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Os riscos hidrológicos e, em certos casos, os riscos meteorológicos
estão associados à presença de água, em qualquer um dos seus
estados: sólido, líquido ou gasoso e, quando tal acontece, podem ser
tratados em conjunto, como é o caso nesta obra.
Deste modo, o livro “riscos hidrometeorológicos” remete-nos
para uma abrangência global dos riscos ligados à água, quer
para aqueles que se associam a certos eventos meteorológicos,
capazes de produzir precipitações intensas, envolvendo grandes
quantidades de chuva, ou seja, de água proveniente da atmosfera,
caída num curto espaço de tempo e concentrada numa dada
região geográfica, a episódios hidrológicos fluviais ou oceânicos,
capazes de transportar enormes volumes de água sobre a superfície
terrestre, tanto de água que, através de caudais volumosos, se
escoa pelos rios e que, frequentemente, provoca inundações, que
são das catástrofes naturais mais mortíferas que têm atingido a
humanidade, quer de vagas, associadas a marés de tempestade, que
varrem áreas costeiras, provocando igualmente elevado número de
vítimas mortais e de desalojados.
Por conseguinte, este volume, ao caraterizar algumas das
manifestações de riscos hidrometeorológicos, ajudará não só à
melhor compreensão dos respetivos fenómenos, mas também
poderá ser inspirador para o desenvolvimento de novos estudos
relacionados com esta temática.
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P re f á cio
Os riscos hidrometeorológicos associam certos eventos meteorológicos, capazes
de produzir precipitações intensas, ou seja, grande quantidade de chuva, de água proveniente da atmosfera, caída num curto espaço de tempo e concentrada numa dada
região geográfica, a episódios hidrológicos fluviais ou oceânicos, capazes de transportar enormes volumes de água sobre a superfície terrestre, tanto de água que, através
de caudais volumosos, se escoa pelos rios e que, frequentemente, provoca inundações,
que são das catástrofes naturais mais mortíferas que têm atingido a humanidade, ou,
então, de vagas, associadas a marés de tempestade, que varrem áreas costeiras, provocando igualmente elevado número de vítimas mortais e de desalojados.
Será suficiente recordar um pouco da história do rio Amarelo, também conhecido como Huang Ho, que é o segundo rio mais comprido da China, com cerca de
5 500 km de comprimento e cuja bacia hidrográfica apresenta uma área próxima de
752 000 km², para encontrar referência a nove grandes inundações históricas, como
refere T. R. Tregear na sua obra A Geography of China.
Com tem sido referido, a inundação provocada por este rio, em 1931, é considerada a catástrofe natural mais mortífera da história. O número de vítimas mortais
foi estimado entre um e quatro milhões de mortos, decorrentes dos afogamentos
provocados pela inundação propriamente dita, bem como das doenças e da fome
subsequentes. Nesse ano a situação foi ainda mais grave do que é habitual na China,
uma vez que todos os seus grandes rios, tais como o Iansequião, também conhecido
por Rio Azul e Yangtzé, que é o maior rio não só da China, mas também da Ásia,
ou o rio das Pérolas, também chamado Zhu Jiang, o terceiro maior rio da China,
em cujo delta se localiza a cidade de Macau, e outros rios sujeitos a inundações frequentes, como é o caso do rio Huai, por exemplo, causaram graves inundações nesse
ano. Calcula-se que, entre julho e novembro desse ano, ficaram completamente
inundados cerca de 88 mil quilómetros quadrados e parcialmente inundados mais
de 20 mil quilómetros quadrados, o que mostra bem a extensão que estas inundações alcançaram.
Anteriormente há registo de outras inundações importantes, de que referimos
apenas a de setembro de 1887, por ser considerada a segunda catástrofe natural com
7

mais mortos, que se estimam ter matado entre 900 mil e 2 milhões de pessoas, o que
só por si, mesmo sem considerar outros danos, como seja o número de desalojados
ou a fome subsequente, dá bem conta das graves consequências da manifestação do
risco de inundação.
As inundações, por vezes, estão associadas aos ciclones tropicais, conhecidos como
tufões, no oceano Pacífico, e furacões, no oceano Atlântico, pelo que os ciclones são
considerados como outro dos riscos hidrometeorológicos que mais mortes provoca,
sobretudo quando atingem áreas densamente povoadas, nomeadamente da Ásia.
Quando se deslocam sobre os oceanos, podem provocar ondas que chegam a atingir
40 metros de altura, as quais, ao atingirem as áreas costeiras, têm efeitos profundamente devastadores. Por sua vez, os ciclones quando passam a deslocar-se sobre os
continentes, originam grandes inundações que causam elevado número de mortes.
De entre eles, o ciclone tropical mais devastador e que corresponde a uma das
catástrofes naturais mais mortíferas de que há registo, ficou conhecido por ciclone
de Bhola. O ciclone formou-se na região central do Golfo de Bengala, em 8 de novembro, e seguiu para norte, intensificando-se, tendo atingido o Paquistão Oriental
(atual Bangladesh) e o estado de Bengala Ocidental, na Índia, de 12 para 13 de
novembro de 1970. Provocou uma maré de tempestade, que inundou muitas das
ilhas de pouca altitude, próximas da costa e no delta do rio Ganges, fazendo com
que 300 000 a 500 000 pessoas tivessem morrido como consequência da passagem
deste ciclone.
Um outro ciclone, registado em 25 e 26 de novembro de 1839, por isso muito
anterior ao Bhola, e que ficou conhecido como o “Ciclone da Índia”, afetou o estado
de Andhra Pradesh, na Índia. Este ciclone provocou uma onda que deverá ter tido
uma altura aproximada de 40 metros, tendo destruído grande parte da vila portuária de Coringa, onde cerca de 20 mil pessoas terão morrido afogadas no mar, e o
número total das que perderam a vida, na sequência deste ciclone, foi estimado em
300 mil, fazendo dele o segundo mais mortífero de que há registo.
Estes quatro exemplos, e muitos outros poderiam ser dados, são bem elucidativos
das consequências e dos danos que a manifestação dos riscos hidrometeorológicos
pode causar e, por conseguinte, da importância de que se deve revestir o estudo
destes fenómenos.
8

Felizmente, os danos provocados por estas situações que serviram de exemplo
são excepcionais, pelo que os dez casos apresentados nesta obra dizem respeito a
situações bem mais frequentes e, felizmente, com consequências bem menos graves,
mas que, tendo em conta as diferenças resultantes da escala de análise, constituem
bons exemplos de situações análogas às descritas e de outras que envolvem outros
riscos hidrometeorológicos, uma vez que eles não se esgotam nos ciclones, nas inundações e nas marés de tempestade.
Por outro lado, ao contrário do que o título pode sugerir, não se trata de uma
obra que vise caraterizar, de forma sistemática, todos os riscos que podem ser agrupados sob este título, na medida em que apenas pretendeu reunir os trabalhos que,
sobre esta temática, foram apresentados ao IV Congresso Internacional de Riscos.
De todas formas, não temos dúvidas de que este volume ajudará a caraterizar
algumas das manifestações de riscos hidrometeorológicos, pelo que não só ajudará à
melhor compreensão dos respetivos fenómenos, mas também poderá ser inspiradora para o desenvolvimento de novos estudos sobre esta temática, razões pelas quais
não houve qualquer objeção a incluí-la na série sobre “Estudos Cindínicos.
Coimbra, 31 de julho de 2018.

Luciano Lourenço

9

I n t roduç ã o
Adélia Nunes
Departamento Geografia e Turismo, CEGOT e RISCOS,
Universidade de Coimbra (Portugal)
ORCID: 0000-0001-8665-4459
adelia.nunes@fl.uc.pt

De acordo com a terminologia da Estratégia Internacional para a Redução de
Catástrofes, das Nações Unidas (UNISDR), os riscos hidrometeorológicos são de
origem atmosférica, hidrológica ou oceanográfica, os quais podem ocasionar mortes, lesões ou outros tipos de impactes na saúde humana, assim como danos nos
bens e propriedades, perdas de meios de sustento e serviços, transtornos sociais e
económicos e danos ambientais. Apresenta como exemplos os ciclones tropicais
(também conhecidos como tufões e furacões), as cheias e inundações, as secas, as
ondas de calor e as vagas de frio, e as tempestades costeiras. As condições hidrometeorológicas podem, ainda, constituir fatores que favorecem a manifestação de
outros riscos, como movimentos em vertentes, erosão, incêndios florestais, pragas
de gafanhotos, epidemias, transporte e dispersão de substâncias tóxicas e materiais
de erupções vulcânicas.
Segundo dados das Nações Unidas, na década de 2005 a 2014, mais de 85 %
das catástrofes naturais tiveram origem hidrometeorológica, tendo neles perecido
mais de 700 000 pessoas, num total de 1 700 milhões de afectados e com perdas
avaliadas em 1,4 trilhões de dólares. Estas catástrofes, que registaram um acentuado
acréscimo desde o início do milénio, serão agravadas pelas mudanças climáticas
previstas, tornando-as mais frequentes e intensas.
O impacte da manifestação destes processos potencialmente perigosos depende da presença humana e dos seus respetivos bens, assim como da capacidade da
população lidar com estes fenómenos. Com efeito, as catástrofes ocorrem quando
existe vulnerabilidade, que é definida pelas características ou circunstâncias de uma
comunidade, de um sistema ou de bens e que são susceptíveis de sofrer danos.
Ora, a vulnerabilidade, por se tratar de um conceito multidimensional, deriva de
vários fatores: físicos, sociais, económicos e ambientais, dependendo dos níveis de
desenvolvimento e da estabilidade social da comunidade ou da população afetada.

As capacidades de antecipação e de reposta à manifestação do risco também são
determinantes para as respectivas consequências e para o grau de perdas.
Nestas circunstâncias, a avaliação do risco deve integrar não só a análise das
características técnicas dos processos potencialmente perigosos, que abrange a sua
localização, intensidade, frequência e probabilidade, mas também a análise da vulnerabilidade, que inclui as dimensões física, social, económica e ambiental, assim
como o grau de exposição da população e dos seus bens. Tal conhecimento deve ser
aplicado na prevenção e implementação de medidas adequadas, bem como numa
resposta eficaz perante a manifestação do risco.
Neste volume, abordam-se, numa dezena de capítulos, vários riscos hidrometeorológicos de Portugal e do Brasil, focando-se os dois primeiros na zona costeira
de Portugal Continental. Por se tratar de uma área de grande dinâmica, devido à
ação combinada de vários fatores, tais como: ondas, marés, correntes, vento, movimentos sedimentares e eventos meteorológicos excepcionais, incluindo tempestades, com especial destaque para o “ciclone de 15 de fevereiro de 1941”, a par da sua
crescente ocupação antrópica e, ainda, das mudanças climáticas globais, nesses dois
primeiros capítulos analisa-se e classifica-se a vulnerabilidade destes territórios e
propõem-se algumas medidas de intervenção.
O terceiro capítulo, com o título “Alteração hidrotermal e estruturas geológicas
como elementos potencializadores de risco geológico: exemplo do túnel do Joá, Rio de
Janeiro, Brasil”, analisa o contributo de água termal no decréscimo da resistência
local do maciço rochoso e o aumento do risco da queda de blocos. A presença desta
alteração hidrotermal mostrou-se importante na definição de segmentos de maior
risco, em termos da queda de blocos, e na delimitação, no interior do túnel, das
áreas potenciais de risco de acidente.
No quarto capítulo analisam-se as condições de circulação atmosférica de grande escala, tanto à superfície como em altitude, para o mês de Abril de 2006, classificado como extremo em termos de precipitação (com mais de 189,7 % relativamente à normal climatológica), na cidade de Salvador, Brasil. Para o efeito foram
utilizados dados relativos à pressão do nível médio do mar e componentes do vento
a 850 e 200 hPa, para diagnosticar as condições atmosféricas médias e anómalas de
grande escala, considerando a base climatológica de 1979 a 2010.
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“Tipos de riscos e eventos danosos na porção norte do estado de Minas Gerais no ano
de 2015” é o título do quinto capítulo, cujo objetivo principal é identificar os tipos
de ocorrência e as catástrofes que afetaram a população de Minas Gerais, Brasil, nesse
ano. Os resultados mostram que a área Norte de Minas Gerais sofreu danos significantes, tanto em termos económicos como sociais, relacionados com um intenso
período de seca e estiagem, em consequência da anomalia assinalada na precipitação.
No capítulo que se segue, o sexto, a variabilidade nos quantitativos de precipitação continua a ser elemento o climático/meteorológico analisado, desta vez
pela influência que exerce nos diferentes tipos de cobertura ou na distribuição da
vegetação, bem como no início das fases fenológicas e no período de crescimento.
Tendo em consideração a diversidade na distribuição e nos processos de degradação
que a vegetação tem vindo a assinalar nos últimos anos, no estado da Bahia-Brasil,
o presente estudo tem como objetivo encontrar relações sazonais entre a resposta da
vegetação à precipitação utilizando para o efeito, em regiões homogéneas, o NDVI
(Normalized Difference Vegetation Index) e EVI (Enhanced Vegetation Index).
A análise de Componentes Principais e de Clusters foram as metodologias
usadas na “Avaliação da vulnerabilidade à inundação nas zonas críticas de Portugal
continental”, título do sétimo capítulo deste livro. De acordo com os autores, esta
metodologia permite identificar os hot spots, a partir dos quais 22 % das subsecções
fluviais são consideradas com vulnerabilidade elevada a muito elevada e 56 % são
classificadas com reduzida vulnerabilidade. Tendo em consideração a classificação
da vulnerabilidade nas zonas críticas, concluíram que 7 % da área se caracteriza por
uma vulnerabilidade elevada a muito elevada e 63 % da área com vulnerabilidade
reduzida e muito reduzida.
No oitavo capítulo, intitulado “Mapeamento de inundação em ambiente urbano: uma análise baseada em geotecnologias e análise participativa”, são utilizados dados e técnicas de geotecnologia, trabalhos de campo, entrevistas e análises
participativas com a comunidade local, na identificação e delimitação das áreas
de inundação em vários bairros da cidade de Abaetetuba-PA (Mesorregião do
Nordeste Paraense, Brasil).
“Eventos de erosões em Bauru-Brasil, associados aos condicionantes atmosféricos” é o
título do penúltimo capítulo, que tem como área de estudo o município de Bauru,
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localizado na Região Centro-Oeste do estado de São Paulo, Brasil, caracterizado
por uma elevada suscetibilidade a processos erosivos. Com o objectivo de avaliar
os dados relativos a eventos erosivos analisa-se a climatologia local e averigua-se a
influência da variabilidade interanual, relacionada com fenómenos como El Niño
e La Niña, ou com a convergência intertropical (ZCI), entre outros. Constataram
que as fortes chuvas no período de primavera e de verão elevaram o risco de erosão
tornando relevantes as variáveis climáticas que causam chuva nesse período.
O último capítulo, “Análise de susceptibilidade a alagamentos na bacia do lago
Paranoá antes e depois da construção do setor noroeste - distrito federal, por meio de
sistemas de informação geográfica – SIG” tem como objetivo determinar quais as
áreas susceptíveis a alagamentos na Unidade Hidrográfica do Paranoá, nos anos
de 1998 e 2016. Através do uso de ferramentas SIG, depois de definidas as variáveis envolvidas no fenómeno, fez-se a sua integração e análise, que se traduziram
em mapas de susceptibilidade. O resultado obtido foi um aumento de aproximadamente 10 047 km2 de áreas susceptíveis a alagamentos.
Trata-se, sem dúvida, de um livro de elevada utilidade para investigadores, decisores públicos e estudantes, com interesse nesta matéria ou com responsabilidade
na análise e gestão dos riscos.

AVA L I A Ç Ã O D A V U L N E R A B I L I D A D E À
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Resumo: Em Portugal Continental, a Agência Portuguesa do Ambiente realizou
uma avaliação preliminar dos riscos de inundações, identificando 23
zonas com risco potencial de inundação significativo. Apresenta-se
uma metodologia para avaliar a vulnerabilidade potencial à inundação, usando a Análise de Componentes Principais e a Análise de
Cluster. Esta metodologia permite identificar os hot spots, classifi-
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cando 7 % das zonas críticas com vulnerabilidade elevada a muito
elevada e 63 % com vulnerabilidade reduzida e muito reduzida.
Palavras‑ chave: Análise cluster, análise componentes principais, FloodVI,
inundações, vulnerabilidade.

Abstract: The Portuguese Environment Agency carried out a preliminary flood
risk assessment of mainland Portugal, identifying 23 areas where flood
risk is significant. A methodology for assessing potential vulnerability
to flooding using principal component analysis and cluster analysis
is presented. This methodology serves to identify the hot spots,
classifying 7 % of critical areas with high vulnerability to very high
and 63 % with reduced and very reduced vulnerability.
Keywords: Cluster analysis, principal component analysis, FloodVI,
floods, vulnerability.

Introdução
As inundações são um fenómeno natural que não é possível evitar e, dependendo da magnitude atingida e da frequência, podem ser potencialmente perigosas, fazendo, por isso, parte dos riscos naturais a que a sociedade está exposta. As
inundações podem provocar perda de vidas, desalojados, danos no ambiente, e serem responsáveis por impactos socioeconómicos relevantes (Parlamento Europeu e
Conselho da União Europeia, 2007).
Uma cheia, natural, é resultado de um evento de precipitação útil, que pode
levar à ocorrência de caudais elevados provocando o extravasamento do leito normal
e a ocupação temporária de uma parcela de terreno normalmente não coberta por
água, ou seja inundação. Os dois termos, inundação e cheia, são muitas vezes uti160

lizados como sinónimos, mas de facto, não o são, pois apenas algumas cheias provocam inundações, e nem todas as inundações são devidas às cheias. As inundações
podem ser fluviais, marítimas, rápidas ou urbanas ou a combinação destes tipos (S.
F. Balica, 2012). A inundação fluvial é o resultado do extravasamento das margens
dos rios. As zonas inundáveis ou zonas ameaçadas pelas cheias são as áreas contíguas
às margens dos cursos de água susceptíveis de serem inundadas, e que se estendam
até à linha alcançada para um determinado período de retorno.
O aumento da impermeabilização do solo nas bacias hidrográficas, reduzindo
a capacidade de infiltração do solo e aumentando o escoamento superficial (W. D.
Shuster et al., 2005; F. Zhou et al., 2013), e as projecções dos modelos de clima que
indicam um aumento da intensidade e da frequência de eventos de precipitação
intensos (K. M. Nissen et al., 2017; S. D. Polade et al., 2017) criam condições para
um aumento da probabilidade de ocorrência de eventos de inundação e do respectivo impacto negativo.
Na Europa, as inundações são consideradas como um desastre natural importante, por ser o mais frequente (EM-DAT, 2013), e cuja frequência está a aumentar ao
nível global (M. J. Collins, 2009). Segundo o EM-DAT (2013), no período entre
1998 e 2009, as inundações ocorridas provocaram mais de 1100 mortes, afectaram
mais de 3 milhões de pessoas e causaram perdas económicas superiores a 60 biliões de
euros. Em Portugal verificou-se uma tendência para o aumento da frequência (J. L.
Zêzere et al., 2014) e severidade dos eventos de inundação, provocando preocupações
crescentes acerca da vulnerabilidade da população portuguesa.
Para cada região hidrográfica de Portugal Continental, a Agência Portuguesa do
Ambiente (APA) fez uma avaliação preliminar do risco de inundações, que permitiu
a identificação das zonas com riscos potenciais significativos de inundações fluviais,
designadas por Zonas Críticas (ZC). As cartas de risco de inundações foram produzidas com base nas cartas de perigo de inundação, para três cenários de probabilidade
de ocorrência e na identificação e classificação do conjunto de elementos expostos nas
zonas de perigo (DL n.º 115/2010). Esta avaliação do risco de inundações não incluiu
a vulnerabilidade, sendo que nos Planos de Gestão dos Riscos de Inundações (PGRI),
a APA considerou necessário avaliar a “vulnerabilidade e susceptibilidade da sociedade
face às inundações” de forma a implementar medidas que reduzam a vulnerabilidade.
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Considerando como unidade de gestão as regiões hidrográficas, os PGRI devem
ser implementados em articulação com os Planos de Gestão de Região Hidrográfica
(PGRH) porque estes são o instrumento de gestão dos recursos hídricos, de acordo com
a Directiva Quadro da Água (DQA) e a Lei da Água (LA). Os programas e os planos
territoriais bem como os planos de emergência de protecção civil devem ser compatíveis
com os PGRI. A articulação dos PGRI com os instrumentos de gestão do territorial é
produzida através da actualização das zonas inundáveis no processo de elaboração ou
revisão dos Planos Municipais de Ordenamento do Território e da Reserva Ecológica
Nacional (REN). Nos planos de emergência de protecção civil, o risco de inundações
e as respectivas zonas vulneráveis são considerados na tipologia dos riscos incidentes no
território e nas medidas a implementar para prevenção e mitigação de riscos.
Existem várias definições e diferentes modelos conceptuais de vulnerabilidade,
porque este é um conceito transversal a vários grupos de investigação que a interpretam de maneira diferente. A vulnerabilidade pode ser subdividida em três componentes analíticos (W. N. Adger, 2006; S. Balica et al., 2010; S. F. Balica et al., 2009;
A. Fekete, 2009a; E. C. Tate, 2011):
1.

A exposição a um evento natural, risco ou choque;

2.

A sensibilidade, também descrita como a susceptibilidade ou resistência;

3.

A capacidade de adaptação, também expressa como potencial de recuperação ou resiliência.

Outro problema na compreensão do termo vulnerabilidade está relacionado
com o tempo de observação: antes, durante ou depois de um desastre. As pessoas estão sempre vulneráveis, independentemente do instante temporal em que
se encontram. No entanto, o tempo pode ser útil para distinguir entre a vulnerabilidade potencial e a vulnerabilidade revelada (A. Fekete, 2009a). A avaliação
da vulnerabilidade potencial utiliza as condições pré-evento, sendo obtida através
de indicadores de vulnerabilidade que visam a previsão para situações de perigo,
que potencialmente possam ocorrer. Enquanto a vulnerabilidade revelada refere-se
à situação pós-evento, correspondendo a uma medida do impacto das perdas e das
contrariedades distribuídas entre os vários grupos sociais. A vulnerabilidade potencial insere-se nas medidas não estruturais de gestão do risco de inundação e permite
a distinção das zonas vulneráveis (H. Nasiri et al., 2016).
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A vulnerabilidade é multidimensional - porque depende de factores físicos, económicos, ambientais e sociais (S. F. Balica et al., 2009) que aumentam a susceptibilidade aos impactos de desastres -, dinâmica - porque os factores que influenciam
a vulnerabilidade estão em constante mudança no tempo e no espaço -, e depende
da escala de representação (global, nacional, regional, ou local) (C. V. Westen et al.,
2009) o que a torna relativa. Na avaliação da vulnerabilidade têm sido utilizados
métodos quantitativos suportados por índices de vulnerabilidade.
A selecção das variáveis para estimativa da vulnerabilidade é um processo subjectivo (B. Jones et al., 2007) e deve-se ter em atenção que a combinação de vários conjuntos de variáveis produz padrões de vulnerabilidade muito diferentes (J.
Chakraborty et al., 2005; E. E. Koks et al., 2015). A avaliação e classificação da
vulnerabilidade apresentam elevada incerteza (E. Tate, 2012, 2013) uma vez que o
processo de construção do índice de vulnerabilidade tem várias fontes de incerteza,
tais como: disponibilidade, precisão e exactidão dos dados, método de organização das variáveis no índice, método de transformação e normalização das variáveis,
critério de extracção das componentes, grau de importância das componentes, e
método de agregação (S. Rufat et al., 2015; E. Tate, 2012). A escala de análise tem
influência nos resultados quando é utilizado um modelo indutivo, como é o Social
Vulnerability Índex (SOVI) (S. L. Cutter et al., 2003). O SOVI tornou-se popular e
constituiu a base para a maioria dos índices de vulnerabilidade social mais recentes,
que consequentemente sofrem também o efeito da escala de análise.
Em vários Países têm sido realizados estudos de avaliação da vulnerabilidade à
escala nacional ou regional, e para processos naturais específicos ou múltiplos: Estados Unidos (S. L. Cutter et al., 2003; S. L. Cutter et al., 2013; C. Finch et al., 2010;
L. Rygel et al., 2006; M. C. Schmidtlein et al., 2011), Reino Unido (S. M. Tapsell
et al., 2002), Áustria (S. Kienberger et al., 2009), Alemanha (A. Fekete, 2009a),
Noruega (I. S. Holand et al., 2013), Roménia (I. Armas et al., 2013; I. Armas et al.,
2016), China (W. Chen et al., 2013; Y. Zhou et al., 2014), Israel (D. Felsenstein
et al., 2014), Itália (I. Frigerio et al., 2016), e Portugal (J. M. Mendes et al., 2011).
A maioria dos estudos disponibiliza um mapa que representa a variabilidade espacial da vulnerabilidade que pode ser utilizado como ferramenta de gestão do risco
porque permite identificar os locais críticos e analisar as causas da vulnerabilidade.
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Neste estudo foi avaliada a vulnerabilidade potencial à inundação nas ZC, sendo
esta entendida como tendo um carácter multidimensional, e representando três
componentes (exposição, susceptibilidade e capacidade de adaptação ou resiliência). Essa avaliação é feita através do Flood Vulnerability Index (FloodVI), usando
a Análise de Componentes Principais (ACP) para reduzir o número de variáveis e
a Análise de Cluster (AC) para agregar os scores factoriais. As variáveis utilizadas na
representação da vulnerabilidade à inundação foram obtidas através dos dados dos
Censos 2011 e do uso e ocupação do solo, ao nível da subsecção estatística. A selecção destas variáveis foi baseada na literatura e no conhecimento físico do processo.
O FloodVI é um contributo importante para a integração da vulnerabilidade na
elaboração de cartas de risco de inundações e para atingir os objectivos estabelecidos
nos PGRI. É também útil como ferramenta de apoio à decisão na gestão do risco de
inundações porque expressa, numa métrica quantitativa que não é fácil de calcular
(W. N. Adger, 2006), a complexidade multidimensional da vulnerabilidade, possibilitando a análise da distribuição espacial da vulnerabilidade à inundação.
O artigo encontra-se organizado em quatro capítulos. Na introdução são apresentados o enquadramento, o estado da arte do tema, e os objectivos do estudo. No
capítulo Materiais e métodos são apresentadas a área de estudo e a metodologia seguida para a avaliação da vulnerabilidade à inundação. De seguida são apresentados
e discutidos os resultados e finalmente são apresentadas as conclusões.

Material e métodos

Área de estudo e dados

A avaliação da vulnerabilidade à inundação foi realizada para Portugal continental que está dividido em cinco regiões NUTS II, 278 municípios e 255
844 subsecções estatísticas. De acordo com os dados dos Censos 2011 (INE,
2011), a população residente em Portugal era de 10 047 621 e verificou-se um
crescimento de 2 % da população nos últimos dez anos. A maioria da popula164

ção residente (80 %) encontra-se concentrada em três regiões: Norte, Lisboa e
Centro. Dos dez municípios mais populosos, seis estão localizados na região de
Lisboa e quatro na região Norte.
A Base Geográfica de Referenciação de Informação 2011 (BGRI 2011), disponibilizada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), é um sistema de referenciação
geográfica suportado em informação cartográfica ou ortofotocartográfica em formato digital, para todo o território nacional, à escala 1/10 000. Permite a divisão da
unidade administrativa da freguesia, em pequenas áreas estatísticas, correspondentes a secções e subsecções estatísticas. A subsecção estatística é o nível máximo de
desagregação e caracteriza-se por estar associada ao código e ao topónimo do lugar
de que faz parte, correspondendo ao quarteirão em termos urbanos.
Os Censos 2011 (INE, 2011) permitiram a construção e a disponibilização de
uma base de dados com 121 variáveis referentes a informação estatística sobre os indivíduos, as famílias, os alojamentos e os edifícios, ao nível da subsecção estatística.
A cartografia de uso e ocupação do solo de Portugal Continental (COS2007),
disponibilizada pela Direção-Geral do Território (DGT) através de Web Feature Service (WFS), é uma cartografia temática que apresenta uma unidade mínima cartográfica de 1 hectare e a sua nomenclatura é constituída por um sistema hierárquico
de classes com cinco níveis.
A Autoridade Nacional da Água, de acordo com a decisão da Comissão Nacional
da Gestão dos Riscos de Inundações (CNGRI), identificou à Comissão Europeia
23 ZC em Portugal continental, considerando as consequências das inundações
(DL n.º 115/2010). As ZC seleccionadas apresentam em simultâneo as seguintes
características: a existência no mínimo de uma pessoa desaparecida ou morta e, no
mínimo quinze pessoas afectadas (evacuados ou desalojados). A base de dados do
projecto DISASTER (J. L. Zêzere et al., 2014) confirma a identificação das ZC
como sendo locais onde ocorreram eventos de inundação, no período 1865 - 2010.
Apesar da existência de instrumentos de ordenamento do território e do investimento em infra-estruturas de protecção, visando diminuir o impacto das inundações, as ZC continuam a estar sujeitas à ameaça das inundações com consequências
prejudiciais significativas, confirmando ser estratégico avaliar o risco de inundação
nestas zonas e identificar um conjunto de medidas de mitigação do mesmo.
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Selecção das variáveis

A avaliação da vulnerabilidade deve ter em consideração várias variáveis tais
como: idade, género, raça, nível de educação, classe social, taxa de desemprego,
estatuto de imigrante, densidade e qualidade dos edifícios, uso do solo, regime de
propriedade do edifício, e redes de apoio (S. Balica et al., 2010; S. L. Cutter et al.,
2003; F. Fatemi et al., 2017; A. Fekete, 2009a, 2009b; P. Fernandez et al., 2016; C.
Finch et al., 2010; S. Rufat et al., 2015; M. C. Schmidtlein et al., 2011; S. Schneiderbauer et al., 2006; S. M. Tapsell et al., 2002).
As variáveis relativas às dimensões: social, económica e física foram extraídas da
informação disponível nos Censos 2011 ao nível da subsecção estatística. Adicionalmente, foram calculadas variáveis ambientais ao nível da subsecção estatística com
base na COS2007. A Tabela I apresenta as 23 variáveis utilizadas inicialmente dando indicação da sua descrição e acrónimo utilizado no estudo. As variáveis foram
posteriormente normalizadas.

Desenvolvimento do índice de vulnerabilidade à inundação para
Portugal continental

Na construção do índice FloodVI foi utilizado um método de estatística multivariada, a ACP, que permite descrever um número de variáveis iniciais a partir de
um menor número usando componentes principais. Além disso, o método evita o
problema da multicolinearidade e aumenta a abrangência (M. C. Schmidtlein et al.,
2008). O método ACP permite a redução do número de variáveis de forma a obter
um conjunto de variáveis que resumem as características de vulnerabilidade à inundação. A avaliação da vulnerabilidade através da ACP é um método utilizado por
vários autores, com introdução de algumas adaptações à especificidade dos estudos
de caso (S. L. Cutter et al., 2003; A. Fekete, 2009b; I. S. Holand et al., 2013; M. C.
Schmidtlein et al., 2008; E. C. Tate, 2011).
Para obter um índice final é necessário a agregação dos scores factorais resultantes da ACP. Para atingir este objectivo foi utilizada a análise de clusters, que é uma
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Tabela I - Variáveis consideradas na construção do FloodVI.
Table I - Variables used in the FloodVI design.
Variáveis

Descrição

Código

Densidade de edifícios

Edifícios clássicos por área

Número de pisos

Relação entre o número de edifícios com 1 ou 2 pisos e o
número total de edifícios

D_ED
N_P

Construção antes de 1980

Relação entre o número dos edifícios construídos antes de
1980 e o total de edifícios

ED_80

Estrutura do edifício

Relação entre o número dos edifícios de alvenaria sem placa e
adobe ou alvenaria de pedra solta e o total de edifícios

E_ED

Alojamentos colectivos

Relação entre o número de alojamentos colectivos e o total
de alojamentos

A_C

Inquilinos

Relação entre o número de alojamentos familiares clássicos
de residência habitual arrendados e o total de alojamentos

I_INQ

Famílias com crianças
com idades inferiores a
6 anos

Relação entre o número de núcleos com filhos de idade
inferior a 6 anos e o total de aos núcleos familiares residentes

F_6A

Densidade de residentes

Número de residentes por área

D_R

Homens

Relação entre o total de homens residentes e o total de residentes

I_H

Mulheres

Relação entre o total de mulheres residentes e o total de residentes

I_M

Residentes com menos de
14 anos

Relação entre o número de residentes no grupo 0-14 anos e
o total de residentes

R_14

Residentes com mais de
64 anos

Relação entre o número de residentes no grupo >64 anos e o
total de residentes

R_65

Dependência jovem

Relação entre o número de residentes dependentes no grupo
0-14 anos e o número da população residente activa no grupo
15-64 anos

D_J

Dependência idosa

Relação entre o número de residentes dependente no grupo
>64 anos e o número da população residente activa no grupo
15-64 anos

D_I

Iliteracia

Relação entre o número de indivíduos residentes sem saber
ler nem escrever e o total de residentes

I_IL

Residentes sem curso
superior

Relação entre o número de residentes sem curso superior mas
que sabem ler e escrever e o total de residentes

I_SCS

Residentes desempregados

Relação entre o número de residentes à procura de 1º emprego ou à procura de novo emprego e o total de residentes

I_DES

Área urbana

Percentagem de área urbana

P_U

Área agrícola

Percentagem de área agrícola

P_A
P_F

Área florestal

Percentagem de área florestal

Área industrial

Percentagem de área industrial

P_I

Área comercial

Percentagem de área comercial

P_C

Área património cultural e
classificado

Percentagem de área de património cultural e classificado

P_PCC
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técnica exploratória de análise multivariada de dados, utilizada para os agregar em
grupos homogéneos, através da observação das suas semelhanças e dissemelhanças.
O método para construção do FloodVI é descrito através das seguintes etapas
(P. Fernandez et al., 2016):
1.

Normalização das variáveis através dos z-scores;

2.

Execução da ACP com as variáveis de entrada normalizadas. O ponto de
partida para todas as técnicas de análise factorial é a matriz de correlação,
que é utilizada para analisar a colinearidade dos dados e eliminar do universo em análise os dados redundantes. Nesta fase é avaliada se as correlações são adequadas para realizar a ACP.

3.

Análise de resultados de saída da ACP. É utilizado o teste Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) que mede a adequação da amostra e mostra o grau de ajustamento à análise factorial, isto é determina o nível de confiança que se
pode esperar dos resultados quando é usado o método multivariado de
análise factorial (J. F. Hair et al., 2009). Os valores KMO superiores a 0,6
são considerados aceitáveis e superiores a 0,8 indicam um nível de boa
compatibilidade das variáveis (G. Hutcheson et al., 1999). Em seguida são
seleccionados apenas os componentes cujos valores próprios são maiores do
que um (H. F. Kaiser, 1960). As comunalidades, que indicam a proporção
da variância explicada pelas componentes principais, são também analisadas. Valores de comunalidades superiores a 0,5 são adequados.

4.

Análise da percentagem de variância explicada. Deve ser mantido o número de componentes necessários para dar conta de um valor pré-determinado de variação dos dados originais.

5.

Rotação das componentes através do método Varimax (H. F. Kaiser, 1958)
que é um método de rotação ortogonal que minimiza o número de variáveis apresentadas por cada componente. Este processo simplifica a interpretação de componentes, permitindo identificar quais as variáveis representadas por cada componente.

6.

Determinação dos scores factoriais para cada subsecção estatística. O score factorial é uma medida composta criada para cada observação de cada
componente extraída na análise factorial.
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7.

Agregação dos scores factorais de cada subsecção estatística, realizada através
da análise de clusters baseada no método de agrupamento não hierárquico
partitivo iterativo K-means (A. K. Jain et al., 1988).

8.

Classificação da vulnerabilidade à inundação em cinco classes: Muito Reduzida; Reduzida; Média; Elevada e Muito Elevada.

9.

Integração dos resultados no Sistema de Informação Geográfica (SIG) para
representar a distribuição espacial do FloodVI.

Apresentação e discussão de resultados
O ajustamento dos dados foi considerado satisfatório, através do teste KMO,
com um valor superior a 0,66. Cinco componentes explicam aproximadamente
68 % da variância cumulativa. A primeira componente explica 20 % da variância,
as duas primeiras componentes explicam 39 %, as três primeiras componentes explicam 52 % e as quatro primeiras componentes explicam 61 % da variância. Os
coeficientes de correlação na diagonal da matriz anti-imagem apresentam valores
superiores a 0,5 assim como as comunalidades finais. Esta solução inclui 15 das 23
variáveis consideradas inicialmente no processo de ACP, na qual todas as variáveis
apresentam uma contribuição positiva para a vulnerabilidade.
A Tabela II apresenta as componentes finais e os correspondentes scores factoriais para a rotação varimax. A cada componente corresponde um indicador da
vulnerabilidade e a sua designação foi baseada na interpretação da vulnerabilidade
das variáveis que o constituem. A componente 1 inclui as variáveis relacionadas com
a presença de indivíduos jovens (maior número de famílias com crianças com idades
inferiores a 6 anos, maior número de residentes com menos de 14 anos e maior dependência jovem). A componente 2 inclui as variáveis relacionadas com a presença
de indivíduos com idades mais elevadas (maior número de residentes com mais de
64 anos e maior dependência idosa). A componente 3 reflecte características predominantemente urbanas: taxas de arrendamento mais elevadas, maior densidade
de edifícios e maior densidade de residentes. A componente 4 inclui os residentes
desempregados e o numero de residentes do sexo feminino. A componente 5 traduz
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as características do edificado através do número de pisos, do ano de construção e
da tipologia da estrutura do edifício. Analisando os scores factoriais das variáveis que
estão mais representadas em cada um dos indicadores, é possível afirmar que todas
contribuem no sentido da maior vulnerabilidade.
Tabela II - Componentes finais e correspondentes scores factoriais da rotação varimax.
Table II - Final components and score loadings in the varimax rotated component matrix.
Componente
Variáveis
finais

1

2

3

4

5

Aspectos
Socioeconómicos

Características
do edificado

Indicadores
Idade - Jovens

Idade - Idosos

D_ED

Áreas
urbanas
0,667

N_P

0,594

ED_80

0,653

E_ED

0,814

I_INQ
F_6A

0,661
0,834

D_R

0,819

I_M
R_14

0,691
0,942

R_65
D_J

0,808
0,933

D_I

0,742

I_IL

0,673

I_SCS

0,889

I_DES

0,496

As subsecções do território nacional foram depois agrupadas em cinco clusters,
através da análise de cluster k-means, com base nos scores factoriais das cinco componentes resultantes da ACP. Para cada cluster é calculada a média dos centróides de
cada componente e atribuída uma classificação de vulnerabilidade de forma crescente ao valor da média do centróide de cada grupo.
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Cada um dos indicadores representados por uma componente da ACP foi
classificado em termos da sua vulnerabilidade. O número de elementos (subsecções) em cada cluster é indicado na Tabela III. São apresentados os mapas com a
distribuição espacial dos cinco indicadores da vulnerabilidade à inundação para o
território nacional (fig. 1). A componente relativa às características do edificado
apresenta mais subsecções classificadas com elevada vulnerabilidade, predominantemente no sul do país, seguida pela componente dos aspectos socioeconómicos.
As componentes relacionadas com as faixas etárias extremas têm uma distribuição
espacial muito homogénea.
Tabela III - Número de subsecções em cada classe de vulnerabilidade para cada um dos
indicadores obtidos na ACP.
Table III - Number of neighborhoods per vulnerability class in each indicator obtained with PCA.
Classe de
vulnerabilidade

Idade –
Jovens

Idade –
Idosos

Áreas
urbanas

Aspectos
socioeconómicos

Características
do edificado

Muito reduzida

37 %

32 %

65 %

11 %

0%

Reduzida

29 %

48 %

22 %

14 %

4%

Média

22 %

16 %

10 %

36 %

28%

Elevada

9%

3%

3%

33 %

36%

Muito elevada

2%

0%

0%

7%

33%

Quando analisada a vulnerabilidade do território nacional por indicador verifica-se uma grande variação sendo que o território apresenta maior vulnerabilidade
nos aspectos socioeconómicos e nas características do edificado. A informação apresentada por indicador é importante para se poder actuar sectorialmente na redução
ou minimização da vulnerabilidade.
Conjugando todos os indicadores num único índice, através da AC, obtém-se
a classificação da vulnerabilidade relativa para todo o território. A classe de vulnerabilidade atribuída a cada cluster é obtida com a distância média ao centróide de
cada grupo. O número de elementos (subsecções) em cada cluster é indicado na
Tabela IV.
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Legenda

Muito Reduzida
Reduzida
Média
Elevada
Muito Elevada

Fig. 1 - Mapas dos indicadores da vulnerabilidade à inundação para o território nacional:
i) Idade - jovens; ii) Idade - Idosos; iii) Áreas urbanas; iv) Aspectos socioeconómicos e
v) Características do edificado.
Fig. 1 - Maps of indicators of flood vulnerability to the continental Portuguese Territory:
i) Age - young; ii) Age - elderly; iii) Urban areas; iv) Social economics aspects; v) Building features.
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Tabela IV - Número de subsecções em cada classe de vulnerabilidade de acordo com o
índice FloodVI.
Table IV - Number of neighborhoods per vulnerability class according to the FloodVI.
Classe de vulnerabilidade

Número de subsecções em cada cluster

%

Muito reduzida

24067

9%

Reduzida

119516

47 %

Média

56080

22 %

Elevada

24493

10 %

Muito elevada

31688

12 %

O mapa da vulnerabilidade à inundação obtido através do índice FloodVI para o
território nacional (fig. 2), quando sobreposto com o mapa de suscetibilidade das ZC
permite produzir o mapa de risco de inundações. Em Portugal Continental foram identificadas 44 % das subsecções com uma vulnerabilidade à inundação média ou superior,
sendo que 12 % das subsecções encontram-se na classe de vulnerabilidade muito elevada.

Fig. 2 - Mapa da vulnerabilidade à inundação para o território nacional de acordo
com o índice FLOODVI.
Fig. 2 - Mainland Portugal flood
vulnerability map according to
the FLOODVI.

Legenda
Muito Reduzida
Reduzida
Média
Elevada
Muito Elevada
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Na fig. 3 é apresentada, para cada uma das 23 ZC identificadas pela APA, a
percentagem de área classificada de acordo com o índice FloodVI.
As ZC que apresentam maior vulnerabilidade à inundação são: Coimbra (rio
Mondego), Setúbal (ribeira do Livramento), Régua (rio Douro), Águeda (rio Águeda) e Abrantes /Santarém /Vila‐Franca‐Xira (rio Tejo). Nestas ZC, as componentes
socioeconómicas e do edificado são a que mais contribuem para a vulnerabilidade
elevada e apresentam valores de médio a muito elevado).
As ZC do Estuário do rio Mondego, de Alzezur, e de Santiago do Cacém foram
classificados maioritariamente como zonas de muito reduzida ou reduzida vulnerabilidade, principalmente pela classificação reduzida nas componentes da idade- jovens e idosos e das áreas urbanas.

Muito Reduzida

Reduzida

Média

1. Região Hidrográfica

2. Região Hidrográfica

3. Região Hidrográfica
Oeste

4. Região
Hidrográfica

Silves (rio Arade)

Faro (rio Seco / sistema da ria Formosa)

Tavira (rio Gilão)

Monchique (ribeira de Monchique)

Aljezur (ribeira de Aljezur)

Santiago do Cacém (ribeira de Alvalade / rio Sado)

Alcácer do Sal (rio Sado)

Tomar (rio Nabão)

Setúbal (ribeira do Livramento)

Torres Vedras (rio Sizandro)

Loures e Odivelas (rio Trancão)

Pombal (rio Arunca)
Abrantes > Santarém > Vila

Águeda (rio Águeda)

Ria de Aveiro (rio Vouga)

Coimbra (rio Mondego)

estuário do rio Mondego (rio Mondego)

Régua (rio Douro)

Porto/Vila Nova de Gaia (rio Douro)

esposende (rio Cávado)

Ponte Lima (rio Lima)

Chaves (rio Tâmega)

Ponte da Barca (rio Lima)

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

5. Região Hidrográfica

Fig. 3 - Classes de vulnerabilidade para as 23 ZC.
Fig. 3 -Vulnerability classes in the 23 flood prone sites.

Os resultados apresentados na fig. 4 ilustram a variação espacial da vulnerabilidade à inundação nas seguintes ZC: Régua (rio Douro); Porto/Vila Nova de Gaia
(rio Douro); Águeda (rio Águeda); Coimbra (rio Mondego) e Abrantes /Santarém
/Vila‐Franca‐Xira (rio Tejo). A ZC que apresenta maior vulnerabilidade é Coimbra
(rio Mondego) explicada pelo facto das componentes idade-idosos, aspectos socioeconómicos e características do edificado, apresentarem valores nas classes média ou
superior, respectivamente, em 51 %, 71 % e 99 % da área desta ZC.
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A avaliação da vulnerabilidade nas ZC é um contributo importante para a avaliação e gestão dos riscos de inundações em Portugal, porque possibilitará a implementação de medidas de mitigação.
Régua (rio Douro)

Porto'Vila Nova de Gaia (rio Douro)

Coimbra (rio Mondego)

Águeda (rio Águeda)

Abrantes > Santarém > Vila-Franca-Xira (rio Tejo)

Legenda

Rede Hidrogáfica
Muito Reduzida
Reduzida
Média
Elevada
Muito Elevada

Fig. 4 - Mapa da vulnerabilidade à inundação em cinco ZC.
Fig. 4 - Flood vulnerability map in five of the flood prone sites.
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Conclusões
Neste artigo foi apresentada uma metodologia para a criação de um mapa de
vulnerabilidade às inundações tal como estabelecido nos PGRI, e referido pela APA
como uma necessidade para a correcta identificação das zonas de risco de inundações no território nacional. Esta metodologia de classificação da vulnerabilidade
permite identificar os hot spots (P. Fernandez et al., 2016), deste modo, 22 % das
subsecções são consideradas com vulnerabilidade elevada a muito elevada e 56 %
das subsecções são consideradas de reduzida vulnerabilidade.
Relativamente à classificação da vulnerabilidade nas ZC, conclui-se que 7 %
da área é classificada com vulnerabilidade elevada a muito elevada e 63 % da área
classificada com vulnerabilidade reduzida e muito reduzida.
A metodologia apresentada tem como mérito considerar como unidade mínima cartográfica a subsecção estatística, permitindo utilizar o maior detalhe da
informação para as variáveis consideradas. No entanto, deve ser objecto de análise
de sensibilidade a escala de análise (E. Tate, 2012) porque a metodologia de classificação refere-se à vulnerabilidade relativa, i.e. a classe de vulnerabilidade associada
à unidade base de análise é obtida por comparação com diferentes conjuntos de
unidades de análise (escala local, regional, nacional, ou global).
Neste artigo foram apresentados os resultados para o território nacional, o que
se traduz numa informação relevante quando é utilizada e.g. para comparar a vulnerabilidade com outros países, equacionar estratégias nacionais de medidas estruturantes ou definir prioridades de financiamento.

Agradecimentos
Este trabalho é financiado por Fundos Nacionais através da FCT – Fundação
para a Ciência e a Tecnologia no âmbito do Projeto UID/AGR/00115/2013.

176

Referências bibliográficas
Adger, W. N. (2006). Vulnerability. Global Environmental Change, 16(3), 268-281.
Doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2006.02.006
Armas, I. e Gavris, A. (2013). Social vulnerability assessment using spatial multi-criteria analysis (SEVI
model) and the Social Vulnerability Index (SoVI model) – a case study for Bucharest, Romania. Nat.
Hazards Earth Syst. Sci., 13(6), 1481-1499. Doi: http://dx.doi.org/10.5194/nhess-13-1481-2013
Armas, I. e Gavris, A. (2016). Census-based Social Vulnerability Assessment for Bucharest. Procedia
Environmental Sciences, 32, 138-146. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.proenv.2016.03.018
Balica, S. e Wright, N. G. (2010). Reducing the complexity of the flood vulnerability index. Environmental Hazards, 9(4), 321-339. doi: http://dx.doi.org/10.3763/ehaz.2010.0043
Balica, S. F. (2012). Applying the Flood Vulnerability Index as a Knowledge base for flood risk assessment. (Doctor), Delft University of Technology and Academic Board of the UNESCO-IHE, Delft, Netherlands.
Balica, S. F., Douben, N. e Wright, N. G. (2009). Flood vulnerability indices at varying spatial scales.
Water Science and Technology, 60(10), 2571.
Chakraborty, J., Tobin, G. e Montz, B. (2005). Population Evacuation: Assessing Spatial Variability in
Geophysical Risk and Social Vulnerability to Natural Hazards. Natural Hazards Review, 6(1), 23-33.
doi: https://doi.org/10.1061/(ASCE)1527-6988(2005)6:1(23)
Chen, W., Cutter, S. L., Emrich, C. T., Shi, P. (2013). Measuring social vulnerability to natural hazards
in the Yangtze River Delta region, China. International Journal of Disaster Risk Science, 4(4), 169-181.
doi: https://doi.org/10.1007/s13753-013-0018-6
Collins, M. J. (2009). Evidence for Changing Flood Risk in New England Since the Late 20th Century.
JAWRA Journal of the American Water Resources Association, 45(2), 279-290.
doi: https://doi.org/10.1111%2Fj.1752-1688.2008.00277.x
Cutter, S. L., Boruff, B. J. e Shirley, W. L. (2003). Social Vulnerability to Environmental Hazards. Social
Science Quarterly, 84(2), 242-261. doi: https://doi.org/10.1111/1540-6237.8402002
Cutter, S. L., Emrich, C. T., Morath, D. P. e Dunning, C. M. (2013). Integrating social vulnerability into federal flood risk management planning. Journal of Flood Risk Management, 6, 332-344.
doi: https://doi.org/10.1111/jfr3.12018
EM-DAT. (2013). The OFDA/CRED International Disaster Database. EM-DAT, from Université

Catholique de Louvain, Brussels (Belgium). Disponível em: www.emdat.be

Fatemi, F., Ardalan, A., Aguirre, B., Mansouri, N. e Mohammadfam, I. (2017). Social vulnerability
indicators in disasters: Findings from a systematic review. International Journal of Disaster Risk Reduction, 22, 219-227. doi: http://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2016.09.006
Fekete, A. (2009a). Assessment of Social Vulnerability for River-Floods in Germany. United Nations University, Bonn.
Fekete, A. (2009b). Validation of a social vulnerability index in context to river-floods in Germany. Nat.
Hazards Earth Syst. Sci., 9(2), 393-403. doi: https://doi.org/10.5194/nhess-9-393-2009
Felsenstein, D., e Lichter, M. (2014). Social and economic vulnerability of coastal communities to sealevel rise and extreme flooding. Natural Hazards, 71(1), 463-491.
doi: https://doi.org/10.1007/s11069-013-0929-y
Fernandez, P., Mourato, S., Moreira, M., e Pereira, L. (2016). A new approach for computing a flood
vulnerability index using cluster analysis. Physics and Chemistry of the Earth, 94, 47–55.
doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.pce.2016.04.003

177

Finch, C., Emrich, C., e Cutter, S. (2010). Disaster disparities and differential recovery in New Orleans.
Population and Environment, 31(4), 179-202. doi: https://doi.org/10.1007/s11111-009-0099-8
Frigerio, I., e De Amicis, M. (2016). Mapping social vulnerability to natural hazards in Italy: A suitable
tool for risk mitigation strategies. Environmental Science & Policy, 63, 187-196.
DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.envsci.2016.06.001
Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J. e Anderson, R. E. (2009). Multivariate Data Analysis: A Global
Perspective. London: Pearson Education.
Holand, I. S. e Lujala, P. (2013). Replicating and Adapting an Index of Social Vulnerability to a New
Context: A Comparison Study for Norway. The Professional Geographer, 65(2), 312-328.
DOI: http://dx.doi.org/10.1080/00330124.2012.681509
Hutcheson, G., e Sofroniou, N. (1999). The multivariate social scientist: Introductory statistics using generalized linear models: SAGE Publications Ltd.
Jain, A. K. e Dubes, R. C. (1988). Algorithms for clustering data: Prentice-Hall, Inc.
Jones, B. e Andrey, J. (2007). Vulnerability index construction: methodological choices and their influence on identifying vulnerable neighbourhoods. International Journal of Emergency Management,
4(2), 269-295.
Kaiser, H. F. (1958). The Varimax Criterion for Analytic Rotation in Factor Analysis. Psychometrika,
23, 187-200.
Kaiser, H. F. (1960). The application of electronic computers to factor analysis. Educational and Psychological Measurement, 20, 141-151.
Kienberger, S., Lang, S., e Zeil, P. (2009). Spatial vulnerability units – expert-based spatial modelling of
socio-economic vulnerability in the Salzach catchment, Austria. Nat. Hazards Earth Syst. Sci., 9(3),
767-778. DOI: https://doi.org/10.5194/nhess-9-767-2009
Koks, E. E., Jongman, B., Husby, T. G. e Botzen, W. J. W. (2015). Combining hazard, exposure and
social vulnerability to provide lessons for flood risk management. Environmental Science & Policy,
47(0), 42-52. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.envsci.2014.10.013
Mendes, J. M., Tavares, A. O., Cunha, L. e Freiria, S. (2011). A vulnerabilidade social aos perigos naturais e tecnológicos em Portugal. Revista Crítica de Ciências Sociais, 93, 95-128.
Nasiri, H., Mohd Yusof, M. J., e Mohammad Ali, T. A. (2016). An overview to flood vulnerability assessment methods. Sustainable Water Resources Management, 1-6.
DOI: https://doi.org/10.1007/s40899-016-0051-x
Nissen, K. M. e Ulbrich, U. (2017). Increasing frequencies and changing characteristics of heavy precipitation events threatening infrastructure in Europe under climate change. Nat. Hazards Earth
Syst. Sci., 17(7), 1177-1190. DOI: https://doi.org/10.5194/nhess-17-1177-2017
Parlamento Europeu e Conselho da União Europeia.(2007). Directiva 2007/60/CE - Ava-

liação e gestão dos riscos de inundações. Jornal Oficial da União Europeia.

Polade, S. D., Gershunov, A., Cayan, D. R., Dettinger, M. D. e Pierce, D. W. (2017). Precipitation in a
warming world: Assessing projected hydro-climate changes in California and other Mediterranean
climate regions. Scientific Reports, 7(1), 10783. DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-017-11285-y
Rufat, S., Tate, E., Burton, C. G., e Maroof, A. S. (2015). Social vulnerability to floods: Review of case
studies and implications for measurement. International Journal of Disaster Risk Reduction, 14, Part
4, 470-486. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ijdrr.2015.09.013
Rygel, L., O’sullivan, D., e Yarnal, B. (2006). A Method for Constructing a Social Vulnerability Index:
An Application to Hurricane Storm Surges in a Developed Country. Mitigation and Adaptation
Strategies for Global Change, 11(3), 741-764. DOI: https://doi.org/10.1007/s11027-006-0265-6

178

Schmidtlein, M. C., Deutsch, R. C., Piegorsch, W. W. e Cutter, S. L. (2008). A sensitivity analysis of
the social vulnerability index. Risk analysis: an official publication of the Society for Risk Analysis,
28(4), 1099-1114.
Schmidtlein, M. C., Shafer, J. M., Berry, M. e Cutter, S. L. (2011). Modeled earthquake losses and social
vulnerability in Charleston, South Carolina. Applied Geography, 31(1), 269-281.
DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.apgeog.2010.06.001
Schneiderbauer, S., e Ehrlich, D. (2006). Social Levels and Hazard (In)dependence in Determining
Vulnerability. In Measuring Vulnerability to Natural Hazards: Towards Disaster Resilient Societies. In
J. Birkmann (Ed.), (p. 78-102). Tokyo: United Nations University Press.
Shuster, W. D., Bonta, J., Thurston, H., Warnemuende, E., e Smith, D. R. (2005). Impacts of impervious surface on watershed hydrology: A review. Urban Water Journal, 2(4), 263-275.
DOI: https://doi.org/10.1080/15730620500386529
Tapsell, S. M., Penning-Rowsell, E. C., Tunstall, S. M., e Wilson, T. L. (2002). Vulnerability to flooding: health and social dimensions. Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series A:
Mathematical, Physical and Engineering Sciences, 360(1796), 1511-1525.
Tate, E. (2012). Social vulnerability indices: a comparative assessment using uncertainty and sensitivity
analysis. Natural Hazards, 63(2), 325-347. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11069-012-0152-2
Tate, E. (2013). Uncertainty Analysis for a Social Vulnerability Index. Annals of the Association of American Geographers, 103(3), 526-543. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/00045608.2012.700616
Tate, E. C. (2011). Indices of social vulnerability to hazards: model uncertainty and sensitivity. (Doctor of
Philosophy in Geography), University of South Carolina,
Westen, C. V. e Kingma, N. (2009). Session 5: Vulnerability assessment. In C. v. Westen (Ed.), Multihazard risk assessment. Guide book: United Nations University - ITC School on Disaster Geoinformation Management
Zêzere, J. L., Pereira, S., Tavares, A. O., Bateira, C., Trigo, R. M., Quaresma, I. (2014). DISASTER:
a GIS database on hydro-geomorphologic disasters in Portugal. Natural Hazards, 72(2), 503-532.
DOI: https://doi.org/10.1007/s11069-013-1018-y
Zhou, F., Xu, Y., Chen, Y., Xu, C. Y., Gao, Y. e Du, J. (2013). Hydrological response to urbanization
at different spatio-temporal scales simulated by coupling of CLUE-S and the SWAT model in the
Yangtze River Delta region. Journal of Hydrology, 485, 113-125.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2012.12.040
Zhou, Y., Li, N., Wu, W., Wu, J. e Shi, P. (2014). Local Spatial and Temporal Factors Influencing Population and Societal Vulnerability to Natural Disasters. Risk Analysis, 34(4), 614-639.
DOI: https://doi.org/10.1111/risa.12193

179

C onlus ã o
Adélia Nunes
Departamento Geografia e Turismo, CEGOT e RISCOS,
Universidade de Coimbra (Portugal)
ORCID: 0000-0001-8665-4459
adelia.nunes@fl.uc.pt

Perante cenários futuros de alterações climáticas, com o consequente incremento de catástrofes de cariz hidrometeorológico, torna-se urgente e prioritário reduzir
o risco através de esforços sistemáticos destinados a analisar e a gerir os fatores causadores de catástrofes, assim como reconhecer a(s) vulnerabilidade(s), no intuito de
proteger, de forma mais eficaz, as pessoas, as comunidades e os países, bem como
os meios de subsistência, o património cultural e socioeconómico e os ecossistemas,
incrementando, assim, sua resiliência.
A resiliência refere-se à capacidade que um sistema, uma comunidade ou a sociedade, quando exposta a riscos, detém para resistir, absorver, adaptar e recuperar,
de maneira tempestiva e eficiente, dos efeitos desastrosos dessa manifestação de
risco, através, por exemplo, da preservação e restauração das suas funções essenciais
e das estruturas básicas. Para tal, a tomada de consciência, coletiva e individual,
assume um papel determinante na redução das manifestações de riscos e das consequências das catástrofes, permitindo a adoção de medidas/ações capazes de reduzir
a vulnerabilidade, perante uma qualquer manifestação de risco.
Como refere o “Marco de Sendai para a Redução do Risco de Catástrofes 2015-2030”,
embora os fatores de risco possam ser locais, nacionais, regionais ou globais, os
riscos têm características locais e específicas que devem ser compreendidas para
determinar as medidas de redução a aplicar. Acrescenta, ainda, a necessidade do
desenvolvimento de uma ação focada nos âmbitos intra e inter setoriais, que deverá ser promovida pelos Estados nesses quatro níveis (local, nacional, regional e
global) e que se distribuirá por quatro áreas prioritárias: (1) compreensão do risco
de catástrofes; (2) fortalecimento da governança na gestão do risco de catástrofes;
(3) investimento na redução do risco para incremento da resiliência; (4) melhoria
na preparação para a ocorrência de catástrofes, com o objectivo de providenciar
uma resposta eficaz na reabilitação, recuperação e reconstrução.
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De forma mais ou menos explicita, as conclusões dos trabalhos vertidos neste
livro vão no sentido do anteriormente definido: “necessidade de identificar as
áreas susceptíveis a riscos”; “de reconhecer as vulnerabilidades”; “urgência na realização de estudos de risco”; “prioridade na adoção de ações de planeamento público no que se refere a infraestruturas e medidas mitigadoras, locais e regionais”;
“soma do conhecimento científico e a participação da população no diálogo e
transferência de saberes”; “necessidade de estabelecer relações de confiança que
deverão ser alimentadas com diálogo e partilha de opiniões entre os diferentes
grupos e agentes envolvidos no processo da tomada de decisão”; e “utilização dos
Sistemas de Informação Geografica (SIG) como uma ferramenta de suporte ao
planeamento e à gestão do território”.
Fica, assim, a expectativa de que o presente livro inspire mais investigadores
e decisores a participarem na crescente avaliação e gestão dos riscos, no ensejo de
que possamos enfrentar os desafios atuais, bem como os futuros e, em particular, os
relacionados com os contextos de grandes e profundas incertezas, relativas não só
aos riscos analisados, mas também a outros emergentes.
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Risco Sísmico - Aprender com o Passado;

7

Geografia dos Incêndios Florestais. 50 anos de Incêndios a queimar Portugal;

8

Efeitos dos Incêndios Florestais nos Solos de Portugal;

9

Floresta, Incêndios e Educação;

10

Redução do Risco e Educação.

243

L u ci an o L o u r en ço é d o utor ado em Geogr af ia
F í si ca, p el a Un i ver si d ad e de C oimbr a, onde é
P r o f esso r C at ed r át i co .
É Diretor do NICIF - Núcleo de Investigação Científica
de Incêndios Florestais, da Faculdade de Letras da
Universidade de Coimbra e Presidente da Direção da
RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção
e Segurança.
Exerceu funções de Diretor-Geral da Agência para a Prevenção de Incêndios
Florestais, Presidente do Conselho Geral da Escola Nacional de Bombeiros e
Presidente da Direção da Escola Nacional de Bombeiros.
Consultor científico de vários organismos e de diversas revistas científicas,
nacionais e estrangeiras, coordenou diversos projetos de investigação científica,
nacionais e internacionais, e publicou mais de mais de três centenas de títulos,
entre livros e capítulos de livro, artigos em revistas e atas de colóquios, nacionais
e internacionais.

Adélia Nunes é Professora Associada, com Agregação em
Geografia, na Faculdade de Letras da Universidade de
Coimbra, onde exerce funções de docência e investigação.
É membro integrado do Centro de Estudos de Geografia e
Ordenamento do Território (CEGOT), da Riscos (Associação
Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança) e do NICIF
(Núcleo de Investigação Científica de Incêndios Florestais).
Ingressou na carreira docente universitária em 1999. Em
2001 concluiu o Mestrado em Geografia Física e em 2007 o
Doutoramento em Geografia.
Dinâmica da paisagem, riscos naturais e mistos e gestão de recursos naturais são as
principais áreas de investigação, tendo publicado várias dezenas de trabalhos, onde se
incluem capítulos de livros e artigos em revistas de especialidade. Desde 2008 colabora
no Mestrado em Ensino de Geografia e em 2017 assume a Coordenação do Mestrado em
Geografia Física, Ambiente e Ordenamento do Território.

estudos

CINDÍNICOS
estudos

CINDÍNICOS
estudos

CINDÍNICOS

