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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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Os riscos hidrometeorológicos associam certos eventos meteorológicos, capazes 

de produzir precipitações intensas, ou seja, grande quantidade de chuva, de água pro-

veniente da atmosfera, caída num curto espaço de tempo e concentrada numa dada 

região geográfica, a episódios hidrológicos fluviais ou oceânicos, capazes de transpor-

tar 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, provo-

cando igualmente elevado número de vítimas mortais e de desalojados.

Será suficiente recordar um pouco da história do rio Amarelo, também conhe-

cido 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 consi-

derada 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 fre-

quentes, 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 inunda-

ções 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 
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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 profunda-

mente 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 no-

vembro, 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 portu-

ária 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.
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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 inun-

dações 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 agru-

pados 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 inspirado-

ra 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
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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 mor-

tes, 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 hidro-

meteorológicas 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 depen-

de 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. 

https://orcid.org/0000-0001-8665-4459
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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 vul-

nerabilidade, 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 hidrome-

teorológicos 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, mo-

vimentos sedimentares e eventos meteorológicos excepcionais, incluindo tempesta-

des, 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 gran-

de escala, tanto à superfície como em altitude, para o mês de Abril de 2006, clas-

sificado como extremo em termos de precipitação (com mais de 189,7 % relativa-

mente 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 signi-

ficantes, 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 pre-

cipitação 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 ur-

bano: uma análise baseada em geotecnologias e análise participativa”, são utiliza-

dos 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, 



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 variá-

veis envolvidas no fenómeno, fez-se a sua integração e análise, que se traduziram 

em mapas de susceptibilidade. O resultado obtido foi um aumento de aproxima-

damente 10 047 km2 de áreas susceptíveis a alagamentos. 

Trata-se, sem dúvida, de um livro de elevada utilidade para investigadores, de-

cisores públicos e estudantes, com interesse nesta matéria ou com responsabilidade 

na análise e gestão dos riscos.
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Resumo: O objetivo deste estudo é determinar quais as áreas susceptíveis 

a alagamentos na Unidade Hidrográfica do Paranoá, nos anos de 

1998 e 2016. A identificação de áreas susceptíveis a alagamentos 

é fundamental para o poder público como suporte ao processo de 

zoneamento urbano. Nesse sentido foram utilizados Sistemas de 

Informação Geográfica (SIG) que são considerados como uma vasta 
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e poderosa ferramenta de suporte ao planejamento urbano. Como 

resultado foi constatado um aumento de aproximadamente 10.047 

km² de áreas susceptíveis a alagamentos.

Palavras ‑chave: Unidade Hidrográfica do Paranoá, alagamento, SIG.

Abstract: This study aimed to determine which areas are susceptible to flooding 

in the Paranoá Hydrographic Unit in 1998 and 2016. It is essential to 

identify areas susceptible to flooding to assist the public authorities 

in the urban zoning process. Geographic Information Systems (GIS) 

were used for this, since they provide a comprehensive and powerful 

tool to support urban planning. The results of the analysis showed 

that there has been an increase of approximately 10,047 km² in the 

area susceptible to flooding. 

 

Keywords: Hydrographic Unit of Paranoá, flood, GIS.

Introdução

Brasília começou a ser construída em 1955. Com as obras da nova Capital, 

tantas outas cidades brotaram.  As primeiras foram chamadas de acampamentos 

de operários, depois, de cidades-satélites, hoje apresentam status de regiões admi-

nistrativas do Distrito Federal. Vivem cerca de 2 milhões e meio de habitantes. Por 

sua vez, a região metropolitana de Brasília, a chamada região integrada de desen-

volvimento do Distrito Federal, compreendendo 20 municípios de dois Estados 

da federação - Goiás e Minas Gerais -, atingindo cerca de 3 milhões de habitantes 

Apesar de ser consagrada pela UNESCO em 1987, como Patrimônio Cultural da 

Humanidade, Brasília cresceu e tem problemas que se agravam a cada dia, a exemplo 

das metrópoles e cidades litorâneas das quais ela se “emancipou” desde a sua origem, 

não apenas pelo seu posicionamento distante do litoral, mas pela sua própria con-
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cepção urbanística e arquitetônica inovadora e “moderna”. Esses problemas tomam 

as formas de invasões dos espaços públicos, poluição visual, trânsito caótico, falta de 

acessibilidade e de transporte coletivo de boa qualidade. Além disso, a cidade luta para 

manter a sua qualidade ambiental no que dependa da integridade dos processos eco-

lógicos e dos seus recursos naturais (Guimarães et al., 2013). Deve-se levar em conta 

que, quando Brasília foi inaugurada, em 1960, já existiam as cidades de Taguatinga 

(1957), Brazlândia (1933) e Planaltina (anterior a 1892), onde os pioneiros do projeto 

de construção da nova capital se instalaram. Os funcionários públicos recém-chegados 

à capital foram se instalando na Asa Sul e Lago Sul. Enquanto isto, as cidades-satélites 

tomavam forma: Núcleo Bandeirante (ex-Cidade Livre); Sobradinho, formada por 

assentados transferidos das áreas alagadas da barragem do Paranoá; e Gama, ocupado 

pelas famílias que trabalhavam na pedreira para a barragem do Paranoá. Em 1968, 

foi inaugurado Guará I, um projeto de mutirão de funcionários públicos oriundos de 

Brasília, Taguatinga, Candangolândia, Vila Planalto, Gama e Vila do IAPI. Em 1972, 

foi inaugurado Guará II, como ampliação do Guará I (Morelli, 2002). Tudo isso ates-

ta um processo acelerado de urbanização, para além das previsões dos planejadores e 

governantes (Guimarães et al., 2013). 

No início da década de 1970, para combater a ocupação irregular e a faveliza-

ção, o governo do Distrito Federal decidiu instalar as famílias removidas das áreas 

de invasão em uma área ao norte de Taguatinga, que, mais tarde, recebeu o nome 

de Ceilândia (devido à CEI – Campanha de Erradicação de Invasões). Nesta época 

foi iniciada também a construção de algumas quadras da Asa Norte. Em 1976, Bra-

sília estava com 50 % das áreas das asas Sul e Norte, e 90 % do Setor de Mansões 

ParkWay ocupados. Em 1980, devido à alta dos preços imobiliários e ao incremento 

populacional, parte da classe média foi se deslocando para as cidades-satélites. Em 

1987, foi criado o Setor Sudoeste (Morelli, 2002). Assim, em poucos anos a cidade 

de Brasília foi se desdobrando e “colonizando” áreas peri-urbanas com cidades saté-

lites criadas para reverter a favelização e com condomínios privados, ampliando os 

impactos ambientais diretos de Brasília (Guimarães et al., 2013). 

A partir de 1990 inicia-se uma especulação imobiliária de grande escala e a 

formação de uma metrópole que avançou sobre mais áreas, sendo inauguradas as 

cidades de Samambaia e Águas Claras e implantados os núcleos urbanos de Santa 
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Maria, Riacho Fundo, Recanto das Emas e São Sebastião, que atraíram mais ainda 

populações de outras regiões do país (Morelli, 2002). 

Junto com estas ocupações de espaços, a população do DF aumentou em escala 

geométrica. Em 1956 havia na região de Brasília 500 habitantes, em 1957 já eram 

12.700 moradores, subindo para 64.314 em 1959, 127.000 em 1960 e 140.000 

em 1962. No início dos anos de 1970 já havia 537,5 mil habitantes, dois terços 

deles morando em cidades satélites. Em 1980, a população passava de 1.2 milhão 

de habitantes, um quarto residente no Plano Piloto. Na década de 1990, este nú-

mero subiu para 1.6 milhão, sendo metade deste efetivo, residente do Plano Piloto 

(Morelli, 2002). 

Em 2009, a população do Distrito Federal foi estimada em 2.6 milhões de ha-

bitantes (IBGE, 2009). 

O Setor Noroeste de Brasília teve sua construção iniciada em 2009, o Noro-

este foi anunciado como o primeiro bairro sustentável do Brasil, como uma área 

de 243 hectares.

No plano urbanístico de Lúcio Costa para Brasília, a expansão urbana da cidade 

não estava prevista, a ideia do urbanista era a construção de cidades satélites fosse 

feita posteriormente ilustrando que, na época da construção, não havia previsão do 

tamanho do crescimento populacional que a cidade teria nos anos futuros

Hoje, Brasília tem 31 Regiões Administrativas (RAs) e a cada dia, novas expan-

sões, cidades e bairros são construídos. O mais recente, e que se encontra ainda 

em obras é o Setor Noroeste, que já estava previsto nos planos de Lúcio Costa (no 

Relatório Brasília Revisitada), mas o projeto foi alterado, tendo sua área aumentada 

aproximadamente seis vezes como foi previsto na revista Brasília,1885-1887.

Um dos fatores que contribuiu para o aumento de áreas suscetíveis a alaga-

mentos foram várias construções que causaram a impermeabilização do solo como 

por exemplo o Estádio Nacional Mané Garrincha Antes da construção da arena, o 

espaço onde ficavam as pistas de atletismo e o campo de terra eram pontos impor-

tantes de absorção da água que desce do Palácio do Buriti. Com o solo coberto pelo 

asfalto, a enxurrada escorre para a via paralela ao Colégio Militar e desemboca na 

W3 Norte. O projeto de urbanização do entorno previa obras de acessibilidade e 

paisagismo, mas, devido a irregularidades, o TJDFT suspendeu a licitação.
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O setor noroeste também é um dos causadores desse aumento pois com as obras 

do setor, o terreno fica exposto e a parte mais fina da terra é carregada para a via 

principal. A lama se acumula em bocas-de-lobo, reduzindo a capacidade de esco-

amento da água. Duas bacias de contenção, no Parque Burle Marx, servem como 

depósito do volume pluvial que não escoa para a rede de drenagem, mas ambas 

sofrem assoreamento. 

A primeira bacia, mais próxima ao bairro, é rasa, apesar de extensa. Por causa da 

quantidade de terra que desce nas chuvas, ela sofre assoreamento. A segunda bacia, 

perto da via do Setor Terminal Norte, é mais profunda e tem melhor sistema de 

controle do volume, mas sofre também com assoreamento e falta de manutenção. 

O resultado disso é o aparecimento de mato e lixo em seu interior.

O professor de engenharia civil e especialista em recursos hídricos Sérgio Koide 

acredita que a urbanização sem a infraestrutura necessária é um dos pontos-chave 

para prováveis problemas futuros. “Locais como Águas Claras e Vicente Pires foram 

ocupados de qualquer maneira, sem seguir planejamentos urbanísticos para asse-

gurar estruturas básicas. Por mais que sejam feitas obras para reduzir os problemas 

de escoamento, por exemplo, dificilmente a situação será completamente resolvida 

porque novas áreas vão sendo ocupadas”, explica o engenheiro.

Segundo Koide, o excesso de obras sem estudos prévios leva à impermeabiliza-

ção do solo e à consequente perda de locais para recarga de aquíferos subterrâneos.

Algumas consequências do mau planejamento do uso do solo já podem ser 

vistas. Caso dos recentes transtornos em períodos de chuva. “Grandes cons-

truções, como o Estádio Mané Garrincha, levam a uma impermeabilização do 

solo. O resultado é que as águas que escorrem no Plano Piloto ganham mais ve-

locidade na descida, dificultando a absorção e acumulando em alguns pontos”, 

afirma o especialista.

Conforme descrito por Menezes et al. (2012), a bacia hidrográfica do Lago Para-

noá, local onde se insere a área de estudo, passou por intenso processo de expansão 

urbana. Tal processo, em consonância com a lentidão do poder público, resultou na 

ocupação territorial desordenada, sem que tenha havido a análise adequada prévia 

de riscos ambientais e a delimitação de zonas de risco, tornando tal espaço suscep-

tível há estes fenômenos e, principalmente, ao alagamento.
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O estudo de susceptibilidade a alagamentos na unidade hidrográfica do Lago 

Paranoá se justifica pela necessidade de análise de risco e pelos potenciais prejuízos 

sociais e econômicos que este tipo de catástrofe pode ocasionar, bem como na es-

cassez de estudos relativos à temática exposta para a área. Tal estudo poderá ainda 

servir de base ao poder público para proposição de ações que visem a redução de 

riscos, mitigação de danos e prevenção de acidentes. Assim o objetivo principal 

deste estudo é o de identificar as áreas susceptíveis a alagamentos ao longo de toda a 

bacia hidrográfica do lago Paranoá - Distrito Federal através do uso de ferramentas 

de SIG. Estas ferramentas serão utilizadas na definição de variáveis envolvidas no 

fenômeno, na sua integração e na geração de mapas de susceptibilidade.

De acordo com Satterhwaite (2007), as áreas urbanas apresentam risco de inun-

dações em caso de chuvas intensas, pesadas ou prolongadas que acabam por pro-

duzir um grande volume de água na superfície. Estradas, edifícios e outras áreas de 

infraestrutura pavimentadas evitam que a água das chuvas infiltre no solo, fazendo 

com que a drenagem natural seja reduzida aumentando a escorrência superficial. 

Devido a isso os sistemas de drenagem urbanos ficam sobrecarregados.

Já na visão de Rios et al. (2002), enchentes ou cheias podem ser definidas como 

uma situação natural de transbordamento de água do seu leito natural, seja eles, 

córregos, arroios, lagos, mares ou oceanos provocados, geralmente, por chuvas in-

tensas e contínuas.

Os alagamentos são definidos como acúmulo momentâneo de águas em uma 

dada área por problemas no sistema de drenagem, podendo ou não ter relação com 

processos de natureza fluvial.

Segundo Amaral e Ribeiro (2009), as principais combinações de condicionantes 

da ocorrência de inundação, enchente e alagamento são os condicionantes naturais: 

formas do relevo; características da rede de drenagem da bacia hidrográfica; inten-

sidade, quantidade, distribuição e frequência das chuvas; características do solo e 

o teor de umidade; presença ou ausência da cobertura vegetal; e os condicionan-

tes antrópicos: uso e ocupação irregular nas planícies aluviais e margens de cursos 

d’água; deposição irregular de lixo nas proximidades dos cursos d’água; alterações 

nas características da bacia hidrográfica e dos cursos d’água (canalização de cursos 

d’água, impermeabilização do solo, entre outras).
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Caracterização da área

 Localização

A área escolhida para o estudo de susceptibilidade é a bacia hidrográfica do lago 

Paranoá, na região centro-oeste do DF (Distrito Federal). (fig. 1). Está situada na 

porção central do Distrito Federal, sendo a que apresenta maior concentração popu-

lacional, pois aí se localizam quase inteiramente as regiões administrativas de Brasília, 

Lago Norte, Lago Sul, Núcleo Bandeirante, Riacho Fundo, Candangolândia, Cru-

zeiro e Guará, além de parte da RA (Região Adimistrativa) de Taguatinga. Constitui 

o nível de base local da drenagem de uma área de cerca de 1004,7 dentro do Distrito 

Federal, sendo a única Bacia Hidografica que está totalmente inserida no DF.

fig. 1 ‑ Localização da Unidade Hidrográfica do lago Paranoá.
Fig. 1 - Location of the Lake Paranoá Hydrographic Unit.

Hidrografia

Acerca da hidrografia, o DF é subdividido em três grandes regiões hidrográficas, 

sendo elas a Bacia do Rio São Francisco, a Bacia do Rio Tocantins Araguaia e a Bacia 

do Rio Paraná. O local de estudo se insere nesta última, localizada na porção cen-
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tral do Distrito Federal e que ocupa uma área de 288.69 km², segundo SEMARH 
(1999), atingindo um contingente populacional expressivo por conter, quase que 
inteiramente, diversas Regiões Administrativas - RA. 

A bacia do Paranoá tem o formato geral de uma cratera achatada, circundada por 
uma chapada irregular, cuja única abertura é a garganta do Paranoá. Ao centro eleva-se 
a “calota” ou colina do Cruzeiro, em cuja encosta leste-sudeste (E-SE) foi construída 
a cidade de Brasília. As principais nascentes brotam a oeste. Os córregos contornam 
a colina pelo Norte e pelo Sul, para formar o Paranoá, a leste. As nascentes do Torto 
e do Bananal (noroeste), estão preservadas pelo Parque Nacional de Brasília - onde se 
situa a captação de água para o abastecimento da cidade, na represa de Santa Maria.

Metodologia

A Metodologia é o estudo dos métodos. Ou então, as etapas que devem seguir 
num determinado processo.

O método utilizado para a obtenção dos resultados propostos foi baseado na classificação 
espacial através do algoritmo média ponderada, através da definição de variáveis pertinentes 
e a valoração de suas importâncias para a ocorrência do fenômeno estudado, elaboração de 
mapas temáticos segundos os critérios definidos e integração entre os dados gerados através 
do algoritmo, permitindo assim, a análise e discussão dos resultados obtidos. A integração dos 
dados através do método de classificação espacial por média ponderada é, segundo Muller 
(2012) a técnica mais utilizada em projetos que envolvam análise espacial. 

O procedimento metodológico para a elaboração do estudo de áreas susceptíveis 
a alagamentos baseou-se nas seguintes etapas de trabalho:

•	 Aquisição materiais a serem utilizados: dados e bases cartográficas;
•	 Definição de variáveis participantes no processo e atribuição da respetiva 

relevância (peso);
•	 Elaboração de mapas temáticos;
•	 Integração dos dados;
•	 Análise e discussão dos resultados obtidos.
•	 Definição da metodologia apropriada para a identificação de áreas passíveis 

de alagamentos antes e depois da construção do setor noroeste de Brasília.
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método utilizado

O método consiste, então, no processo de pesquisa e na escolha do caminho que 

nos irá levar ao objetivo pretendido.

Muller (2012), descreve o método como a inferência de pesos aos dados de en-

trada em função da importância destes para a hipótese em consideração, com a defi-

nição empírica de pesos e a soma ponderada dos planos de informação segundo sua 

importância relativa. Segundo Dias et al. (2005), o algoritmo classificador (média 

ponderada) é aplicado a uma estrutura de matrizes, no qual cada célula corresponde 

a uma unidade territorial, com a análise individual de pixel. 

Conforme Muller (2012) o somatório dos pesos dos planos de informações 

(variáveis) ao ser normalizado passa a ser expresso no intervalo de 0 a 1, com a 

soma dos pesos significando a unidade. Para o presente trabalho, foram conside-

radas na avaliação as classes existentes em cada variável, com a atribuição empírica 

de valores conforme sua influência no evento estimado, com valores variando entre 

1 a 5, de acordo com o menor ou maior grau contribuição da classe ao processo 

de alagamento de áreas, respectivamente. Tanto a integração dos dados quanto os 

processamentos anteriores foram realizados utilizando o pacote de ferramentas do 

ArcGis® e extensões associadas.

Com a integração de dados foi gerado 2 resultados finais, um mostrando áreas 

susceptíveis a alagamento na bacia do lago Paranoá no ano de 1998 e outro no 

ano de 2016, para chegar nesses resultados, foram considerados os componentes 

ambientais intrínsecos aos processos de alagamento de áreas, independentemente 

da precipitação incidente na área. 

geomorfologia (Declividade)

Novaes Pinto (1986, 1987, 1994) caracterizou a paisagem do DF em 13 uni-

dades geomorfológicas, que por suas similaridades morfológicas se agrupam em 

três grandes macros-unidades típicas da região de Cerrado, sendo elas: Região de 

Chapada, Área de Dissecação Intermediária e Região Dissecada de Vale.
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O parâmetro geomorfológico usado no modelo foi a declividade (Tabela I). O 

critério de declividade está diretamente associado à propensão ao escoamento ou 

acúmulo de água de uma determinada região. Tem-se que áreas planas apresentam 

maior probabilidade de alagamentos pela menor velocidade de escoamento que áre-

as montanhosas e escarpadas, que resultam maior velocidade (fig. 2).

Declividade do terreno Valor Peso

Plano 0-3 5

Suave ondulado 3-8 4

Ondulado 8-20 3

Forte Ondulado 20-45 2

Montanhoso 45-75 1

Escarpado >75 1

tABELA i ‑ Pesos Declividade do terreno.
Table I - Land slope weights.

fig. 2 ‑ Classes de declividade do terreno.
Fig. 2 - Classes of terrain slope.
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Uso e Ocupação do Solo

O uso e cobertura do solo está diretamente associada a permeabilidade da região, 
de acordo com a destinação da mesma. Neste caso, espera-se maior tendência a reten-
ção e infiltração de águas pluviais em áreas de mata nativa e reflorestamento e ao esco-
amento em áreas com maior grau de pavimentação, como áreas urbanas por exemplo.

O peso dado a cada uma delas se deu em base no nível de impermeabilização e 
na propensão ao escoamento das águas pluviais (Tabela II e Tabela III).

 Foram criados dois mapas de uso e ocupação do solo um do ano de 1998 e 
outro de 2016 (fig. 3 e 4).

uso e ocupação do solo 1998 Peso
Área urbana/solo exposto 4
Mata de galeria 1
Corpos d’água 5
Cerrado/reflorestamento 2
Campo/agricultura 3

tABELA ii ‑ Pesos Uso e Ocupação do Solo 1998.
Table II - Land Use and Occupation 1998.

uso e ocupação do solo 2016 Peso
Área urbana/solo exposto 4
Mata de galeria 1
Corpos d’água 5
Cerrado/reflorestamento 2
Campo/agricultura 3

tABELA iii ‑ Pesos Uso e Ocupação do Solo 2016.
Table III - Land Use and Occupation 2016.

fig. 3 ‑ Classes de Uso e Ocupação do Solo 1998.
Fig. 3 - Classes of Use and Occupation 1998.

fig. 4 ‑ Classes de Uso e Ocupação do Solo 2016.
Fig. 4 - Classes of Use and Occupation 2016.
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fig. 5 ‑ Classe de solos.
Fig. 5 - Class soils.

solo Peso

Latossolo vermelho amarelo 2

Latossolo vermelho 2

Plintossolo peirico 4

Gleissolo haplico 5

Espodossolo ferriuvico 5

Cambisssolo haplico 5

Lago,lagoa,Represa 1

Neossolo quartzarinico 2

Nitossolo vermelho 2

tABELA iV ‑ Classes de Solos.
Table IV - Classes of Soils.

Tipos de solos 

Dentre as diversas características e comportamentos que um solo pode apresen-

tar, destacam-se para o presente estudo a capacidade de infiltração (permeabilida-

de), profundidade, textura e granulometria (Tabela IV). Dependendo da combi-

nação desses fatores, as águas pluviais apresentarão maior tendência a infiltração ou 

ao escoamento quando entrar em contato com determinada classe de solo. Con-

siderando as características físicas genéricas de cada classe de solo encontrada na 

bibliografia consultada, especialmente aquelas já citadas, considerados os fatores de 

maior importância para a velocidade de infiltração de águas (fig. 5). 
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Acúmulo de Fluxo de Água

Tal variável está associada à declividade e conformação do terreno e é de-

finida pela propensão da água a tomar determinado caminho ao longo do ter-

reno, formando canais preferenciais de drenagem. Regiões identificadas como 

canais preferenciais de drenagem acumulam as águas pluviais locais e tendem 

a formar enxurradas (Tabela V). Tal dado foi derivado dos dados de MDE 

(modelo hidrologicamente consistente, Michael Hutchinson, 1988 e 1989). 

E modelo de direção de fluxo de água. De acordo com o grau de acúmulo de 

fluxo (fig. 6). 

Acúmulo de fluxo Peso

Mínimo 1

Baixo 2

Médio 3

Alto 4

Muito Alto 5

tABELA V ‑ Classes de acúmulo 
de fluxo de água.

Table V - Classes of accumulation 
of water flow.

fig. 6 - Classes de acumulo de água.
Fig. 6 - Classes of water accumulation.
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Integração de dados

A integração dos dados se deu com a sobreposição das variáveis citadas e a aplica-

ção do algoritmo de média ponderada, com vistas à identificação das áreas passíveis 

a alagamento. Além dos pesos atribuídos às classes de cada variável, considerou-se 

também que cada uma delas apresenta graus de contribuição distintos para o fenô-

meno estudado, resultando assim na definição de pesos para cada uma destas, de 

forma a hierarquizar sua contribuição ao processo de alagamento. Foram definidos 

os seguintes pesos para cada variável: 20 % para Solos, 25 % para Uso e Ocupação, 

30 % para Declividade e 25 % para Acúmulo de Fluxo de Água. 

Esses cálculos foram feitos duas vezes mudando o Uso e ocupação, em um cál-

culo foi usando o de 1998 e no outro o de 2016, isso foi feito para poder constatar 

se aconteceu alterações nas áreas susceptíveis a alagamento nesse espaço de tempo. 

No geral, considerou-se como semelhante a contribuição das classes Uso e Ocu-

pação e Acúmulo de Fluxo de Água ao fenômeno, enquanto que a variável decli-

vidade apresentou peso maior por se considerar essencial ao processo de acúmulo 

de água e, de forma oposta, solos com menor peso, por se considerar que o mesmo 

recebe a influência das variáveis Declividade e Uso e Ocupação. 

Por fim, a fórmula de suscetibilidade a alagamentos foi definida nas duas Equa-

ções abaixo:

equação 1: ”(0.20*Solos) + (0.25*Uso e Ocupação 1998) + (0.30*Declivida-

de) + (0.25*Acúmulo de Fluxo)”

equação 2: ”(0.20*Solos) + (0.25*Uso e Ocupação 2016) + (0.30*Declivida-

de) + (0.25*Acúmulo de Fluxo)”

Resultados e discussões 

 Usando como parametro para análise a Dissertação de Mestrado Avaliação de 

susceptibilidade à inundações utilizando geotecnologias para a bacia hidrográfica 

do rio Cachoeira, Joinville/SC. Muller (2012), podemos verificar que os resulta-
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dos estão corretos pois o autor afirma que a modelagem ambiental proposta, uti-

liza um sistema de informação Geografica por meio do aplicativo da plataforma 

ERSI, ArcGis,demonstrou resultado satisfatorio na avaliação da suscetibilidade a 

inundação,atestando apossibilidade de replicação do método para estudos de plane-

jamento em outras bacias hidrográficas.

Através do cruzamento de dados e tomando como base o modelo proposto, 

foram identificadas as principais regiões susceptíveis ao processo de alagamento na 

unidade hidrográfica do lago Paranoá nos anos de 1998 e 2016. Foram definidas 

três classes de níveis de suscetibilidade: baixa, média e alta, conforme a propensão 

do terreno em acumular água (fig. 7). 

fig. 7 ‑ Classes de suscetibilidade a alagamentos nos anos de 1998 e 2016.
Fig. 7 - Flood classes in the years 1998 and 2016.

 O resultado final foi que do ano de 1998 até o ano de 2016 as regiões susceptí-

veis ao processo de alagamento na unidade hidrográfica do lago Paranoá aumenta-

ram 1 %, pode parecer pouco, mas a área da bacia é de 1004.7 km² ou seja aumen-

tou aproximadamente 10.047 km² o equivalente a mil campos de futebol (fig. 8).

O mapa de suscetibilidade a alagamentos (fig. 9) mostra que algumas áreas 

como a do Núcleo Bandeirante tem uma propensão de acontecer alagamentos por 

isso o governo do distrito federal junto com a admiração local tem que buscar me-

didas para combater esse problema.
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fig. 9 ‑ Suscetibilidade a alagamentos na bacia do lago Paranoá no ano de 2016
Fig. 9 - Susceptibility to flooding in the Lake Paranoá basin in 2016.

 

Outra área que mostra que tem grande suscetibilidade a alagamentos é a re-

gião do Lago Norte, mas lá foram feitas medidas mitigadoras e lá esse problema 

quase não é percebido, essas medidas devem ser tomadas em todas as regiões do 

Distrito Federal.  

fig. 8 - Risco de alagamento 1998 (A) e 2016 (B).
Fig. 8 - Risk of flooding 1998 (A) and 2016 (B).
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Nas fots 1, 2 e 3 mostra-se como os alagamentos podem causar transtornos para 

a população e como esse é um problema sério que precisa ser combatido, principal-

mente em áreas como a asa norte e o Núcleo Bandeirante aonde tem um histórico 

de alagamentos e todos os anos com as chuvas esse problema fica recorrente.

fot. 1 ‑ Chuva deixou alagada pista das quadras comerciais 102 e 103 Norte 
(Fotografia: Vianey Bentes/TV Globo).

Photo 1 - Floor of commercial blocks 102 and 103 North left flooded by rainwater 
(Photography: Vianey Bentes/TV Globo).

Fot. 2 - Alagamento pelo transbordamento do córrego Riacho Fundo em área da Vila 
Cauhy, no Núcleo Bandeirante (Fotografia: Corpo de Bombeiros/Divulgação).

Photo 2 - Flooding caused by the Riacho Fundo stream overflowing in Vila Cauhy area, in the 
Núcleo Bandeirante (Photography: Fire Department/Release)
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fot. 3 ‑ Alagamento na tesourinha entre as quadras 110 e 210 da Asa Norte 
(Fotografia: Corpo de Bombeiros/Divulgação).

Photo 3 - Flooding in the little treasure between blocks 110 and 210 of the North Wing 
(Photography: Fire Department/Release).

Conclusões

A metodologia desse trabalho conseguiu alcançar o resultado esperado, ficou claro 

que existiu um aumento nas áreas susceptíveis a alagamentos na bacia do lago Paranoá, 

não só o setor noroeste, mas outras áreas também ajudaram para contribuir com o atual 

cenário de alagamentos na região.

A demanda populacional do Distrito Federal aliada à especulação imobiliária criou 

o Setor Noroeste, e outras novas áreas causando uma impermeabilização dos solos con-

tribuindo para criação de áreas susceptibilidade a alagamentos

Outro problema recorrente do Distrito Federal é o Crescimento urbano desorde-

nado aonde novas moradias são construídas em áreas inapropriadas, sem nenhum tipo 

de estudo ambiental.

Esse estudo desenvolvido nesse artigo é importante para identificar as áreas suscepti-

bilidade a alagamentos assim o governo e as autoridades competentes podem criar me-

didas mitigadoras para tentar recuperar essas áreas e evitar problemas maiores no futuro.

Os alagamentos causam um transtorno para a população com a obstrução de vias 

e danos matérias por isso a identificação das áreas susceptibilidade a alagamentos é 

muito importante. 
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Perante cenários futuros de alterações climáticas, com o consequente incremen-

to 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 cau-

sadores 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 so-

ciedade, quando exposta a riscos, detém para resistir, absorver, adaptar e recuperar, 

de maneira tempestiva e eficiente, dos efeitos desastrosos dessa manifestação de 
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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 rea-

lização de estudos de risco”; “prioridade na adoção de ações de planeamento pú-

blico 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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  6 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.



RISCOS 
Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança4

Riscos 
Hidrometeorológicos

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.

CINDÍNICOS
e s t u d o s

Coimbra, 2018

CINDÍNICOS
e s t u d o s CIN

D
ÍN

ICO
S

estudos
Riscos hidrom

eteorológicos

Adélia NunesLuciano Lourenço
coordenadores:

Luciano Lourenço

Adélia Nunes 

É doutorado em Geografia Física, pela Universidade de Coimbra, 
onde é Professor Catedrático.

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.

Foi 1.º Vice-Presidente do Conselho Diretivo, Membro da 
Assembleia da Faculdade, da Assembleia de Representantes, do 
Conselho Pedagógico, do Conselho Científico e da Comissão 
Coordenadora do Conselho Científico da Faculdade de Letras; 
Diretor do Departamento de Geografia, Diretor do Curso de 1.° 
Ciclo (Licenciatura) em Geografia e Diretor do Curso de 2.° Ciclo 
(Mestrado) em Geografia Física, Ambiente e Ordenamento do 

Território; Coordenador do Grupo 1 (Natureza e Dinâmicas Ambientais) do CEGOT, Centro de 
Estudos de Geografia e Ordenamento do Território das Universidades de Coimbra, Porto e Minho.

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. 

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.  

CINDÍNICOS
e s t u d o s

CINDÍNICOS
e s t u d o s

CINDÍNICOS
e s t u d o s

C
IN

D
ÍN

IC
O

S
estudos

C
IN

D
ÍN

IC
O

S
estudos

C
IN

D
ÍN

IC
O

S
estudos

4

CINDÍNICOS
e s t u d o s

CINDÍNICOS
e s t u d o s

CINDÍNICOS
e s t u d o s

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.

Riscos
Hidrometeorológicos

RISCOS
Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança

Coimbra, 2018

Coordenadores:

Luciano Lourenço
Adélia NunesRiscos  H

idrom
eteorológicos

Luciano Lourenço é doutorado em Geografia 
Física,  pela Universidade de Coimbra,  onde é 
Professor Catedrático.

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.  



RISCOS 
Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança4

Riscos 
Hidrometeorológicos

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.

CINDÍNICOS
e s t u d o s

Coimbra, 2018

CINDÍNICOS
e s t u d o s CIN

D
ÍN

ICO
S

estudos
Riscos hidrom

eteorológicos

Adélia NunesLuciano Lourenço
coordenadores:

Luciano Lourenço

Adélia Nunes 

É doutorado em Geografia Física, pela Universidade de Coimbra, 
onde é Professor Catedrático.

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.

Foi 1.º Vice-Presidente do Conselho Diretivo, Membro da 
Assembleia da Faculdade, da Assembleia de Representantes, do 
Conselho Pedagógico, do Conselho Científico e da Comissão 
Coordenadora do Conselho Científico da Faculdade de Letras; 
Diretor do Departamento de Geografia, Diretor do Curso de 1.° 
Ciclo (Licenciatura) em Geografia e Diretor do Curso de 2.° Ciclo 
(Mestrado) em Geografia Física, Ambiente e Ordenamento do 

Território; Coordenador do Grupo 1 (Natureza e Dinâmicas Ambientais) do CEGOT, Centro de 
Estudos de Geografia e Ordenamento do Território das Universidades de Coimbra, Porto e Minho.

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. 

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.  

CINDÍNICOS
e s t u d o s

CINDÍNICOS
e s t u d o s

CINDÍNICOS
e s t u d o s

C
IN

D
ÍN

IC
O

S
estudos

C
IN

D
ÍN

IC
O

S
estudos

C
IN

D
ÍN

IC
O

S
estudos

4

CINDÍNICOS
e s t u d o s

CINDÍNICOS
e s t u d o s

CINDÍNICOS
e s t u d o s

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.

Riscos
Hidrometeorológicos

RISCOS
Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança

Coimbra, 2018

Coordenadores:

Luciano Lourenço
Adélia NunesRiscos  H

idrom
eteorológicos

Luciano Lourenço é doutorado em Geografia 
Física,  pela Universidade de Coimbra,  onde é 
Professor Catedrático.

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.  


	Página em branco

