin-

cipal tarefa, a investigação da condição de um meio físico, que é constituído de 

seus elementos estruturais e funcionais. A fase diagnóstica origina-se nas pesquisas 

exploratórias, para a verificação do grau de conservação e a vocação do ambiente, 
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após caracterização da área: com levantamento de campo e consolidação de infor-

mações. Nessa fase, são elaborados diagnósticos menos descritivos e mais analíticos, 

com integração de dados dos meios biótico e abiótico, para favorecer a conexão 

entre diagnóstico e planejamento. Cada vez mais, torna-se prioritário, a disposição 

para liderar equipes críticas que integram as inovações de conhecimentos técnico-

-científicos às experiências comunitárias, do espaço vivido. Atitudes integradas à 

comunidade facilitam o processo de reconhecimento da realidade e aprimoram o 

ato de planejar.

Os diagnósticos podem subsidiar planejamentos e ações estratégicas de manejo, 

mas precisam ser bem estruturados. Informações consistentes e bem consolidadas, 

na fase diagnóstica, incluem análises de valoração social, visibilidade de conserva-

ção de alvos, análise de conjuntura e capacidade de gestão. Diagnosticar é verificar 

as condições presentes. Planejar significa fazer projeções para ações futuras, envol-

vendo estimativas e previsões. Por isso, é necessário que se faça, além da diagnose 

ambiental, a avaliação de conflitos, probabilidades e riscos. Sob a ótica da gestão 

de risco, os diagnósticos são fundamentais, mas devem orientar propostas que al-

cancem horizontes mais amplos, pois as consequências dos impactos, verificadas no 

presente, são de grandes proporções.

Diagnósticos que orientem bons planos de ação transcendem as expectativas 

temporais e espaciais. É preciso lidar com outras escalas para superar expectativas. 

As ações de natureza econômica, política, social e cultural influenciam as visões 

contemporâneas sobre o ambiente. São pistas e referenciais importantes para o en-

frentamento de riscos e vulnerabilidades.   

Para além do diagnóstico de paisagem 

Os diagnósticos lidam com problemas reais e são construídos para erradicá-

-los, por meio dos planos de manejo. Quando se trata de manejos ou projetos am-

bientais de intervenção nos ecossistemas, os diagnósticos devem ser organizados a 

partir da avaliação ecológica e da análise de unidades paisagísticas. Nesses casos, os 

diagnósticos fazem sucessivas aproximações com a realidade, sobre a qual se quer 
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atuar. Planejamentos são intenções de intervenção, mediante reflexão crítica, sobre 

os alvos de conservação.

De acordo com D’Amico et al. (2013), no Planejamento para a Conservação de 

Áreas Protegidas: Um método para Desenvolver e Avaliar o Impacto de Estratégias 

Eficazes de Conservação da Biodiversidade, TNC – The Nature Conservancy (1999), 

os alvos de conservação são: 

“[...] elementos diferenciais da biodiversidade em um determinado sítio e os 

processos naturais que o mantêm, que serão o foco do planejamento para o sítio 

e para os quais serão desenvolvidas estratégias. O objetivo da identificação dos 

alvos é desenvolver uma lista curta e eficaz de espécies, comunidades ou sistemas 

ecológicos de grande escala, cuja proteção abrangerá toda a biodiversidade do 

sítio [...]” (D’Amico et al., 2013, p. 9).

Os sítios ou áreas de conservação, conforme definidos, envolvem os aspectos 

naturais. Por isso, precisam ser focalizados nos diagnósticos ambientais. O conhe-

cimento desses aspectos e suas interrelações influenciam a visão dos planejamentos. 

O PCA - Planejamento para a Conservação de Áreas; ou em inglês, conhecido 

como Conservation Action Plan (CAP) é “[...] uma metodologia criada e desenvolvida 

por The Nature Conservancy (TNC) e seus parceiros, para identificar prioridades de 

conservação em áreas importantes para a biodiversidade[ ...]” (Tarsicio, 2006, p. 3).

Um processo de PCA, como analisa Tarsicio (2006) “[...] pode servir como plano 

de manejo de uma área de proteção” e ser uma “[...] excelente ferramenta para monito-

rar e medir o sucesso em conservação” (Tarsicio, 2006, p. 4). Com o objetivo de cum-

prir missão de longo prazo e atingir metas, The Nature Conservancy “[...] desenvolveu 

um esquema de conservação integral chamado Conservação planejada ou desenho para 

a conservação”, sendo que “[...] constitui-se de quatro componentes fundamentais: esta-

belecimento de prioridades, desenvolvimento de estratégias, tomada de decisões e medida 

de sucesso” (Tarsicio, 2006, p. 5). 

Do ponto de vista legal, o plano de manejo que define ações específicas de 

intervenção nas Unidades de Conservação, estabelece diretrizes básicas que são re-

validadas constantemente, para ajustar-se às mudanças que ocorrem na realidade. 
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D’Amico et al. (2015), analisam os aspectos legais referentes ao plano de manejo, 

fundamentando-se nas referências da Lei 9.985, de 2000. 

De acordo com o SNUC – Sistema Nacional de Conservação da Natureza 

(2000), o plano de manejo é:

“[...] Documento Técnico mediante o qual, com fundamento nos 

objetivos gerais de uma Unidade de Conservação, se estabelece o seu 

zoneamento e as normas que devem presidir o uso da área e o mane-

jo dos recursos naturais, inclusive a implantação das estruturas físicas 

necessárias à gestão de Unidade” (Lei 9.985/2000 – Capítulo I, Art. 

2, Inciso XVII). 

Como é esclarecido, também, pelo SNUC (2000), na referida Lei 9.985, Capí-

tulo I. Art. 2, Inciso XVII, o plano de manejo não se restringe apenas à área delimi-

tada, mas avança para a vizinhança, na ZA – Zona de Amortecimento. 

Nessa zona, englobam-se as áreas dos municípios e suas respectivas atividades 

humanas, que estão sujeitas a normas e restrições específicas que regulamentam a 

ocupação e o uso dos recursos, com o propósito de minimizar impactos negativos.

O plano de manejo orienta também, normas específicas para os Corredores 

Ecológicos1. Esses corredores são definidos como porções de ecossistemas naturais 

ou seminaturais, ligados às Unidades de Conservação. Entre eles, ocorre o fluxo de 

genes e o movimento da biota. Esse processo natural facilita a dispersão de espécies 

e a recolonização de áreas degradadas, bem como a manutenção de populações que 

demandam para a sua sobrevivência, áreas com extensão maior, do que a extensão 

das unidades individuais.

Do ponto de vista teórico-prático, o plano de manejo, faz intervenções diretas 

nos ecossistemas. As ações são mediadas por equipe de governança e grupos de 

1 Informações extraídas do Capítulo I, Art. 2, Inciso XVIII da Lei 9.985, 2000. Essas foram ob-
tidas no documento elaborado por D’Amico et al. (2015) Lições aprendidas sobre Zoneamento 
em Unidades de Conservação e no seu entorno: comunidades de ensino e aprendizagem em 
Planejamento de Unidades de Conservação./ [WWF-Brasil] / [Escola Latino Americana de Áreas 
Protegidas – ELAP]. – Brasília: WWF-Brasil, 2015. 60 p.
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trabalho. Por isso, trata-se de uma gestão participativa e adaptativa, que combina 

ação e pesquisa, no intercâmbio de profissionais, com o olhar investigativo, sobre o 

mesmo valor a ser conservado. 

A gestão, nesse contexto, utiliza-se de projetos bem desenhados para a 

intervenção, pois na práxis, a integração entre o projeto, a gestão, o manejo propria-

mente dito e o monitoramento fortalecem a rede de conhecimentos, tornando-se 

mais eficiente. Nesse sentido, redirecionam-se as ações, fazem-se os ajustes necessá-

rios, adaptam-se a elementos novos, no processo cíclico e evolutivo de aprendiza-

gens e adaptação. O aprendizado é documentado e compartilhado.

A visão de planejamento, associada aos planos de manejo com metodologias 

multidisciplinares, permite avançar com práticas de intervenção, mais abertas.        

Essas práticas incluem nas equipes, profissionais externos e pessoas que trabalham 

com demanda social. Em um processo evolutivo de equipe, os planos de abordagem 

social transformam-se em ótimos projetos e permitem avaliar, com respostas críti-

cas, as intervenções e o monitoramento.

Metodologias de padrões abertos e métodos adaptativos na gestão 

A gestão ambiental, com foco na postura de uma gestão de risco, requer mu-

dança de comportamento em relação ao ambiente. Assim sendo, tem uma aproxi-

mação com a Psicologia Ambiental, campo de conhecimento voltado para o estudo 

das relações seres humanos-ambiente. Em uma perspectiva humana e psicológica, 

gestão ambiental é: 

 “[...] Ferramenta empresarial que incorpora os princípios do desenvolvimento 

sustentável no interior das organizações (públicas ou privadas), a partir de políticas 

e metas ambientais que contemplam tanto recursos humanos (trabalhadores e co-

munidades vizinhas) quanto recursos ambientais [...]” (Campos, 2011, p. 198). 

Segundo Campos (2011, p. 198), além do controle do impacto de suas ativi-

dades, “[...] a gestão ambiental deve estar alinhada com a legislação ambiental que 
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lhe corresponde, respeitar tais normas e, ao mesmo tempo, considerar o fator humano 

implicado neste processo [...]”. Para tornar exequível a gestão, para a prática da con-

servação da Natureza e com reflexos positivos para o bem-estar humano, torna-se 

fundamental repensar modelos voltados para ações mais participativas, envolvendo 

politicamente a comunidade civil.

O exercício de gestão, como prática em grupos, apoia-se na estruturação do 

raciocínio e do monitoramento de uma gestão adaptativa, diante da realidade, com-

plexa e conflituosa, do mundo atual. Exige-se bom senso dos gestores para criação 

de projetos coletivos, com propostas de intervenções contínuas e permanentes em 

escalas locais, ou globais, de demandas internacionais. 

As metodologias de padrões abertos seguem esse raciocínio, de manejos adapta-

tivos e associativos. Com foco para a conservação dos ecossistemas, essas metodo-

logias são operacionalizadas com escalas mais abrangentes. São adaptativas em seus 

processos de execução. 

O principal objetivo dessas metodologias é proteger os serviços ecossistêmicos que 

interferem nos ciclos de vida e fazer intervenções nos ambientes, já impactados. Por 

lidarem com riscos, vulnerabilidades, pressões e ameaças, a esfera de intermediação para 

aplicação dos padrões abertos é a gestão de risco e não, a gestão de planejamento, em si. 

O modelo operacional, de metodologias de padrões abertos, é sempre retroa-

limentado com novas intervenções, ao longo do processo de execução. Preenche 

lacunas e faz ajustes. É flexível e baseia-se em reconstruções. De acordo com as in-

formações extraídas em CPM2-Open-Stendards-version-2.0-portuguese (2007, p. 9), 

os componentes principais dos padrões abertos têm cinco passos que compreendem 

o ciclo da gestão de projetos. 

A estrutura básica desses passos gerais é amplamente utilizada na conservação e 

outros campos do conhecimento, onde se programam projetos, para o alcance de 

objetivos claramente definidos:

2 Essas informações foram extraídas do documento que contém a visão geral dos Padrões Abertos 
para a Prática da Conservação Versão 2.0 (2007), da Aliança para as Medidas de Conservação 
(Conservation Measures Partnerships – CMP). Como informado no próprio documento (2007, 
p. 4), “por fazer parte do processo de Gestão Adaptativa, os membros da CMP continuarão 
revisando-o e melhorando-o continuamente. Na página web da CMP (www.conservationme-
asures.org) poderá encontrar as versões mais atualizadas na medida em que forem elaboradas”. 

http://www.conservationmeasures.org
http://www.conservationmeasures.org
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“[...] 1. Conceitualize o que deseja alcançar no contexto onde está trabalhan-

do; 2. Planeje tanto as suas Ações como o Monitoramento; 3. Implemente tanto as 

suas Ações como o Monitoramento; 4. Analise seus dados e avalie a efetividade de 

suas atividades. Use todos os seus resultados para Adaptar seu projeto e elevar ao 

máximo o seu impacto; 5. Documente e Compartilhe seus resultados com públicos 

chave, externos e internos para promover o Aprendizado [...]” (CPM, 2007, p. 9).  

Os passos gerais que compõem a estrutura proposta demonstram o desenho 

do projeto, com lógicas de intervenções cíclicas e aprendizado contínuo, visando à 

troca de conhecimentos. É, portanto, multidisciplinar. 

Ao adotar uma prática multidisciplinar, os gestores precisam saber conceituar 

bem, “o que” desejam conservar (o alvo) e “o como” conservar (método, proce-

dimento), a partir da definição de um escopo geográfico ou temático. Assim, as 

intervenções nas áreas a serem conservadas, serão mais adequadas.

É aconselhável, estabelecer papéis e propor atribuições claras, para que os atores 

participantes do processo de gestão: assessorias, consultorias, equipes de governan-

ça, entre outras parcerias, ajam de forma cooperativa para programar o processo de 

execução. Assim, as equipes responsáveis por projetos e programas poderão ter êxito 

na aplicação de métodos adaptativos de gestão. 

Apresenta-se, a seguir, o método MARISCO, modelo exitoso de manejo adap-

tativo, que tem origem nas metodologias de padrões abertos.

Abordagem teórica do Método MARISCO – Manejo Adaptativo de Risco e 

Vulnerabilidade em Sítios de Conservação: breve histórico

Pierre Ibisch e Peter Hobson (2014), do Centre for Economics and Ecosystem 

Management, University Eberswalde, editaram um guia para a conservação da biodi-

versidade com base em ecossistemas mediante um enfoque de adaptação e resistên-

cia frente ao risco. O método Marisco, como os editores informaram, originou-se 

das experiências com os padrões abertos para a prática da conservação, abarcando 

diversas competências e atividades adicionais, incluindo análise espacial, análise 
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diagnóstica do ecossistema, avaliação mais exaustiva dos estresses, planejamento de 

cenários e definição de vulnerabilidade no manejo adaptativo da conservação. Sobre 

a origem e as experiências que constituíram a base para a criação do manual-guia, 

Ibisch e Hobson (2014), explicaram que:

“[...] A organização The Nature Conservancy (TNC) desenvolveu o enfoque 

Planejamento para a Conservação de Áreas (PCA) como um conjunto de normas 

e um marco para o planejamento sistemático da conservação adaptativa da natu-

reza. O PCA constitue a versão da TNC dos Padrões Abertos para a Prática de 

Conservação, formulados pela Aliança para as Medidas de Conservação (CMP, 

por suas siglas em inglês). Ambos os métodos compartem as mesmas característi-

cas: um incremento da participação e representação dos grupos de interesse; um 

enfoque multidisciplinar para a análise da situação e o planejamento estratégico; 

um processo com base na comunidade, aberto e transparente; um processo que não 

está limitado pela falta de conhecimento científico com base na evidência (sem 

esquecer-se de ter em conta o não conhecimento)” (Ibisch; Hobson, 2014, p. 9)3.

Foi destacado, ainda, que com esse trabalho: “se formulou o conceito de ma-

nejo de risco, que se integrou posteriormente no enfoque de manejo adaptativo. Os 

novos avanços neste âmbito incluiran trabalhos sobre a avaliação da vulnerabilida-

de das áreas protegidas mediante indicadores (com relação à mudança climática ou 

à mudança global)” (Ibisch; Hobson, 2014, p. 10)4. O referido manual, que foi 

3 Na fonte original, em espanhol, se lê: “[...] La organización The Nature Conservancy (TNC) desarrollo 
el enfoque Planificación para la Conservación de Áreas (PCA) como un conjunto de normas y um marco 
para la planificación sistemática de la conservación adaptativa de la naturaleza. La PCA constituye la 
versión de la TNC de los Estándares Abiertos para la Práctica de Conservación, formulados por la Alianza 
para las Medidas de Conservación (CMP, por sus siglas en inglés). Ambos métodos comparten las mismas 
características:  un incremento de la participación y representación de los grupos de interés;  un enfoque 
multidisciplinario para el análisis de la situación y la planificación estratégica;  un proceso basado en la 
comunidad, abierto y transparente;  un proceso que no está limitado por la falta de conocimiento científico 
basado en la evidencia (sin olvidarse de tener en cuenta el no conocimiento)” (Ibisch, Hobson,2014, p. 9) .

4 Na fonte original, em espanhol, se lê: “[...] con este trabajo se formuló el concepto de manejo del 
riesgo, que se integró posteriormente en el enfoque de manejo adaptativo. Los nuevos avances en este 
ámbito incluyeron trabajos sobre la evaluación de la vulnerabilidad de las áreas protegidas mediante 
indicadores (con relación al cambio climático o el cambio global” (Ibisch; Hobson, 2014, p. 10).
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editado em 2014, ofereceu a versão mais recente e comprovada da metodologia 

Marisco e “[...] tem como objetivo contribuir para melhorar a gestão da conservação 

em todo o mundo mediante a combinação dos benefícios que supõe o planejamento gra-

dual e sistemático da conservação adaptativa e a gestão do risco”. Mas, o objetivo do 

Marisco “... não é unicamente propor um processo de planejamento senão também pôr 

em prática os princípios da adaptação à mudança com base em ecossistemas, em todos os 

aspectos da gestão da conservação” (Ibisch; Hobson, 2014, p. 11)5. A totalidade do 

processo, na aplicação do método Marisco é de natureza complexa e compreende 

quatro fases. De acordo com Ibisch e Hobson (2014), as fases são:

“[...] Fase I, de preparação e conceitualização inicial, com o exercício 

da ADE - Análise Diagnóstica do Ecossistema, organização de informação 

disponível, definição geográfica do projeto e seleção de objetos de conserva-

ção, que abarquem objetos da biodiversidade como objetos do bem-estar 

humano, dependentes dos ecossistemas; Fase II, de Análise sistêmica da 

vulnerabilidade e do risco, com o objetivo de compreender a profundidade 

da situação dos objetos de conservação e identificar os estresses, ameaças e 

fatores contribuintes existentes e potenciais, pois todos esses elementos evo-

luem em função dos estados de criticalidade, à dinâmica e aos níveis de 

conhecimento e manejabilidade, estabelecendo-se a relação com as partes 

interessadas; Fase III: Avaliação integral, identificação de prioridades e 

formulação de estratégias, compreendendo análise de estratégias existentes e 

o desenvolvimento sistemático de novas estratégias que permitam melhorar 

de forma efetiva a funcionalidade dos objetos, a redução das ameaças e 

a prevenção ou mitigação da vulnerabilidade e o risco. Também inclui 

pautas que comprovem coerência e complementaridade das estratégias, e 

elaborar um plano de continuidade; Fase IV: Implementação + gestão do 

5 Na fonte original, em espanhol, se lê: “[...] Tiene como objetivo contribuir a mejorar la gestión de la 
conservación en todo el mundo mediante la combinación de los beneficios que supone la planificación 
gradual y sistemática de la conservación adaptativa y la gestión del riesgo” y “(...) no es únicamente 
proponer un proceso de planificación, sino también poner en práctica los principios de la adaptación 
al cambio basada en ecosistemas, en todos los aspectos  de la gestión de la conservación” (Ibisch; 
Hobson, 2014, p. 11). 
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(não) conhecimento, que abarca a implementação do plano estratégico e 

inclui a gestão estratégica do conhecimento e avaliação do processo de im-

plementação” (Ibisch; Hobson, 2014, p. 14-15).

O fluxograma do MARISCO (fig. 1) demonstra, de forma detalhada, as dife-

rentes fases de alimentação e retroalimentação do percurso metodológico. 

Com o método MARISCO6 a caracterização dos ecossistemas é feita de forma 

minuciosa e criteriosa, com agrupamento de fatores e avaliação situacional da biodi-

versidade, dos serviços ecossistêmicos e dos objetos do bem-estar humano.

6 É pertinente justificar que, a segunda parte do guia original, escrito em espanhol (de caráter 
técnico) elaborado por Ibisch e Hobson (2014, p. 44-170), onde se encontra a figura que ilustra 
o método Marisco e a síntese das fases citadas, há uma descrição detalhada, da metodologia para 
desenvolver o plano de manejo adaptativo, tomando-se em conta o risco e a vulnerabilidade.

fig. 1 ‑ MARISCO - Método de Gestão adaptativa de risco e vulnerabilidade em 
sítios de conservação (Fonte: Pierre & Hobson, 2014).

Fig. 1 - MARISCO - Method for adaptive management of risk and vulnerability in conserva-
tion sites (Source: Pierre & Hobson, 2014).
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Da fase diagnóstica às análises sistêmicas de sondagens mais aprofundadas, os 

fatores biofísicos, socioeconômicos, de governança, institucionais, espaciais são 

agrupados, estabelecendo-se prioridades, com descrição de pressões, ameaças e seus 

fatores contribuintes. Faz-se a previsão de cenários futuros, com as análises: sistê-

mica, de manejabilidade e conhecimento, envolvendo atores, revisão e validação.

O mapeamento no modelo de vulnerabilidade é pensado, a partir da viabili-

dade das estratégias e da visualização de suas relações sistêmicas. Formam-se redes 

de resultados, com estabelecimento de metas e objetivos, gerando o planejamento 

operativo com suas medidas de aplicação.

Sob a ótica da gestão, prevê-se a coerência global, para a viabilidade das estratégias, 

procedendo-se à revisão do alcance e da visão. Na gestão do conhecimento, o “não co-

nhecimento” sinaliza pesquisas, pois são lacunas a serem preenchidas, na detecção e ava-

liação de riscos e na interação com elementos externos ao sistema. O acompanhamento 

dos resultados e impactos está relacionado a pesquisas. A organização da aprendizagem 

é de âmbito institucional e estabelece intercâmbio, criando novas parcerias. O método é 

cíclico e contínuo, tendo em vista que, o alcance da gestão no âmbito de estudo, como 

meta inicial na análise diagnóstica do ecossistema, estabeleceu como visão os objetos da 

biodiversidade, os serviços ecossistêmicos e os objetos do bem-estar humano.

Relato de uma experiência: oficina de capacitação do Método Marisco 

Do ponto de vista prático-experimental foi possível exercitar os procedimen-

tos teóricos relacionados ao Método MARISCO – Manejo Adaptativo de Risco e 

Vulnerabilidade em Sítio de Conservação, em oficinas de capacitação, a partir de 

escopos geográficos reais, em trabalhos de campo e com observação in loco.  

A partir de um escopo geográfico definido e conhecimentos científicos do 

“Diagnóstico de Subsídio ao Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental – 

APA de Guaraqueçaba, Paraná – Documento Preliminar” (2015, 2016) e “cartogra-

fia produzida”, foram realizadas aulas, palestras e oficinas de capacitação do método 

Marisco no Programa de Pós-Graduação em Geografia, na Universidade Federal do 

Paraná, coordenado por Vedor de Paula et al. (2016). 
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A aplicação do método proporcionou um ambiente de sinergia entre os acadê-

micos que puderam considerar de forma sistemática, todos os passos do modelo e 

os elementos científicos relacionados à biodiversidade e aos serviços ecossistêmicos, 

da referida unidade de conservação. Foram realizados, durante as oficinas, exercícios 

em grupos de trabalho. O processo, guiado em conjunto com o auxílio de facilita-

dores externos, possibilitou a tomada de decisões sobre a construção de estratégias, 

relacionadas aos fatores de estresses e ameaças para a identificação de alvos de con-

servação, no escopo geográfico em questão. 

Nas oficinas, constituídas como um “leque de participantes”, com bom nível de 

conhecimento sobre a área a ser manejada e com domínio de conhecimento acadê-

mico-técnico, incluiu-se a Ecologia dos ecossistemas. As atividades foram realizadas 

de forma bem participativa e com enfrentamento crítico, em relação aos problemas 

ambientais e aos fatores contribuintes de risco. 

O trabalho foi iniciado com a apresentação do método MARISCO, de forma 

sistêmica e global. Orientou-se sobre cada etapa do processo, a saber: a preparação 

inicial, a partir do escopo definido e dos conhecimentos prévios coletados e com-

pilados no diagnóstico; a análise sistêmica de vulnerabilidade e risco; a avaliação 

abrangente, priorização e formulação da estratégia; a gestão do conhecimento (e do 

não conhecimento). 

Todo o processo foi seguido de questões orientadoras, para refletir sobre mu-

danças e riscos inesperados, ressaltando-se a necessidade de uma abordagem sistêmi-

ca do planejamento da conservação, dos elementos da biodiversidade e dos serviços 

ecossistêmicos contidos no escopo geográfico. Os elementos de bem-estar humano, 

os serviços e sistemas sociais em interação com o ambiente natural, também foram 

analisados. Os objetivos da gestão de unidades de conservação foram alinhados a 

uma missão e a uma visão coletiva de atuação e manejo. 

A análise sistêmica de vulnerabilidade e risco foi aplicada para verificação e en-

tendimento da situação real, objetivando compreender o estado atual da área de 

conservação, para avaliar seus atributos ecológicos-chave e sugerir estratégias de ma-

nejo. A cada fase do trabalho, revisava-se o modelo conceitual, passando-se às fases 

seguintes, com análise de estratégias de redução das ameaças, da vulnerabilidade 

e dos riscos. A metodologia aplicada permitiu analisar ligações de causa e efeito e 
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construir uma “teia de resultados”: tanto em relação à biodiversidade, quanto ao 

bem-estar humano, prevendo processos de monitoramento para os ajustes adap-

tativos. A oficina em si, foi considerada um resultado positivo. Possibilitou novas 

formas de reflexão e incentivou a continuidade do processo. 

Fundamentado em pesquisa científica e empírica, o trabalho viabilizou novas es-

tratégias para a revisão do documento diagnóstico preliminar, escrito por pesquisado-

res de graduação e pós-graduação sob a orientação de Vedor de Paula (2014; 2015), 

em parceria com técnicos e gestores ligados ao ICMBIO – Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade, Fundação Grupo Boticário e Órgãos Públicos ligados 

ao Ministério de Meio Ambiente e a Universidade Federal do Paraná, Brasil. 

Houve contribuição de diversas disciplinas acadêmicas: Geografia, Engenharias 

Florestal e Civil, Biologia, Geologia, Turismo, Oceanografia, Cartografia, Pedago-

gia e Ciências Sociais Aplicadas.

Com resultados de alcance à prática de gestão em Unidades de Conservação, o 

trabalho gerou resultados como: banco de dados, relatórios técnicos descritivos e 

analíticos e acervo cartográfico, produzido em ambiente SIG – Sistemas de Infor-

mações Geográficas. Somam-se a esse acervo, os valores culturais materiais e imate-

riais adquiridos, diante da experiência de um estudo inovador, que alia a pesquisa 

científica acadêmica à pesquisa experimental in loco, a partir das visitas de campo. 

As novas concepções oferecidas pelo “Open Standards for the Practice of Con-

servancy” – Padrões Abertos para a Prática de Conservação e o Método MARIS-

CO – Manejo Adaptativo de Risco e Vulnerabilidade em Sítios de Conservação 

fundamentam-se em modelos conceituais abrangentes e contínuos, porém flexíveis, 

democráticos e participativos. 

Discussão dos resultados e seus desdobramentos

Diante do quadro ambiental degenerativo com alto grau de entropia e devastação 

da Natureza, das mudanças climáticas globais e das crises ecológicas estruturais, torna-

-se cada vez mais urgente verificar a situação dos biomas. Constatou-se que, os dados 

são alarmantes, afetando os serviços ecossistêmicos, a sociedade e a qualidade de vida.
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Os desdobramentos das pesquisas iniciais permitiram verificar, por meio dos 

dados divulgados pelo INPE – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (2017) 

que: “a Mata Atlântica, de extensão litorânea do Ceará ao Rio Grande do Sul que 

abriga cerca de 70 % da população brasileira, concentra a maior parte das regiões 

metropolitanas, polos industriais, agropecuários, petroquímicos e portuários, sendo 

o bioma mais ameaçado por ações antrópicas”. O número de queimadas “cresceu 

27,5 % com 235 mil focos de incêndio/2015, sendo 184 mil/2014. Em outubro/2016, 

no Maranhão foram 660 focos, no intervalo de 48 horas; Pará, 439; Tocantins 399 

e Piauí, 261 focos”. Os dados de desmatamento revelaram “situações críticas para 

Minas Gerais, Bahia, Piauí e Paraná”. Em todos os biomas brasileiros: “Mata 

Atlântica, Floresta Amazônica, Cerrados, Caatinga, Pantanal, Campos, Restingas e 

Manguezais, a erosão do solo associada ao desmatamento é considerada alarmante”. 

Os campos gaúchos na fronteira do Uruguai foram afetados “pela desertificação, 

risco presente em muitas regiões brasileiras, com elevada suscetibilidade à erosão de 

solos”. Observa-se “voçorocas em São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso 

do Sul. Os assoreamentos de rios e lagos são visíveis, além de riscos de inundações em 

períodos chuvosos”.

Diante desse contexto, percebe-se a urgência em enfatizar a Educação para o 

Risco como um processo inibidor das ações ambientais predatórias. A partir de uma 

tomada de consciência educacional é possível estimular condutas e comportamen-

tos que se abram para novas alternativas de sensibilização da causa ambiental e da 

superação de conflitos, na sociedade de risco.

Conclusão 

A busca por reflexões novas, a partir de valores consolidados em ações coletivas 

de pensar o ambiente natural, físico e social, permitiu a transcendência da mera 

visão contemplativa de Natureza. O olhar inicial sobre a questão do planejamento 

investigativo permitiu ir além dos valores meramente estéticos e possibilitou novos 

olhares para além da ingenuidade, focando-se nas condições ambientais reais e nos 

ecossistemas atuais – fragmentos, da Natureza que foi um dia, influenciados por 
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fatores de riscos, ameaças e estresses. Essa condição de ser, da Natureza, hoje, permi-

tiu conceber as Paisagens Natural, Humana e Social com outro tipo de visão: mais 

“concreta” “real”, “objetiva”, a partir de suas contradições e (des) equilíbrios – razão 

de ser dinâmica e de estar em constante transformação, num processo natural de 

autoconstrução. Tornou-se, mais fácil, alcançá-la e interagir com ela, entendendo 

Ser, uma parte dela. 

Conclui-se que, multidisciplinaridade, metodologias de padrões abertos, edu-

cação para o risco e gestão participativa de segurança geram mudança de menta-

lidade e atitudes de superação. Diagnósticos, prognósticos, análises preventivas de 

catástrofes, provenientes de fontes variadas de conhecimentos e análise espacial são 

imprescindíveis para o reconhecimento do campo em ação, ao aliar educação, pla-

nejamento e gestão de risco como metas de reabilitação e recuperação.  
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A publicação desta obra, além de satisfazer as naturais expectativas dos auto-

res que nela colaboraram, visou reunir e divulgar diferentes métodos de análise 

de riscos, através de estudos de caso, os quais, de uma forma genérica, passaram 

pela recolha de informação, pelo desenvolvimento de investigação científica, pela 

compilação de estratégias e, por vezes, pela emanação de orientações com vista à 

mitigação do risco estudado.

Ora, todos estes aspetos podem vir a ser de grande utilidade, tanto para os 

investigadores que queiram desenvolver trabalhos semelhantes, como, sobretudo, 

para as entidades governamentais e as autoridades de proteção civil que, em face do 

exposto, poderão sentir necessidade de, eventualmente, repensar e ajustar algumas 

linhas orientadoras das suas missões, bem como de reorganizar os seus planos de 

intervenção.

Por outro lado, os cidadãos comuns, porventura aqueles que estejam mais des-

pertos para a sua autoproteção, também poderão encontrar nesta obra informações 

úteis, que lhe permitem aprofundar os seus conhecimentos sobre diferentes aspetos 

da temática dos riscos. 

De facto, esta obra contempla vários desses aspetos, de que nos permitimos 

destacar, entre outros, os seguintes: 

•	 Metodologia de análise de riscos; 

•	 Caracterização de diferentes tipos de risco; 

•	 Diagnósticos, prognósticos e análises preventivas de catástrofes, enquanto 

plenas manifestações do risco; 

•	 Aplicação dos sistemas de informação geográfica à análise espacial e carto-

grafia de risco; 

•	 Modelos e software para previsão de ocorrências; 

•	 Planeamento de emergência;

https://orcid.org/0000-0002-2017-0854
mailto:luciano%40uc.pt?subject=
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•	 Educação para a redução do risco; 

•	 Gestão participativa de segurança geradora de mudança de mentalidades; 

•	 Atitudes de superação; 

•	 Auxílio à tomada de decisão; 

•	 Mecanismos de informação pública; 

•	 Sistemas de pré-aviso à população; 

•	 Conjugação da educação, do planeamento e da gestão de risco, como for-

ma de tornar as sociedades mais resilientes às manifestações de risco.

Certamente que uma leitura atenta permitirá encontrar muitos outros aspetos, 

além destes que foram dados como exemplo, e que se revelarão preciosos para 

todos aqueles que pretendem aumentar os seus conhecimentos sobre os riscos e 

as suas manifestações.
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Como o próprio título sugere, esta não é uma obra exaustiva sobre os 
diferentes tipos de análise de riscos, pois reúne uma série de estudos 
sobre de diferentes casos de riscos, em que preocupa descrever com 
suficiente detalhe, para cada um deles, a metodologia usada para 
analisar cada tipo de risco.

Ainda que, do ponto de vista metodológico, haja muitos aspetos 
comuns na análise dos diferentes tipos de risco, tal não significa 
que quando entramos na análise das caraterísticas concretas de 
determinado risco, não possam existir nuances próprias, intrínsecas 
à sua especificidade, que merecem um tratamento particular.

Por isso, estamos convictos de que a edição desta obra será de grande 
utilidade para todos os investigadores que se dediquem às temáticas 
nela tratadas, uma vez que aqui poderão encontrar a metodologia 
que os ajudará a desenvolver a sua pesquisa e que poderá servir de 
suporte ao trabalho que pretendam realizar.
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