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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
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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 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.

A S O P Ç Õ E S D E A D A PTA Ç Ã O E O U S O D A C I Ê N C I A
N A G E S TÃ O C O L A B O R AT I VA
D A ZO N A C O S T E I R A
A D A PTAT I O N O PT I O N S A N D U S E O F S C I E N C E I N
C O L L A B O R AT I V E M A N A G E M E N T
O F T H E C OA S TA L ZO N E

José Simão Antunes do Carmo
Departamento de Engenharia Civil
Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (Portugal)
ORCID: 0000-0002-5527-3116
jsacarmo@dec.uc.pt

Resumo: Devido à ação combinada de diversos fenómenos naturais como as ondas,
as marés, as correntes, o vento, os movimentos sedimentares e os eventos
meteorológicos extremos, incluindo tempestades, o litoral está em constante
mudança. Contudo, as alterações climáticas em curso, incluindo a ação
humana, têm vindo a alterar os padrões naturais afetando profundamente
os ecossistemas costeiros, pois estes são particularmente sensíveis ao aumento da temperatura da superfície do mar, à acidificação dos oceanos,
à intrusão salina, à subida dos lençóis freáticos e às alterações dos padrões
de escoamento. O acentuado crescimento das vulnerabilidades e riscos
nas zonas costeiras, em especial desde meados do século passado, é igualmente consequência da ação combinada de todos estes fenómenos. Por
conseguinte, a sustentabilidade destes espaços depende do êxito de uma
adaptação integrada, capaz de promover a resiliência do sistema tendo
em conta as alterações climáticas, a ação humana e outras ocorrências.

DOI: https://doi.org/10.34037/978-989-54295-7-8_4_1

Tendo presentes as vulnerabilidades existentes na costa Portuguesa, este
trabalho começa com uma breve introdução sobre diretrizes para possíveis
formas de intervenção. Alguns exemplos de acomodação e outras soluções
complementares de proteção natural são discutidos em seguida. Após
uma breve referência a procedimentos de gestão colaborativa, destaca-se
por fim a necessidade de investir na criação de um programa nacional de
formação avançada em Ciências e Tecnologias do Mar.
Palavras‑chave: Alterações climáticas, vulnerabilidades, riscos, proteção costeira,
medidas de adaptação.

Abstract: Due to the combined action of several natural phenomena such as waves,
tides, currents, wind, sedimentary movements and extreme weather events
including storms, the coast is constantly changing. However, ongoing climate
change, including human action, has been changing natural patterns and
profoundly affecting coastal ecosystems, as they are particularly sensitive to
rising sea surface temperatures, ocean acidification, salt intrusion, rise in
groundwater levels, and changes in flow patterns. The significant increase
in vulnerabilities and risks witnessed in coastal areas, especially since the
middle of the last century, is also a consequence of the combined action of
all these phenomena. Accordingly, the sustainability of these areas depends
on the success of an integrated adaptation capable of promoting the system’s
resilience, taking into account climate change, human action and other
factors. Bearing in mind the vulnerabilities on the Portuguese coast, this
work begins with a brief introduction about guidelines for possible forms
of intervention. Some examples of adaptation and other natural protection
solutions are discussed. After a brief reference to collaborative management
procedures, the need to invest in the creation of an advanced national marine
science and technology program is highlighted.
Keywords: Climate change, vulnerabilities, risks, coastal protection, adaptation measures.
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Introdução
Através da ação combinada de vários fatores como as ondas, as marés, as correntes, o vento, os movimentos sedimentares e os eventos meteorológicos extremos,
incluindo tempestades, o litoral está em constante mudança. Estes fenómenos, em
conjunto com as alterações climáticas globais e a ação humana, afetam os ecossistemas costeiros, pois estes são particularmente sensíveis ao aumento da temperatura
da superfície do mar, à acidificação dos oceanos, à intrusão salina, à subida dos
lençóis freáticos, à densificação urbana e às alterações dos padrões de escoamento
(Vitte, 2003).
A adaptação da sociedade para lidar com tais mudanças ou alterações frequentemente indutoras de vulnerabilidades, e desse modo minimizar os riscos, pode ser
conseguida por obras de engenharia, pelo comportamento humano ou por ações
legais de emergência.
As opções de engenharia incluem defesas costeiras melhoradas, reforço das existentes e novas obras de defesa. Contudo, estas técnicas tradicionais de proteção de
engenharia ‘pesada’, como o uso de quebra-mares, molhes, esporões e paredões,
são inadequadas para combater a erosão em larga escala. Estes tipos de estruturas
têm custos de manutenção elevados e podem não ter o custo-benefício esperado,
ou serem insustentáveis a médio/longo prazo. Em alguns casos, tais estruturas podem mesmo acelerar a erosão redirecionando a energia das ondas. Podem ainda
ter efeitos ambientais significativos em setores ligados ao turismo e em atividades
industriais, agrícolas, comerciais, balneares e recreativas.
As mudanças no comportamento da sociedade podem ser induzidas por legislação ou pela via económica, por exemplo, a política de habitação costeira permanente pode ser desencorajada por acordo voluntário ou por ordenamento do território.
Tal poderá ser feito para a minimização dos problemas de segurança, para a viabilização da economia ou ainda para assegurar sustentabilidade futura.
Importa ter presente que a vulnerabilidade inerente a um processo, e, portanto, a
quantidade de risco ou a perceção do risco e assim as eventuais consequências (ocorrendo acidente) relacionam-se com a natureza e exposição da área e com o grau de
preparação da sociedade (Gonçalves, 2012). As abordagens tecnológicas podem lidar
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com riscos costeiros e minimizar os efeitos acrescidos reduzindo a vulnerabilidade social. Por exemplo, as defesas costeiras podem ser projetadas para minimizar ou até
mesmo "eliminar" o risco e assim proteger as populações locais usando técnicas de
engenharia ligeira (soft), em geral mais sustentáveis a longo prazo mas não tão indutoras
de segurança (menos eficazes em termos de redução da vulnerabilidade social), ou mais
dura/pesada (hard), em geral menos sustentáveis a longo prazo mas mais indutoras de
segurança para as populações (mais eficazes para redução da vulnerabilidade social).
Deve notar-se que repercussões ambientais e económicas exigem abordagens de
engenharia considerando três tipos de intervenção: i) elevado impacto geo-ambiental,
como barreiras frontais, quebramares destacados, esporões transversais à costa e molhes para desvio da ação das ondas e de correntes; ii) impacto geo-ambiental médio,
como a alimentação artificial de praias com distribuições de sedimentos geralmente
recolhidos no mar, incluindo eventuais medidas complementares de apoio e suporte
das areias, e iii) reduzido impacto geo-ambiental, como a reabilitação e revegetação de
sistemas dunares, construção de quebramares submersos, recifes artificiais, recriação e
vegetação típica de armadilhas de sedimentos e dissipadores de energia.
As abordagens duras e mais ligeiras de engenharia diferem nas suas diferentes
consequências económicas e ambientais. A engenharia dura inclui construções de
enrocamento e blocos com diferentes dimensões, paredões de betão e muitas vezes a
fixação e, possivelmente, até mesmo o avanço do litoral, ignorando assim o funcionamento natural. Em contrapartida, a engenharia mais ligeira, como a reabilitação
de sistemas dunares e a alimentação artificial de praias, pode ser ambientalmente
mais sustentável e conferir proteção inicial, mas, eventualmente, o procedimento
terá que ser repetido regularmente, mantendo assim a linha da costa.
Na verdade, a opção por determinada solução ou tipo de intervenção na
zona costeira, seja para efeitos de proteção ou de melhoria com determinado
fim, é cada vez mais ditada por uma avaliação de risco, a qual está intimamente
relacionado com uma análise de custo-benefício. Assim, a titulo de exemplo,
para efeitos de decisão relativamente a uma obra de proteção costeira, a avaliação de risco compreenderá, em geral, as seguintes etapas gerais: (i) Identificação das causas de um possível acidente; (ii) Formulação dos mecanismos de
acidente; (iii) Cálculo das probabilidades de acidente; (iv) Quantificação das
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consequências, perdas ou prejuízos, e (v) Cálculo do risco, sendo este dado
pelo produto da probabilidade de ocorrência de acidente com as perdas ou
prejuízos esperados em caso de acidente.
É neste contexto, após avaliações de risco ou análises de custo-benefício de diferentes opções, que cada vez mais soluções podem incluir o realinhamento e até
mesmo o recuo da costa, a fim de produzir zonas húmidas, áreas de inundação
controlada ou áreas de armazenamento de água que tanto poderão proteger como
criar (e possivelmente substituir) valiosos habitats de zonas húmidas (Jacobs et al.,
2009; Temmerman et al., 2013).
Outras medidas também podem incluir a proteção de áreas costeiras interiores
cercando áreas húmidas, protegendo dunas costeiras, via áreas naturais protegidas, e
procedendo a plantações para a formação de armadilhas de sedimentos ou recuperação e manutenção de dunas degradadas.

Recentes medidas de acomodação levadas a cabo na costa Portuguesa
No quadro da Estratégia Nacional de Gestão Integrada da Zona Costeira, a
atual política de proteção costeira já não se baseia em estruturas de proteção dura. A
maioria das intervenções é agora dedicada à manutenção ou redesenho de estruturas
existentes. Novas estruturas pesadas só ocasionalmente são construídas e fundamentalmente para fornecer apoio a projetos de alimentação artificial de praias.
Neste contexto, várias opções de acomodação têm vindo a ser testadas na costa portuguesa, em especial desde meados da década passada. São exemplos bem-sucedidos as alimentações artificiais e reabilitação das praias e sistemas dunares do
Furadouro, da Vagueira e Mira, localizados num setor particularmente vulnerável
da costa Portuguesa, situado entre Espinho a São Pedro de Moel, da praia de Costa
da Caparica, próximo de Lisboa, e das praias de Vale do Lobo e de Pine Cliffs, no
Algarve. Algumas destas intervenções são brevemente descritas abaixo. Também é
de realçar a tentativa de reabilitação do sistema dunar da Leirosa, pois constitui,
no essencial, um exemplo que pode ser seguido em outros sistemas de dunas com
idênticas características.
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Praia e frente urbana do Furadouro

Na sequência dos eventos registados na praia e frente urbana do Furadouro em
meados da primeira década deste século, foram realizadas obras de requalificação ambiental da praia e de reforço das dunas. Estas obras incluíram a alimentação artificial
da praia com areia e a reabilitação do sistema dunar. Como complemento às operações artificiais de alimentação com areia, as estruturas de apoio existentes foram
igualmente reforçadas. Especificamente foram reforçados dois esporões para conter a
areia na praia e foi construído um paredão frontal para dissipar a energia das ondas
e proteger a frente urbana. Além disso, também foram melhorados o pavimento e a
calçada da marginal, os apoios de praia e o sistema de drenagem. O custo estimado
destas intervenções em 2009 importou em cerca de € 2 milhões.
As operações anuais de reposição artificial de areias e a monitorização das infraestruturas já instaladas importam em algumas centenas de milhares de euros, mas têm evitado
muito maiores perdas e prejuízos, nomeadamente os que teriam resultado das tempestades
que atingiram a costa portuguesa nos anos de 2010, 2014 e, mais recentemente, em março de 2018. A fot. 1 mostra perspetivas da praia e da frente urbana do Furadouro após a
alimentação artificial da praia e reparação dos danos causados pelas tempestades Hércules
e Stephanie que assolaram grande parte da costa Portuguesa no inverno de 2014.

A

B

Fot. 1 - Praia (A) e frente urbana (B) do Furadouro. Apesar dos danos causados nos apoios de
praia e das perdas de areia que ocorrem todos os anos em consequência da dinâmica litoral, as
alimentações artificiais regulares têm permitido que a praia permaneça ampla e agradável com
uma relação custo-benefício muito favorável (adaptada de Antunes do Carmo, 2017).
Photo 1 - Beach (A) and Urban front (B) of Furadouro. Despite the damage to the beach
supports and the sand losses that occur every year, caused by coastal dynamics, regular beach
nourishment has allowed it to remain wide and pleasant with a very favorable cost-benefit ratio
(adapted from Antunes do Carmo, 2017).
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Praia de Costa da Caparica

A praia de Costa da Caparica localiza-se a sul de Lisboa, próximo da foz do rio
Tejo. As perdas de areia desta praia e das dunas vêm ocorrendo desde há muito tempo. Como medida de proteção foi construído um campo de esporões em meados
do século passado. Essa estratégia de proteção permitiu que o litoral permanecesse
mais ou menos estável até ao final da década de 1990. No entanto, com o crescimento urbano a pressão sobre a costa aumentou consideravelmente naquela altura e
tornou-se necessário instalar medidas de proteção complementares.
Neste contexto, foi aprovada no início do presente século uma nova estratégia de proteção que consistiu na reabilitação das dunas e da frente urbana virada ao mar, incluindo
alimentações artificiais das praias com areia num total de 3 milhões de m3 (Veloso-Gomes
et al., 2009). Foi implementado um programa de monitorização que incluiu a obtenção
regular de balanços de sedimentos. Foi igualmente acompanhada a evolução da linha de
costa. Para compensar as perdas de areia, cujo total não terá ultrapassado um milhão de m3
entre 2001 e 2008, têm sido realizadas reposições artificiais de areia numa base anual. O
balanço global desta estratégia é claramente positivo, tanto em termos económicos (custos
de investimento e monitorização) como ambientais, de lazer e turísticos.
Constatou-se que o diálogo regular entre as autoridades, o empreiteiro, as comunidades locais e todos os interessados foram fatores-chave para o sucesso destas
intervenções (Veloso-Gomes et al., 2009). Desde o final da década passada têm sido
realizadas alimentações artificiais mais esporádicas para substituir as poucas centenas de milhares de m3 de areia perdidos anualmente numa extensão de aproximadamente 2 km de praia. Nos últimos anos, apenas em 2014 foi necessário repor uma
substancial quantidade de areia (cerca de um milhão de m3) na sequência das violentas tempestades que atingiram a costa portuguesa (Hércules e Stephanie). Nesse
ano, os danos foram significativos, com um custo superior a € 5 milhões, incluindo
os custos da faixa marginal e a reabilitação das estruturas de apoio existentes.
A fot. 2 (adaptada de Antunes do Carmo, 2017) mostra a praia praticamente inexistente (quase completa ausência de areia) em 2006 (A), e a praia e faixa marginal após as
obras realizadas em 2014 (B). A largura da praia aumentou em relação ao início da alimentação artificial com areia e a linha de costa permanece sensivelmente estável (fot. 2).
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B

A

Fot. 2 - Vistas da praia de Costa da Caparica (A) praticamente inexistente (ausência de areia)
em 2006 (cortesia de Alveirinho Dias) e da praia e faixa marginal (B) após a última grande
intervenção em 2014. Esta configuração tem permanecido substancialmente estável desde
2010, com apenas algumas intervenções nas estruturas de apoio e a reposição de pequenas
quantidades de areia perdidas numa base anual (algumas centenas de milhares de m3 por ano
numa extensão de aproximadamente 2 km de praia) (adaptada de Antunes do Carmo, 2017).
Photo 2 - Views of the Costa da Caparica beach (A) deprived of sand in 2006 (courtesy of
Alveirinho Dias), and the beach and its marginal strip (B) after the last major intervention in
2014. This arrangement has remained substantially constant since 2010, with only a few interventions in the support structures and the replacement of small amounts of sand that are lost
every year (a few hundred thousand m3 per year from approximately 2 km of beach)
(adapted from Antunes do Carmo, 2017).

Praias de Vale do Lobo e de Pine Cliffs, Algarve

A estratégia de proteção mais comum na costa algarvia é a alimentação artificial
de praias com areia, sendo por vezes complementada com a instalação de estruturas
duras de apoio, como esporões, ou obras mais ligeiras, como tubos de material geotêxtil, para reter as areias nas praias. Com efeito, tendo em conta que se trata de uma
região turística, a principal opção política adotada é claramente “manter a linha de
costa”, tendo sido já realizados investimentos significativos públicos e privados para
atingir esse objetivo.
Um exemplo bem-sucedido de alimentação artificial é o caso da praia de Vale
do Lobo, localizada em Quarteira, entre Albufeira e Faro, cerca de 5 km a leste de
Vilamoura. Na primeira fase deste investimento, cerca de 700 000 m3 de areia foram colocados na praia. A areia foi extraída de uma zona localizada a cerca de 4 km
da praia e a uma profundidade de cerca de 20 m. O custo estimado desta operação
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foi na altura avaliado em € 3.2 milhões. Alguma desta areia é perdida e reposta
anualmente, mas em quantidades significativamente menores e com uma relação de
custo-benefício muito vantajosa.
A praia de Pine Cliffs localiza-se entre Albufeira e Quarteira, a cerca de 25 km
de Faro. É outro exemplo de alimentação artificial bem-sucedido. A principal característica deste empreendimento é que foram usados tubos de material geotêxtil para
conter as areias na praia. Estes tubos foram preenchidos com pequenas quantidades
da mesma areia extraída offshore para a alimentação da praia. A fot. 3 (adaptada
de Antunes do Carmo, 2017) mostra os tubos de material geotêxtil que aí foram
instalados. Também neste caso é perdida alguma areia e reposta anualmente, mas
em quantidades muito inferiores às que ocorreriam sem a proteção complementar.

Fot. 3 - Vista da praia de Pine Cliffs após alimentação artificial da praia. Para reduzir a
quantidade de areia perdida anualmente foram usados tubos de material geotêxtil preenchidos com areia (adaptada de Antunes do Carmo, 2017).
Photo 3 - View of the Pine Cliffs beach after artificial beach nourishment. Tubes made of geotextile material filled with sand have been used to reduce annual sand loss (after Antunes do
Carmo, 2017.

Possíveis soluções complementares de proteções naturais
Acompanhando a crescente preocupação de incorporar as questões ambientais nos projetos e obras de melhoria das características do litoral, em paralelo
com funções de proteção, segurança, surf e outras práticas desportivas e balneares,
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sugerem-se apostas em obras (semi-)submersas, utilizando tubos de material geotêxtil na sua construção e com as configurações (corte e planta) esquematicamente
apresentadas na fig. 1.
A
B

Fig. 1 - Recife artificial com multifuncionalidades: corte longitudinal (A), com indicação da
altura mínima dos geocontentores usados na plataforma, e planta da estrutura (B). Esta estrutura deverá permanecer submersa, com o nível mínimo da maré situado cerca de 0.5 m acima
da crista (adaptada de Antunes do Carmo et al., 2010).
Fig. 1 - Multifunctional artificial reef: longitudinal view (A), indicating the minimum height of
the geotextile sand containers used on the platform, and map of the structure (B). This structure
should remain submerged, with the lowest level of the tide located about 0.5 m above its crest
(adapted by Antunes do Carmo et al., 2010).

Estas estruturas ou plataformas submersas (recifes artificiais) são em geral construídas por sobreposições de camadas devidamente orientadas, sendo cada camada
constituída por tubos de material geotêxtil envolvendo grandes volumes de areia
(geotubos), com algumas dezenas de metros de comprimento, tipicamente da ordem
de 40 m a 80 m, ou mesmo mais, por cerca de 3 m a 5 m de diâmetro.
Estes tubos (invólucros) poderão ser pré-fabricados e transportados para o local,
sendo cheios com uma mistura de água e areia, através de bombeamento, nas proximidades do local onde é construído o recife; por conseguinte, com a areia existente
no local, ou nas proximidades, sem intrusão de material estranho e com um signi-
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ficativo ganho em termos de custo e transporte do material (Antunes do Carmo et
al., 2009). Para enchimento dos tubos recorre-se em geral a barcos com dimensões
e características de fundo adequadas (fot. 4).

Fot. 4 - Barco devidamente equipado e articulado, com abertura do fundo para a descarga
dos tubos de material geotêxtil.
Photo 4 - Boat properly equipped and articulated, with a lower opening for unloading geotextile tubes filled with sand.

Após o enchimento de cada tubo, o barco é orientado e devidamente posicionado sobre a plataforma em construção. O tubo é então descarregado por efeito gravítico, indo ocupar naturalmente a sua posição previamente definida na estrutura do
recife. Deste modo, tubo a tubo, vai-se formando a estrutura do recife. Os tubos são
colocados por camada, sendo instalados tantos tubos e sobrepostas tantas camadas
quanto as necessidades até se atingirem a forma e as dimensões previstas.
Quando necessário, passados alguns anos (possivelmente uma ou mais décadas)
após a instalação da estrutura inicial, por efeito de um possível assentamento dos
tubos instalados ou para acompanhar a elevação do nível médio do mar bastará
acrescentar mais uma camada, sem pôr minimamente em causa a estrutura e o
investimento iniciais. O esquema da fig. 2 identifica as diversas valências associadas
a uma estrutura deste tipo.
A utilização de material geotêxtil envolvendo grandes volumes de areia, com
formas normalmente cilíndricas (tubos), na construção de estruturas submersas
deste tipo (com multifuncionalidades) apresenta diversas vantagens, sendo justo salientar:
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Fig. 2 - Esquema da instalação de um recife artificial com incorporação de multifuncionalidades (adaptada de Antunes do Carmo et al., 2009).
Fig. 2 - Installation scheme of a multifunctional artificial reef (adapted from Antunes do
Carmo et al., 2009).

1.

2.

O material geotêxtil
•

É de custo acessível;

•

Tem elevada duração, mesmo em ambientes agressivos;

•

É fabricado e os tubos são preparados em ambiente controlado.

Os geocontentores/geotubos
•

Permitem grande flexibilidade em tamanho e forma;

•

Garantem um elevado nível de segurança para os utilizadores, em particular para os praticantes de surf, comparativamente com outros materiais de construção.

3.
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As estruturas submersas

•

Têm um reduzido impacto ambiental tanto em fase de construção
como de exploração;

•

Permitem construções com dimensões e alturas controladas, acompanhando a elevação do nível médio do mar;

•

Promovem a criação e realce de ecossistemas marinhos de grande valor
(fot. 5, adaptada de Jackson et al., 2004).

Fot. 5 - Aspeto do ecossistema desenvolvido quatro anos após a construção de um recife
artificial na Austrália (na costa do ouro, próximo de Brisbane), usando material geotêxtil
(adaptada de Jackson et al., 2004).
Photo 5 - Ecosystem appearance four years after construction of an artificial reef in Australia
(on the gold coast, near Brisbane) using geotextile material (adapted from Jackson et al., 2004).

Em primeira aproximação, os recifes artificiais multifuncionais deverão poder
garantir os seguintes benefícios: (1) proteção de sistemas naturais com reduzido
impacto visual; (2) aumento da largura da praia adjacente ao recife; (3) importante
enriquecimento ambiental da zona costeira; (4) geração de ondas com características para a prática de surf; (5) criação de áreas com interessantes características para
diversão e práticas de mergulho e pesca, e (6) benefícios económicos resultantes do
aumento de fluxos turísticos.
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Naturalmente que sendo estruturas submersas, existirá, em geral, alguma transmissão de energia; por conseguinte, exclusivamente para efeitos de proteção, os
recifes multifuncionais não terão a mesma eficácia das estruturas elevadas/emersas.
Contudo, estas estruturas são dimensionadas para garantir a rebentação da onda de
projeto (ou onda significativa) e superior, dissipando assim a energia suficiente para
evitar a propagação das ondas mais energéticas e consequente rebentação sobre a
praia ou na base do sistema dunar.
O principal investimento a efetuar para a aplicação desta tecnologia em larga
escala prende-se com a aquisição ou adaptação de barcos com características e dimensões adequadas (fot. 4) e devidamente equipados, nomeadamente com gruas,
sistemas de bombeamento e outros equipamentos de menor custo. Um segundo
nível de investimento prende-se com o fabrico ou aquisição do material geotêxtil,
incluindo a preparação dos tubos por empresas especializadas.
Uma vez efetuados os investimentos iniciais, a construção de qualquer recife
artificial com multifuncionalidades (proteção costeira com reduzido impacto ambiental, importante enriquecimento ambiental da zona costeira, melhoria das características balneares e eventual geração de ondas com características para a prática
de surf) importará em custos bastante mais reduzidos que os de qualquer estrutura
tradicional exclusivamente com funções equivalentes de proteção. Um breve resumo das características, volumes, custos e desempenho dos recifes artificiais multifuncionais instalados e em funcionamento até 2009 é apresentado em Antunes do
Carmo et al. (2009).
Tendo como objetivos fundamentalmente efeitos de retenção de areias e proteção de sistemas naturais, como praias e dunas, é igualmente uma boa aposta a
instalação de geotubos funcionando como dissipadores de energia, em fiadas contínuas ou descontínuas, submersos ou semi-submersos, provocando a rebentação das
ondas suficientemente ao largo, como representado na fot. 6.
Em Koffler et al. (2008) são descritas várias aplicações de geossintéticos em sistemas fluviais e zonas costeiras, incluindo dispositivos e técnicas de instalação. Como
principais conclusões, os autores destacam os benefícios económicos e ambientais,
em particular a relação custo-benefício (transporte, instalação,…), a rapidez de
construção e a durabilidade do material.
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Fot. 6 - Exemplo de aplicação de geotubos como quebramar destacado.
Photo 6 - Geotubes used as a detached breakwater.

Bases para o dimensionamento de estruturas multifuncionais deste tipo são
apresentadas em Voorde et al. (2009), Antunes do Carmo et al. (2011a,b) e Mendonça et al. (2012). Mais detalhadamente, e para uma variada gama de aplicações
de material geotêxtil, sugere-se a consulta de Bezuijen e Vastenburg (2013). Neste
trabalho são apresentadas diversas considerações sobre aspetos de projeto e construção de barreiras de proteção usando sacos (geotextile bags) ou simples mantas de geotêxtil sobre as quais a areia é depositada e em seguida coberta com a mesma manta
que dobra frontalmente (geocontentores). Estes elementos são dispostos em camadas,
sendo instaladas tantas quantas as necessárias até se atingir a altura desejada. Um
exemplo de aplicação desta tecnologia é apresentado na fot. 7.
Para aplicações na forma de geotubos (geotextile tubes), como os já instalados e em
funcionamento (fot. 6) ou ainda em fase de preparação e enchimento, como mostra
a fot. 8, são igualmente apresentados em Bezuijen e Vastenburg desenvolvimentos
sobre procedimentos de instalação, pormenores construtivos e métodos e fórmulas
para o cálculo destes elementos, nomeadamente: i) resistência à tração; ii) estabili-
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dade sob a ação de ondas, iii) estabilidade sob a ação de correntes longitudinais, iv)
estabilidade quando sujeitos a galgamentos, e v) estabilidade em camadas, formando barreiras de proteção.

Fot. 7 - Barreira de proteção construída com contentores de material geotêxtil para
proteção de parte do sistema dunar da Leirosa, Portugal.
Photo 7 - Protection barrier made of geotextile material containers to protect part of the Leirosa
dune system, Portugal.

Fot. 8 - Fases de preparação e enchimento de geotubos para aplicações em linha (uma ou
duas linhas em paralelo) e/ou com sobreposição em camadas.
Photo 8 - Preparation and filling of geotubes for in-line applications (one or two lines in parallel) and/or layered overlap.
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Uma aplicação de tubos de material geotêxtil na costa leste da Coreia é descrita
em Oh e Shin (2006). Neste trabalho são descritos os vários aspetos relacionadas
com a construção e instalação dos tubos de material geotêxtil num quebramar submerso para proteção da praia de Young-Jin.
Com base em resultados de testes de estabilidade e análises efetuadas em modelo hidráulico, Oh e Shin concluíram que a instalação de uma fiada constituída por dois tubos
de geotêxtil (fig. 3), e com as cristas dos tubos situadas ao nível inferior da maré (por conseguinte, com altura de água nula acima da crista em baixa mar), é mais estável e eficaz para a
absorção da energia das ondas do que outras configurações. Oh e Shin (2006) concluíram
igualmente que a taxa de enchimento dos tubos (da ordem de 80 % a 85 %) e a altura
significativa das ondas são parâmetros condicionantes da estabilidade dos geotubos.
Oh e Shin realizaram testes em modelo físico para duas configurações: um e
dois geotubos (estes dispostos paralelamente, como mostra a fig. 3, adaptada de Oh
e Shin, 2006), e com uma altura de água nula acima das cristas dos geotubos. Verificaram que apenas valores de altura significativa superiores a 5.0 m provocariam
instabilidades. No entanto, com níveis de água acima das cristas dos geotubos iguais
às amplitudes das ondas incidentes ambas as configurações se mostraram instáveis
para valores de altura significativa da onda da ordem de 4.0 m.
Em qualquer dos casos, a instalação de dois geotubos em paralelo revelou-se bastante mais estável, sobretudo para alturas significativas de onda acima dos 4.5 m.
Complementarmente, foram realizadas análises de equilíbrio limite num domínio
bidimensional (2DH), tendo os autores concluído que a instalação de um único
tubo de material geotêxtil na praia de Young-Jin seria instável para alturas de onda
significativas superiores a 2.0 m.
Em resultado da monitorização efetuada um ano após a construção deste quebramar, concluem Oh e Shin (2006) que a linha de costa na praia de Young-Jin foi
ampliada em cerca de 2.4 m a 7.6 m em direção ao mar, e a areia foi gradualmente
acumulando no fundo em torno das áreas abrangidas pelos tubos de geotêxtil, como
se documenta na fot. 9 adaptada de Oh e Shin (2006).
Por último, concluem os autores que “enquanto a construção rápida é a vantagem
mais evidente desta inovadora tecnologia de proteção da costa, o aspeto económico favorável não deve ser menosprezado”.
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Igualmente de realçar é o recife artificial multifuncional construído na “Gold
Coast”, Austrália, com tubos de material geotêxtil, tendo como objetivos o alargamento da praia, através da retenção de areais, e a geração de ondas com características para a prática de surf. Como constatam Jackson et al. (2004), esta estrutura

Fig. 3 - Diagrama esquemático dos tubos de geotêxtil instalados na praia de Young-Jin,
Coreia (adaptada de Oh e Shin, 2006).
Fig. 3 - Schematic diagram of geotextile tubes installed at Young-Jin Beach, Korea
(adapted from Oh and Shin, 2006).
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Fot. 9 - Acumulação de areia na praia de Young-Jin, Coreia, em consequência da instalação
de geotubos (adaptada de Oh e Shin, 2006).
Photo 9 - Sand deposition at Young-Jin Beach, Korea, as a consequence of installing geotubes
(adapted from Oh and Shin, 2006).

permitiu melhorar consideravelmente a praia, criar um ecossistema de grande valia
(fot. 5), aumentar os fluxos turísticos e desenvolver práticas desportivas, em particular o surf. Através de um levantamento topo-hidrográfico realizado em outubro
de 2011, Jackson et al. (2012) identificaram um aumento da largura da praia para
aproximadamente 70 m em Narrowneck e para cerca de 100 m no Surfers Paradise

O uso da ciência na gestão colaborativa
A engenharia costeira é, por definição, uma ciência interdisciplinar e aplicada.
Inspira-se numa gama muito alargada de disciplinas, incluindo física, matemática,
geologia, biologia, química, economia, administração, sociologia, direito, história,
etc., as quais se concentram sobre os diferentes aspetos das complexas interações
que ocorrem na zona costeira. Neste espaço, os astros, o vento, as ondas, as corren33

tes, a água, os sedimentos e a vida (animais, vegetais e humanos) interagem entre
si. Aplicando princípios básicos, cada disciplina procura compreender e explicar os
diversos fenómenos que dominam os processos costeiros.
Numa perspetiva integrada de resolução dos problemas existentes na zona costeira, é hoje comummente aceite que os estudos a desenvolver deverão conciliar
ambas as vertentes: o projeto de engenharia e a investigação científica. Esta nova
conceção de análise, tendo em vista não só a resolução de um problema, mas também a de preservar e dar garantias de sustentabilidade para as gerações vindouras,
exige uma estreita cooperação entre engenheiros e investigadores/cientistas com diversas formações.
Tendo em conta a complexidade e a aleatoriedade com que os fenómenos ocorrem na zona costeira, a gestão deste espaço terá de se preocupar necessariamente
com a gestão das vulnerabilidades e dos riscos existentes, bem como com a política
e o planeamento estratégico. É neste contexto que se deve perspetivar o quadro no
qual o desenvolvimento costeiro pode ter lugar. A gestão costeira inclui assim a integração dos vários atos costeiros envolvendo um número muito alargado de atores.
É este conceito que se designa por Gestão Costeira Integrada.
Na verdade, a gestão costeira só é eficaz se forem consideradas e verdadeiramente integradas as questões ambientais, sociais e económicas, garantindo que as obras
a executar são sustentáveis e fornecem a amenidade e as mais-valias adequadas aos
residentes e usuários da área objeto de intervenção. Cada local é um caso e ninguém
melhor que os utentes conhece as suas características específicas. O grau de sustentabilidade de qualquer intervenção costeira estará assim fortemente dependente do
conhecimento que as comunidades locais têm do empreendimento e dos benefícios
que trará para o ambiente, a segurança dos residentes e a economia local.
Tendo como objetivos cativar e fazer interessar as comunidades que vivem ou
prestam serviços na zona costeira pelos estudos, projetos e/ou intervenções em curso, as populações locais deverão ser auscultadas, envolvidas e sensibilizadas para a
necessidade de determinadas ações como formas de preservar e valorizar o património e/ou os recursos existentes.
É assim da maior importância a inclusão dos diferentes grupos disciplinares e de
interesse, mas acresce igualmente refletir sobre o nível de participação dos agentes
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envolvidos. Como referem Guimarães et al. (2011), podem ser definidos sete níveis
de participação: “passiva, em que os participantes são informados do que vai acontecer; informativa, em que são fornecidas respostas às perguntas dos participantes;
consultiva, em que os participantes são consultados e as suas perspetivas são ouvidas;
por incentivos, em que as pessoas participam contra incentivos; funcional, em que
são formados grupos que pretendem atingir objetivos definidos; interativa, em que
as pessoas participam em análises conjuntas para definir ações, e, finalmente, o nível de participação mobilizadora, em que as pessoas participam tomando iniciativas
independentemente de instituições externas. Estes níveis de participação correspondem a diferentes níveis de interação e podem ser considerados como etapas distintas
do processo de tomada de decisão”.
Ou seja, a gestão será tanto mais partilhada, e terá maior probabilidade de sucesso, quanto mais corresponder a níveis de envolvimento com maior grau de interação; por conseguinte, é de incentivar um tipo de participação simultaneamente
funcional, interativa e mobilizadora. Para o efeito, é essencial 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. É este
procedimento relacional, fundamentalmente assente em três dimensões: Integrar,
Interagir e Informar, que se resume no esquema representado na fig. 4.

Fig. 4 - Trinómio de dimensões a cultivar para o sucesso de uma intervenção na zona costeira.
Fig. 4 - Three key dimensions for the success of an Integrated Coastal Zone Management.

35

Em todas as diferentes fases, os vários interessados deverão assim ser envolvidos e
ouvidos no processo da tomada de decisão, devendo ser considerados como parte integrante das ações a desenvolver, de modo a que se mantenham informados, se sintam
motivados e permaneçam ativos durante as diversas fases de definição, implementação
e monitorização.
Para que tenham verdadeiramente sucesso as decisões tomadas relativamente a um
processo de intervenção na zona costeira é essencial estabelecer compromissos que resultem de um esforço de integração e envolvimento dos potenciais interessados, cultivando os
sentidos de perda, oportunidade e pertença em prol do benefício coletivo, de uma permanente interação, de modo a estabelecer um quadro de cooperação recíproca entre todos os
envolvidos, e a prestação de informações claras e transparentes sobre as possíveis opções, os
benefícios esperados, os custos envolvidos e os riscos que comportam, de modo a que tanto
os riscos como os custos sejam igualmente aceites, partilhados e assumidos.
Estas metodologias de gestão e avaliação contemporâneas evidenciam assim a necessidade de envolver um alargado número de atores e implementar procedimentos
que conduzam a tomadas de decisão bem aceites e suficientemente credíveis no âmbito de uma avaliação de vulnerabilidades e riscos na zona costeira. Estudos desta natureza só terão sucesso se colherem o maior consenso possível, devendo ser úteis para
o planeamento e gestão integrada da zona costeira e, em consequência, servir para a
definição de prioridades de intervenção.

Proposta de programa de formação em ciências e tecnologias do mar

Sendo a zona costeira Portuguesa caracterizada por um equilíbrio precário que
exige o recurso a permanentes e adequadas tecnologias de observação e informação,
com significativos avanços nas últimas décadas, a implementação destas tecnologias
permitirá melhorar a observação e proteção da Zona Económica Exclusiva (ZEE),
particularmente sensível face à estratégica posição geográfica que Portugal ocupa em
qualquer dos eixos Norte-Sul e Este-Oeste.
Em matérias de ordenamento e uso da zona costeira debatemo-nos hoje em dia
com elevadas concentrações de atividades e população; crescentes pressões em ter36

mos de alterações de usos e de ocupações urbana e industrial; intensificação de usos
recreativos, balneários e de lazer (praias, resorts, campos de golfe, desportos náuticos); sobrexploração dos recursos marinhos (pescas); agravamento da qualidade da
água (rejeições de águas residuais sem o tratamento adequado, descargas poluentes,
derrames de hidrocarbonetos, etc.); alterações nos ecossistemas e habitats naturais;
contaminação/salinização de aquíferos costeiros; alterações morfodinâmicas significativas, conduzindo a erosões generalizadas e à destruição irreversível de proteções
costeiras naturais; degradação e descaracterização paisagísticas; crescente exposição
das populações e bens a riscos naturais e induzidos (acidentes, tempestades, inundações, etc.); situações de conflitualidade potencialmente elevadas; grande e crescente
vulnerabilidade da zona costeira face às alterações climáticas globais que, inevitavelmente, conduzirão a aumentos de frequência e intensidade de tempestades e à subida do nível médio das águas do mar, com o consequente aumento de energia das
ondas, de inundações, de possível contaminação de aquíferos costeiros, etc.
Este panorama exige uma sensibilização adequada, uma formação devidamente
orientada e competente e uma investigação capaz, de modo a que as ações e intervenções sejam correta e atempadamente planeadas, executadas e eficazes tendo
como objetivos a preservação dos recursos marinhos existentes e a inversão da atual
tendência erosiva da zona costeira, com fortes repercussões na economia nacional
e numa acentuada degradação da qualidade de vida das populações aí residentes.
Também o acelerado progresso científico e tecnológico e as crescentes necessidades da sociedade atual, nos diversos domínios, exigem das universidades respostas adequadas e eficazes em termos de formação. Problemas emergentes de maior
complexidade, novas questões a resolver e novas responsabilidades políticas, sociais
e culturais exigem educação e formação mais aprofundadas e adequadas, pessoas
mais qualificadas, com novas competências, não só do ponto de vista científico e
técnico mas também no que concerne à cidadania, à cultura, ao espírito crítico e
à capacidade de inovar e de encontrar soluções apropriadas para os novos desafios.
Nesta conformidade, considera-se premente a implementação de um “programa integrado de formação avançada em Ciências e Tecnologias do Mar” (segundo e
terceiro ciclos), de dimensão nacional, tendo como objetivos específicos fornecer o
conjunto de conhecimentos necessários: i) à preservação, gestão e valorização dos
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recursos marinhos; ii) ao desenvolvimento de competências técnicas para intervenção e exploração do meio marinho; iii) à orientação do desenvolvimento de atividades específicas de conservação da natureza; iv) ao ordenamento dos diferentes usos
e atividades que se desenvolvem da zona costeira; v) às intervenções de proteção,
conservação e valorização da zona costeira; vi) às alterações climáticas globais e à
preservação dos ecossistemas e habitats marinhos e costeiros, superficiais e subterrâneos; vii) à garantia de qualidade das águas face a rejeições de efluentes, a descargas
de poluentes e a derrames de hidrocarbonetos, e viii) às tecnologias de observação,
informação e monitorização de toda a ZEE e da zona costeira em particular.
Em geral, estas valências estão disponíveis no conjunto das Universidades Portuguesas mas encontram-se muito dispersas por diferentes áreas do saber (Faculdades
e Departamentos). Falta assim unir vontades e mobilizar esforços no sentido de
criar uma estrutura funcional que congregue os saberes já instalados e à qual deverão aderir (através de protocolos ou parcerias) os institutos e centros de investigação, as instituições públicas com competências na área, as administrações portuárias
e as empresas privadas que desenvolvem atividades direta ou indiretamente ligadas
aos setores do mar e da zona costeira.

Conclusões
As reconhecidas vulnerabilidades de vários trechos da costa portuguesa obrigarão a ponderar diferentes tipos de intervenção, devendo ser equacionadas soluções
menos dispendiosas, ou com custos repartidos, em paralelo com outras de maior
investimento, embora porventura necessárias, como a relocalização de património
e populações, para zonas mais seguras na atualidade, e sistemas de bypass para a
transposição de sedimentos. As medidas de adaptação a implementar deverão ser
adequadamente ponderadas, caso a caso, pois poderão traduzir-se em perdas e custos de investimento e manutenção muito significativos.
É necessário ter presente que a gestão costeira é um processo evolutivo e adaptativo, ou seja, deve ser capaz de lidar não só com os problemas de hoje, mas também
com outras questões, como imprevistos, que possam surgir no futuro. O planea38

mento e a gestão da zona costeira só serão eficazes se forem baseados nos “princípios
da prevenção e da precaução” - tentando antecipar possíveis problemas e, havendo
incerteza sobre o efeito de uma ação, errar pelo lado da segurança. A inação é frequentemente a pior das atitudes.
Reconhecendo-se a necessidade de intervir, deverá a tomada de decisão ser
criteriosamente ponderada: fazer o quê, como e quando? Para auxílio aos agentes
de decisão é fundamental uma colaboração mais estreita entre as instituições com
capacidade científica e conhecimentos nesta matéria e as entidades gestoras, devendo estas ser apetrechadas com interlocutores válidos de modo a que o mútuo
entendimento faculte uma tomada de decisão cientificamente baseada.
Naturalmente que a criação de um programa nacional de formação avançada
que englobe as diferentes perspetivas em Ciências e Tecnologias do Mar e da Zona
Costeira constituirá o melhor alerta e o mais apropriado veículo de transmissão destas preocupações, sensibilizando e fornecendo os conhecimentos necessários para a
fixação de técnicos competentes e preparados para conduzirem os estudos, realizarem a investigação e implementarem as soluções mais adequadas.
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Resumo: O ciclone de 15 de Fevereiro de 1941 constituiu provavelmente
o fenómeno hidro-meteorológico mais perigoso ocorrido em
Portugal Continental durante o Século XX. Neste artigo, é
abordada a componente relacionada com o processo e vulnerabilidade territorial associados à possível formação de marés de
tempestade durante fenómenos similares, e projecta-se o risco
para os dias de hoje, identificando os locais mais vulneráveis
com base em critérios altimétricos e considerando o tipo de
ocupação da faixa litoral.
Palavras‑chave: Ciclone, maré de tempestade, litoral português, risco, prevenção.

Abstract: The cyclone of 15 February 1941 was probably the most dangerous hydro-meteorological phenomenon in Portugal in the
20 th century. In this article, the vulnerability and hazard-related
component associated with the possible formation of storm tides
during similar phenomena is addressed, and the risk is projected
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to the present day by identifying the most vulnerable sites based
on topographic criteria and considering the type of land use in
coastal areas.
Keywords: Cyclone, storm tide, risk, Portuguese littoral, prevention.

Introdução
Para além dos efeitos perniciosos da força directa do vento muito forte sobre
os elementos em terra, o seu efeito sobre o oceano tem um papel decisivo na determinação da importância relativa do perigo sobre os litorais: se as baixas pressões
ciclónicas fazem subir significativamente o nível do mar, criando uma onda de tempestade - storm surge (SS), o vento tem a capacidade de gerar ondulação de grande
magnitude que, associada à sobreelevação e às marés em fase de preia-mar (PM),
amplifica a competência destrutiva das massas de água que são empurradas com
extrema violência sobre esses litorais, principalmente se esse vento for concordante
relativamente à fachada costeira e ao sentido das ondas do mar.
Neste contexto, há condições para a formação de marés de tempestade – (storm
tide), fenómenos responsáveis pelo empolamento anormal do nível do mar nestas situações de ciclone, cujo fluxo de rebentação da ondulação de grande magnitude que
lhe está associado, pode alcançar vários metros de altitude (em terra) e causar ampla
destruição nas áreas mais expostas do litoral, não só pela força da ondulação mas
também pelas inundações que originam1. Nestes episódios, a força da rebentação da
ondulação incidente sobre a costa e a penetração para o interior das águas do mar,
contribuem ainda para ampliar o rol de estragos potenciais, principalmente nas
áreas baixas arenosas, para além de impor uma anormal movimentação sedimentar,
com destaque para grandes episódios erosivos e modificações na configuração da
faixa costeira (nomeadamente nos sistemas de praia ou de barreiras). Localmente,
galgamentos, inundações, movimentos de terreno em arribas e vertentes costeiras,

1

ver exemplo esquemático em http://www.nhc.noaa.gov/surge/#TIDE
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originam diversos tipos de processos danosos decorrentes da ocupação humana em
locais sensíveis do litoral, fenómeno este que se tende a adensar.
Nas áreas estuarinas ou próximas de embocaduras de rios importantes, os caudais fluviais, engrossados pela chuva forte que quase sempre acompanha os ciclones,
convergem com fortes correntes marinhas, e com a maré em fase de enchente, fazem
sobrelevar ainda mais o nível da água, contribuindo decisivamente para afectar até
as zonas ribeirinhas mais resguardadas da fúria do mar.
É em semelhante contexto de catástrofe que se enquadra a situação de 15 de
Fevereiro de 1941: provavelmente a pior catástrofe natural do século XX ocorrida
em Portugal, provocada pela incidência de uma tempestade extra-tropical com origem numa depressão muito cavada, cujo núcleo esteve sobre a costa portuguesa e
cuja magnitude, no seu apogeu, roçou os limiares de furacão de grau 1 com ventos
entre 117 e 180 km.h-1 2(ver p.e. Muir-Wood, 2011,p.7).
Esta tempestade, não terá sido a “tempestade perfeita”, uma vez que nem todos
os principais factores de agravamento coincidiram no espaço e no tempo na sua
máxima intensidade. Neste aspecto, a SS por si só, não constitui um verdadeiro
perigo, uma vez que, sem vento, muito dificilmente o nível do mar subiria mais do
que 1m em Portugal (ver C. Gama, et al., 1994), ao contrário do que sucede nos
litorais tropicais afectados por furacões aonde a SS pode alcançar 8m, por exemplo
durante o furacão Katrina em 2008 (H. Needham, e B. Keim, 2013). Assim, este
fenómeno de sobreelevação do nível do mar de origem meteorológica, deve antes
ver-se na perspectiva do seu funcionamento como factor amplificador da magnitude dos temporais.
Neste contexto, deve então considerar-se como factor de agravamento do
perigo a sua associação a ventos muito fortes, sobretudo se soprarem perpendicularmente à fachada costeira (maré meteorológica) e no mesmo sentido da
ondulação forte, acrescentando-se ainda a possível conjugação do pico da tempestade com a fase da PM (principalmente se for de águas vivas). É a conjugação
destes três factores que dá origem à chamada maré de tempestade. Reúnem-se

2

Escala de Fujita que varia entre o valor mínimo 0 (vento inferior a 117 km.h-1) até ao máximo
de 5 (superior a 419 km.h-1)
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assim os principais ingredientes para um perfeito cenário catastrófico. Este, será
ainda agravado caso a configuração do litoral e a batimetria da margem interna,
favoreça a concentração da ondulação e do vento em direcção à costa, como por
exemplo em sectores côncavos afunilados (T. Spencer, et al., 2014) ampliando
o efeito dos elementos.
Uma nuance a ter em conta na previsão é que, de acordo com H. Needham
e B. Keim (2013), a máxima sobreelevação da SS no litoral pode não corresponder ao nível que a força do ciclone poderá deixar antever, já que os ventos
marítimos ciclogénicos (VMC) que se formam cerca de 18 horas antes do
ciclone atingir a costa, são os que melhor se correlacionam com as alturas da
SS sentida na faixa costeira. Este período corresponderá ao tempo de resposta
necessário do oceano para transferir a energia da atmosfera para a coluna de
água. Por esta razão a SS pode ser superior ou inferior ao esperável, dependendo essa situação do timing, duração e intensidade dos VMC na génese,
explicação e previsão das SS durante as tempestades (H. Needham, e B. Keim,
2013). Apesar deste estudo ter sido feito para a costa sueste americana e com
base em ocorrências de furacões, o princípio será aplicável à costa continental
portuguesa. O local e hora de formação dos VMC parece ser fundamental
para compreender e avaliar a SS associada a um ciclone, uma vez que é possível que atinja a costa com a sua máxima força mas não crie uma sobreelevação
tão grande quanto se pudesse pensar se as forças que a gerarem na origem
forem mais fracas do que quando a tempestade atinge a costa. Ao invés, se um
ciclone quando atinge terra já tiver perdido a sua força inicial, é provável que
a SS que atinja a costa seja muito superior à esperada, caso tenha sido gerada
durante a fase mais intensa do ciclone. Isto é, a previsão da SS não se deve
basear na intensidade do ciclone quando este atinge o litoral, mas com base
na sua intensidade à hora da formação dos VMC.
Em termos de análise do perigo, este raciocínio é muito importante: saber aonde se posicionava o ciclone cerca de 18h antes de atingir a costa e qual era a sua
intensidade. Talvez seja esta a razão pela qual a SS que atingiu a costa portuguesa em
15 de Fevereiro de 1941 não tenha sido tão elevada quanto seria esperar, uma vez
que, se considerarmos o princípio da tarde como o auge da tempestade, verifica-se
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que o cavamento da depressão aumenta entre as 0h e as 12h3 podendo inferir-se
que a SS que se sentiu no auge do ciclone se tenha formado num período em que
a depressão estaria mais fraca do que quando atingiu a costa. Esta situação não está
prevista no guia para a previsão de ondas de tempestade - Guide to Storm Surge
Forecasting (WMO, 2011) - pois a monitorização deve ser feita antes da tempestade
atingir o litoral.
Já em 1964, N. Pore estabelecera uma relação empírica entre o vento e a pressão
nas SS extra tropicais para a costa E dos EUA. Referiu que os principais factores que
as geram e modificam são os seguintes:
•

Força do vento sobre a superfície de água;

•

Diminuição da Pressão atmosférica (efeito de barómetro invertido);

•

Transporte de água por ondas e vagas em águas baixas próximas da costa;

•

Efeitos das variações da configuração da linha de costa e batimetria;

•

Maior importância dos ventos longilitorais do que dos ventos na praia.

À partida, serão estes os principais elementos fenomenológicos que devem ser
considerados na caracterização desta ameaça, atendendo à sua possível combinação
simultânea no espaço e no tempo, no seu estado mais desfavorável.

Objectivos
Alguns autores como A. Nunes, J. Pinho e N. Ganho (2011) ou J. Freitas e
J. Dias (2013) já abordaram este assunto numa perspectiva tão rigorosa e detalhada quanto possível, mas cabe-nos aqui tentar sistematizar e acrescentar algo
mais ao que já foi escrito, no sentido de afinar o apuramento das situações por
forma a confrontar a realidade presente com este tipo de ameaças superlativas
latentes, que tornam susceptível o território litoral de Portugal Continental,
impondo um risco muito elevado nalgumas áreas habitadas bastante expostas.
A título de exemplo, considerando uma recorrência centenária ou de período

3

http://meteociel.fr/modeles/archives/archives.php?day=15&month=2&year=1941&hour=12&t
ype=ncep&map=0&type=ncep&region=&mode=0
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inferior ainda veja-se, por exemplo, os efeitos da tempestade Hércules que em
2014 (6 de Janeiro) se aproximaram da situação de 15 de Fevereiro de 1941. As
consequências poderiam até ter sido ainda piores caso o centro da depressão,
com menos de 950hPa, tivesse estado tão próximo do território de Portugal
Continental quanto esteve em 1941. Outras situações como as de Fevereiro
e Março de 1978, 21 de Dezembro de 1981 ou a de 15 de Outubro de 1987
podem ainda ser referidas como próximas, embora, de tão baixa pressão, só haja
memória do dia 10 de Março de 1895 (J. Taborda, 1982) aonde o Observatório
do Instituto D. Luiz registou 962hPa4.
Neste contexto, tentando determinar as condições e características que tornaram o mar num elemento suplementar de destruição no litoral continental português (para além do vento), procura-se projectar semelhante evento para a realidade
presente e estudar em que medida é que afectaria agora o litoral português. Assim, o
objectivo é tentar avaliar a vulnerabilidade territorial relativa à ameaça que constitui
a possibilidade efectiva de ocorrência de marés de tempestade durante ciclones, em
função das potenciais consequências da repetição de eventos similares ao de 1941,
tendo em vista a consciencialização geral para este risco e contribuir para que os
agentes responsáveis possam projectar e apurar medidas de prevenção exequíveis e
aplicáveis por forma a diminuir o risco, tanto quanto for possível.

Os Dados
Apesar de existirem muitos relatos sobre a situação, não abundam dados fiáveis
e passíveis de serem trabalhados no sentido de apurar os factos com grande rigor
científico e com a quantificação desejada, não deixando, no entanto, margem para
dúvidas sobre a dimensão catastrófica do evento.
No que diz respeito ao clima de agitação marítima que presidiu aquele dia
fatídico, há que referir que não havia, à data, medições ou observações sistemá-

4 pela

observação da situação aerológica dos arquivos franceses (meteociel.fr), a situação sinóptica neste
dia foi muito similar mas a pressão não teria sido tão baixa quanto em 15 de Fevereiro de 1941.
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ticas, que só começaram a ser feitas em 1979 pelo Instituto Hidrográfico. Ainda
assim, os arquivos das situações sinópticas5 conjugados com os referidos relatos6,
permitem inferir razoavelmente acerca das características do que se verificou neste
dia, neste domínio.
Por outro lado, os registos maregráficos seriam à partida uma fonte rigorosa
a consultar, para determinar não só as características da maré astronómica como
para obter indicações sobre a evolução da agitação marítima ao longo do tempo
em que o fenómeno se fez sentir, e sobre a magnitude da ondulação de tempestade. Infelizmente, à data, apenas dois marégrafos estavam em funcionamento
na região afectada (Cascais e Lagos), tendo o de Cascais sido destruído pelo
mar no início da tempestade, o que por si só atesta a violência desta. Sendo
assim, não foi possível obter alguns dados muito relevantes no pico do evento
em Cascais que teriam sido fundamentais para melhor quantificar a onda de
tempestade (SS).
Determinadas, na medida do possível, as características fenomenológicas da
ameaça, para o estudo do contexto e análise geográfica do risco associado a marés
de tempestade na costa portuguesa, recorreu-se a ferramentas de domínio público
como o Google Earth®, a cartografia topográfica digital (modelo digital do terreno
de 2011, com resolução de 2 m), e de ocupação do solo de 20147. Não sendo dados
coincidentes no tempo, consideraram-se essas diferenças como pouco relevantes
para o efeito. Nos casos estudados com maior detalhe atendeu-se tanto quanto possível à situação actual em termos de ocupação.
Para comparações cronológicas em casos particulares, recorreu-se a cartografia
antiga (1:50.000 do Instituto Geográfico e Cadastral), ortofotos de alta resolução
(2014) 8 e ainda a censos populacionais disponíveis na base de dados Pordata9.

5

em www.meteociel.fr

6

os relatos foram obtidos a partir de bibliografia (referida no texto), notícias de jornais e relatos
registados pelos observadores nas próprias folhas dos maregramas consultados, e outros disponíveis na Internet.

7

Cedido pela Divisão de Cartografia da Direcção-geral do Território.

8

Arquivo digital da Divisão de Cartografia da Direcção-geral do Território.

9

https://www.pordata.pt/
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O Evento
O clima de agitação marítima do dia 15 de Fevereiro decorreu da proximidade da
costa portuguesa de um núcleo depressionário muito cavado que gerou fortes ventos e
ondulação de Su-sudoeste e Sudoeste originando uma maré de tempestade durante a
tarde desse dia (vento e ondulação concordantes, SS e PM de águas vivas). Neste contexto, seria de esperar que as fachadas costeiras expostas aquelas direcções fossem as mais
afectadas, o que de facto aconteceu. Áreas como a costa do Algarve, Sines, Sesimbra,
Linha do Estoril, foram relatados como os mais afectados pelo mar. Por seu lado, as
zonas ribeirinhas de Lisboa e do estuário do Tejo em geral (como o Montijo e o Seixal),
e Setúbal, no estuário do Sado, ainda que abrigadas do mar, foram inundadas pela combinação entre caudais fluviais de cheia, com as águas a serem empoladas pelo varrido gerado pelo vento concordante, e pela SS que se fez sentir, nomeadamente durante a PM
(cuja altura também alcançou níveis acima da média). Recorde-se que o estuário do Tejo
e o Mar da Palha estão voltados para Sudoeste o que terá certamente sido um factor de
agravamento da situação, pois facilmente se poderá deduzir que o vento possa ter gerado
localmente uma forte ondulação cujo fluxo terá atingido mais fortemente a margem
direita, enquanto que as áreas baixas da margem esquerda (como o Montijo e Seixal)
seriam afectadas por inundações provocadas sobretudo pela subida do nível das águas.
Se o Tejo, segundo Loureiro (2007), apresentou uma das piores cheias do século XX,
já no Norte do País não há muitos relatos de estragos superlativos provocados pelo mar
quando comparados com os que ocorreram a sul, e nem sequer houve registo de cheias
fluviais no rio Douro, pelo que se presume que o Sul e o Centro do País terão sido as regiões mais excepcionalmente afectadas pelo mar. No entanto, o jornal Diário de Notícias
do dia 16, refere que “As zonas de Portugal mais atingidas foram o litoral e os locais mais altos,
principalmente a região de Lisboa e o norte do país. A agitação do mar, que provocou ondas
com cerca de 20 metros, levando à salinização de vários rios até uma distância de cerca de 40
quilómetros da costa”, mas não foram encontrados registos ou relatos de áreas do norte
afectadas significativamente pelo mar. Esta diferença poderá ser explicada pela posição e
progressão do sector oriental da depressão aonde o vento geostrófico sopraria de Sul, sensivelmente para norte do Cabo da Roca, e de Su-Sueste a Norte do País e não de Sudoeste
como acontecia no litoral Sul aonde era concordante com a costa e com a direcção das
ondas do mar (fig. 1 - situação das 12h). Por este facto, é provável que a intensidade da
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ondulação não tivesse sido tão impactante no Norte já que, nesse caso, o vento, sobretudo
a Norte do Cabo Mondego, até tenderia a atenuá-la pois estaria a soprar de terra para o
mar. A Norte do Cabo da Roca, somente o sector sul do Istmo de Peniche, a Nazaré ou a
costa meridional do Cabo Mondego é que estão voltados a Sudoeste, tendo a costa uma
exposição que, a Norte do Cabo da Roca, ronda sequencialmente de Oeste para Noroeste,
Oeste e Oés-Sudoeste (esta última já a Norte de Espinho), aonde o vento, provavelmente
de Su-Sueste no auge da depressão, já sopraria mais no sentido de terra para o mar. Assim,
as costas a sul do Cabo da Roca expostas a Sudoeste terão sido aquelas em que o impacto
da ondulação, aí empurrada por um vento ciclónico concordante de Sudoeste, terá sido
maior no início e no clímax do evento (fig.1).
Há que referir, no entanto, que à medida que o dia avançava, a depressão subia
em latitude e o vento que atingia o litoral português tendia a rondar para OésSudoeste. Deste modo, no final do dia, o vento teria sido concordante com a ondulação incidente em toda a costa ocidental, embora numa fase de enfraquecimento
do ciclone, ainda assim fortíssimo.
Nestas circunstâncias, há que referir que serão, sempre preferencialmente, os locais expostos a Sudoeste aqueles que à partida mais sofrerão nestas condições (em
tempo de duração do fenómeno e em intensidade), já que a forma das depressões e a
direcção do vento neste tipo de perturbações favorecerão essa condição, uma vez que,
tendencialmente, se deslocam de Oeste para Este e de Sul para Norte. A fig. 2 mostra
os locais da costa que foram referenciados pelos relatos de afectação pelo mar.
Os relatos dizem respeito sobretudo a estragos provocados pelo vento, o que enfatiza
o factor exposição em função da componente direccional da ondulação como relevante
para o perigo associado ao mar: as costas viradas para Sudoeste foram as mais afectadas. Tal facto, torna relevante a informação transmitida pelos maregramas de Lagos e
Cascais, pois são locais que se encontravam nestas condições. De acordo com o registo
do maregrama de Lagos (fig.3), existente na actual Direcção Geral do Território (IGC10
à data), a agitação marítima começou por se fazer sentir logo no final do dia 14, atingindo um primeiro máximo por volta da 1h da manhã do dia 15 (Tabela I).

10 Instituto

Geográfico e Cadastral, que mais tarde veio a passar por diversas transformações assumindo designações como IPCC – Instituto Português de Cartografia e Cadastro; IGP – Instituto
Geográfico Português, e actualmente DGT – Direcção-Geral do Território.
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Fig. 1 - Evolução previsível da direcção e intensidade da ondulação ao longo do dia 15 de
Fevereiro de 1941 em função da evolução da situação sinóptica, considerando que o máximo de intensidade do evento ocorreu entre as 12 e as 24h, atingindo o pico de intensidade
entre as 15 e as 18h (Fonte das imagens de topo: meteociel.fr).
Fig. 1 - Likely evolution of the direction and intensity of the swell during 15 February 1941
according to the development of the synoptic situation, considering that the maximum intensity
of the event was between 12 and the 24 h, with the peak being reached between 15 and 18 h
(Source: meteociel.fr).

Nesta altura, o futuro ciclone ainda não passava de uma depressão ligeiramente
cavada, cujo núcleo (990hPa, às 0h11 – ver fig. 1 - situação das 0h) ainda estava
bastante longe da costa, a Norte da Madeira. Na primeira PM do dia, que ocorreu
por volta das 4h25, o maregrama reflectia já muita agitação do mar e indicação de
chuva12, embora a sobreelevação da maré nesta altura tivesse sido insignificante13
11

www.meteociel.fr.

12

Indicação registada pelo observador sobre o maregrama, aonde era hábito indicar também a
direcção e intensidade do vento.

13

para esta conclusão foram usados os dados da previsão da maré astronómica para o dia 15 de
Fevereiro de 1941, calculados e fornecidos pelo Instituto Hidrográfico (IH).
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Fig. 2 - Principais locais do litoral português referidos nos relatos de ocorrências danosas relacionadas com a componente marinha, durante o ciclone de
15 de Fevereiro de 1941.
Fig.2 - Main sites on the Portuguese coast
mentioned in reports of harmful incidents
related to the marine component, during
the cyclone of 15 February 1941.

(ver Tabela I). Por volta das 14h a agitação voltou a aumentar e o pico da PM
(fig.3), grosso modo, coincidiu com o pico da tempestade, verificando-se uma sobrelevação de cerca de 42 cm. Já em Cascais, aonde habitualmente há um atraso
da enchente de cerca de 10 a 12 minutos relativamente a Lagos, a grande agitação,
superior à de Lagos, é registada antes das 4h da manhã (fig.4). A PM verificou-se
por volta das 4h 41 apresentando uma sobreelevação de 41cm. A agitação terá aumentado progressivamente, de tal modo que às 6h o mar destruiu o marégrafo que
deixou de funcionar (ver figuras 4 e 5).
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Fig. 3 - Esboço do maregrama de Lagos do dia 15 de Fevereiro de
1941. A espessura do traço corresponde à agitação marítima (quanto maior a espessura, maior a agitação marítima: a altura da ondulação é
proporcional à espessura do traço) (Fonte: maregramas do Instituto Geográfico
e Cadastral, existentes nos arquivos da Direcção-geral do Território.
Fig.3 - Sketch of Lagos tide record of 15 February 1941. The thickness of the line
indicates the sea roughness (the thicker the line the rougher the sea: the height of
the swell is proportional to the thickness of the line) (Source: Instituto Geográfico
e Cadastral - IGC (Geographic and Land Registry Institute), in the archives of the
Direcção-Geral do Território - DGT (Directorate General of the Territory)).

Assim, do pico da tempestade14, que segundo os relatos terá ocorrido durante a
tarde do dia 15 entre as 13 e as 18h15, não houve registo maregráfico em Cascais16.
Ao meio dia, o núcleo do já ciclone encontrava-se alguns quilómetros a Oeste de

14 Deve

considerar-se que o pico da tempestade não foi certamente sentido em simultâneo e com
a mesma intensidade em todo o País.

15

O testemunho mais rigoroso recolhido será o do padre Jorge de Oliveira de Alvalade. Embora
esta localidade fique no interior Alentejano, dá-nos uma ideia precisa do intervalo de tempo
em que o fenómeno ocorreu: “[...]Tendo começado às 9 horas, teve o seu auge das 15 às 18 horas,
declinando até às 22. O barómetro desceu o máximo da escala, só começando a subir pelas 18 horas,
mas o vento continuou sempre muito forte. Caíram alguns pequenos aguaceiros e só no dia 17, a
chuva se tornou mais pesada".(in http://www.alvalade.info/75-anos-sobre-o-ciclone-de-1941-emalvalade-testemunhos/).

16

Só foi restabelecido na tarde de 16 após o marégrafo ter sido danificado pelo mar às 6 da
manhã do dia 15.
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Portugal que assim era afectado pelo seu flanco oriental (fig.1 - situação das 24).
Dados os valores de pressão e vento registados, durante a tarde o ciclone ter-se-á
deslocado ainda mais para Nordeste e aumentado de intensidade. À meia noite (fig.1 situação das 24h), já diminuíra muito de intensidade tendo-se deslocado para o golfo
da Biscaia17. Assim, pode presumir-se que a ondulação e o vento dominante provinham de Su-Sudoeste no auge do ciclone, rodando para Sudoeste e finalmente Oeste
ao final do dia (ver fig.1). Isto explica que o registo de Lagos às 16h indique vento de
Oeste, ao passo que o de Cascais indica vento de Sudoeste. Ambos os registos indicam
vento “rijo”, mar agitado e chuva18. Tendo em conta o que foi dito, é muito provável
que, por volta das 17h, altura prevista para a PM em Cascais (fig.4), tenha havido
coincidência entre a PM e o pico da tempestade ou próximo disso, o que explica os
episódios de destruição verificados, por exemplo em Sesimbra, na Costa do Estoril e
nas zonas ribeirinhas das povoações do estuário do Tejo e em Setúbal, principalmente
inundações e destruição pelo efeito da conjugação do vento e das águas que terão
originado fluxos convergentes para terra com galgamentos nas fachadas marítimas
atingindo cotas muito altas.
Conforme foi referido, só a partir de 1979 começou a haver registo sistemático
da altura das ondas. Mas, estabelecendo comparações empíricas com situações mais
recentes mais ou menos similares e com base em relatos da época e referências em
terra cujas cotas do terreno são conhecidas, podemos concluir de facto que esta terá
sido a maior tempestade de que há memória em Portugal. As ondas terão atingido
valores descomunais nalguns sectores. À parte de alguns possíveis exageros, outros
relatos há que confirmam este adjectivo por comprováveis que são19. Por exemplo,
17

A cidade de Santander foi totalmente destruída por causa de um incêndio cuja origem esteve
associada ao ciclone e em que este ainda contribuiu decisivamente para a propagação incontrolável
desse incêndio. Não sendo um desastre provocado directamente pelo ciclone, foi um efeito indirecto gravíssimo que nunca teria tido as consequências que teve se não tivesse existido o ciclone.

18

O observador dos marégrafos tinha por hábito registar estes elementos do clima no papel do
maregrama, à hora da observação, o que permite inferir o estado do tempo à data e hora.

19

O jornal «Comércio de Portimão» refere, na sua edição de 18 de fevereiro de 1941, que “...o
ciclone atingiu o pico na cidade às 13 horas de sábado, com tal violência que «grande parte
da população julgou chegado o seu último dia», as pessoas que «se aventuravam a circular nas
ruas foram derrubadas e atiradas ao chão ou de encontro às paredes dos prédios».[...]Mais de
quarenta barcos foram atirados contra os fraguedos, ficando estilhaçados.[...] em Alte (Loulé),
choveu água do mar, «que queimou as plantas escapadas à fúria do temporal».[...]até no Cabo
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o relato das ondas terem atingido “alturas” de 50 m no Cabo de São Vicente (ver
jornal Comércio de Portimão, 18 de Fevereiro de 1941)...Certamente que a altura
das ondas não atingiu este valor porque não há memória desse valor ter sido atingido nem durante o pior dos furacões, nem havia no local condições dinâmicas para
isso acontecer sem que tal onda não tivesse rebentado antes de atingir a fachada litoral (mesmo apesar da presença do canhão do Cabo de S. Vicente que tem profundidade suficiente para permitir o trânsito de ondas gigantes sem rebentarem). Mas
é lícito presumir que ondas de grandes dimensões perpendiculares à costa naquele
cabo apontado a Sudoeste, impelidas por forte vento também proveniente daquela
direcção, ao rebentarem contra as arribas mergulhantes altas e escarpadas, possam
de facto ter alcançado e até ultrapassado a cota de 50 m. Há um relato que diz que
as águas do mar destruíram a casa das máquinas do farol (A. Cabrita, 2011) e, para
que isso tenha acontecido, a água da rebentação teria de alcançar certamente a essa
cota, uma vez que a base do farol se encontra a cerca de 56 m de altitude! O mesmo
relato refere que rochas de muitas toneladas foram arrancadas e atiradas a muitos
metros de altura, o que atesta a força da ondulação. Não se saberá ao certo qual terá
sido a altura real das ondas, mas este facto é por si só assustador.
Também os relatos de Sines tendem a confirmar a enormidade das ondas que
atingiram a costa. De acordo com uma testemunha, José Raposo Nobre, “ as
ondas atingiram o antigo hospital em frente à igreja matriz”, o que significa uma
altitude de cerca de 30 metros. Também, nesta situação, as ondas não teriam 30m
de altura apesar das águas profundas próximas da costa (canhão de Sines), mas
o fluxo da rebentação poderá ter atingido aquela cota, o que deixa ainda assim
antever a enorme dimensão das ondas: suficiente para causar toda a preocupação
aos gestores do litoral e aos responsáveis da protecção civil. Tanto o Cabo de S.

de São Vicente, se verificou um episódio inédito: «as vagas atingiram mais de 50 metros de
altura, alcançando a instalação do farol [penetrando na casa das máquinas, facto até hoje nunca
verificado]. Foram arrancadas rochas com o peso de muitas toneladas e projectadas a grande
altura».[...]em Lagos, «o mar danificou a linha férrea, próximo da praia de S. Roque, e derrubou
a parede fronteira ao mercado do peixe, pondo em risco as embarcações que se tinham refugiado
na Porta de Portugal(cota 3m).[...] No Sotavento, em Olhão, ocorreu ainda um facto singular:
«tal violência atingiu o ciclone que uma lancha foi pelo ar desde a ria até ao Largo da Feira, numa
distância de cerca de cem metros. Em frente à praça do peixe, dois homens foram erguidos pelo
vento e atirados de encontro à parede»... (in http://temponoalgarve.blogs.sapo.pt/369156.html).
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Vicente como Sines são locais virados e expostos a Sudoeste pelo que, tendo em
conta a progressão do ciclone, não é de estranhar que aqui se tenham verificado as
ondas mais altas e destrutivas. 20 21
Tabela I - Situação nos marégrafos de Cascais e Lagos em 15 de Fevereiro de 1941, de
acordo com o registado nos respectivos maregramas (Baseado na análise dos maregramas do
Instituto Geográfico e Cadastral, existentes na Direcção-geral do Território).
Table I- Situation in the Cascais and Lagos tide gauges on 15 February 1941, according to the
entry in the respective tide record (Based on the analysis of the tide records of the Geographical and
Land Registry Institute (IGC), kept in the Directorate-General of the Territory (DGT)).

MARÉGRAFO

prevista

verificada

prevista

verificada

sobreelevação (m)

erro de estimação (m)

sobreelev. p/efeito
da agitação marinha
(amplitude em m)

altura da água acima do
nível médio do mar (m)

PM manhã

Cascais

4h 37’

4h 41’

3,73

4,13

0,40

0,21

0,42

0,52
(5h 40’)

2,05
(2,5)*

Lagos

4h 25’

4h 32’

3,67

3,69

0,02

0,25

0,35

0,71
(1h 00)

1,69
(2,0)*

sobreelev. p/efeito
da agitação marinha
(amplitude em m)

hora

altura (m)

à hora
da PM

máxima /
próxima

prevista

verificada

prevista

verificada

sobreelevação (m)

erro de estimação (m)

máxima /próxima

altura da água acima do nível
médio do mar (m)

PM tarde

Cascais

17h 01’

x

3,49

x

?

?

?

?

?

Lagos

16h 50’

16h 25’

3,47

3,89

0,42

0,27

0,53

0,94
(21h 20’)

1,89
(2,4)*

hora

altura (m)

à hora
da PM

Nota: Os valores previstos foram calculados e fornecidos pelo Instituto Hidrográfico em 2016.
(* valores da altura da água acima do NM contando com a sobreelevação média provocada pela oscilação da ondulação).
Foram ainda consultadas para cálculos, as tabelas de marés de Cascais (1945)20 e Lagos (1942)21

20

Ministério das Obras Públicas e Comunicações, Direcção Geral dos Serviços Hidráulicos e
Eléctricos, Junta Autónoma dos Portos de Barlavento do Algarve (1941).

21

Ministério das Obras Públicas e Comunicações, Direcção Geral dos Serviços Hidráulicos,
Repartição de Estudos Hidráulicos (1944)
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Fig. 4 - Esboço do maregrama parcial do dia 15 de Fevereiro de 1941 de Cascais.
O registo foi interrompido porque o mar destruiu o marégrafo conforme está
registado na folha original, o que atesta a violência das vagas, já que de tal
nunca houve memória. A espessura do traço é proporcional à agitação marítima
(Fonte: maregramas do Instituto Geográfico e Cadastral, existentes na DGT).
Fig. 4 - Outline of the partial tide record of 15 February 1941 for Cascais. The recording
was interrupted because the sea destroyed the tide gauge as recorded on the original sheet,
which attests to the violence of the breakers, since this had never happened before.
The thickness of the line indicates the sea roughness (Source: tide records
of the Geographical and Land Registry (IGC), kept in the DGT).

De acordo com C. Antunes (2014), durante a tempestade “Brigid” (2 de Fev. 2014),
que coincidiu com uma PM de águas vivas (mas com sub-elevação do nível do mar), o
alcance do fluxo de rebentação (runup) para a onda significativa de 9m, foi de cerca de 6m,
com um alcance máximo de pouco menos de 8m em cota. Isto é, com estas condições,
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Fig. 5 - Comparação à escala da evolução da altura da água e da agitação marítima entre os esboços dos maregramas de Cascais (em cima) e Lagos (em baixo) em
15 de Fevereiro de 1941, durante o período comparável, entre as 0h e as 6h.
Fig. 5 - Scale comparison of the water height and the swell between the
sketches of tide registers of Cascais (above) and Lagos on 15 February
1941, during the comparable period, between midnight and 6 h.

o mar atinge cotas de 8m em terra22. Ora isto é tanto mais significativo quanto se pode
deduzir que ondas de 20m possam atingir cotas em terra muito mais elevadas, senão a
onda, pelo menos o seu fluxo de rebentação. Há no entanto a referir que, para que haja
inundação plena (invasão pelo mar), tem de haver uma sobreelevação significativa do nível
do mar e vento concordante para que se forme uma maré de tempestade. Caso contrário,
as costas serão “apenas” fustigadas com galgamentos e fortes impactos das ondas gigantes e

22

Trata-se de respingos da rebentação das ondas e não da elevação da coluna de água.
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não tanto com inundações generalizadas já que a profundidade e a configuração dos fundos da margem interna não permitirão a progressão destas ondas gigantes para o interior,
fazendo-as rebentar quando atingirem a altura crítica23. Neste aspecto, e comparando com
as tempestades Hércules e Brígida ocorridas no princípio de 2014, durante o ciclone de
1941, a maré, apesar de ser uma maré viva, não esteve tão alta como nas referidas situações,
o que significa que os efeitos da maré de tempestade ligada a este ciclone ainda poderiam
ter sido piores caso isso se tivesse verificado. No entanto a SS foi bastante maior em 1941.
A altura significativa da onda e a força do vento também terão feito toda a diferença, daí as
consequências terem sido muito piores.
Tendo em conta as características e a magnitude desta catástrofe natural e o panorama
actual, há a considerar que este é um evento de referência absoluta a reter para estudos de
riscos naturais no litoral, a ser considerado como o exemplo do que de pior pode ocorrer,
havendo ainda, no entanto, margem para a possibilidade (muito baixa, é certo) de ocorrências ainda mais severas, porquanto neste caso não terá havido uma sincronia exacta no
tempo e no espaço de todos os factores (vento, ondulação, sobrelevação e maré) na sua
máxima intensidade possível, para se ter constituído uma maré de tempestade “perfeita”.

O Risco

Tecendo agora algumas considerações sobre o estudo do risco de ocorrência de marés de tempestade associadas a ciclones sobre o litoral de Portugal Continental, começa-se por fazer referência ao contexto24, que é definido pelas características geográficas do
território: um longo litoral de algumas centenas de quilómetros, muito exposto a intem-

23

Por exemplo, uma onda de 30 m precisa de pelo menos 39 m de profundidade para que não
rebente. Ou ainda, uma de 10 m precisa de 13 m. No entanto há que contar com a extensão da
zona de surf, ao longo da qual a onda progride até colapsar em definitivo. Se não existir (como
em muitas costas altas rochosas, salientes ou não), as ondas podem rebentar directamente sobre
as arribas, podendo os respingos alcançar altitudes significativas.

24

Este termo deve ser enquadrado no âmbito do estudo do risco. Assim, conhecer o “contexto”
significa conhecer toda a envolvente do risco como o território, as condições biofísicas, os
fenómenos perigosos, os elementos expostos, enfim, tudo o que está em jogo. Em geral, é a fase
de estudo do risco na qual todo o processo de gestão e estabelecimento de critérios é feito para
a sua boa avaliação (Alves-da Silva, 2015).
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péries provenientes do Atlântico e com um número de elementos de risco consideráveis,
nomeadamente as povoações e infra-estruturas na proximidade imediata do mar ou em
áreas baixas estuarinas, tendo ainda em conta, como agravantes, o crescente aumento
da densidade populacional e de ocupação antrópica do litoral desde o evento de 1941
e a recorrência de tempestades marinhas realmente ameaçadoras25. Neste contexto,
vislumbra-se desde logo um cenário em que a perda é possível não só por via directa, ou
seja, por intervenção directa dos agentes do perigo (a água do mar e o vento) sobre os
elementos de risco (sobretudo pessoas, casas e infra-estruturas), como por via indirecta.
Há sempre que considerar a vulnerabilidade colateral, os efeitos encadeados, a interligação dos fenómenos perigosos e os desastres secundários. 26
Por outro lado, se percorrermos a nossa costa, verificamos que na maioria dos
pontos críticos há efectivamente primeiras defesas artificiais que em 1941 não existiam e que, à partida, absorverão pelo menos os primeiro impactos, embora, conforme referem J. Freitas e J. Dias (2013), possam criar falsas sensações de segurança
já que, se sustentarão a maioria dos grandes temporais, nalguns casos poderão criar
desequilíbrios na dinâmica sedimentar expondo territórios anteriormente protegidos,
ou mesmo, funcionando como factor de agravamento27. Também alguma ocupação

25 Apesar

de Portugal já ter sido atravessado por tempestades que chegaram a ser furacões durante
pelo menos uma parte do seu percurso Atlântico, como por exemplo a Arlene (17/8/1987), a
Jeanne (4/10/1998), a Vince (11/10/2005) ou que passaram perto como a Carol (30/9/1965)
ou mais recentemente a Joaquim (6/10/2015), ocorreram sempre no Verão ou no princípio do
Outono chegando muito enfraquecidas e não causando danos de maior. As tempestades extra
tropicais de Inverno, sobretudo as do início dos anos têm sido as mais graves e aquelas que
devem gerar maior preocupação.

26 Para

além do caso da cidade de Santander na Cantábria que foi destruída em 1941 por causa de
um incêndio provocado pelo ciclone, sendo por isso uma forma de destruição indirecta, são-no
também os constrangimentos derivados dos estragos provocados directamente por esses agentes,
como por exemplo a afectação do funcionamento normal da vida quotidiana de cidades inteiras
por causa da destruição de infra-estruturas fundamentais (como redes de esgotos, redes de água
potável, condutas de gás e electricidade, vias de transportes e redes de comunicações, etc.), para
além do impacto económico a longo termo que potencialmente acarretará e que se alargará a
todo o país, já que a reparação dos estragos e a reposição da normalidade são em geral tarefas
extremamente dispendiosas, para além das situações traumáticas que tendem a desencadear.
Todos serão de uma ou outra forma afectados!

27

Mesmo que o dimensionamento destas obras de protecção possa ter sido projectado para
resistir à pior das tempestades, como se verificou em Inglaterra após os temporais de 2014 (G.
Messelink, et al., 2016), houve aí estruturas que não resistiram a vários temporais seguidos, de
grande magnitude, que quebraram a resistência dos materiais de construção que nalguns casos se
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antrópica dos sistemas litorais naturais pode ser perversa, colocando nalguns casos os
sistemas em desequilíbrio dinâmico originando modificações irreversíveis que os tornam mais frágeis, majorando o perigo em eventos seguintes. É o caso dos sistemas de
barreiras das chamadas rias de Aveiro e Formosa, extremamente vulneráveis a marés
de tempestade, principalmente se considerarmos a magnitude da de 1941.
Há no entanto uma evolução neste capítulo: o conhecimento aumentou devido
à crescente abundância de dados e informações sobre os fenómenos perigosos, o que
tem permitido ter um melhor conhecimento da sua mecânica e do seu comportamento. Desta forma é mais fácil sustentar e justificar a imposição de restrições legais
à construção em áreas indevidas e optimizar os modelos de previsão tornando-os
mais fiáveis (mais próximos da realidade) o que, em teoria, levará à aplicação de
soluções e adopção de medidas cada vez mais adequadas28.
Outro aspecto relevante que hoje pode reduzir o risco de maré de tempestade em
relação ao evento de 1941 é a melhoria dos sistemas de alerta, que, actualmente, estando
ainda longe da perfeição, são muito mais eficazes graças à melhoria das previsões do
tempo e ao fácil acesso à informação por parte do público em geral permitindo a antecipação de acções preventivas e reduzindo bastante o tempo de aviso. Nos tempos que
correm, há também uma consciencialização e um sentido de alerta do público, quase
permanente, por causa dos meios de comunicação social que diariamente noticiam catástrofes por todo o mundo e dramatizam a temática das chamadas alterações climáticas

desagregaram e transformaram em “armas de arremesso” contra a costa. Como tal a ocorrência de
várias tempestades seguidas de grande magnitude pode inverter a situação de segurança relativa.
Neste contexto e a título de exemplo, refere-se que a possível mobilização de estruturas poliédricas
de betão armado (como por exemplo dolos e tetrápodes) ou blocos de pedra gigantes e outras
estruturas com as quais grande parte das edificações de protecção costeira são construídas, é uma
possibilidade real e já se verificou (p.e. no molhe de Sines em 1994), podendo ser arremessados
para terra e agravar severidades.
28

Constrangimentos por crónica falta de verbas, ou devido a legítimos interesses turísticos,
culturais, ecológicos ou paisagísticos, fazem com que não seja praticável a erecção de estruturas
de protecção costeiras verdadeiramente eficazes contra ameaças como a de 1941, não só por
não serem economicamente viáveis, como pelo facto da baixa recorrência de ameaças desta
magnitude fazer com que o risco se torne aceitável, já que não se pode hipotecar os privilégios
do equilíbrio e beleza paisagística dos sistemas naturais e da integração antrópica em harmonia
com a natureza, para garantir imunidade (que nunca seria total) aos actuais elementos de risco
no litoral, relativamente a essas ameaças centenárias. Neste caso, de um modo geral, haveria que
“viver com o perigo”, mas tendo sempre consciência da sua existência!
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e subida do nível do mar que parece ter um efeito psicológico amplificador desse estado
de alerta, uma vez que se tende logo a associar as tempestades a essas causas. Ainda assim,
conforme referiu D. Alexander (2013)29, é preciso criar uma cultura de risco nas áreas
sensíveis embora, conforme refere o mesmo autor, esteja provado que a auto-protecção
seja muito mais eficaz em locais frequentemente atingidos por fenómenos perigosos que
não é o caso de Portugal ou, pelo menos, aqui a sua frequência não é de molde a captar
atenção permanente, o que em si pode constituir um problema.
No presente, os litorais, em geral, estão mais densamente povoados e ocupados do
que em 1941 o que, em teoria, faz aumentar o número de elementos de risco e, mesmo
com melhorias a vários níveis, os efeitos de uma nova tempestade como a de 15 de
Fevereiro de 1941, em termos da intervenção dos elementos marinhos, seriam imprevisíveis e, com grande probabilidade, igualmente catastróficos. Por outro lado, à excepção
do Algarve, a fachada litoral de maior risco então ocupada não é muito diferente da
actual, não se podendo falar de um aumento de vulnerabilidade tão significativo quanto
seria de supor, uma vez que a maioria das povoações cresceu para sotamar e não tanto
ao longo da costa. Os sistemas de previsão também ainda não são infalíveis, e por vezes
a rapidez com que uma pequena tempestade evolui para um ciclone ou pior, pode ultrapassar a capacidade de previsão que se baseia em probabilidades e não certezas e este tipo
de eventos são daqueles cuja probabilidade de ocorrência é baixa.
Ainda em relação à população, a figura 6 permite traçar um quadro geral da evolução entre 1940 e 201130. Não sendo possível descer ao nível da comparação por freguesia, a análise por concelho revela uma clara migração dos grandes centros urbanos de
Lisboa e Porto para as suas periferias, o que, se exceptuarmos a linha do Estoril, e os concelhos ribeirinhos do estuário do Tejo, até será benéfico em termos de risco de maré de
tempestade. Houve ainda alguns concelhos com litoral em que a população diminuiu31.
Comparativamente a 1941 e considerando os locais que foram mais atingidos pela
fúria dos elementos marinhos, Sines foi o concelho da costa ocidental a Sul de Setúbal

29

Conferência oral realizada em 2013 na Universidade do Porto, sob o título A holistic approach
to disaster risk reduction: problems and opportunities.

30

Censos de 1940 e 2011: População residente (I.N.E., Pordata).

31 Os

cálculos referem-se à população de todo o concelho e não só do litoral, pelo que é possível
que existam erros de estimativa.
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Fig. 6 - Variação percentual da
população residente nos concelhos
do litoral por comparação directa
entre os censos de 1940 e 2010.
Fig. 6 - Percentage change in the
resident population of the coastal
municipalities by direct comparison
between the 1940 and 2010 censuses.

que apresentou o maior crescimento, não só em termos de população mas a todos os
níveis, tendo-se tornado um dos portos principais da Europa mas, a agora cidade e principalmente as suas partes baixas, está super protegida com grandes estruturas de defesa
costeira. Pelo menos, a área urbana não voltaria a ser atingida directamente, até porque
em 1979 ondas gigantes com mais de 15 m destruíram boa parte do molhe principal
do novo porto, mas a fachada costeira da vila não foi afectada como em 1941. Também
Sesimbra está mais defendida, mas ainda assim vulnerável na parte mais baixa aonde
precisamente foi mais atingida em 1941. O facto da população ter quase quadruplicado,
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poderia significar uma aumento da vulnerabilidade, apesar dos locais perigosos estarem
geograficamente confinados. No entanto o novo porto de abrigo tem capacidade para
albergar todas as embarcações que em 1941 não tinham protecção.
Ao invés, conforme foi referido, os sistemas de barreira comportam riscos graves. Haveria um agravamento da situação, nomeadamente nas ilhas-barreira da Ria
Formosa, porque o mar facilmente destruiria as casas e povoações que entretanto aí
proliferaram e cresceram (fig. 7), apesar da intervenção (em curso) das autoridades
no sentido da sua retirada.

Fig. 7 - Praia de Faro: aspecto de situação de grande risco
devido à actual elevada densidade de construção na fachada
marítima (Fonte: Ortofotos do Litoral, DGT 2014).
Fig.7 - Situation of great hazard due to the high density of construction
at Faro beach (Source: Ortofotos do Litoral, DGT 2014).
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A população em Faro e Olhão aumentou mas foi sobretudo em Portimão e
Albufeira que esse aumento foi mais significativo, apesar de tudo este dois últimos
são concelhos menos expostos.
No distrito de Aveiro, as chamadas Gafanhas do interior da ria de Aveiro poderão ser facilmente atingidas se a componente do vento ciclónico for mais de Oeste
e serão sempre inundadas. Neste litoral, se áreas houve, como na Murtosa, em que
a população diminuiu, em Aveiro e Ílhavo aumentou significativamente e aqui não
haverá dúvidas que tal facto acarreta um aumento de vulnerabilidade já que aqui
isso correspondeu a uma densificação da ocupação de pontos críticos (fig. 8).
O mesmo acontece com as zonas ribeirinhas de Lisboa e de todo o estuário do
Tejo32, principalmente as da margem esquerda onde o aumento populacional foi

Fig. 8 - Praia da Barra de Aveiro: comparação da densidade de construção entre 1958
e 2014, concomitante com o aumento da população: Situação de risco elevado num
território em crescimento urbanístico e populacional com a agravante de assentar
num sistema de praia em regressão erosiva– exemplo de situação de grande vulnerabilidade territorial nos dias de hoje (Fonte: Carta Corográfica de Portugal 1:50.000 e
Ortofotos do Litoral de 2014, DGT).
Fig. 8 - Barra de Aveiro beach: comparison of construction density between 1958 and
2014, concurrently with the increasing population: High risk situation in an expanding
urban and population area, a state worsened by being based on a beach system with erosive regression - an example of a situation of great territorial vulnerability today (Source:
Carta Corográfica de Portugal 1:50.000 and Ortofotos do Litoral de 2014, DGT).
32 Considera-se

aqui “estuário do Tejo” em sentido lato, englobando o “Mar da Palha” e o “Gargalo”
que já estão fora do estuário fluvial deste rio.
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muito significativo33; na linha do Estoril; em Setúbal, ou em Tróia (que era praticamente desabitada), que serão sempre locais vulneráveis apesar da maioria ter
infra-estruturas de protecção costeira.
Nestes casos, a melhor prevenção será o aviso antecipado, previamente planificado, a tempo de aplicar contramedidas possíveis no sentido de minimizar os estragos,
que serão sempre certos, e optimizar a mitigação de situações pós evento.
Perante este contexto, o risco é bem real e existe vulnerabilidade apenas considerando povoações e infra-estruturas costeiras, sem entrar em conta, por exemplo, com
a perda de território que também deve ser considerado um elemento assaz valioso.

O Risco de ameaça de maré de tempestade associada a ciclones extra-tropicais
similares ao de 1941, projectado para o presente

A título de exemplo, mostra-se na Tabela II uma síntese dos principais riscos
potenciais que devem ser ponderados perante uma ameaça de maré de tempestade,
para que se tenha presente a superficialidade da abordagem que é feita neste artigo.
Cada tipo de risco deve ser estudado de forma separada tendo em consideração a
eventual necessidade de implementar medidas específicas, identificando a existência
de vulnerabilidade para cada tipo.
Num exercício superficial e de uma forma empírica mas tão rigorosa quanto
possível, projectando um contexto semelhante à ocorrência de 15 de Fevereiro de
1941, seleccionaram-se os locais teoricamente mais vulneráveis da costa portuguesa
continental, dando primazia às formas de risco hidrológico que se podem manifestar (Tabela II) por efeito de marés de tempestade. Neste contexto, consideraram-se
os seguintes elementos de risco34: povoações e infra-estruturas de grande importância, tendo em conta a sua proximidade relativa ao mar, a existência ou não de
alguma protecção natural ou artificial, a orientação da linha de costa em que se po-

33

No Seixal, a população mais do que decuplicou, enquanto que em Lisboa diminuiu.

34 O

conceito de elemento de risco pressupõe que o elemento é exposto a ameaças concretas e possui
um valor contextual que, assim, é passível de originar perda em caso de afectação.
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Tabela II - Alguns tipos de risco efectivo a considerar no litoral
Table II - Some types of real risk to consider in coastal areas.
Inundação por transbordo nas áreas estuarinas
Inundação por Invasão marinha devido a mega-marés
Risco Hidrológico

Inundação por invasão marinha por galgamento oceânico
Fluxo de cheia marinha devido a mega marés
Fluxo de cheia marinha devido a galgamentos oceânicos
Fluxo por acção da ondulação costeira
Movimentos de terreno de vários tipos

Risco Geológico

Morfogénese erosiva activa
Morfogénese acreciva activa
Degradação de solos por erosão

Risco Ecológico

Degradação de solos por salinização
Poluição hídrica
Poluição hidrogeológica
Desordenamento urbano e territorial

Risco Antrópico

Destruição de infra-estruturas fundamentais
Desequilíbrio socio-económico
Perturbações psicossociais

sicionam geograficamente, o tipo de sistema geomorfológico local e a sua altitude.
Tratou-se de uma abordagem preliminar para uma primeira avaliação do contexto.
Recorrendo apenas ao Google Earth®, constituiu-se uma lista com 123 pontos potencialmente críticos (fig.9 - ver lista no anexo1). Apesar da lista ser extensa, não
se consideraram os locais potencialmente susceptíveis aonde à partida não existem
elementos de risco35. Este exercício mostrou uma grande quantidade de locais potencialmente afectáveis, facto que justifica por si só a realização de um estudo do
risco, uma vez que, exceptuando a costa alentejana, e as costas estremenha e algarvia
ocidentais, há diversos pontos potencialmente críticos em toda a costa.

35

Estes são locais que podem ser afectados mas não têm elementos de valor no contexto não
havendo por isso possibilidade de perda. No entanto, num estudo mais aprofundado isso deverá
ser tido em consideração para que não haja deslocação de elementos de valor para esses locais
e torná-los assim elementos de risco.
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Fig. 9 - Pontos de risco no litoral de Portugal Continental em áreas edificadas em
locais baixos e próximos do mar, em função da presumível ocorrência de marés de
tempestade associadas a ciclones similares ao de 15 de Fevereiro de 1941
(Fonte: Google Earth©, 2016) – ver Anexo I.
Fig. 9 - Risk points on the coast of mainland Portugal in built-up areas in low-lying
places and near the sea, due to the likely occurrence of storm tides associated with cyclones
similar to those of 15 February 1941 (Source: Google Earth©, 2016) – see Annex I.
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Na tentativa de afinar a selecção efectuada, e com base no contexto teórico atrás
estabelecido, levou-se a cabo a um pequeno exercício de análise espacial, utilizando
informação cartográfica disponível, no sentido de se estabelecer uma lista de freguesias com locais de risco, considerando a possibilidade de ocorrência de uma maré
de tempestade semelhante à de 15 de Fevereiro de 1941, isto é, capaz de produzir
ondulação, concordante com o vento, com energia suficiente para atingir e penetrar no
interior em locais baixos e expostos preferencialmente voltados a sectores entre SO e S
(linhas de costa com orientações entre NO-SE e O-E), podendo mesmo atingir locais
elevados da costa em situação de preia-mar de águas vivas com sobreelevação do nível
do mar. Apesar de não se saber ao certo as características e a evolução precisas do
modo como o fenómeno se manifestou no espaço e no tempo, os relatos considerados permitiram reter a ideia de que locais próximos da costa, mesmo alcandorados,
sobretudo posicionados em locais voltados para Sudoeste, ou mais propriamente
entre Sudoeste e Sul, ficariam muito expostos podendo apresentar vulnerabilidades.
Para este efeito, a metodologia utilizada, simples e empírica, ainda assim deve
permitir ter uma ideia mais ou menos precisa da situação global ao nível do litoral
de Portugal Continental por concelho e freguesia, podendo tornar-se num ponto
de partida para se efectuarem levantamentos mais detalhados para que se desencadeiem estudos de risco com precisão capaz de responder da melhor maneira possível
à eventual necessidade de prevenção que se possa impor. Considere-se este exercício
como um estudo preliminar e não como algo definitivo e consistente.
Basicamente, as condições que entram neste tipo de análise geográfica, assentam em pressupostos óbvios de susceptibilidade de que quanto mais perto do mar,
quanto mais baixa a altitude, maior a probabilidade de ser atingido pelos efeitos da
maré de tempestade – galgamento, inundação (marinha, estuarina ou ambas), fluxo
de água dirigido (cheia) ou por espargimento ou espraiamento. A estas condições
acrescenta-se ainda como factor agravante, a condição de um local estar exposto
a direcções entre Sudoeste e Sul (linhas de costa com direcções entre NO-SE a
O-E) uma vez que, pelos relatos observados do comportamento do mar durante o
temporal de 1941, os locais mais atingidos tinham claramente este denominador
comum. Finalmente, como condição de vulnerabilidade, usou-se as classes da carta
de ocupação do solo do litoral de 2014 (DGT), correspondentes a áreas construídas,
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projectando deste modo os locais de perda potencial em caso de semelhante evento.
Assim, qualquer destas áreas que reunisse uma das condições de susceptibilidade
definidas em função da altitude (primeira condição), da proximidade do mar e da
exposição, seria seleccionada e classificada quanto ao risco de afectação por efeito
do mar em situação de maré de tempestade. Em seguida, passa a descrever-se a estrutura da metodologia utilizada.

Análise do Risco: Metodologia (em plataforma SIG)

Para este exercício utilizou-se o seguinte material cartográfico:.
Cartografia de base, e temática de raiz (fig. 10):
•

Altimetria 1:25000: Curvas de nível de 10 m e 20 m (IGeoE);

•

Linha de costa 1:2000 (IGP), ao nível aproximado do Zero hidrográfico (-2 m);

•

Carta de Ocupação do Solo (COS) de 2010 (DGT), faixa de 2 km para
interior da fachada marítima (excluindo as áreas estuarinas dos rios principais36 (DGT);

•

Carta Administrativa Oficial de Portugal de 2014 – limites e nomes de
freguesias (DGT);

•

Ortofotomapas do litoral de Portugal 2014 (DGT)

Cartografia analítica (fig. 11):

36

•

Curva de nível de 5 m;

•

Faixas de 50 m e 200 m a partir da linha de costa para o interior;

•

Mapa de orientação de vertentes;

•

Selecção de classes de ocupação do solo incluindo:
•

Tecido urbano;

•

Áreas de estacionamento e logradouros;

•

Áreas industriais;

•

Áreas comerciais;

•

Instalações agrícolas;

Não há informação sobre a COS e ortofotos compatíveis para as áreas estuarinas
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•

Equipamentos públicos e privados;

•

Infra-estruturas de produção de energia, captação, abastecimento de
água, tratamento (só se verificou este último tipo);

•

Redes viária e ferroviária;

•

Terminais portuários;

•

Marinas e docas de pesca;

•

Aeroportos e aeródromos;

•

Áreas de construção;

•

Parques de campismo.

•

Equipamentos culturais e zonas históricas.

Fig. 10 - Esquema da Cartografia
de base utilizada.
Fig. 10 - Schematic of Base Maps used.

Fig. 11 - Esquema da cartografia analítica obtida e usada para
a determinação do risco.
Fig. 11 - Schematic of the analytical maps
obtained and used to determine the risk.

Assim, indo ao encontro do cenário de risco estabelecido no ponto anterior,
para se implementarem os processos de análise espacial conducentes à identificação das áreas de risco, foram seleccionadas todas as áreas do litoral abaixo dos
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10 m de altitude (ou até 20 m para as situadas a menos de 200 m de distância a
linha de costa considerada) que verificassem um destes tipos de ocupação do solo
acima referidos37.
Condições de risco preestabelecidas: altitude, proximidade do mar, exposição

1- Condição essencial – baixa altitude: O risco deve ser considerado para todos
os locais costeiros com altitude inferior a 10 m, ou inferior a 20 m caso estejam a
menos de 200 m de distância do mar, segundo as seguintes classes de risco relativo
(Tabela III)
Tabela III - Critérios de classificação nominal do risco relativo em função da altitude do lugar.
Table III - Criteria for the nominal classification of the relative risk as a function of altitude of the place.
ALTITUDE (A)
a menos de 5 m
3

entre 5 e 10 m

entre 10 e 20 m

2

1

Se não se verificar nenhuma das condições estabelecidas o risco não se considera,
mas, caso se verifique, considera-se sempre, ainda que as restantes condições não se
verifiquem, excepto para cotas superiores a 10 m, que só são consideradas na equação para locais que fiquem a menos de 200 m da linha de costa.
2- Condição complementar ou factor de agravamento nos casos em que a primeira condição se verifica – proximidade relativa ao mar considerando como limite
marinho uma linha próxima do zero hidrográfico38 (Tabela IV). Mesmo que se
verifique esta condição, os locais acima de 20m de altitude não são considerados.

37 De

referir que, pelo facto da unidade mínima de representação cartográfica na COS ser 1 hectare,
por vezes alguns elementos que deveriam ser considerados são omitidos ou mal definidos. Em
estudos posteriores deverá atender-se a esta situação e efectuar um reconhecimento mais detalhado
que este estudo simplificado não justifica.

38

Uma vez que a linha de costa oficial representativa do zero hidrográfico não tem o detalhe
necessário, foi utilizada para esta referência uma linha de costa baseada na ortofotografia de
1995, mas com detalhe correspondente à escala 1:2000 (digitalizada pelo autor em 2000).
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Ou seja, os locais a menos de 200 m da linha de costa com mais de 20 m de altitude são excluídos por não ser plausível que sejam atingidos pelo mar mesmo nas
piores condições39.
Tabela IV - Critérios de classificação nominal do risco relativo em função da proximidade do mar, como factor de agravamento.
Table IV - Criteria for the nominal classification of the risk relative to the proximity of the sea
as an aggravating factor.
PROXIMIDADE DO MAR (B)
a menos de 50 m

entre 50 e 200 m

3

2

3- Condição suplementar – exposição relativa à direcção predominante da ondulação no auge de intensidade do ciclone (Tabela III): funciona como segundo factor
de agravamento e só se considera para locais que cumpram a primeira condição.
Tabela V - Critérios de classificação nominal do risco relativo em função da exposição relativa
à direcção da ondulação dominante nas situações ciclónicas, como factor de agravamento.
Table V - Criteria for the classification of the risk relative to exposure to the predominant swell
in cyclonic situations as an aggravating factor..
EXPOSIÇÃO À ONDULAÇÃO (C)
SO-S

OSO-SO e S-SSE

O, ONO ou SE

3

2

1

Outras exposições
0

Assim, conforme a fig. 12 onde se sintetiza os critérios utilizados para esta avaliação, o risco em cada lugar aonde existem elementos expostos resulta do somatório
das ponderações usadas para cada critério de 1 a 3, com a condição do critério 1
não poder ser nulo. Obtiveram-se valores qualitativos de 2 a 9 em que este último
corresponde aos locais teoricamente mais perigosos.
39

Não sendo plausível, não é no entanto impossível, conforme se terá verificado no Cabo de
S. Vicente em 1941. No entanto, a perda que estas situações poderiam causar, seria à partida
desprezável considerando a vulnerabilidade no terreno.
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Risco de
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maré de
tempestade

factor de
agravamento 1

factor de
agravamento2

ALTITUDE (A)

PROXIMIDADE
DO MAR (B)

EXPOSIÇÃO
(C)

pressupostos

Mais baixo maior
risco

Mais próximo do mar
maior risco

Mais exposto a SO
maior risco

referências

curvas de nível de 5,
10 e 20m

Buffers à linha de costa,
de 50 e 200m

Exposições a SO,
entre NO e ESE
(exclusivé)

abaixo de 5m

a menos de 50m
do ZH

exposição
entre SO e S
(1941)

3

RISCO ELEVADO

entre 50 e 200m
do ZH

exposição
a
OSO ou SSE

2

RISCO RELATIVAMENTE
ELEVADO

1

RISCO MODERADO

(facilmente
alcançável por marés
de tempestade)

entre 5 e 10m
(alcançável somente
nas piores situações)

ente 10 e 20m

exposição a O,
ONO ou SE

(alcançável somente
nas
situações
extremas)

acima de 20m

para lá de 200m

outras
exposições

Classes de risco
valor nominal

critérios

factor principal

valor
nominal

Qualificação
RISCO MÁXIMO: local baixo, na
proximidade imediata do mar e na
ortogonal da ondulação mais forte
RISCO MUITO ELEVADO

0

RISCO RELATIVAMENTE
BAIXO
RISCO BAIXO



RISCO MUITO BAIXO

Fig. 12 - Critério de classificação e classes de risco de afectação por maré de tempestade com condições semelhantes às que ocorreram durante o ciclone de 1941.
Fig. 12 - Classification criterion and risk classes of storm tide damage with conditions
similar to those of the 1941 cyclone.

A aplicação desta metodologia é esquematizada no exemplo da fig. 13.
O mapa da fig. 14 mostra a situação obtida para todo o território de Portugal
Continental (excluindo as áreas de estuário, que não foram consideradas por falta
de dados).
O processo de análise espacial em ambiente SIG consistiu na intersecção
das classes antrópicas de ocupação do solo fornecidas pela COS 2010 com
os polígonos representativos das condições de risco testadas (baixa altitude,
proximidade do mar e exposição favorável), o que as permitiu aferir com
maior rigor e com expressão 2D do que a primeira abordagem referida na
fig. 9 (embora as condições impostas envolvam claramente a componente
3D). Neste sentido, foram detectados muito mais locais expostos do que os
mencionados no anexo I, sendo de referir que apenas 11 das 150 freguesias consideradas é que não apresentam nenhuma condição de exposição,

73

Fig. 13 - Exemplo da expressão geográfica das condições e resultado da sua
integração (Península de Peniche).
Fig. 13 - Example of the geographical expression of the conditions and result of its
integration (Peniche Peninsula).

não por não haver locais perigosos, mas principalmente por não existirem
elementos de risco 40 . Por outro lado, há 22 em que se verificam todas as
condições consideradas. O sudoeste alentejano é a área costeira que apresenta o risco menor. Sem considerar então a zonas ribeirinhas dos grandes
estuários que viriam certamente aumentar a superfície de áreas de maior
risco, o mapa da fig. 14 destaca algumas áreas do litoral aonde a superfície
exposta é maior. Como foi referido, este estudo deve ser considerado como
40

Refira-se de novo que as freguesias ribeirinhas do interior dos estuários dos rios Minho, Lima,
Douro, Mondego, Sado e sobretudo do Tejo não entraram nesta análise.
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Fig. 14 - Risco em situação de maré de tempestade em Portugal Continental, tendo
como referência o ciclone de 15 de Fevereiro de 1941. As áreas em destaque, exemplificam em escala maior alguns dos locais aonde o perigo é mais elevado, de acordo
com os critérios e classes definidos na fig. 12.
Fig. 14 - Risk of a storm tide in mainland Portugal, with reference to the cyclone of 15
February 1941. The highlighted areas indicate where the danger is greatest, according to
the criteria and classes given in fig. 12.
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preliminar havendo que confirmar no terreno estas situações, uma vez que
muitas delas estarão certamente acauteladas, sobretudo com infra-estruturas
de defesa costeira, assim como se deve considerar que apenas as frentes de
primeira linha é que estarão mais vulneráveis aos efeitos de galgamentos e
impactos directos de fluxos marinhos, enquanto que as áreas de risco de
segundas linhas, mais interiores ou protegidas pelas primeiras linhas, o risco
terá mais a ver com possíveis inundações.
As tabelas seguintes mostram o panorama nacional resultante, ao nível dos
concelhos, quer em termos de superfície de risco absoluta quer em termos
da área relativa com risco classificado como elevado ou acima dessa categoria
(figuras 15 e 16).
Pela análise dos gráficos da fig. 15, pode verificar-se que apesar de haver
longos sectores da costa potencialmente vulneráveis não é grande o número
daqueles em que o risco é muito elevado. A situação de rácio mais desfavorável ocorre no concelho de Loulé, nomeadamente na área de Quarteira.
Também a Figueira da Foz apresenta uma situação desfavorável, mas há que
ter em conta que se está a avaliar áreas por concelho e há situações pontuais
que apresentam riscos elevados mais evidentes, como acontece no concelho
de Faro ou da Murtosa, que esta análise não evidencia convenientemente. O
caso de Esposende é ainda assim salientado pelos resultados, apresentando a
maior superfície de risco em geral e uma importante área de risco elevado.
Já outras áreas como Sines ou mesmo a da Figueira da Foz, estando numa
posição geográfica desfavorável, são portos bem defendidos, o que não significa que não possam ficar em perigo em situações extremas como a de
1941. De salientar ainda que a grande maioria dos concelhos do Algarve
Meridional apresentam grandes superfícies de risco, tal como Sesimbra e
Sines ou ainda Cascais-Estoril, que foram dos mais atingidos em 1941. O
risco não terá aumentado significativamente nesses sectores, pois apesar do
aumento populacional e da densificação da construção, salvo nalguns casos
no Algarve, ou o porto de Sines, a ocupação da frente marítima dos actuais
locais de risco já se verificava em 1941 e até foi protegida, em muitos casos,
com obras de defesa.
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Fig. 15 - Área total de risco por concelho, e áreas de risco elevado, de acordo
com os critérios estabelecidos.
Fig. 15 - Total risk area per municipality, and high risk areas, according to
established criteria.
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Fig. 16 - Área relativa de Risco Elevado por concelho (% relativa ao total da área de
risco indicada a amarelo na fig.15).
Fig. 16 - Relative area of high risk per municipality (% relative to the total risk area
indicated in yellow in fig. 15).
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Conclusão
De acordo com os pressupostos relacionados com as condições hidrometeorológicas obtidos a partir da situação verificada durante a tempestade desencadeada
pelo ciclone de 15 de Fevereiro de 1941, definiu-se uma série de critérios, obtidos
através de dados cartográficos relevantes disponíveis, para a realização de um esboço
de riscos associado à possibilidade de ocorrência de marés de tempestade no litoral
português continental. Com base nos resultados obtidos conclui-se que existem
locais vulneráveis pela exposição de elementos aquele fenómeno perigoso. Mesmo
quando existem infra-estruturas de protecção existentes, o risco é elevado nesses
locais em caso de ocorrência de marés de tempestade de magnitude semelhante
à de 1941. No entanto essas situações, sendo significativas, podem considerar-se
pontuais tendo em conta a extensão da costa portuguesa. O litoral do concelho de
Loulé foi o que apresentou maiores superfícies de risco elevado enquanto que o de
Esposende apresentou uma maior área de risco em geral.
Sem entrar directamente na avaliação do risco efectuada, foram ainda referidas as variações demográficas, entre 1941 e a actualidade, como possível factor de
agravamento, tendo sido identificados alguns casos em que isso foi constatado, sobretudo onde a ocupação dos sistemas litorais naturais pode assumir efeitos perversos colocando-os em desequilíbrio dinâmico (nomeadamente no que diz respeito a
situações deficitárias do balanço sedimentar), e originar modificações irreversíveis
que os tornam mais frágeis, majorando o perigo em eventos futuros, como por
exemplo sucede na Praia de Faro, ou na Costa Nova e áreas das Gafanhas no interior
da chamada ria de Aveiro, embora em geral, e tendo em conta os factores de risco
considerados, se deva considerar esse agravamento como pontual41.
Apesar de Portugal já ter sido atravessado por tempestades que chegaram a ser
furacões durante pelo menos uma parte do seu percurso Atlântico, essas tempestades
ocorreram sempre no Verão ou no princípio do Outono chegando muito enfraqueci-

41 Considerando

somente o risco específico de maré de tempestade e não o risco em geral associado
a tempestades como a de 1941, porque neste último caso o aumento da população em muitos
concelhos do litoral contribuiu certamente para o agravamento do risco.
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das e não causando danos de maior. As tempestades extra tropicais de Inverno (início
dos anos civis), têm sido as mais graves e aquelas que devem gerar maior preocupação.
De acordo com C. Pfister (2009), se as catástrofes naturais fizerem parte do dia a dia
das comunidades a severidade dos impactos diminui porque, de acordo com D. Alexander
(2013), essas comunidades criam sistemas de auto-protecção que lhes permite “viver com
o risco”. Por outro lado, conforme aconteceu na Suíça, ancestralmente habituada a catástrofes naturais frequentes, a incidência destes parece ter diminuído entre 1882 e 1976, o
que terá levado ao aumento da tendência para o seu esquecimento e à perda daquilo que se
designa por “memória da catástrofe” que antigamente tinha permitido criar as condições
de maior segurança (C. Pfister, 2012) que assim, paradoxalmente, acabaram por se tornar
perversas neste aspecto pois o número de acidentes parece ter aumentado recentemente.
Tal pode já ter sucedido com o ciclone de 1941 que ocorreu há já 75 anos. Poucos se
lembram deste temporal superlativo e, à margem das chamadas “alterações climáticas”,
cumpre a este trabalho relembrar este evento porque até hoje não houve nada semelhante e
a possibilidade de ocorrer é bem real: mostrou-se que a sobreelevação do nível do mar não
foi muito significativa e que a violência da maré de tempestade se deveu mais à ondulação
e ao vento. Conforme se disse atrás, ainda não foi a “tempestade perfeita”, porque com o
pico do ciclone, uma série de fenómenos perigosos como ondas de tempestade e maré de
tempestade, poderiam ter-se combinado de forma simultânea na sua máxima magnitude
e, potencialmente, ter causado ainda mais danos no litoral.
Neste contexto, este trabalho pretende constituir um alerta e uma ferramenta
para identificação, ainda que sumária, das áreas potencialmente mais vulneráveis,
para que se possam realizar estudos de risco mais selectivos e elaborados do que
este, particularmente nos locais identificados, que possam desencadear acções de
prevenção verdadeiramente eficazes.
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ANEXO I: Tabela de locais em possível perigo efectivo perante nova situação semelhante
a 1941 (cada nome de povoação tem uma ligação associada à sua localização no Google
Maps®, funcional na versão digital do artigo).
ANNEX I - Places in potential danger in a situation similar to that of 1941
(links to Google Maps® digital version).
POVOAÇÃO

LOCAL/FREGUESIA

Praia do Moledo

MOLEDO E CRISTELO

Linha C.F.

VILA PRAIA DE ÂNCORA

V.P. Âncora (Portinho)

VILA PRAIA DE ÂNCORA

Montedor(Junto à praia)

CARREÇO

Porto de Viana do Castelo (Norte)

VIANA DO CASTELO

Viana do Castelo (Baixa)

VIANA DO CASTELO

Parque de Campismo Orbitur

DARQUE

Amorosa

CHAFÉ

Pedra Alta

CASTELO DE NEIVA

Barca (praia de Antas)

ANTAS

Mar (grupo de casas junto ao mar)

BELINHO E MAR

Cepães

ESPOSENDE E MARINHAS

Esposende

ESPOSENDE E MARINHAS

Ofir-Fão

APÚLIA E FÃO

Pedrinhas

APÚLIA E FÃO

Apúlia

APÚLIA E FÃO

Aguçadora Norte

AGYÇADOURA E NAVAIS

A-Ver-o-Mar

A-VER-O-MAR, AMORIM E TERROSO

Póvoa do Varzim (a Sul do molhe sul)

PÓVOA DO VARZIM, BEIRIZ E ARGIVAI

Vila do Conde (Sector Sudoeste)

VILA DO CONDE

Vila do Conde (Baixa)

VILA DO CONDE

Azurara)

AZURARA

Areia

ÁRVORE

Gafa

MINDELO

Facho

VILA CHÃ

Labruge

LABRUGE

Matosinhos (sector Sudoeste)

MATOSINHOS E LEÇA DA PALMEIRA

Porto (Foz)

FOZ DO DOURO E NEVOGILDE
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S. Pedro da Afurada

SANTA MARINHA E S.PEDRO DA AFURADA

Angeiras

PERAFITA, LAVRA E SANTA CRUZ DO BISPO

Madalena

CANIDELO

Marinha

MADALENA

Valadares

GULPILHARES E VALADARES

Miramar

ARCOZELO

Aguda

ARCOZELO

Granja

ARCOZELO

Linha de C.F II

S.FÉLIX DA MARINHA

Espinho

ESPINHO

Praia de Paramos

PARAMOS

ESTRADA NOVA

ESMORIZ

Praia de Esmoriz

ESMORIZ

Parque de Campismo de Cortegaça

CORTEGAÇA

Furadouro

ARADA E OVAR

Torreira

TORREIRA

S.Jacinto

S.JACINTO

Praia da Barra de Aveiro

GAFANHA DA NAZARÉ

Área das Gafanhas (Aveiro)

VÁRIAS

Costa Nova

GAFANHA DA ENCARNAÇÃO

Praia da Vagueira

GAFANHA DA BOA-HORA

Barra de Mira

PRAIA DE MIRA

Poço da Cruz

PRAIA DE MIRA

Praia de Mira N

PRAIA DE MIRA

Buarcos

BUARCOS

Figueira da Foz (Baixa)

BUARCOS

Gala

S.PEDRO

Costa de Lavos

LAVOS

Leirosa

MARINHA DAS ONDAS

Pedrogão N

COIMBRÃO

Praia da Vieira

VIEIRA DE LEIRIA

S. Pedro de Moel

MARINHA GRANDE

Nazaré S

NAZARÉ

Foz do Arelho

FOZ DO ARELHO

Baleal

FERREL

Peniche Poente

PENICHE

Consolação

ATOUGUIA DA BALEIA

Ericeira

ERICEIRA

Guia

CASCAIS E ESTORIL

Cascais (Baixa e Zona Sul)

CASCAIS E ESTORIL

Estoril (baixa)

CASCAIS E ESTORIL

São João do Estoril

CASCAIS E ESTORIL

Parede (Sul e Sudoeste)

PAREDE

Paço D’Arcos (Baixa)

Oeiras e São Julião da Barra, Paço de Arcos e Caxias

Foz da Ribeira de Oeiras

Oeiras e São Julião da Barra, Paço de Arcos e Caxias

Caxias (curva do Mónaco)

Oeiras e São Julião da Barra, Paço de Arcos e Caxias

Costa da Cruz Quebrada

Algés, Linda-a-Velha, Cruz Quebrada, Dafundo

Lisboa (Zona ribeirinha)

VÁRIAS
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Póvos de Santa Iria (Zona Ribeirinha)

POVOA DE SANTA IRIA E FONTE DA CASA

Alverca (OGMA)

ALVERCA DA RIBATEJO E SOBRALINHO

Alhandra (baixa)

ALHANDRA, S.JOÃO DOS MONTES E CALHANDRIZ

Alcochete (Baixa)

ALCOCHETE

Montijo (Baixa)

MONTIJO E AFONSOEIRO

Lançada

GÁIO ROSÁRIO E SARILHOS PEQUENOS

Moita (baixa)

MOITA

Alhos Vedros (Baixa)

ALHOS VEDROS

Lavradio (Zona Ribeirinha)

BARREIRO E LAVRADIO

Barreiro (Baixa)

BARREIRO E LAVRADIO

Seixal (Baixa)

SEIXAL, ARRENTELA E ALDEIA DE PAIO PIRES

Amora (Baixa)

AMORA

Corroios (Quinta do Brasileiro)

CORROIOS

Trafaria

CAPARICA E TRAFARIA

Cova do Vapor

CAPARICA E TRAFARIA

Costa da Caparica (Campismo)

COSTA DA CAPARICA

Costa da Caparica

COSTA DA CAPARICA

Terras da Costa

COSTA DA CAPARICA

Fonte da Telha

COSTA DA CAPARICA

Sesimbra (Baixa)

SESIMBRA (SANTIAGO)

Outão

SÃO LOURENÇO E S. SIMÃO

Setúbal (Baixa)

SETÚBAL (S.SEBASTIÃO)

Tróia

CARVALHAL

Vila Nova de Milfontes (Baixa)

VILA NOVA DE MILFONTES

Martinhal

SAGRES

Praia da Salema

BUDENS

Praia da Luz

LUZ

Lagos (Baixa)

S. SEBASTIÃO E SANTA MARIA

Meia Praia

ODIÁXERE

Alvor

ALVOR

POrtimão (Baixa)

PORTIMÃO

Ferragudo (Baixa)

FERRAGUDO

Armação de Pera (Baixa)

ARMAÇÃO DE PERA

Salgados (complexo turístico)

GUIA

Albufeira (Baixa)

ALBUFEIRA E OLHOS DE ÁGUA

Quarteira (Poente)

QUARTEIRA

Ilha de Faro

MONTENEGRO

Aeroporto de Faro

MONTENEGRO

Olhão (Baixa)

OLHÃO

Ilha do Farol

FARO (SÉ E S.PEDRO)

Ilha do Farol (Sotamar)

FARO (SÉ E S.PEDRO)

Ilha da Culatra

FARO (SÉ E S.PEDRO)

Ilha da Armona

QUELFES

Altura

ALTURA

Cabanas (Baixa)

CONCEIÇÃO E CABANAS DE TAVIRA

Cacela Velha (área da Fábrica)

VILA NOVA DE CACELA

Vila Real de Santo António

VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO
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Resumo: Análise geotécnica e investigações geológico-estruturais foram as
ferramentas para o estabelecimento de medidas corretivas de segurança no Túnel do Joá (construído há cerca de 50 anos e mantido
sem revestimento até 2015), desenvolvidas em 2013/2014, são aqui
relatadas e sua eficácia e importância são avaliadas neste trabalho.
Os estudos revelaram a boa qualidade geral da massa rochosa
escavada, mas também apontaram para uma importante exceção
representada por uma faixa de rocha cisalhada, que se mostrou
fortemente alterada por processo hidrotermal. Tais fraturas estão
associadas a processos de deformação dúctil/rúptil durante a sua
formação, ainda no Proterozoico. Essas fraturas são de baixa rugosi-

DOI: https://doi.org/10.34037/978-989-54295-7-8_4_3

dade, com pequeno, mas permanente, fluxo de água, diminuindo a
resistência local do maciço rochoso e aumento do risco de queda de
blocos. As medidas corretivas foram concentradas neste setor, com
a instalação de redes de aço de alta resistência. Ao longo de todo o
segmento do túnel, muitos fragmentos de rocha foram removidos
e/ou fixados com parafusos.
Palavras‑chave: Alteração hidrotermal, risco geológico, petrografia, microscopia
e análise estrutural.

Abstract: Geotechnical analysis and geological-structural investigations were
the tools developed in 2013/2014 for establishing corrective safety
measures within the Joá Tunnel (which was built 50 years ago and
had no coating until 2015). They are reported and their effectiveness
and importance evaluated in this paper. The studies showed the
overall good quality of the excavated rock mass, but also reported
an important exception in the form of a shear band, which had
been strongly altered by a hydrothermal process. Fractures of this
kind are associated with ductile-brittle deformation during their
formation, in the Proterozoic Eon. They have low roughness and
there is a small, but permanent, water flow that reduces the local
strength of the rock mass and heightens the risk of falling blocks.
The corrective measures were concentrated in this sector (installation
of high strength steel mesh), but rock fragments were also removed
and/or fixed with bolts throughout the length of the tunnel.
Keywords: Hydrothermal alteration, geologic risk, petrography, microscopy
and structural analysis.
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Introdução
Os profissionais que trabalham na busca de soluções de problemas relacionados
a túneis são conscientes a respeito da geometria necessária às escavações subterrâneas e das dificuldades impostas por eventuais mudanças no traçado de projetos,
devido às descontinuidades mecânicas dos maciços rochosos.
O Túnel do Joá foi aberto ao tráfego no início da década de 70 como parte integrante do Anel Rodoviário do Rio de Janeiro. Está localizado entre os bairros de
São Conrado e Barra da Tijuca Joatinga, tem 190 m de extensão, 13 m de altura e
116,63 m2 de área de seção; o túnel, que apresenta um corte em rocha de abóbada
dos mais perfeitos, foi escavado num maciço rochoso de excelente qualidade, razão
pela qual até pouco tempo atrás, foi mantido sem revestimento (F. Danciger et al.,
1971), J. Correia (2003) e D. Pontes (2006).
Entretanto, passadas quase cinco décadas desde sua abertura ao tráfego, o túnel
começou a apresentar problemas de instabilidade em seu teto e laterais, necessitando de ações objetvas auxiliares para a reversão da situação. Após a queda de um
bloco rochoso de 1 dm3 junto ao seu emboque na região da Joatinga (Barra da
Tijuca) e apesar do seu interior não ter registrado acidentes associados a quedas de
blocos rochosos até aquela data, no final de 2012 desenvolveu-se uma campanha
sistemática de inspeção das condições geotécnicas no seu interior.
A partir deste fato, realizou-se um levantamento geológico-estrutural dos litotipos presentes no interior do túnel (assim como a caracterização mineralógica
dos produtos de alteração hidrotermal encontrados), além de se estudar a eventual
correlação entre estas alterações e as fraturas observadas. Com isso determinou-se
que as variações das propriedades físicas e mecânicas das rochas, em associação com
as estruturas geológicas presentes, atuavam de forma importante no problema, devendo, estas variações, serem consideradas quando do estabelecimento do projeto
de recuperação da segurança do túnel.
Este trabalho reporta os principais aspectos das investigações realizadas, e
descreve as medidas estruturais executadas posteriormente para reduzir o risco
de acidentes e, discute ainda, a situação de risco na área do túnel após a finalização das obras.
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Metodologia
Durante um período de três meses, sempre entre domingo e quinta-feira e durante a madrugada (sem necessidade de interdição total), contando com o apoio
da Coordenadoria de Vias Especiais (CVE) e da RIOLUZ, respectivamente, para
garantir a orientação do tráfego de veículos e a iluminação necessária, foram mapeados sgmentos das paredes e da abóbada do túnel, obtendo-se informações relativas à Geologia Estrutural Aplicada e petrografia. Com apoio de gruas e escadas,
avaliou-se o grau de alteração das rochas visualmente nos segmentos estudados. No
campo, o grau de alterabilidae da rocha foi assinalado a partir da resistência apresentada pelo maciço rochoso aos golpes de martelo e marreta (“bate-chôco”) além do
levantamento de feições petrográficas e estruturais estudadas macro e microscopicamente em laboratório de petrografia. Trabalhando com martelo, bússola e trena,
construíram-se seções esquemáticas em faixas de 10m em 10m e nelas foram identificados os fragmentos instáveis. Estes, então, foram marcados com tinta especial no
intuito de orientar o serviço de “bate-chôco” (remoção das porções soltas ou muito
instáveis). As amostras mais representativas foram coletadas e submetidas a análises
petrográficas em microscópio óptico. Ao final do levantamento de campo e com o
apoio petrográfico e da análise estrutural, foram identificadas as zonas e faixas mais
críticas e com necessidade de obras pontuais de contenção.

Aspectos Gerais da Geologia da Região
A observação das características geológicas da cidade do Rio de Janeiro é necessária para o entendimento dos problemas aqui estudados. As rochas aflorantes
na cidade fazem parte do Segmento Central da Faixa Ribeira que é formada por
metassedimentos deformados Neo-proterozóico, com episódios magmáticos associados a todas as etapas de evolução tectônica dessa faixa. Mais restritamente na área
estudada, as rochas predominantes são o denominado
Gnaisse Facoidal e o Microclina Biotita Gnaisse que apresentam, ambos, forte variação textural e estrutural. O Gnaisse Facoidal é o principal litotipo da região (fig. 1).
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Fig. 1 - Perfil geológico da região do Joá (1:10.000). O quadrado mostra a embocadura do
túnel na região do Joá. Perfil com exagero vertical (Fonte: Rubem Porto, Janeiro de 2014).
Fig. 1 - Joá region Geologic Section (1:10,000). The box show the entrance of tunnel
(Source: Rubem Porto, January, 2014).

A. Lamego (1945,1948) apresentou estudos geológicos sobre esta rocha, como também alguns perfis regionais que caracterizavam os principais aspectos de sua estruturação. Trata-se de uma rocha fortemente bandada, migmatizada, caracterizada
pela presença abundante de facóides de microclina pertítica que podem atingir até
12 cm. É um litotipo de composição granítica que pode variar para composições
granodioríticas a partir do enriquecimento eventual em minerais máficos (biotita
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principalmente e hornblenda menos comumente). Outro litotipo presente na área
estudada é o Microclina Biotita gnaisse, que apresenta grãos de microclina que podem chegar a 7 cm, mas geralmente tem variação entre 3 e 4 cm. Também possui
forte bandamento metamórfico. O contato entre esses litotipos é gradacional, com
aumento progressivo da biotita e diminuição da microclina. Registre-se ainda na área
a presença do granito tipo “Utinga” que ocorre como bolsões ou camadas entre as
bandas daquelas rochas. Trata-se de uma rocha formada pela refusão das rochas anteriores e tem caráter autóctone a para-autóctone. O padrão estrutural das rochas foi
gerado por sucessivas fases deformacionais em associação a episódios metamórficos.
A estrutura principal presente na fase D1 é o bandamento tectônico S1, com ângulos
baixos e mergulhos geralmente para SSE/SSW. A segunda fase, D2, com alto grau de
deformação dúctil gera zonas de cisalhamentos locais além de alguns empurrões, sendo que, esta fase é simultânea às condições de pico do metamorfismo primário (M1).
Também nesta fase teve início a formação de um conjunto de dobras assimétricas,
recumbentes a reclinadas, apertadas a isoclinais, e de superfícies e eixos axiais com
caimentos em todos os quadrantes. A foliação S1 foi transformada em S2 durante este
evento. A terceira fase, D3, associa-se a um segundo evento metamórfico (M2) e foi
regida por um regime tectônico dúctil-rúptil, capaz de criar dobras normais, suaves
e abertas, as quais se associam cisalhamentos de direção NW sinistrais. O regime de
deformação rúptil que caracteriza a fase de deformação D4 tem caráter extensional,
sendo o processo que atua na reativação de algumas estruturas de D3. Durante esta
última fase houve a geração de fraturas subverticais com direção preferencial NW.
Localmente, estas fraturas se associam a zonas de brechas fortemente silicificadas. Intrusões de diabásios, fonolitos e traquitos tardios, posteriores a todos os estágios de
deformação, metamorfismo e granitogênese preenchem as fraturas e cortam as seqüências gnáissicas, assim como os granitos de toda área (Porto Jr. 2004).
A Geologia do Túnel do Joá
As rochas que compõem o maciço rochoso onde se insere o túnel do Joá são gnaisses-migmatíticos com composição variando de granodiorítica a granítica. As rochas escavadas correspondem aos litotipos denominados de ”Gnaisse Facoidal” e Microclina
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biotita-gnaisse, conforme descrito na sessão anterior. Os minerais constituintes principais são: microclina, plagioclásio, biotita, quartzo, hornblenda e granada. Há predominância dos minerais feldspáticos, mas também ocorrem litotipos mais enriquecidos em
minerais máficos. A rocha predominante é um litotipo rico em megacristais (facóides)
de microclina, e mais eventualmente de plagioclásio, que caracterizam o denominado
gnaisse facoidal. A composição mineralógica identificada à vista desarmada é formada
por microclina, plagioclásio, biotita, quartzo, com hornblenda e granada eventual. As
proporções relativas dos minerais são variáveis, entretanto, sempre com predominância
volumétrica dos minerais feldspáticos. Trata-se de rocha inequigranular, com granulometria média para a matriz e com presença de porfiroblastos (facóides) de microclina
de até 7 cm, predominando, entretanto, aqueles com cerca de 3 a 4 cm em média.
Bandamento metamórfico é notável em qualquer um dos tipos texturais, sendo mais relevante naqueles tipos em que a matriz é rica em biotita. É evidente o aleitamento entre
bandas máficas enriquecidas em biotita e outras félsicas enriquecidas em plagioclásio,
quartzo e microclina. Dispersos na matriz se encontram os porfiroblastos de microclina.
Essas bandas (máficas/félsicas) podem variar em espessura desde as milimétricas até as
centimétricas. A cor natural dos litotipos varia de tons róseos/avermelhados a branco/
acinzentados, de acordo com as quantidades de máficos e de microclina presente no tipo
gnáissico examinado. O estudo ao microscópio permitiu que processos de alterações mineralógicas (hidrotermais) pudessem ser identificados, sendo eles associados aos padrões
estruturais presentes (D. Pontes, 2006).
Mesmo com predomínio de rocha gnáissica sã, observou-se a presença de material de alteração preenchendo descontinuidades estruturais, como zonas de cisalhamento locais associadas ao evento deformacional D3 de caráter rúptil-dúctil.
Estes materiais têm aspecto sedoso e bordejam fragmentos de tamanhos diversos
e modificam substancialmente o perfil de rugosidade das fraturas, conferindo-lhes
uma resistência ao cisalhamento muito baixa. Nestas faixas, ocorreram as quedas de
blocos e lascas. Ao microscópio, a rocha apresenta textura milonítica, com intensa
recristalização do quartzo e presença de minerais secundários (carbonato, muscovita, sericita, epidoto, clorita, óxidos, hidróxidos e argilominerais) formados por alteração hidrotermal, que preenchem fraturas e planos de descontinuidades estruturais
dos minerais principais observados (de microclina, plagioclásio e biotita).
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Com relação a processos de alteração intempérica, pode ser afirmado que, tendo
em vista a amostragem feita e estudada, eles não tem pertinência, não havendo sido
encontrado nenhum tipo de transformação mineral que pudesse ser associada, de
maneira objetiva, a este tipo de processo.
Com relação às transformações hidrotermais, são várias as transformações minerais que a este tipo de processo puderam ser relacionadas, sendo algumas condicionadas por estruturas tectônicas e outras a processos metamórficos e magmáticos.
Para apresentar estes padrões de transformação optou-se aqui por apresentar uma
descrição da litologia mais representativa ocorrente no interior do túnel: Gnaisse Facoidal. É um litotipo de cor cinza róseo, leuco a mesocrático, bandado, semifacoidal
a facoidal, com grãos de microclina e plagioclásio realçados em uma matriz rica em
biotita e plagioclásio. A rocha não mostra sinais de transformação intempérica. É
um litotipo fortemente estruturado com bandamento gnáissico bem definido. Fitas
de quartzo podem representar um evento deformacional distinto daquele que determinou o arranjo da foliação. Ao microscópio, a rocha apresenta como característica
principal um forte padrão de deformação, marcado por recristalização mineral e
pela imposição de forte bandamento gnáissico, individualizado a partir da presença
de bandas félsicas e máficas interdigitadas. A composição mineral da rocha é dada
pela presença de microclina, plagioclásio, quartzo, biotita como minerais essenciais,
zircão, apatita e minerais opacos como acessórios principais e carbonato, muscovita,
sericita, epidoto, clorita e argilo-minerais como produtos de alteração secundária,
induzidos por retrometamorfismo, ação hidrotermal e deformação dinâmica. A fase
mineral predominante, dentre as fases de crescimento secundário, é a muscovita que
surgem através de três processos: 1) alteração hidrotermal do plagioclásio; 2) alteração hidrotermal da biotita; e 3) crescimento retrometamórfico. A muscovita que
cresce por ação hidrotermal no plagioclásio é fruto da intensidade de transformação
sofrida durante o processo de deformação dúctil ao qual a rocha foi submetida. Tal
processo implica na migração de fluidos de forma intercristalina, fazendo com que
fases menos estáveis a estas condições sofram processos de transformação por eles
induzidos. Assim, há a tendência do grão de plagioclásio se transformar, inicialmente de maneira pontual, em minerais como mica branca (ilita > sericita > muscovita);
carbonato (em geral cálcico > calcita) e epidoto. O que definirá a presença de grãos
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individualizados de cada uma dessas fases secundárias é a intensidade do processo.
Assim, pode ser afirmado para o caso estudado, que a presença de grãos individualizados de muscovita surgidos às expensas do plagioclásio, aponta para uma intensidade alta do processo hidrotermal ao qual a rocha foi submetida (fot. 1).
A muscovita que surge da alteração hidrotermal da biotita atende aos mesmos
preceitos relacionados àquelas relacionadas aos grãos de plagioclásio descritos acima. Como marcador deste processo, há evidências de crescimento de muscovita
a partir dos planos de clivagem da biotita. Evidentemente que planos, quaisquer
que sejam eles, existentes previamente nas fases minerais primárias, serão caminhos
naturais para a percolação dos fluidos relativos ao hidrotermalismo sofrido pela
rocha (fot. 2).
A muscovita que surge por ação retrometamórfica é caracterizada por grãos de
granulação média, bem individualizados, com características óticas bem definidas.
Eles surgem pela substituição (pseudomorfismo) total de fases preexistentes, ou pelo
seu crescimento primário a partir de re-equilibrio metamórfico, gerando grãos límpidos de hábito tabular (fot. 3).
É importante que seja ressaltado que um padrão estrutural superimposto à
rocha com truncagem da foliação e relacionado à presença de planos de cisalhamento de baixo ângulo, pode ser marcado ao microscópio pelo crescimento
ordenado dentro destes planos de grãos de muscovita primárias (retrometamórfica). As demais fases minerais, fruto de processos de transformação, tem volume
mais restrito. Carbonato pode ser freqüentemente observado preenchendo finos
planos de fraturamento em microclina. Trata-se apenas de processo de preenchimento já que os grãos de microclina não foram, de maneira significativa,
transformados por qualquer processo hidrotermal. Pode ser observado ainda
crescimento de carbonato às expensas do plagioclásio. Epidoto surge também da
alteração do plagioclásio, mas em volume restrito. Outro marcador importante
para processos de alteração nesta rocha é a presença de clorita. Este mineral está
associado tanto a processos de caráter hidrotermal quanto àqueles de caráter
retrometamórfico e a individualização a partir do estudo dos grãos mostrou-se
difícil neste caso. Fundamentalmente, tem-se o crescimento de clorita nos planos
de clivagem da biotita (fot. 4).
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Fot. 1 - Crescimento de muscovita pela substituição do plagioclásio
(Fonte: Rubem Porto, Janeiro de 2014).
Photo 1 - Muscovite growth by replacement of plagioclase (Source: Rubem Porto, January, 2014).

Fot. 2 - Pseudomorfo de muscovita crescido pela substituição de biotita
(Fonte: Rubem Porto, Janeiro de 2014).
Photo 2 - Muscovite pseudomorph grown by replacement of biotite (Source: Rubem Porto, January, 2014).
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Fot. 3 - Cristal de Muscovita de crescimento primário, por metamorfismo
(Fonte: Rubem Porto, Janeiro de 2014).
Photo 3 - Primary growth muscovite crystal, by metamorphism (Source: Rubem Porto, January, 2014).

Fot. 4 - Crescimento de clorita nas clivagens de Biotita
(Fonte: Rubem Porto, Janeiro de 2014).
Photo 4 - Chlorite Growth in Biotite Cleavages (Source: Rubem Porto, January, 2014).
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O único fator de separação entre os processos é o fato de que quando a substituição se dá de forma total (pseudomórfica) esta deve ser entendida como associada a
retrometamorfismo, enquanto que, quando a substituição é parcial, tanto processos
hidrotermais quanto o próprio retrometamorfismo podem ser os causadores.
Do ponto de vista da observação microestrutural, são evidentes as presenças de
planos de foliação determinados pelo embricamento de grãos de microclina e de
plagioclásio, bem como pelo arranjo planar das biotitas. Grãos de quartzo ocorrendo como “ribbons” ao longo do plano da foliação sugere intenso processo de
recristalização no estado sólido induzido, talvez, pelos cisalhamentos D3. Microfraturas em grãos de microclina são indicativos de atuação de D4 (deformação rúptil).
Planos de transposição assinalados pelo preenchimento dos mesmos por material
sericítico e por muscovita, aponta para a uma relação temporal entre o retrometamorfismo e os planos de cisalhamento D3 (fot. 5).

Fot. 5 - Crescimento de sericita hidrotermal em planos de cisalhamento
(Fonte: Rubem Porto, Janeiro de 2014).
Photo 5 - Growth of hydrothermal sericite in shear planes (Source: Rubem Porto, January, 2014).

Compartimentação Geométrica do Maciço Rochoso

Dois domínios com características geológico-estruturais distintas são identificados ao longo da extensão total do túnel do Joá. Um primeiro domínio foi dividido
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em dois segmentos: um com extensão de 64m a partir do emboque São Conrado,
e outro com extensão de 120m a partir do emboque Joatinga, com 03 famílias de
fraturas (uma delas concordante com o bandamento metamórfico), além de fraturas
esparsas associados à escavação. A primeira família, sub-vertical, apresenta direção
NW/SE e é perpendicular ao eixo do túnel; seu espaçamento alcança 1m. A segunda família, também sub-vertical, apresenta direção EW e é paralela ao eixo do
túnel; suas aberturas são milimétricas e sua rugosidade é ondulada. O espaçamento
alcança 1m. A terceira família, predominantemente suborizontal, tem direção NE/
SW a EW; suas paredes são ásperas e irregulares, e não há percolação de água.
O segundo domínio, com extensão de apenas 6m, mas que corresponde a uma
zona de cisalhamento, apresenta mergulho subvertical e direção NE/SW, diagonal
ao eixo do túnel. Além de percolação de água com mais intensidade, algumas das
fraturas deste segmento mostram-se preenchidas por minerais secundários, de aspecto sedoso. Quatro sets de fraturas, incluindo o bandamento metamórfico, foram
individualizados, com espaçamentos variando de 1m a 0.40m. Seis chumbadores
foram encontrados neste domínio, provavelmente implantados durante a fase de
construção do túnel para a fixação de blocos e lascas (C. Amaral et al., 2016) (fig. 2).

Fig. 2 - Diagrama de roseta para um total de 140 fraturas medidas
(Fonte: Rubem Porto, Janeiro de 2014).
Fig. 2 - Roseta’s diagram. Total of measured fractures: 140
(Source: Rubem Porto, January, 2014).

97

Zonas Críticas de Instabilidade e Intervenções

O mapeamento geológico, respaldado pela análise petrográfica e microestrutural, indicou a presença de uma zona crítica de instabilidade associada a uma área
onde a rocha mostra-se predominantemente cisalhada, e onde ocorrem fraturas preenchidas por material alterado por hidrotermalismo, de aspecto sedoso. O material
de preenchimento e a ausência de rugosidade, além do pequeno espaçamento e de
percolação de água permanente, confere a este segmento do túnel uma baixa resistência mecânica e, portanto, o caracteriza como uma área crítica do ponto de vista
da segurança da via. A zona de cisalhamento tem cerca de 6m de extensão e para
efeito de aumento da segurança foram colocados 20 (13 chumbadores de 3 m, 03
chumbadores de 1,5 m e 04 chumbadores de 1 m) para garantir a fixação “in situ”
de 10 lascas de maiores dimensões identificadas mas não retiradas. Além disto, para
evitar que blocos menores viessem a atingir a pista, foi instalada uma rede metálica
de alta resistência e cordoalhas de aço. A fixação da tela foi executada com o “costuramento” das mesmas com cabos de aço de 12.5 mm, passando pelas porcas com
olhal dos chumbadores resinados.
No restante do túnel, os problemas de instabilidade eram menos significativos
e as intervenções tiveram um caráter mais preventivo. Neste caso, os fragmentos
rochosos com volume inferior a 0,5 m3 foram removidos através do bate-chôco.
Para tanto, o semicírculo da abóbada foi dividido em quatro faixas, no qual trabalhavam isoladamente diferentes conjuntos de equipamento pantográfico, cada
qual contando com dois trabalhadores. Estes “quebradores de rocha” confirmavam
a auscultação feita pelos geólogos e retiravam as lascas instáveis. Para não atingir o
revestimento da pista de rolamento, utilizou-se abaixo de cada equipamento um
caminhão assoalhado com pranchões de madeira de forma a receber o impacto das
lascas removidas. Ao final o material removido pelo bate-chôco somou 60 m3 de
volume. Quando os blocos rochosos possuíam volume superior a 2 m3, a sua fixação foi feita com tirantes (capacidade de carga de 9Ton) de resina em bisnaga, de
pega lenta e rápida. Ao todo foram fixados 50 chumbadores isolados de 3,00 m e 51
chumbadores isolados de 1,50 m, do tipo Dywidag (15 mm). A sua perfuração foi
realizada com emprego de equipamento pneumático a ar comprimido (martelo de
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coluna) com diâmetro inicial de 35 mm e comprimento final de 33 mm. As resinas
em bisnaga tinham 500 mm de comprimento e 28 mm de diâmetro.
As obras de estabilização no interior do túnel se estenderam para o seu emboque Joatinga, onde foram instalados para fixação de lascas 12 chumbadores de
3 m e 1,5 m. Estas obras objetivaram atender às providências recomendadas pelo
Laudo da Vistoria Técnica realizada pela Fundação GEO-Rio e tiveram como base
os mesmos princípios utilizados para o resto do túnel e apresentados neste trabalho.

Conclusão
As investigações geológicas, com ênfase nos trabalhos de levantamento detalhados de campo, análise petrográfica e estrutural, e sua conexão com os segmentos
mais fragilizados do maciço rochoso, mostraram ser uma ferramenta importante na
definição das áreas mais críticas do ponto de vista de risco no Tunel do Joá. Invariavelmente, os segmentos com problemas geotécnicos eram aqueles que mostravam
correlação com estruturas cisalhantes ou com foliações bem marcadas. No caso dos
planos de cisalhamento, ficou claro o crescimento de neominerais a partir de sua
instalação, modificando a mineralogia pretérita e impondo a estes planos uma perda de resistência. O uso dessas técnicas levou ainda a uma efetiva diminuição do
custo das intervenções realizadas já que, a partir do entendimento da ligação entre
a perda de resistência com a presença das estruturas, principalmente cisalhantes,
puderam ser definidas as áreas com maior risco e nelas realizadas as intervenções
devidas. A concentração de minerais secundários hidrotermais, mostrou-se importante como marcadora e definidora dos segmentos de maior risco. A presença de
alteração hidrotermal e sua relação com as estruturas tectônicas identificadas em
campo e realçadas na análise ao microscópio, foi determinante na caracterização das
áreas potenciais de risco de acidentes no interior do túnel e guiaram as obras de contenção realizadas. Os estudos demonstraram ainda que o risco, de uma forma geral,
não era alto, com exceção para o segmento onde uma zona de cisalhamento com
cerca de 4 metros de espessura foi identificada, e de parte da abóboda, localizada na
proximidade de um dos emboques, onde o maior espassamento da foliação permitia
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a queda de blocos centimétricos. Nestes locais concentraram-se as intervenções mais
importantes. Porém, mesmo nos trechos de maciço rochoso apresentava melhor
qualidade, foi necessário um extensivo trabalho de bate-chôco além de instalação
de chumbadores. As obras de estabilização executadas no interior e no emboque
Joatinga, garantiram a tranqüilidade no tráfego pelo Túnel do Joá, até a conclusão
de sua duplicação. A construção de um novo tunel, paralelo ao aqui estudado, visou
atender o aumento de tráfego da região e se inseriu no conjunto de obras de viabilização viária preparatória para o Jogos Olímpicos de 2016. Realizada a duplicação,
o Túnel do Joá foi totalmente revestido, minimizando de forma absoluta eventuais
acidentes em seu interior e emboques.
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Resumo: O objetivo deste trabalho é caracterizar as condições da circulação
atmosférica de grande escala, em superfície e altitude, para um mês
extremo chuvoso na cidade de Salvador. Dados de reanálise (pressão ao
nível médio do mar e componentes do vento em 850 e 200 hPa) foram
usados para diagnosticar as condições atmosféricas médias e anômalas
de grande escala, considerando a base climatológica de 1979 a 2010. As
chuvas foram agravadas pela presença de um cavado invertido de pequena
amplitude na área costeira leste do Nordeste e no Atlântico, no campo
médio mensal da pressão ao nível médio do mar. Os campos médios do
vento revelam um cavado no escoamento de oeste e ventos de oeste com
velocidade acima de 20 m/s, respectivamente, em 850 hPa e 200 hPa.
Palavras‑chave: Evento extremo, precipitação, área urbana.
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Abstract: The objective of this work is to characterize the conditions of the
large scale atmospheric circulation at the surface and at altitude
for an extremely rainy month in the city of Salvador. Reanalysis
data (mean sea level pressure and wind components at 850 and 200
hPa) were used to diagnose large- and medium-scale anomalous
atmospheric conditions, considering climatologic data from 1979 to
2010. Rainfalls were caused by the presence of an inverted trough
of small amplitude in the eastern coastal area of the northeast and
the Atlantic, in the monthly average field of pressure at the mean
sea level. The mean wind field shows a dip in the westerlies and
westerlies with wind speeds higher than 20 m/s, respectively, at
850 hPa and 200 hPa.
Keywords: Extreme event, rainfall, urban area.

Introdução
Considera-se que no Brasil, as catástrofes ambientais mais frequentes são as
inundações, os deslizamentos de terra, as secas e a erosão. Tais fenômenos naturais
são influenciados pelo solo, topografia, relevo, vegetação e condições meteorológicas. Segundo Monteiro et al. (2016) um fenômeno natural só é caracterizado como
desastre quando ocorrem em locais onde os seres humanos vivem, resultando em
danos (materiais e humanos) e prejuízos (socioeconômicos).
O Nordeste do Brasil (NEB) apresenta a atuação de sistemas meteorológicos
diversos que lhe conferem características climáticas peculiares. A variabilidade do
regime pluviométrico no NEB está associada a interações entre sistemas meteorológicos de mesoescala e macroescala (Calheiros et al., 2004; Barbosa et al., 2005). Na
faixa litorânea do leste do NEB são encontrados os maiores totais anuais de precipitação. Em anos extremamente chuvosos são frequentes e de grande intensidade.
Índices pluviométricos anuais que variam de 500 a 1500 mm/ano são registrados
no NEB (Kousky et al., 1978; Ramos et al., 2009). Normalmente o período mais
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chuvoso tem início em dezembro, atinge o máximo em abril e diminui em julho e
agosto. Geograficamente, inicia-se no sudoeste do NEB e termina no leste da região.
Essas chuvas intensas contribuem para um elevado número de tragédias ambientais registrados pela Coordenadoria de Defesa Civil de Salvador (CODESAL,
2006; Ribeiro, 2008; Santos, 2008). Os desastres extremos decorrentes de eventos
climáticos ou meteorológicos causam prejuízos em áreas urbanas e rurais. Neste
caso, grandes centros urbanos apresentam uma vulnerabilidade ambiental relacionada a danos ambientais, prejuízos materiais e econômicos. Além de danificar as
infraestruturas das cidades, transporte, água, sistemas de telecomunicações, distribuição de energia, população desabrigada, desaparecidos e mortos. Dentre as cidades do NEB, Salvador apresenta grande potencial para a ocorrência de desastres
naturais relacionados com eventos intensos de chuva (Santos et al., 2016b; Rocha,
2012; Silva Aragão et al., 2006).
Eventos extremos na cidade de Salvador, Bahia (NEB) foram determinados através da técnica de percentil aplicada a uma série de totais diários de chuva do período 1964-2007 foram realizados por. Barreto et al. (2008). Os autores consideraram
eventos extremos aqueles com o valor de percentil maior ou igual a P97 = 50 mm.
O maior número de eventos intensos foi observado dentro do quadrimestre chuvoso da cidade totalizando 235 eventos intensos de precipitação dos quais 128 (55 %)
ocorreram nos meses de abril (49), maio (47) e junho (32). Esses valores são praticamente o triplo do número de eventos intensos observados nos outros meses. O
máximo de cinco eventos foi detectado em maio de 1969, abril de 1975, abril de
1996 e abril de 2006.
A Organização Meteorológica Mundial (OMM) divulgou um boletim anual
que advertia para futuras mudanças climáticas em andamento e alteração de desastres naturais (Quadro et al., 2006; Ribeiro, 2008). Neste caso, um monitoramento
de condições atmosféricas torna-se de grande relevância em eventos de precipitação
intensa. Isso servirá como um auxílio à Defesa Civil na tomada de decisões importantes e imediatas para evitar prejuízo consideráveis nas cidades. No entanto,
prevalece à necessidade de informação vinculada a vigilância com os Centros Meteorológicos, a Defesa Civil e a Defesa Ambiental para monitorar e analisar os efeitos
dos desastres naturais sobre a população.
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Neste contexto, o maior Estado do NEB requer um estudo detalhado, em especial na cidade de Salvador, formada sobre uma falha geológica e encostas íngremes
que sofrem com chuvas fortes e situações críticas. O objetivo deste trabalho foi
caracterizar as condições da circulação atmosférica de grande escala, em superfície
e altitude, para um mês extremo chuvoso na cidade de Salvador. Além disso, determinar as possíveis causas da ocorrência deste evento mais chuvoso.

Área de Estudo
Salvador (12,58ºS; 38,30ºW) capital da Bahia, tem a terceira maior população do
país, cerca de 2.693.605 habitantes e o maior produto interno bruto (PIB) do NEB.
Apresenta um dos maiores totais anuais de precipitação dentre as cidades brasileiras,
cerca de 2.144,0 mm (Ramos et al., 2009). Desse total, 52,5 % são registrados no
período de abril a julho (AMJJ) (Oliveira et al., 2012). A economia é sustentada por
atividades ligadas ao comércio, turismo, indústrias, pólos industriais e os dois portos
internacionais, representando aproximadamente 79 % do PIB do estado.

Metodologia
Imagens de temperatura do brilho obtidas pelo satélite do GOES-8 foram obtidas em uma caracterização de sistemas atmosféricos da área de estudo. Em uma
análise mensal e climatológica foi utilizado o registro mensal e climatológico de
dados de reanálise (1979-2010) dos “National Centers for Environmental Prediction
/ National Center for Atmospheric Research” (NCEP/NCAR), com espaçamento de
grade de 2,5º x 2,5º e componente do vento nos níveis isobáricos padrões de 850
e 200 hPa (Kalnay et al., 1996). A análise consistiu na obtenção de campo médio
mensal climatológico para o período de 1979-2010 e de campo médio mensal e
campo de anomalia (em relação à climatologia).
Para uma análise de caráter local, totais pluviométricos diários coletados em
quatro estações meteorológicas instaladas na cidade do Salvador foram utilizados:
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Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), o Instituto de Meio Ambiente e
Recursos Hídricos (INEMA), Aterro Centro e Aterro Canabrava. A área de estudo
e a localização das estações e as zonas político-administrativas do município de
Salvador são ilustradas na fig. 1.
Localização da área de estudo

Mapa de localização do Estado
da Bahia (acima).
Município de Salvador com suas
estações pluviométricas (lado).

Fig. 1 - Área geográfica das análises de grande escala, com o estado da Bahia realçado pela
cor vermelha. O mapa em destaque ilustra o município de Salvador com suas zonas político-administrativas. Os círculos pretos são pontos de observação de chuva
(Fonte do destaque: http://www.defesacivil.salvador.ba.gov.br/).
Fig. 1 - Geographic area of the large scale analyses, with the state of Bahia shown in red.
The map illustrates the city of Salvador with the political/administrative zones. Black circles
are rain observation points. The red star indicates the meteorological station of the National
Meteorological Institute (INMET) (Source: http://www.defesacivil.salvador.ba.gov.br/).

Sistemas Atmosféricos Transientes

Nesta subseção haverá uma breve discussão sobre os sistemas meteorológicos que
atuaram no Brasil para o mês de abril de 2006. A principal fonte de informação utilizada foi o Boletim Climanálise (2006) publicado mensalmente pelo INPE/CPTEC.
105

Na análise de sistemas atmosféricos que atuaram na região, as imagens foram
obtidas pelo satélite GOES-8 (CLIMANÁLISE, 2006). A fig. 2 apresenta as imagens de temperatura de brilho médio em Kelvin (K). Do total de seis sistemas
frontais que avançaram sobre a Bahia, somente na terceira e na quarta pêntadas alcançaram latitudes mais ao norte. Foi esse o caso do terceiro sistema frontal. Ele penetrou no Sul no dia 15 e avançou até o NEB, induzindo a formação de um cavado
invertido na área dos ventos alísios, o que provocou chuva intensa na madrugada do
dia 21 em Salvador (Santos, 2008; Santos et al., 2016a). Esse evento foi um dentre
cinco de igual magnitude registrados na cidade em abril de 2006, considerado um
desastre natural de forte impacto (Barreto et al., 2008; Barreto, 2012).
Um total de cinco vórtices ciclônicos de altos níveis (VCAN) foi observado no
período de 1 a 21 desse mês (fig. 2 a-d). Dentre eles, dois estiveram centrados no
Atlântico tropical; o primeiro causou chuva no leste do Nordeste nos dias 1 e 2 (fig.
3 a). Neste mês foram observados dois distúrbios ondulatórios de leste (DOL), os
primeiros do ano. No dia 8 um DOL causou chuva no litoral da Paraíba e Alagoas, e
no período do dia 30 ao dia 02 de maio o segundo DOL atuou na área litorânea do
Rio Grande do Norte à Bahia. A Zona Convergência Intertropical (ZCIT) esteve
evidente durante todo o mês (fig. 2 a-f ), porém mais ativa na quarta e sexta pêntadas (fig. 2 d,f ). A alta (anticiclone) da Bolívia atuou apenas na primeira quinzena do
mês (fig. 2 a-c), situada a nordeste de sua posição climatológica. O jato subtropical
esteve deslocado para sul em relação à climatologia.

Resultados e Discussão

Precipitação em Salvador

O total mensal de chuva do ano de 2006 foi graficamente representado visando
possibilitar a variação sazonal da chuva. A fig. 3 ilustra os totais mensais de precipitação do ano de 2006, e a normal climatológica com base nos dados da estação do INMET em Salvador, para o período de 1961-1990 (Ramos et al., 2009).
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Fig. 2 - Médias pentadais da temperatura de brilho médio (K) obtida de imagens do satélite
GOES-8 do mês de abril de 2006, para o período de: 1 a 5 (a), 6 a 10 (b), 11 a 15 (c),
16 a 20 (d), 21 a 25 (e) e 26 a 30 (f ). A escala de cinza (K) é vista à direita de cada imagem
(Fonte: Climanálise, 2006).
Fig. 2 - Pentadal averages of the average brightness temperature (K) obtained from GOES-8
satellite images from April 2006, for the period: 1 to 5 (a), 6 to 10 (b), 11 to 15 (c), 16 to 20 (d),
21 to 25 (e) and 26 to 30 (f ). The gray scale (K) is displayed on the right side of each image
(Source: Climanalise, 2006).
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Verifica-se seis meses com totais pluviométricos acima da média. Os valores relativamente mais elevados foram os dos meses de abril (587,4 mm), junho (401,6 mm)
e outubro (258,9 mm), que representam 189,7 %, 164,8 % e 125,3 % da normal
climatológica, respectivamente. O total do quadrimestre chuvoso (AMJJ) de 2006
está representado no gráfico, e corresponde a 135,7 % da normal climatológica
(Oliveira et al., 2012; Santos et al., 2016b).
Os totais pluviométricos diários referentes ao mês de abril em quatro estações
meteorológicas instaladas em Salvador (Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), o Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA)) são visualizados na fig. 4. A normal climatológica para o mês de abril é de 309,7 mm da estação
do INMET para o período de 1961-1990 (Ramos et al., 2009). Neste mês, o maior
total de chuva foi registrado igual a 587,4 mm, representando 189,7 % da normal
climatológica, (INFOCLIMA, 2006; A.P.P. Santos et al., 2016a). O mês de abril
apresentou cinco dias com eventos extremos máximos (Barreto, 2012). Os dias 21 e
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Fig. 3 - Totais pluviométricos mensais referentes ao ano de 2006 (cinza escuro) e da climatologia (cinza claro) da estação do INMET, em Salvador. A legenda do gráfico evidencia
o total pluviométrico do quadrimestre chuvoso, que abrange o período de abril a julho
(AMJJ) (Fonte dos dados: Instituto Nacional de Meteorologia (INMET)).
Fig. 3 - Monthly precipitation totals for 2006 (dark gray) and climatology (light gray from the
INMET station, in Salvador. The key shows the total rainfall of the rainy four-month period,
which runs from April to July (AMJJ) (Data source: National Meteorological Institute (INMET)).
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26 apresentaram os maiores valores pluviométricos, 117,25 mm e 101 mm, respectivamente, corroborando para um evento catastrófico na cidade.
Resultados obtidos por A. B. Barreto (2012) mostram que nos meses do quadrimestre chuvoso (abril-maio-junho-julho) de 2006 houve 25, 21, 22 e 15 dias com chuva,
respectivamente, valores próximos da média do período 1964-2009. Em contrapartida,
o número de eventos extremos foi máximo: nove, dos quais cinco ocorreram no mês de
abril. A autora contabilizou como evento extremo todo total diário igual ou maior do
que 50 mm, o nonagésimo oitavo percentil da série pluviométrica utilizada.
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Fig. 4 - Totais diários de precipitação (mm) do mês de abril de 2006 em quatro estações
meteorológicas da cidade de Salvador (Fonte dos dados: INEMA).
Fig. 4 - Daily total precipitation (mm) for April 2006 at four meteorological stations in the city
of Salvador (Data source: INEMA).

Pressão ao nível médio do mar

A distribuição de altas pressões subtropicais com núcleos em torno de 30º de
latitude sobre os oceanos é evidente nos campos médios da pressão ao nível médio
do mar (PNMM). Esses sistemas estão associados à circulação média meridional da
atmosfera, na área dos ramos descendentes das células de Hadley. Dentre as altas
subtropicais, o Anticiclone Subtropical do Atlântico Sul (ASAS) se destaca pela sua
importância para o tempo e o clima da América do Sul (AS) (Bastos et al., 2000).
109

A análise da PNMM é mostrada na fig. 5 para o mês de abril de 2006. Anomalias
fracas ou de sinal opostos são observados fig. 5, b). O Atlântico apresenta anomalias negativas em toda a sua extensão, exceto ao sul de 30ºS na sua área leste. No leste da AS e oeste
do Atlântico há uma baixa anômala (gig. 5.b), evidenciada no campo médio pela área de
cavado situada sobre o oceano, próximo ao continente: um cavado invertido de pequena
amplitude a leste do NEB e, ao sul, um cavado no escoamento de oeste (fig. 5, a).
Essa configuração é indicativa de uma interligação/interação entre a circulação
de latitudes baixas e a circulação de latitudes médias / subtropicais, a exemplo do
estudo de caso do evento extremo de chuva do dia 21 de abril de 2006 realizado
por Santos (2008).
É importante destacar que a presença da baixa anômala implica numa condição
favorável à convergência de massa, o que deve ter contribuído para o total pluviométrico 89,7 % acima da normal de Salvador, ilustrado na fig. 3. A atuação e interação
de sistemas meteorológicos observadas no decorrer desse mês foram discutidas na
subseção (Sistemas Atmosféricos Atenuantes). Na África há apenas anomalias negativas, no noroeste e no nordeste do continente. Na Austrália-Oceania as anomalias
negativas indicam que o sistema de baixa pressão situado no norte dessa região está
mais intenso, enquanto que no restante da Austrália a área de pressão relativamente
alta está enfraquecida. A Alta Subtropical Pacífico Sul (ASPS) também se mostra menos intensa, evidenciando dois núcleos na configuração média (fig. 5, a).

Vento em 850 hPa

A seguir, os campos médios e de anomalias do vento apresentados a seguir confirmam o resultado obtido com a análise da PNMM.
O campo médio em conjunto com as anomalias do mês de abril de 2006 indica
ventos alísios com menor intensidade no NEB e área oceânica próxima (fig. 6, b),
onde há um cavado invertido de pequena amplitude (fig. 6, a). Um cavado no escoamento de oeste é visto ao sul, indicando que o ASAS está enfraquecido próximo
do continente. No campo das anomalias um ciclone atua nessa área, ao sul de 15ºS,
onde há um núcleo de anomalias negativas da PNMM (fig. 5, b).
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Fig. 5 - Pressão ao nível médio do mar (hPa) para abril de 2006: média (a) e anomalia (b)
em relação ao período 1979-2010. O intervalo de análise é de 2 hPa em (a) e de 0,5 hPa
em (b) (Fonte de dados: NCEP/NCAR).
Fig. 5 - Mean sea level pressure (hPa) for April 2006: average (a) and anomaly (b) in relation to
1979-2010. The analysis interval is 2 hPa in (a) and 0.5 hPa in (b) (Data source: NCEP/NCAR).

A forte anomalia anticiclônica no centro-leste do Atlântico Sul resulta do reposicionamento do ASAS. No restante do Hemisfério Sul (HS) se destaca a forte circulação anticiclônica no leste do Índico (fig. 6, a), uma indicação de que o Anticiclone
Subtropical do Índico Sul (ASIS) está centrado a leste da posição ocupada em março
(F. G. Rocha, 2012). Outras áreas de anomalias fortes são o extremo norte da Austrália
e a Oceania (onde há confluência de ventos de leste e oeste, na área do cavado equatorial), e o sul da Austrália e oceano próximo (núcleo ciclônico com confluência sobre
o oceano). No Pacífico Equatorial, próximo do equador, há confluência dos ventos
anômalos (fig. 6, b). É importante destacar que a configuração ciclônica das anomalias
no leste da AS e oceano próximo tem semelhança com o campo do vento anômalo
em 925 hPa do trimestre MAM, na composição de anos com condições neutras de
El Niño-Oscilação Sul (ENOS) e Anomalia de Temperatura da Superfície do Mar
(ATSM) positivas no Atlântico Tropical Sul (ATS) de R. V. Andreolli et al. (2006).
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Fig. 6 - Linhas de corrente e velocidade (m/s) do vento médio em 850 hPa para abril de
2006 (a), e anomalia (m/s) em relação à média de 1979-2010 (b). A escala de cinza (dos
vetores) é vista abaixo do mapa em a (b) (Fonte de dados: NCEP/NCAR).
Fig. 6 - SStream lines and average wind speed (m/s) in 850 hPa for April 2006 (a), and anomaly
(m/s) in relation to average of 1979-2010 (b). The gray scale (vectors) is seen below the map in a (b)
(Data source: NCEP/NCAR).

Vento em 200 hPa

Na região da tropopausa, em latitudes médias e/ou subtropicais, é encontrada uma
corrente de ar com velocidades máximas e forte cisalhamento horizontal e vertical do
vento. Essa estrutura, denominada Jato Subtropical (JST) ou Jato Polar (JP), dependendo de sua posição latitudinal e estrutura vertical apresenta variabilidade que está
diretamente relacionada com a intensidade do gradiente horizontal de temperatura.
O campo médio de abril de 2006 mostra sinais da estação de transição nos dois
hemisférios (fig. 7, a). No HS, a circulação dos anticiclones continentais é fraca, exceto na Austrália-Oceania, onde ela se mostra mais intensa, em concordância com
o campo das anomalias (fig. 7, b). No Hemisfério Norte (HN), a mudança mais
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evidente ocorreu na área da corrente de jato; apenas um núcleo de velocidade máxima
permanece, embora enfraquecido, no leste da Ásia e leste do Pacífico. Nos três continentes, o a área ocupada no HS, apresenta o máximo de máximo no sul da Austrália.
O campo das anomalias, na região da AS e Atlântico próximo, ao sul de 15ºS,
apresenta uma circulação ciclônica. Ainda no HS, outra anomalia ciclônica é vista
na mesma faixa latitudinal no leste do Atlântico, a leste da África e a nordeste e
sul da Austrália. Anomalias anticiclônicas são vistas ao sul de 30ºS no Atlântico,
Pacífico e Índico. No HN, nota-se o anticiclone anômalo ao norte da AS. Outros
anticiclones anômalos são vistos na América do Norte, noroeste da África, leste da
Ásia e Pacífico, ao norte de 15ºN. Há ciclones anômalos no Atlântico, Ásia central
e leste do Pacífico, na mesma faixa latitudinal.

Fig. 7 - Linhas de corrente e velocidade (m/s) do vento médio em 200 hPa para abril de
2006 (a), e anomalia (m/s) em relação à média de 1979-2010 (b). A escala de cinza (dos
vetores) é vista abaixo do mapa em a (b) (Fonte de dados: NCEP/NCAR).
Fig. 7 - Stream lines and average wind speed (m/s) in 200 hPa for April 2006 (a), and anomaly
(m/s) in relation to average of 1979-2010 (b). The gray scale (vectors) is seen below the map in a (b)
(Data source: NCEP/NCAR).
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Conclusão
O principal foco desse estudo é a precipitação em Salvador, com destaque para o
mês de abril do ano de 2006. O total pluviométrico registrado para esse mês correspondente a 189,7 % da normal climatológica. Os elevados números de ocorrências
registrados pela Defesa Civil, referente aos desastres naturais da cidade, foram a
principal motivação para a realização deste trabalho no qual foi analisada a circulação atmosférica de grande escala para o período de estudo.
A análise do campo médio mensal da pressão ao nível médio do mar evidencia um
cavado invertido de pequena amplitude na área costeira leste do Nordeste e Atlântico
próximo, o que indica convergência de massa, uma condição favorável à precipitação.
Essa estrutura também é encontrada no campo médio do vento em 850 hPa. Ao sul desse cavado, na área subtropical do Atlântico, há um cavado no escoamento de oeste, um
resultado que sugere uma interligação entre sistemas de circulação tropical e extratropical. Os campos médios do vento em 200 hPa mostram ventos de oeste com velocidade
acima de 20 m/s na área subtropical da América do Sul (AS) no período de estudo. A
atuação dos sistemas frontais austrais, os distúrbios ondulatórios de leste e os vórtices
ciclônicos de altos níveis corroboraram na caracterização do mês de extremo climático.

Referências bibliográficas
Andreoli, R. V., Kayano, M. T. (2006). Tropical Pacific and South Atlantic effects on rainfall variability
over northeastern Brazil. International Journal of Climatology, v. 26, p. 1895-1912.

Barbosa, T. F., Correia, M. F. (2005). Sistemas convectivos intensos no semi-árido brasileiro: o controle
da grande escala. Revista Brasileira de Meteorologia, v. 20, n.3, p. 395- 410.
Barreto, A. B. (2012). Eventos extremos de chuva em Salvador: Uma abordagem matemático-estatística do
ambiente atmosférico. Tese (Doutorado em Meteorologia). Univ. Federal de Campina Grande, p.139.
Barreto, A. B., Silva Aragão, M. R., Correia, M. F., Santos, A. H. M. (2008). Uma investigação sobre
eventos intensos de chuva na cidade de Salvador, Bahia. In: XV Congresso Brasileiro de Meteorologia, São Paulo. Anais eletrônicos...SBMET.CD-ROM.
Bastos, C. C, Ferreira, N. J. (2000). Análise climatológica da alta subtropical do Atlântico Sul. In: XI
Congresso Brasileiro de Meteorologia, Rio de janeiro, Anais eletrônicos... p. 612-619. CD-ROM.
Disponível em: http://urlib.net/sid.inpe.br/iris@1915/2005/03.15.19.20
Calheiros, A. J. P., Molion, L. C. B. (2004). Reanálise da seca de 1992-1993 no nordeste do Brasil com
ênfase no estado de alagoas. In: XIII Congresso Brasileiro de Meteorologia, Fortaleza. Anais eletrôni-

114

cos... Fortaleza. Disponível em: http://www.cbmet.com/cbm-files/22dfa4c3 643abd78c 04a2fe92b0c06858a.doc. Acesso em 28 de março de 2011.
CLIMANÁLISE (2006). Boletim de Monitoramento e Análise Climática. vol. 21, n.º 4. Cachoeira Paulista,

SP, Brasil. INPE/CPTEC, 2005-2006. ISSN 0103-0019, CDU-555.5, p.46.

CODESAL- DEFESA CIVIL DE SALVADOR (2006). Operação Chuva 2006: relatório final. Salvador. p. 47.

Disponível em: http://www.defesacivil.salvador.ba.br. Acesso em 17 de novembro de 2007.

INFOCLIMA (2006). Boletim de informações climáticas, CPTEC/INPE. n.º 05, Ano 13. Disponível em:

http://www.cptec.inpe.br/products/climanalise/infoclima/. Acesso em 18 de fevereiro de 2017.

Kalnay, E., Kanamitsu, M., Kistler, R., Collins, W., Deaven, D., Gandin, L., Iredell, M., Saha, S., White,
G., Woollen, J., Zhu, Y., Chelliah, M., Ebisuzaki, W., Higgins, W., Janowiak, J., Mo, K. C., Ropelewski, C.,Wang, J., Leetmaa, A., Reynolds, R., Jenne, R., Joseph, D. (1996). The NCEP/NCAR
40-year Reanalysis Project. Bulletin of American Meteorological Society, v.77, n.º 3, March, p. 437-471.
Kousky, V. E., Chu, P. S. (1978). Flutuations in annual rainfall for Northeast Brazil. Journal of the Meteorological Society of Japan, v.56, n.º 5, p. 457- 465.
Monteiro, J. B., Pinheiro, D. R. C. (2016). O desastre natural como fenômeno induzido pela sociedade:
abordagens teóricas e metodologias operacionais para identificação/mitigação de desastres naturais. Revista de Geografia-PPGEO-UFJF, v. 2, n.º 1, p.1-9.
Oliveira, P. R. S., Alves, E. B., Santos, R. L., Carelli, L. (2012). A influência dos ventos nas anomalias
pluviométricas no ano de 2011 em Feira de Santana-BA. Revista Geonorte, Edição Especial 2, v.1,
n.5, p. 807–818.
Quadro, M. F. L., Gonçalves, L. G., Houser, P. R., Gupta, Hoshin, Vanin, A. T., Rocha, C. A., Silva, M.
R., Liberato, M. (2006). Relação entre sistemas meteorológicos e desastres naturais ocorridos em
Santa Catarina no ano de 2004. XIV Congresso Brasileiro de Meteorologia, Florianópolis, Santa
Catarina, Brasil. Anais eletrônicos... CD-ROM.
Ramos, A. M., Santos, L. A. R., Fortes, L. T. G. (2009). Normais Climatológicas do Brasil 1961-1990 /
DF: INMET, ISBN: 978-85-62817-01-4, p.465.
Ribeiro, W. C. (2008). Impactos das mudanças climáticas em cidades do Brasil. Parcerias Estratégicas,
v. 27, p. 297-321.
Rocha, F. G. (2012). Evolução temporal de padrões atmosféricos em ano chuvoso na cidade de Salvador
(Dissertação de Mestrado em Meteorologia). Universidade Federal de Campina Grande, Centro de
Tecnologia e Recursos Naturais, Campina Grande, p.72.
Santos, A. H. M. (2008). Eventos Extremos de Chuva em Salvador, Bahia: Condições Atmosféricas e Impactos Ambientais (Dissertação de Mestrado em Meteorologia). Universidade Federal de Campina
Grande, Campina Grande, p.65.
Santos, A. P. P., Aragão, M. R. S., Correia, M. F., Santos, S. R. Q., Silva, F. D. S.,Araújo, H. A. (2016a).
Precipitação na Cidade de Salvador: Variabilidade Temporal e Classificação em Quantis. Revista
Brasileira de Meteorologia, v.31, n.4, p.454-467.
Santos, A. P. P., Aragão, M. R. S., Santos, J. G. M., Lima, F. J. L., Santos, S. R. Q., Correia, M. F.
(2016b). Mecanismos dinâmicos associados à ocorrência de um evento climático extremo de precipitação na cidade de Salvador-BA. Revista Brasileira de Geografia Física, v.09, n.07, p.2196-2212.
Silva Aragão, M. R., Barreto, A. B., Araújo, H. A., Correia, M. F. (2006). Desastres naturais na cidade
de Salvador, Bahia: Evento chuvoso extremo em junho de 2006. XIV Congresso Brasileiro de Meteorologia, Florianópolis. Anais eletrônicos...CD-ROM.

115

TIPOS DE RISCOS E EVENTOS DANOSOS NA PORÇÃO
NORTE DO ESTADO DE MINAS GERAIS NO ANO DE 2015
TYPES OF RISKS AND EVENTS IN THE NORTH SEGMENT
OF MINAS GERAIS STATE IN 2015 YEAR

Paulo Ricardo Rufino
Programa de Pós-Graduação em Geografia da Univ. Federal de São João del Rei (Brasil)
ORCID: 0000-0002-9714-526X
pauloricardorufino@gmail.com
Carla Juscélia de Oliveira Souza
Departamento de Geociências da Universidade Federal de São João del Rei (Brasil)
ORCID: 0000-0002-1426-4790
carlaju@ufsj.edu.br
Francielle da Silva Cardozo
Programa de Pós-Graduação em Geografia da Univ. Federal de São João del Rei (Brasil)
ORCID: 0000-0002-4775-4649
franciellecardozo@ufsj.edu.br
Gabriel Pereira
Departamento de Geociências da Universidade Federal de São João del Rei (Brasil)
ORCID: 0000-0002-2093-9942
pereira@ufsj.edu.br

Resumo: Os desastres ao longo da história afetaram diversos povos ao redor
do mundo, entretanto percebe-se uma diferença considerável na
maneira como governos e entidades competentes agem em relação ao fenômeno causador do risco. Nos dias atuais é crescente
a demanda por identificar e mitigar os problemas relacionados à
à desastres cujo evento danoso é de origem natural. Neste contexto, o objetivo principal deste trabalho é identificar os tipos de
ocorrência e desastres que afetaram a população de Minas Gerais
no ano de 2015. A coleta de dados ocorreu a partir dos boletins
diários emitidos pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil.

DOI: https://doi.org/10.34037/978-989-54295-7-8_4_5

Com base nesses dados foi possivel identificar as regiões afetadas
por cada tipo de evento, seja ele relacionado ao periodo chuvoso
ou de estiagem. Os dados referentes à precipitação e anomalia de
precipitação foram provenientes do Tropical Rainfall Measuring
Mission (TRMM), cuja função é estimar a chuva na faixa tropical
do globo. A partir dos resultados obtidos, foi possivel verificar que
os riscos, assim como os desastres, estão ligados e condicionados à
questões climáticas ou à eventos meteorológicos extremos, na qual
não houve tempo hábil para precauções.
Palavras‑chave: Desastres, risco ambiental, precipitação, defesa civil.

Abstract: Disasters have affected people all over the world throughout history,
however, there is a considerable difference in the way that governments
and competent organizations act when it comes to the phenomenon
underlying the risk. Nowadays, there is a growing demand to identify
and mitigate problems related to natural disasters. In this context, the
main objective of this work is to identify the types of incident and
disasters that affected the population of Minas Gerais State, Brazil in
2015. The data used in analysis were gathered from daily bulletins
issued by the state Civil Defense authority. Based on these data it was
possible to identify the regions affected by each type of event, whether
it was related to the rainy or dry period. Also, the precipitation and
the precipitation anomaly data were estimated by the Tropical Rainfall
Measurement Mission (TRMM), the body responsible for estimating
the rainfall in the world’s tropical regions. From the results it was
possible to verify that the risks as well as the disasters are linked to
and influenced by climatic conditions and extreme meteorological
events when there was no time to take precautions.
Keywords: Disasters, environmental risk, precipitation, civil defense.
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Introdução
Os desastres naturais a partir de eventos extremos ao longo da história da humanidade afetam os mais diversos povos ao redor do mundo, causando enormes prejuízos
econômicos, assim como perda de milhares de vidas. Como exemplo pode-se citar o
Monte Merapi, na Indonésia, que a pouco mais de 10.000 anos entrou em erupção
culminando na destruição da antiga Cultura Mataram na ilha de Java Central e nas
áreas circundantes (Beer et al., 2007). Estes eventos afetam tanto países em desenvolvimento quanto desenvolvidos. Segundo Beer et al. (2007), os países desenvolvidos,
de forma geral, são mais afetados na esfera do financeiro, ao passo que as perdas de
vidas humanas tendem a se concentrar em países em desenvolvimento. Cabe ressaltar
que, mesmo países desenvolvidos estão susceptíveis a perdas de vidas humanas, já que
o fato de serem desenvolvidos e terem uma capacidade tecnológica mais avançada
que países pobres não elimina o risco, apenas reduz o risco de perdas de vidas humanas. Sendo assim, o acompanhamento das condições físico-naturais é uma medida
de grande importância. Para Tominaga (2009), diversos fenômenos podem provocar
os desastres naturais tais como terremotos, tornados, furações, tempestades, inundações, estiagem, entre outros. Ainda, outro fator que contribui para o aumento das
condições de riscos decorre da concentração populacional, em virtude do acelerado
processo de urbanização que se verifica nas últimas décadas, não só no Brasil, mas no
mundo todo, muitas vezes em áreas improprias à ocupação humana.
Entretanto nem todos os países estão susceptíveis aos mesmos tipos de riscos,
enquanto alguns são mais propensos a riscos relacionados às questões climáticas,
como secas, estiagem, chuvas intensas, alagamentos, movimentos de massa, outros
podem sofrer mais com terremotos e tsunamis, que independem de intervenções
antrópicas e, ainda, podem existir aqueles que são susceptíveis a todos esses tipos
de riscos. No Brasil, o Estado de Minas Gerais está mais susceptível aos riscos relacionados às questões climáticas. Para Tominaga (2009), no Brasil os fenômenos
relacionados a desastres naturais são derivados da dinâmica da superfície terrestre,
como tempestades, inundações, enchentes, escorregamentos de encostas, entre outros e, de forma geral, estão associados a eventos pluviométricos intensos e prolongados, dentro do período chuvoso. A ocupação de áreas impróprias, provocada
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pelo aumento da urbanização, é acompanhada de diversas ações e impactos como
retirada da cobertura vegetal, carreamento de material para partes mais baixas do
terreno e impermeabilização do solo. Essas intervenções somadas à ocorrência de
eventos naturais extremos agravam de maneira significativa os impactos (Esteves,
2011). Segundo Almeida (2011, p. 84):
“Os perigos naturais estão se repetindo em frequência e em magnitudes cada
vez mais devastadoras, em consequências tanto de mudanças ambientais antrópicas, assim como pelo crescimento da concentração de populações cada vez mais
vulnerável em centros urbanos, aliado a questões do crescimento demográfico e
segregação espacial”.
O aumento da incidência de desastres no Brasil é considerado como consequência do intenso processo de urbanização nas últimas décadas, que teve como
resultado o crescimento desordenado das cidades em áreas impróprias à ocupação
(Tominaga, 2009).
Para Castro et al. (2005) o risco é uma categoria de análise, ligada a noções de
incerteza, exposição ao perigo, perda, prejuízos de caráter econômico e humano,
podendo ser causados por questões de ordem natural ou antrópicos. Para a Defesa
Civil Nacional, o risco está ligado a ideia de probabilidade de dano, de alguma
enfermidade ou mesmo de morte, que é resultado de uma exposição dos seres humanos a condições ambientais que sejam potencialmente perigosas (Castro, 1998).
De acordo com Lourenço (2006, p. 109), os riscos são divididos em três categorias principais:
“Riscos naturais, na qual o fenômeno causador dos danos tem sua origem
na natureza; Riscos antrópicos, em que o fenômeno causador de danos tem sua
origem nas ações humanas; e Risco mistos, onde o fenômeno causador do risco
tem origem tanto nas questões naturais quanto na ação antrópica”.
Outras classificações podem ser verificadas conforme o parâmetro de classificação adotado por outros autores. Neste trabalho é considerada a categoria Ris120

co Natural apresentada por Lourenço (2006). Sendo assim, a partir da pesquisa
realizada no âmbito da iniciação científica e do projeto de pesquisa (Processo:
448133/2014-8) aprovados pelo CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), buscou-se identificar os tipos de riscos presentes
na porção Norte de Minas Gerais, compostas pelas Mesorregiões Norte de Minas, Noroeste de Minas, Jequitinhonha e Vale do Mucuri, que consequentemente
afetam a população local. Durante a pesquisa, buscou-se analisar os dados provenientes de boletins informativos da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil,
nos quais é possível obter informações das ocorrências de desastres. Os dados e
resultados analisados foram os de precipitação, ocorrida no ano de 2015, na área
de estudo. A razão de se utilizar apenas o ano de 2015 como período de analise se
dá pelo fato de todos os dados históricos referentes a decretos de desastres, organizados e sistematizados, terem sido perdidos por parte da Coordenadoria Estadual
de Defesa Civil de Minas Gerais. Tal fato dificultou uma possível análise dos tipos
de riscos incidentes nos anos que antecederam 2015. Ressalta-se ainda que o ano
de 2015, é posterior ao ano de forte seca a atingir a região Sudeste do Brasil e o
estado de Minas Gerais sofreu efeitos decorrentes da seca de 2014 supracitada.
Consequentemente, ao longo de 2015 foram registradas 55 ocorrências referentes
à seca e 164 referentes à estiagem.
Segundo a Castro (1998), a estiagem pode ser caracterizada como um período
prolongado de baixas precipitações pluviométricas, ou mesmo a sua ausência, onde
de modo geral a perda de umidade do solo chega a ser superior à sua reposição.
Ainda, nas estiagens a queda nos índices pluviométricos é sensivelmente inferior aos
da normal climatológica, comprometendo necessariamente as reservas hidrológicas
locais e causando prejuízos à agricultura e à pecuária (Castro, 1996). Já a seca, é
definida por Barry & Chorley (2009, p. 100-101) como:
“Ausência significativa de precipitação por um período longo de tempo, causando déficits de umidade no solo por evapotranspiração, e até a redução do fluxo
de córregos e rios, causando transtornos as atividades humanas básicas, e até
atividades biológicas. Ainda, a seca pode causa danos significativos a plantações,
entretanto ainda não existe uma definição exata do que seja seca”.
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Campos & Studart (2001) evidenciam ainda que existem diferentes tipos de
seca: Seca Climatológica (causado pela circulação global atmosférica, provocando
um déficit nos totais de chuvas em um determinado espaço de tempo comparado a
seus padrões normais); Seca Hidrológica (proveniente da escassez nos rios e reservatórios impactando o atendimento de demandas de determinada região) e Seca edáfica (deficiência de umidade e distribuição irregular). Assim, pode-se entender a seca
como um termo climatológico que expressa a ausência habitual de precipitação em
uma região ou estação e a estiagem como um fenômeno meteorológico que pode
ocorrer em qualquer estação do ano devido à circulação atmosférica, provocando
sérios desastres nas atividades que depende dos suprimentos de água (Sacco, 2010).

Materiais e Métodos

Materiais Utilizados

Dados da Defesa Civil

Os dados referentes aos eventos de riscos no estado de Minas Gerais foram coletados junto a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil. Esses são emitidos diariamente
na forma de boletins informativos sobre a incidência e a ocorrência de desastres nos
municípios do estado. Nesses boletins diários encontram-se diversas informações, que
vão desde às condições climáticas das próximas 24 horas, às informações referentes ao
número de famílias desalojas, aos números de mortos, às construções danificadas, entre
outras informações. Na presente pesquisa as informações utilizadas foram referentes aos
decretos municipais de “Eventos Adversos, Situação de Emergência e de Calamidade
Pública”, ocorridos ao longo do ano, nos períodos chuvoso e de estiagem. Esses decretos, na maioria dos casos, são válidos entre 90 e 180 dias variando de acordo com a
intensidade do evento e dos danos causados à população. Em situações menos graves os
decretos têm a validade de apenas 30 dias, como nos casos de eventos adversos.
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Dados do TRMM

O Tropical Rainfall Measuring Mission (TRMM) trata-se de uma missão conjunta
entre a National Aeronautics and Space Administration (NASA) dos Estados Unidos
e a National Space Development Agency (NASDA) do Japão, cujo objetivo principal
é mensurar a precipitação na faixa tropical do globo (Kummerow et al., 1998). O
satélite TRMM é composto por diversos instrumentos a bordo, (1) o Radar de precipitação (Precipitation Radar - PR), cujo objetivo principal consiste em promover mapas de estrutura de tempestade em três dimensões; (2) o imageador de micro-ondas
(Microwave Imager- TMI), cuja função é providenciar informações quantitativas de
chuva; e (3) o escaneador do visível e infravermelho (Visible and Infrared Scanner VIRS), que captura a radiação proveniente da terra (Anderson, 2013).
Na presente análise utilizou-se o produto 3B43 V7, com resolução espacial de
0,25°X 0,25°, que são dados referentes à precipitação mensal. Segundo Liu (2015),
o 3B43 é um produto mensal de precipitação bastante utilizado no mundo, que
cobre as latitudes 50°S e 50°N.

Metodologia

Avaliação dos dados da Defesa Civil

A partir das informações obtidas dos boletins foi possível produzir tabelas mensais com o número de ocorrências, as respectivas mesorregiões do estado impactadas
e os tipos de riscos que afetaram essas mesorregiões mineiras. Primeiramente foi
necessário a confecção de uma tabela com a divisão dos municípios do estado de
Minas Gerais por Mesorregiões, originada a partir de dados do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE), que facilitou a identificação das áreas, no estado,
afetadas. Além das tabelas mensais foi realizada uma tabela anual contendo os dados
referentes às áreas afetadas pelos eventos extremos em período de um ano. Posteriormente foram realizados diversos mapas temáticos, que permitem analisar de forma
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singular diferentes perspectivas sobre a questão da incidência dos riscos naturais e
ambientais que afetam a população da área de estudo.

Processamento dos dados do TRMM

Os processamentos dos dados do TRMM, tanto de precipitação quanto de anomalia de precipitação, ocorreram a partir do uso do Grid Analysis and Display System
(GRADS), que é uma ferramenta de uso global para análise e exibição de dados
relacionados às ciências da Terra (Doty, 1999). Segundo Souza (2004), o software
trabalha em diversas matrizes de dados binários e as variáveis podem possuir até
quatro dimensões, dentre elas podem-se citar a Latitude, a Longitude, os Níveis
Verticais e o Tempo. Essa ferramenta permitiu a manipulação dos dados e sua respectiva espacialização e a geração dos mapas de precipitação anual (em mm) e o
mapa das anomalias de precipitação para o ano de análise, que foram comparados
com os dados da Defesa Civil.

Área de estudo
O estado de Minas Gerais situa-se na região sudeste do Brasil, localizado na
porção oriental da América do Sul, entre as latitudes 14° e 22°Sul e longitudes 39°
e 51°Oeste. O referido estado faz fronteira a leste com o Espirito Santo e Rio de
Janeiro, ao sul com São Paulo, a oeste com Mato Grosso do sul, Goiás e Distrito Federal e ao norte com a Bahia. De acordo com a classificação do IBGE, Minas Gerais
é dividida em doze mesorregiões: Sul/ Sudoeste de Minas, Zona da Mata, Campos
das Vertentes, Oeste de Minas, Central Mineira, Metropolitana de Belo Horizonte,
Triângulo/ Alto Paranaíba, Noroeste de Minas, Norte de Minas, Jequitinhonha,
Vale do Mucuri, Vale do Rio Doce. A sua população era de 19.597.330 pessoas,
conforme o último censo demográfico realizado em 2010. Mas, de acordo com
estimativas do ano de 2017, a população é de 21.119.536 pessoas, correspondendo
assim a uma densidade demográfica de 33,41 hab/km². Em termos de número de
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municípios, o estado possui 853 no total sendo o município de Belo Horizonte
a sua Capital. Entretanto, o estado possui ainda outros importantes municípios
como Juiz de Fora, Uberlândia e Contagem. Sendo estes com população superior a
500.000 mil habitantes (IBGE, 2017).
Em relação ao relevo, o estado é conhecido como mares de morros devido
ser composto por um relevo bastante ondulado, marcado por colinas, morros e
importantes serras, como a Serra da Mantiqueira, a Serra do Espinhaço e a Serra
da Canastra (Reboita, 2015). A configuração do relevo é um ponto importante na
configuração das precipitações na região Sudeste do Brasil, devido principalmente
as variações de altitudes apresentadas, as quais variam entre zero e 2000 metros
de altitude.
Vale ressaltar que a área de estudo corresponde a 4 das 12 mesorregiões que
compõem o estado de Minas Gerais. As quais correspondem a 182 municípios,
conforme pode ser observado na (fig. 1), a seguir.

Fig. 1 - Mesorregiões Mineiras.
Fig.1 - Minas Gerais Mesoregions.
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Resultados e Discussão
Em função da diversidade de dados e resultados de obtidos - sendo eles de decretos emitidos pela defesa civil e do processamento dos dados orbitais de precipitação
- julgou-se pertinente neste texto organizar os resultados por partes, considerando
inicialmente as Condições atmosféricas, as Precipitações (A), Anomalias de Precipitação (B) e em seguida os tipos de decretos “Situação de Emergência ou Calamidade
Pública e Eventos Adversos” referentes à períodos de seca e estiagem (C) e períodos
de outros fenômenos adversos (D).

A – As condições atmosféricas gerais: precipitações em 2015 em Minas Gerais

A porção norte de Minas Gerais apresenta índices de precipitação baixos quando comparado com a porção centro sul do estado. Como pode ser visto na (fig. 2),
a porção norte apresentou estimativas de precipitação com valores inferiores a 1000
mm, sendo que em algumas localidades foram inferiores a 700 mm e no extremo
norte do estado esses índices foram cerca de 500 mm ao longo do ano.
As mesorregiões Triângulo/Alto Paranaíba, Sul/Sudoeste de Minas, Oeste de
Minas e Campo das Vertentes foram as que registraram os maiores índices de precipitação do estado, visto que a estimativa de precipitação para essa região varia entre
1200 e 1800 mm. Nas Mesorregiões Metropolitana de Belo Horizonte, Vale do
Rio Doce e Zona da Mata os índices de precipitação se mostraram intermediários,
variando entre 700 e 1300 mm.
Segundo Abreu (1998), o clima de transição característico do estado de Minas
Gerais é resultado da influência de fenômenos atmosféricos de latitudes tropicais,
cujas estações chuvosa e seca são bem definidas. A estação chuvosa em Minas Gerais
tem seu início em outubro e estende-se até o mês de março, quando entra em declínio, enquanto o período de estiagem tem início em abril e termina em setembro.
Entretanto, o Norte de Minas possui uma dinâmica um pouco diferente do restante
do estado. De modo geral, o período chuvoso na região é caracterizado por atrasos no
início das chuvas em relação ao restante do estado (Guimarães et al., 2010).
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Fig. 2 - Totais de precipitação (em mm) no Estado de Minas Gerais em 2015.
Fig. 2 - Total precipitation (mm) in Minas Gerais State in 2015.

Dentre os fenômenos atmosféricos responsáveis pelo regime de chuvas no estado podem-se citar as Chuvas Frontais, as Chuvas Convectivas e a Zona de Convergência do Atlântico Sul- ZCAS (Reboita et al., 2010). A ZCAS é grande responsável pelas chuvas no estado,
trata-se da convecção de umidade da Amazônia para o sudeste brasileiro e está associada ao
aquecimento do continente e a baixa pressão, atuando na primavera e verão (Abreu, 1998).
A área de estudo sofre ainda a influência da Alta Subtropical do Atlântico Sul, que impede
o avanço da ZCAS e de sua atuação sobre a região, esse sistema impossibilita a formação de
nuvens de chuva, assim como o avanço de frentes frias sobre a região (Minuzzi et al., 2007).

B- Anomalias de precipitação em 2015 em Minas Gerais

No ano de 2015 as anomalias de precipitação variaram regionalmente, sendo
que determinadas regiões apresentaram significativa anomalia negativa de precipitação, como é o caso da Porção Norte de Minas, conforme representado na fig. 3.
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Fig. 3 - Anomalia de precipitação no Estado Minas Gerais em 2015.
Fig. 3 - Precipitation anomaly in the State of Minas Gerais in 2015.

Na fig. 3, percebe-se que no ano de 2015 a porção Norte de Minas Gerais apresentou anomalias negativas de precipitação em grande parte de sua área, variando entre
-500 e -100 mm anuais de anomalias, devido ao baixo índice anual de precipitação
(não ultrapassou 700 mm) ocorrida no extremo Norte no referido ano. Enquanto outras áreas do estado, porção sul e oeste, não houve a ocorrência de anomalias negativas.
As porções sul e oeste do estado, que englobam a Mesorregião do Triangulo
Mineiro/Alto Paranaíba são as áreas que apresentam as maiores taxas anuais de precipitação, coincidindo com as áreas que apresentaram anomalias positivas de precipitação no ano de 2015, variando entre 1 e 500 mm anuais, de anomalia positiva.

C) Resultados em termos de riscos: seca e estiagem

Dentre os diversos resultados obtidos para o ano de 2015 a estiagem foi o evento
mais significativo no estado mineiro, no qual foram registrados 186 decretos relacionados à estiagem e 58 registros de seca, conforme pode ser visualizado na Tabela I a seguir.
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Tabela I - Relação de decretos por mesorregião e estado de Minas Gerais no ano de 2015.
Table I - List of decrees by mesoregion and in Minas Gerais state in 2015.

Mesorregiões/Estado

Seca

Estiagem

N.º

%

N.º

%

Noroeste de Minas

2

3,64

4

2,44

Norte de Minas

38

69,09

100

60,98

Jequitinhonha

12

21,82

50

30,49

Vale do Mucuri

3

5,45

10

6,09

Total para as quatro Mesorregiões

55

100

164

100

Total no Estado de Minas Gerais

58

----

186

----

Fonte: Defesa Civil do Estado de Minas Gerais (2015). Source: Civil Defense of the State of Minas Gerais (2015).

Como pode ser analisado na Tabela I, as mesorregiões do Jequitinhonha e do Norte
de Minas apresentaram a maior taxa de incidência de decretos relacionados ao período
de estiagem e de seca comparado com o restante do estado de Minas Gerais sendo que
os decretos foram emitidos em todos os meses do ano para essas duas regiões no ano de
2015. Em termos de porcentagem a mesorregião Norte de Minas, mostra-se como a
mais afetada, correspondendo a 69,09 %, de todos os decretos de Seca emitidos naquele
ano, para as quatro mesorregiões analisadas. Enquanto a mesorregião Jequitinhonha
apresentou 21,82 % dos totais de decretos referentes ao desastre de estiagem. Sendo
assim, pode-se verificar que ambas as mesorregiões somadas detiveram 90,91 % dos decretos emitidos pela defesa civil do estado. Os menos de 10 % restantes, são distribuídos
entre as demais mesorregiões como Vale do Mucuri com 5,45 %, e Noroeste de Minas,
como sendo a menos afetada com 3,64 %. Ressalta-se que tal porcentagem corresponde
apenas aos decretos emitidos referentes às mesorregiões que compõem a área de estudo.
Esses decretos são emitidos principalmente no período referente ao outono e
inverno, que apresentam totais de precipitação baixos ou até mesmo nulos. Entretanto, sua ocorrência também pode ser verificada ao longo de outros meses do ano,
os quais não correspondem ao período de significativa ausência de precipitação.
No total de decretos de seca para o estado de Minas Gerais foram registrados 58
decretos, sendo que destes 55 foram na região analisada, Norte de Minas Gerais.
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O resultado para o evento de estiagem, de modo geral, foi o mais significativo
para todas as regiões analisadas e para o estado de Minas Gerais como um todo,
demonstrando que o ano de 2015 apresentou pouca precipitação, fato que acarreta sérios problemas para as populações locais que precisam se adaptar à escassez
de água. A mesorregião Norte de Minas foi a mais afetada, com 60,98 % dos
decretos registrados para a porção Norte de Minas. A segunda mesorregião mais
afetada foi a Jequitinhonha, com 30,49 % dos decretos emitidos. Sendo seguida
pela mesorregião Vale do Mucuri com 6,09 % e Noroeste de Minas com 2,44 %,
dos decretos emitidos na área de estudo. A partir desses resultados é possível afirmar e demonstrar que a mesorregião Norte de Minas é a mais afetada pela Seca,
assim como pela estiagem.
A espacialização dos dados referentes aos municípios afetados pelo evento de
estiagem no ano de 2015 encontram-se representados pela área em laranja, conforme (fig. 4). Nota-se que a porção Norte de Minas Gerais apresentou a maioria dos
eventos detectados nesse ano, já os eventos de seca, como já mencionado anteriormente, ocorreram em menor número de município se comparado com o número
de ocorrência de estiagem. A espacialização desses municípios pode ser visualizada
na (fig. 5), áreas em vermelho.
Analisando os dados de precipitação (fig. 2), os de anomalias na precipitação
(fig. 3) e a localização geográfica dos municípios que decretaram algum tipo de
emergência ou calamidade é possível constatar a relação direta entre os fatos observados, ou seja as regiões onde ocorreram menores volumes de chuva e anomalias
negativas foram as que apresentaram o maior número de decretos emitidos de eventos extremos, principalmente de estiagem e seca. Embora possa parecer uma relação
óbvia, nem sempre essa relação se confirma, quando outros aspectos como os socioeconômico, infraestrutura, saneamento básico, medidas de prevenção e educação
acontecem de forma efetiva para o enfretamento das condições climáticas às quais
a população estão expostas.
No caso do Norte de Minas Gerais, as secas são periódicas e ainda sim as condições para o enfrentamento das mesmas são desfavoráveis e desiguais, levando
à necessidade de emitir estado de emergência ou calamidade pública, por parte
das prefeituras junto à defesa civil. De acordo com Costa et al. (2010), na região
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Fig. 4 - Municípios afetados pela estiagem em 2015.
Fig. 4 - Municipalities affected by dry season in 2015.

Fig. 5 - Municípios afetados pela seca em 2015.
Fig. 5 - Municipalities affected by drought in 2015.
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considerada semiárido mineiro (Norte de Minas), além das condições climáticas
marcadas por secas periódicas, verificam-se também graves problemas sociais e econômicos como má distribuição da renda, concentração de terras, elevadas taxas de
analfabetismo e de mortalidade infantil. Os baixos índices pluviométricos na região
levam à baixa produção agrícola entre os que não contam com infraestrutura para
irrigação. Essa situação leva ao baixo dinamismo econômico familiar e regional,
que por sua vez leva às condições precárias de vida (alimentação, saúde, educação) e
consequentemente à elevada taxa de mortalidade infantil na região.
Dentre as políticas do Governo Estadual, foi criado o “Sedinor”, cujo objetivo é
de coordenar projetos e programas para o desenvolvimento sustentável e a redução
das desigualdades das mesorregiões Norte de Minas, Jequitinhonha e Vale do Mucuri (MINAS GERAIS, 2015).

D) Outros fenômenos adversos

Os municípios afetados por eventos adversos relacionados ao período chuvoso
de 2015, caracterizados por Vendaval, Tempestade de raios, chuvas intensas e alagamento podem ser visualizados conforme (fig. 6).
Quanto a incidência de Vendaval, o município de Teófilo Otoni foi o único afetado no mês de novembro. O evento Tempestade de Raios atingiu o município de
Machacalis, em dezembro, enquanto problemas com alagamento foram registrados
em Januária no mês de fevereiro e em Bocaiúva, em abril. As chuvas Intensas afetaram São Gonçalo do Abaeté no mês de fevereiro e Almenara, em abril. Esses resultados não foram tão significativos quando comparados com o período de estiagem.

Conclusões
Os resultados mostram que a porção Norte de Minas Gerais sofreu significativamente com os danos referentes aos eventos relacionados ao período de seca e
estiagem, que podem provocar a impossibilidade da realização de atividades básicas,
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Fig. 6 - Municípios afetados por eventos relacionados ao período chuvoso em 2015.
Fig. 6 - Municipalities affected by events related to the rainy season in 2015.

problemas relacionados a saúde da população devido aos baixos índices de umidade
do ar, além de prejuízos econômicos ligados a atividades que necessitem de água.
Ainda, a anomalia de precipitação para a região Norte da área de estudo mostrou-se negativa, fato que pode ter influenciado nos altos índices de decretos emitidos pela Defesa Civil tanto de seca como de estiagem na região no respectivo ano.
Esses resultados demostram ainda que os desastres e os riscos ambientais, não só
na região Norte, mas no Estado de Minas Gerais como um todo, mostraram-se
diretamente relacionados com a questão da dinâmica atmosférica e climática, visto
que os desastres que ocorrem em sua totalidade estão ligados à precipitação ou
mesmo a sua ausência. Esse fato vem reforçar a necessidade de ações e planejamento
público municipal e estadual quanto à infraestrutura e medidas mitigadoras locais e
regionais para que secas periódicas sejam enfrentadas com medidas preventivas no
âmbito social e econômico.
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Resumo: O objetivo do estudo é encontrar relações sazonais entre NDVI
(Normalized Difference Vegetation Index) e EVI (Enhanced Vegetation
Index), e a resposta da vegetação às precipitações em regiões homogêneas
no estado da Bahia-Brasil. Utilizaram-se médias mensais de NDVI e EVI
obtidas do sensor MODIS/Terra e médias mensais da precipitação de
104 estações meteorológicas no período de 2001-2015. Empregou-se as

DOI: https://doi.org/10.34037/978-989-54295-7-8_4_6

técnicas estatística multivariada ACP (Análise de Componentes Principais)
e Análise de agrupamentos para obter os padrões de variabilidade espacial
e correlações sazonais entre as variáveis. Em seguida, determinaram-se as
regiões homogêneas de NDVI, EVI e precipitações a partir do método
hierárquico de Ward. A região foi dividida em 6 regiões homogêneas
de índices de vegetação e precipitação. Obteve-se o mesmo número de
grupos homogêneos para os índices, porém o tempo de resposta do
NDVI e EVI às precipitações não coincidiram. Ou seja, a resposta da
vegetação a maior precipitação para o EVI ocorreu com defasagem de
1 a 2 meses e para o NDVI de 1 a 5 meses.
Palavras‑chave: EVI, NDVI, precipitação.

Abstract: The objective of the study is to find seasonal relationships between the NDVI
(Normalized Difference Vegetation Index) and EVI (Enhanced Vegetation
Index), and vegetation response to rainfall in homogeneous regions in
the state of Bahia-Brazil. Monthly means of NDVI and EVI obtained
from the MODIS/Terra sensor and monthly averages of the precipitation
at 104 meteorological stations in the period 2001-2015 were used. We
used the multivariate statistical PCA (principal component analysis) and
cluster analysis techniques to obtain the spatial variability patterns and
seasonal correlations between the variables. The homogeneous regions of
NDVI, EVI and rainfall were then determined using Ward’s hierarchical
method. The region was divided into 6 homogeneous regions of vegetation
indexes and precipitation. The same number of homogeneous groups
were obtained for the indices, but the response times of the NDVI and
EVI to the precipitations did not coincide. That is, the response of the
vegetation to the greatest precipitation for the EVI occurred with a lag
of 1 to 2 months and for the NDVI of 1 to 5 months.
Keywords: EVI, NDVI, precipitation.
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Introdução
Situado ao sul do Nordeste brasileiro, o estado da Bahia compreende um território de aproximadamente 600.000 km2, correspondendo a 36,41 % da área total
da região. Com quase 15 milhões de habitantes, é o quarto estado mais populoso do
Brasil e o mais populoso do Nordeste, (IBGE, 2015). Sua capital, a cidade de Salvador, é uma das cidades do Nordeste com índices mais elevados de desastres naturais.
A topografia da cidade, com encostas íngremes e vales profundos, aliada à ocupação
desordenada do solo, torna Salvador vulnerável a impactos adversos causados por
chuvas fortes (Santos, 2008).
A precipitação é uma variável meteorológica complexa e importante que apresenta grande variabilidade espacial e temporal na região tropical. É a variável meteorológica com o maior número de observações, principalmente no Nordeste do
Brasil (NEB). A cobertura vegetal do NEB é caracterizada por diversos padrões
morfológicos que dependem da fisiografia e das condições climáticas. A porção semiárida da região destaca-se pela presença da formação de caatinga arbustiva, densa
ou aberta que perde sua folhagem no período de estiagem, tornando a florescer no
período chuvoso deixando a paisagem mais verde. Além dessa vegetação, destacam-se as florestas, a vegetação de praias, dunas e restingas, os cerrados, dentre outras
(IBGE, 2004).
Estudar o bioma baiano é uma tarefa árdua e complexa devido a sua diversidade
e ao regime de chuvas do Estado. Portanto, optou-se por utilizar uma técnica que
fosse eficaz, de baixo custo operacional capaz de fornecer informações relevantes sobre o bioma associando-o ao regime de chuvas do Estado. Neste contexto, a técnica
estatística da Análise em Componentes Principais e de Agrupamentos, aplicada a
dados de precipitação e de índices de vegetação é de grande valia no tratamento de
dados, pois permite a definição de padrões espaciais e temporais das variáveis (Gong
e Richman, 1995; Wilks, 2006; Amanajás e Braga, 2012).
O sensoriamento remoto (SR) permite a obtenção de imagens e outros tipos
de dados da superfície terrestre, a partir de sensores a bordo de satélites meteorológicos. Sua utilização nas análises ambientais tem se tornado uma prática cada
vez mais frequente, entre as diversas áreas de pesquisa. Portanto, visando avaliar o
139

comportamento espacial da cobertura vegetal do estado da Bahia, utilizou-se dados do sensor MODIS/Terra (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer),
que disponibiliza produtos como os índices de Vegetação, capazes de evidenciar as
modificações no estado da cobertura vegetal, utilizando para isso a combinação das
bandas no vermelho e infravermelho próximo (Rosendo, 2005).
Dentre os vários índices de vegetação mais utilizados atualmente encontram-se
o EVI (Enhanced Vegetataion Index) e o NDVI (Normalized Difference Vegetation
Index) obtidos a partir de produtos do sensor MODIS/Terra. O NDVI é bastante
utilizado em diversos estudos sobre a vegetação, por sua fácil composição e por
apresentar uma boa relação com a clorofila e outros pigmentos presentes na vegetação, responsáveis pela absorção da radiação solar na faixa do vermelho. Embora extremamente útil na estimativa de parâmetros biofísicos da vegetação, o NDVI apresenta problemas de saturação em áreas densamente vegetadas (Ferreira et al., 2008).
Frente a esta limitação, autores têm proposto a utilização do EVI como alternativa,
que nada mais é do que uma variação do NDVI, aprimorada quanto a correções de
influências atmosféricas e do solo (Huete et al., 2002; Rudorff et al., 2007).
De modo geral, o clima exerce influência direta na dinâmica do meio ambiente
e é dependente das condições de cobertura vegetal (Christofoletti, 1993). O regime
pluviométrico pode alterar o início das fases fenológicas, como o período de crescimento e a distribuição da vegetação. Considerando a importância da vegetação
como um todo, o processo de degradação que a mesma vem sofrendo nos últimos
anos e a diversidade na distribuição, espaço-temporal, da precipitação e vegetação
presentes na Bahia, este estudo tem por objetivo buscar relações sazonais, entre os
índices NDVI e EVI, como também a resposta dos mesmos às precipitações em
regiões homogêneas do Estado.

Área de estudo
O estado da Bahia faz parte dos estados que compõem a região Nordeste do
Brasil, é formado por 417 municípios, com uma população de 15.203.934 habitantes (IBGE, 2016). Faz fronteira ao sul com os estados do Espírito Santos e Minas
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Gerais, a oeste Tocantins e Goiás, ao norte Piauí e Pernambuco, a nordeste Alagoas
e Sergipe e a leste é banhado pelo oceano Atlântico (fig. 1). Possui a maior extensão
litorânea do Brasil, tendo cerca de 900 km banhados pelo oceano Atlântico. O clima tropical predomina em quase toda a Bahia, com temperaturas média variando
entre 22° e 24 °C e índices pluviométricos anuais superiores a 1500 mm no litoral
e inferiores a 1000 mm no interior, com a ocorrência de índices ainda mais baixos
em determinadas regiões específicas, o que caracteriza a semiaridez encontrada em
parte da região do vale do São Francisco (Neves et al., 2004). O relevo é constituído
por planícies, vales, serras e montanhas com altitude entre 800 m e 1200 m (fig. 2a).
O Estado possui uma cobertura vegetal bastante diversificada que vai desde a Caatinga em toda a região norte, depressão do São Francisco e a serra do Espinhaço,
deixando para o Cerrado apenas a parte ocidental e para a região sul e sudeste a
Floresta Atlântica. As demais regiões do estado possuem cobertura vegetal do tipo:
Atividades Agrícolas, Contatos entre tipos de Vegetação, Mata Caducifólia e um
pequeno núcleo de Campos de Altitude (fig. 2b).

Fig. 1 - Localização geográfica do estado da Bahia.
Fig. 1 - Geographical location of the state of Bahia.
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O Estado foi selecionado para o estudo por apresentar grande extensão territorial, fisiografia e bioma diversificado, o que lhe proporciona diferentes regimes
climáticos. No entanto, a grande variabilidade espacial e temporal das chuvas da
Bahia é decorrente da atuação de diferentes sistemas atmosféricos, tais como: a
Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), Sistemas Frontais (SF), Distúrbios Ondulatórios de Leste (DOL),
Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN), brisas marítimas/terrestres e vale/montanha (Reboita et al., 2010; Dourado et al., 2013; Santos, 2016). Vale ressaltar que
estes apresentam grau de intensidade variável, atuando em diferentes épocas do ano,
por serem fortemente influenciados por fenômenos de escala maior, tais como EL
Niño/ La Niña (EN/LN) e anomalias de Temperatura da Superfície do Mar (TSM)
do Atlântico Tropical (Mollion e Bernardo, 2002,).

Dados

Dados de Precipitação

Utilizou-se dados de totais médios de precipitação mensal para o período de
2001-2015 (período comum de observações entre as variáveis em estudo) provenientes de 102 estações/postos pluviométricos distribuídas ao longo do estado da
Bahia. Os mesmos foram obtidos da Agência Nacional das Águas (ANA) disponíveis no site HidroWeb.

Dados de NDVI e EVI

As imagens mensais de NDVI e EVI foram extraídas a partir do sensor MODIS/Terra, especificamente o produto MOD13A3, com resolução espacial de 1 km,
para o período de janeiro de 2001 a dezembro de 2015, obtidas através do site
REVERB/ECHO. Tais produtos encontram-se arranjados em mosaicos denomina142

a)

b)

Fig. 2 - Relevo e espacialização das estações/postos pluviométricos para o estado da Bahia (a)
(Fonte: Miranda 2005, adaptado pelo autor), Mapa da vegetação do estado da Bahia (b)
(Fonte: IBGE, 1992, adaptado pelo autor).
Fig. 2 - Relief and spatial siting of rain stations for the state of Bahia (a) (Source: Miranda
2005, adapted by the author), Map of the vegetation in the state of Bahia (b) (Source: IBGE,
1992, adapted by the author).
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dos “tiles”. O estado da Bahia devido a sua grande extensão territorial encontra-se
localizado nos tiles h13v09, h13v10, h14v09, h14v10.

Metodologia

Índices de Vegetação NDVI e EVI

Segundo Huete et al. (2002), os índices de vegetação são estabelecidos a designar as propriedades da vegetação e conceder comparações espaciais e temporais
confiáveis da atividade fotossintética terrestre e variações na estrutura da copa, além
de proporcionar o monitoramento das variações sazonais, interanuais fenológica
e parâmetros biofísicos da vegetação a longo prazo. Dentre os muitos índices de
vegetação existentes o NDVI e o EVI podem ser relacionados como uns dos mais
utilizados atualmente para estudar o vigor da vegetação. Ambos podem ser obtidos
a partir de produtos do sensor MODIS/Terra.
O NDVI reflete a intensidade do estresse hídrico, podendo variar de -1 a 1, seu
cálculo é determinado a partir da proporção entre as refletâncias do canal visível e
infravermelho próximo expressado por:
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 =

(𝐼𝐼𝐼𝐼 − 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉)
(𝐼𝐼𝐼𝐼 + 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉)

em que: IV e VIS são as medidas da refletância nas bandas espectrais do infravermelho próximo (0,725 – 1,10 μm) e do visível (0,58 – 0,68 μm).
(𝐼𝐼𝐼𝐼 − 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉)

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼
=
Embora extremamente útil na
estimativa
parâmetros biofísicos da vegetação, o
(𝐼𝐼𝐼𝐼 de
+ 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉)
𝜌𝜌 − 𝜌𝜌
𝐿𝐿 + 𝜌𝜌𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 + 𝐶𝐶1 𝜌𝜌𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 − 𝐶𝐶2 𝜌𝜌𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉
NDVI apresenta problemas
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 =de𝐺𝐺 saturação em áreas densamente vegetadas (Ferreira et

al., 2008). Frente a esta limitação, autores têm proposto a utilização de outros índices
como alternativa, a exemplo do EVI. O cálculo do EVI é dado pela equação abaixo:
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝐺𝐺

𝜌𝜌𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 − 𝜌𝜌𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉
𝐿𝐿 + 𝜌𝜌𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 + 𝐶𝐶1 𝜌𝜌𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 − 𝐶𝐶2 𝜌𝜌𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

em que: G = fator de ganho (2,5); = reflectância no infravermelho próximo;
= reflectância no vermelho; = reflectância no azul; C1 = coeficiente de ajuste para
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efeito de aerossóis da atmosfera para a banda do vermelho (6); C2 = coeficiente de
ajuste para efeito de aerossóis da atmosfera para a banda do azul (7,5); L = fator de
correção para a interferência do solo. Portanto, a introdução do espectro do azul na
equação original, somada as constantes desenvolvidas, tornou o índice sensível à
discriminação de variações estruturais na vegetação de áreas densamente vegetadas
(Huete et al., 2002). Teoricamente esse índice varia de 0 (referente à vegetação sem
folha ou solo exposto) a 1,0 (relativo à vegetação com folhas, sem restrições hídricas
e na plenitude de suas funções metabólicas e fisiológicas).

Análise Multivariada

De um modo geral, a análise multivariada consiste em métodos estatísticos que
analisam simultaneamente múltiplas medidas em cada indivíduo ou objeto sob investigação. A análise de componentes principais (ACP), desenvolvida por Karl Pearson (1901), consiste essencialmente em reescrever as coordenadas de uma amostra
em um novo sistema de eixo mais conveniente para a análise dos dados. Ou seja, reduzir a complexidade existente nos dados e ao mesmo tempo o número de variáveis
que necessariamente devam ser consideradas. Esta técnica tem sido aplicada com
frequência a séries de variáveis meteorológicas, para identificar e classificar padrões
espaciais e temporais, a fim de interpretar fenômenos de interesse de maneira mais
clara e simplificada (Araújo, 2005; Gong e Richman, 1995, Wilks, 2006,). Para a
determinação das componentes principais, faz-se necessário calcular a matriz de
variância-covariância () ou a matriz de correlação (R), encontrar os autovalores e os
autovetores e finalmente calcular as Componentes Principais a partir da combinação linear dos autovetores e as variáveis originais normalizadas. As regiões homogêneas foram determinadas a partir dos principais fatores comuns espaciais mais significativos. Utilizou-se o método de agrupamento hierárquico proposto por Ward
(1963) por apresentar melhor coerência espacial do regime de chuvas na região.
A partir da análise conjunta entre os índices de vegetação e a precipitação obteve-se a resposta dos diferentes tipos de vegetação às precipitações. As imagens foram
georreferenciadas com informações de NDVI, EVI e precipitação para a mesma
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posição geográfica (latitude e longitude). Montou-se uma matriz M (p x q), onde
as p linhas correspondem as 104 estações-postos/pontos de NDVI e EVI e as q
colunas correspondem às 24 variáveis, ou seja, 12 médias mensais da precipitação e
12 médias de NDVI e EVI para o período de 2001-2015.

Resultados e Discussão
A seguir são apresentados e discutidos a análise conjunta dos principais fatores comuns do EVI, NDVI e variabilidades mensais da precipitação no estado da
Bahia. A análise teve como objetivo fazer uma partição simultânea das estações com
os índices de vegetação em regiões homogêneas no bioma da região.

Regiões Homogêneas da Precipitação e EVI

Foram retidas as três primeiras Componentes da precipitação e EVI que explicaram 89,43 % da variância total dos dados. O primeiro fator comum que explica
39,34 % da variância de EVI e precipitação tem correlações positivas com a precipitação superior a 0,8 (r > 0,8) de abril a setembro, e maiores que 0,6 (r > 0,6) com
o EVI de maio a outubro (fig. 3). O padrão espacial associado a este fator apresenta
contribuições positivas superiores a 1 na faixa litorânea leste e negativas inferiores a
-1 em direção ao oeste da Bahia e vale do São Franciscano (fig. 4a). Para este fator o
EVI apresenta, defasagem de 1 mês em relação à precipitação.
O segundo fator comum que explica 30,81 % da variância total, está correlacionado com o EVI (r > 0,6) de janeiro a maio e de setembro a dezembro. Já com a
precipitação este fator apresenta baixas correlações nos meses de outubro a janeiro
(fig. 3). A configuração espacial associada a este fator apresenta valores positivos
estendendo-se de parte da região Oeste ao sul da Bahia, com contribuições mais
elevadas superiores a 1 no sudeste do Estado. Nas demais regiões as contribuições
são negativas inferiores a -0,5 o que indica período de pouca chuva e de menor
índice (fig. 4b). A distribuição deste fator evidencia o regime de chuvas regulares no
146

sul e sudeste da Bahia, que possivelmente podem ser influenciadas pela atuação de
sistemas frontais e ZCAS (Braga, 2000; Costa 2016; Santos, 2016).
O terceiro fator comum que explica 19,29 % da variância total da série de dados
está fortemente correlacionado com a precipitação (r > 0,8) durante os meses de
novembro a março. Entretanto, observa-se que este fator possui baixas correlações
(r < 0,3) com o EVI nos meses de dezembro a abril (fig. 3). O padrão espacial deste
terceiro fator apresenta altas contribuições superiores a 1 no extremo oeste baiano,
as contribuições negativas inferiores a -1 são observadas no norte e nordeste do
Estado (fig. 4c). Este fator evidencia as chuvas ocorridas nos meses de novembro a
março, que segundo Reboita et al. (2010) às precipitações neste período na referida
região podem estar associadas com a atuação da ZCIT, ZCAS, VCAN e SF.
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Fig. 3 - Cargas fatoriais rotacionadas (correlações) para os três primeiros fatores comuns
temporais, que explicam 89,43 % da variância conjunta de EVI e precipitação no estado da
Bahia (2001-2015).
Fig. 3 - Rotated factor loadings (correlations) for the first three common temporal factors, which explain 89.43 % of the joint variance of EVI and precipitation in the state of Bahia (2001-2015).

Através do método de agrupamento de Ward o estado da Bahia foi subdivido
em seis regiões homogêneas (RH) de EVI e precipitação (fig. 5).
As Regiões Homogêneas RH1, RH4 e RH6 estão situadas no litoral do Estado,
porém com regimes pluviométricos distintos, ou seja, na RH1 e RH4 as maiores
precipitações ocorrem em média de abril a agosto, enquanto que na RH6 de no-
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Fig. 4 - (a, b, c). Padrões espaciais para os três primeiros fatores comuns rotacionados (escores) do EVI e da precipitação no estado da Bahia (2001-2015).
Fig. 4 - (a, b, c). Spatial patterns for the first three rotational common factors (scores) of EVI
and precipitation in the state of Bahia (2001-2015).

Fig. 5 - Regiões homogêneas da
resposta do EVI à precipitação, para
o estado da Bahia no período de
2001-2015.
Fig. 5 - Homogeneous regions of the
EVI response to precipitation, for the
state of Bahia in the period
2001-2015.
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vembro a junho. Nas referidas regiões as chuvas são mais regulares e predomina a
cobertura vegetal Floresta Atlântica isto é, solo umedecido e vegetação em pleno
vigor o ano inteiro, mesmo quando ocorre diminuição da precipitação. A RH2
está localizada na porção central estendendo-se do Norte até o Sul do Estado, os
maiores índices pluviométricos nessa região ocorrem de novembro a março, a vegetação predominante é do tipo caatinga, embora sejam encontrados outros tipos
de vegetação tais como: Mata Caducifólia, Floresta Atlântica, Campos de Altitude
e Contatos entre tipos de Vegetação. A RH3 compreende o extremo oeste baiano,
apresenta cobertura vegetal do tipo Cerrado, Mata Caducifólia e Contatos entre
tipos de Vegetação e a RH5 compreende o centro norte baiano, destaca-se por
apresentar os menores índices pluviométricos do estado, possui cobertura vegetal
do tipo Caatinga, além de Atividades Agrícolas e Mata Caducifólia (perdem suas
folhas durante a estiagem).
A Tabela I apresenta uma síntese dos totais médios mensais da precipitação e
EVI médio para as seis RH de EVI e precipitação, A análise quantitativa dos dados
indica uma forte dependência do EVI com as variações da precipitação, à medida
que a precipitação decresce ao longo dos meses o EVI também decresce em função
da cobertura ao estresse hídrico. Pode-se observar que para as regiões onde as chuvas são mais regulares nem sempre os índices mais elevados se verificam no mês de
maior chuva, ou seja, para um certo limite de precipitação a resposta da vegetação é
mais lenta a exemplo das RH1 e RH6 que tem valores máximos de EVI dois meses
após o valor máximo da precipitação. Para a caatinga (RH5) a resposta do EVI
ocorre com defasagem de um mês após os máximos de precipitação. De modo geral,
o crescimento mensal do EVI retrata a sazonalidade na fenologia da vegetação nas
diferentes regiões, o aumento do índice com a precipitação corresponde ao início
fenológico da mesma.
A análise comparativa das seis regiões homogêneas mostra que eventualmente
a resposta da vegetação (EVI) às precipitações ocorre no mesmo mês, ou com
defasagem de 1 a 2 meses (Tabela I). Esses resultados concorda em parte com
resultados obtidos por Braga et al. (2006) quando fez uso de dados do AVHRR/
NOAA para avaliar a fração de vegetação no litoral do estado da Bahia no período
de 1981-2000.
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Tabela I - Totais médios mensais da precipitação e médias mensais do EVI para cada
região Homogênea no estado da Bahia.
Table I - Monthly average precipitation totals and monthly EVI averages for each homogeneous
region in the state of Bahia.
Regiões
Período

RH1
PRP

EVI

RH2
PRP

RH3
EVI

PRP

RH4
EVI

PRP

RH5
EVI

PRP

RH6
EVI

PRP

EVI
0,58

Jan

79,30

0,35

92,42

0,38

128,74

0,49

120,85

0,36

69,12

0,37

107,26

Fev

82,32

0,36

90,75

0,38

111,03

0,49

133,72

0,36

71,56

0,38

103,74

0,55

Mar

85,52

0,39

109,23

0,39

134,32

0,48

156,93

0,41

63,09

0,39

127,31

0,55

Abr

152,50

0,42

86,65

0,36

67,93

0,44

223,94

0,45

60,20

0,39

120,71

0,54

Mai

196,47

0,46

40,86

0,33

14,58

0,37

211,22

0,48

41,29

0,38

83,44

0,53

Jun

173,72

0,46

40,59

0,30

2,34

0,30

242,57

0,49

40,50

0,35

103,57

0,53

Jul

153,62

0,47

33,40

0,27

0,25

0,25

218,09

0,48

35,06

0,32

94,36

0,53

Ago

106,81

0,43

29,97

0,24

0,97

0,22

158,52

0,45

24,77

0,27

81,18

0,52

Set

82,90

0,37

24,54

0,23

9,25

0,21

132,20

0,40

15,34

0,24

56,64

0,53

Out

73,88

0,37

52,39

0,25

56,63

0,23

96,05

0,38

30,08

0,25

91,25

0,53

Nov

67,88

0,34

107,61

0,31

153,99

0,35

91,47

0,36

54,94

0,30

134,88

0,56

Dez

46,63

0,33

106,88

0,36

161,70

0,45

83,68

0,33

67,85

0,33

110,91

0,56

Resposta

2 Meses

Coincide c/ a
maior chuva

1 Mês

Coincide c/ a
maior chuva

1 Mês

2 Meses

Regiões Homogêneas de Precipitação e NDVI
A seguir é analisada e discutida a variabilidade do NDVI em relação à precipitação. A
aplicação da ACP aos escores espacial e temporal do NDVI e precipitação mensal, resultou
na retenção dos três primeiros fatores comuns que explicaram aproximadamente 90 %
da variância total dos dados (fig. 6). O primeiro fator comum obtido da análise conjunta entre as variáveis explicou 36,83 %, da variância total. A análise temporal deste fator
mostra que às maiores correlações da precipitação r > 0,8 se verificam nos meses de abril a
setembro e para o NDVI r > 0,6 de junho a outubro. As maiores contribuições positivas
associadas a este fator encontram-se na faixa litorânea leste e contribuições negativas inferiores a -1 no oeste da Bahia e Vale do São Francisco (fig. 7a). Tanto para o EVI como para
o NDVI o comportamento da vegetação segue o mesmo padrão, delimitando o setor leste,
onde possivelmente as chuvas sofrem influências de sistemas meteorológicos, como DOL,
brisas, ondas de leste, dentre outros (Molion e Bernardo, 2002; Santos, 2016).
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Fig. 6 - Cargas fatoriais rotacionadas (correlações) para os três primeiros fatores comuns
temporais, que explicam 89,78 % da variância conjunta do NDVI e da precipitação no
estado da Bahia (2001-2015).
Fig. 6 - Rotated factor loadings (correlations) for the first three common temporal factors, which explain
89.78 % of the combined NDVI and precipitation variance in the state of Bahia (2001-2015).

O segundo fator comum que explica 32,46 % da variância total apresenta altas
correlações, r > 0,6 com o NDVI praticamente o ano inteiro de janeiro a junho e setembro a dezembro. Para a precipitação as correlações são insignificantes. O padrão
espacial do segundo fator apresenta valores positivos estendendo-se do oeste ao sul
do Estado, com as maiores contribuições superiores a 1 centradas ao sul. Contribuições negativas inferiores a -1 são observadas no norte e nordeste indicando período
de pouca chuva e de menor índice (fig. 7b). Este padrão mostra que apesar da pouca
correlação com a chuva não houve mudanças significativas na fenologia da vegetação do sul da Bahia onde predomina a vegetação Floresta Atlântica.
O terceiro fator comum, que explica 20,5 % da variância tem altas correlações
com a precipitação (r > 0,8) de novembro a março. Porém este fator possui baixas
correlações com o NDVI (r < 0,4) nos meses de novembro a abril e correlações
insignificantes nos demais meses. A configuração espacial do terceiro fator mostra
contribuições positivas nas regiões oeste e sul da Bahia, apresentando altas contribuições superiores a 1 centradas no extremo oeste baiano (fig. 7c). Este fator
evidencia as chuvas ocorridas nos meses de novembro a março.
Para a determinação das regiões homogêneas de precipitação e NDVI, utilizou-se
a mesma metodologia aplicada para a análise do EVI, ou seja, o método de Ward
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Fig. 7 - (a, b, c). Padrões espaciais para os três primeiros fatores comuns rotacionados (escores) do NDVI e da precipitação no estado da Bahia.
Fig. 7 - (a, b, c). Spatial patterns for the first three rotational common factors (scores) of
the NDVI and precipitation in the state of Bahia.

(1963), pois o mesmo apresentou resultados condizentes com o regime pluviométrico da Bahia. O Estado foi classificado em 6 sub-regiões em relação a variabilidade
mensal da precipitação e NDVI (fig. 8).
As RH1, RH2 e RH6 apresentam características semelhantes, sendo RH1 e RH6,
localizadas no litoral da Bahia, estendendo-se do norte até o sul, e a RH2 paralela ao
litoral sul com um pequeno núcleo inserido na região central. Estas regiões possuem
chuvas regulares e cobertura vegetal predominante do tipo Floresta Atlântica e Mata
Caducifólia. As chuvas regulares e o tipo de vegetação predominante faz com que as
regiões apresentem solo umedecido e vegetação verde o ano inteiro, como já discutido
anteriormente para o caso do EVI. A RH3 compreende grande parte do extremo
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Fig. 8 - Regiões homogêneas da
resposta do NDVI à precipitação,
para o estado da Bahia no período
de 2001-2015.
Fig. 8 - Homogeneous regions of the
NDVI response to precipitation, for
the state of Bahia in the period
2001-2015.

oeste, noroeste e sudoeste baiano. O bioma da região é formado por vegetação do
tipo Mata Caducifólia, Contatos entre tipos de Vegetação, Caatinga e o Cerrado predominando. A RH4 situa-se no extremo Norte até a região central, tem vegetação
característica predominante do tipo Caatinga, esse tipo de vegetação responde rapidamente as precipitações, porém a região apresenta outros tipos de vegetação como:
Mata Caducifólia, Atividades Agrícolas e Contatos entre tipos de Vegetação, o que
pode mascarar a cobertura Caatinga e a RH5 compreende as regiões Norte e Nordeste, apresenta os menores índices pluviométricos do Estado, nesta região predomina a
cobertura Caatinga, além de Atividades Agrícola e a Mata Caducifólia.
A Tabela II apresenta os totais médios mensais de precipitação e NDVI médio
para cada RH. A análise quantitativa conjunta dos dados indica uma forte dependência do NDVI com as variações da precipitação, à medida que a precipitação
cresce ao longo dos meses do ano, os valores de NDVI aumentam. Nas regiões onde
as chuvas são mais regulares, solo com bastante umidade, o NDVI permanece quase
constante durante vários meses, ou seja, para um certo limite de precipitação a resposta da vegetação é mais lenta a exemplo da RH6 (situada no litoral sul) que tem
valores máximos de NDVI (0,84) cinco meses após o valor máximo da precipitação
(129,66). O crescimento/ diminuição do NDVI com a precipitação deixa claro o
início e o fim do ciclo fenológico da vegetação, ou seja, os eventos periódicos da
vida da planta em função da sua reação às condições do ambiente.
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A comparação dos valores médios dos índices de vegetação em relação à precipitação, apresenta uma defasagem de 1 a 2 meses para o EVI (Tabela I) e de 1
a 5 meses para o NDVI (Tabela II), isto pode estar relacionado ao fato do EVI
apresentar em sua fórmula fatores de correção atmosférica (aerossóis), promovendo
a redução das influências atmosféricas e do solo sobre a resposta do dossel vegetativo
(Justice et al., 1998), dessa forma otimiza o sinal da vegetação, principalmente em
áreas de biomassa mais densa. Segundo Huete et al. (2002) o EVI melhora algumas
respostas do NDVI, por ser mais sensível as variações estruturais e arquitetônicas
do dossel de fitofisionomias com maior densidade de biomassa, além da redução de
influências atmosféricas e do solo.
A análise quantitativa conjunta dos padrões mensais do EVI e NDVI em relação
às precipitações indica uma forte dependência dos índices, com o regime pluviométrico em cada região. A evolução ou diminuição dos índices com as chuvas deixa
claro o início e o fim do ciclo fenológico da vegetação. Para ambos os índices à
medida que as chuvas vão diminuindo durante os meses do ano, os valores do EVI
e NDVI decrescem em função da resposta da cobertura ao estresse hídrico.
Tabela II - Totais médios mensais da precipitação e médias mensais do NDVI para cada
região Homogênea do estado da Bahia.
Table II - Monthly average totals of the precipitation and monthly NDVI averages for each
homogeneous region of the state of Bahia.
Regiões

RH1

RH2

RH3

RH4

RH5

RH6

Período

PRP

NDVI

PRP

NDVI

PRP

NDVI

PRP

NDVI

PRP

NDVI

PRP

Jan

94,14

0,52

108,70

0,71

118,36

0,71

75,03

0,62

60,94

0,43

95,14

NDVI
0,80

Fev

100,68

0,52

111,08

0,68

103,52

0,70

76,74

0,63

65,55

0,46

89,23

0,81

Mar

111,02

0,57

133,27

0,73

125,33

0,70

70,85

0,65

55,08

0,47

119,89

0,82

Abr

178,01

0,61

123,59

0,74

68,81

0,70

62,17

0,67

56,53

0,48

113,18

0,84

Mai

201,74

0,68

77,89

0,73

15,58

0,63

33,31

0,68

48,75

0,50

78,15

0,83

Jun

198,31

0,72

96,15

0,73

4,83

0,54

31,06

0,66

47,33

0,51

92,56

0,83

Jul

176,64

0,73

83,23

0,71

2,48

0,46

26,98

0,63

41,64

0,50

82,74

0,83

Ago

125,28

0,71

73,71

0,68

3,70

0,40

20,86

0,57

27,77

0,44

68,21

0,82

Set

100,50

0,65

55,47

0,63

8,62

0,36

12,52

0,51

17,44

0,36

50,98

0,81

Out

81,80

0,57

92,70

0,57

50,24

0,37

30,70

0,45

26,87

0,32

79,28

0,78

Nov

76,31

0,54

134,78

0,62

138,27

0,52

64,67

0,48

43,09

0,35

129,66

0,76

Dez

59,86

0,53

121,84

0,69

144,39

0,66

77,04

0,57

57,41

0,39

101,91

0,79

Resposta
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2 Meses

5 Meses

1 Mês

5 Meses

4 Meses

5 Meses

Os resultados encontrados nesta pesquisa, corroboram com os obtidos por
Formigoni et al., 2011 que avaliaram o comportamento temporal do EVI em
diferentes tipos de vegetação existentes no Nordeste Brasileiro. Os autores observaram que os dados de EVI foram sensíveis aos diferentes tipos de cobertura. A
vegetação do tipo Amazônia apresentou menor variação multitemporal dos valores de EVI já à vegetação do tipo Caatinga apresentou maior variação. Enquanto
que Galina et al. (2014) realizaram um estudo com o intuito de estabelecer uma
análise comparativa entre os produtos EVI e IVDN e o crescimento das áreas destinadas à agricultura no estado de Sergipe. Os autores verificaram que os menores
valores obtidos pelos índices de vegetação analisados foram referentes à época
de estiagem, quando o solo encontra-se exposto. Eles concluíram que o vigor da
biomassa da vegetação é fortemente influenciado pela variabilidade espacial da
distribuição da precipitação pluvial.
Assim como aqueles obtidos por Costa et al., 2017 que analisaram a dinâmica
da variabilidade do EVI, dos diversos biomas presentes no estado da Bahia, através da Transformada de Ondeletas (TO). Os autores observaram que o padrão
fenológico da vegetação é condizente com o regime de chuvas e tipo de cobertura
das regiões. Ou seja, Eles identificaram que nos anos onde ocorreram índices
mais elevados de EVI houve associação aos maiores índices pluviométricos, nas
diferentes regiões.

Conclusão
A metodologia aplicada aos dados de EVI, NDVI obtidos do sensor MODIS/Terra e precipitações observadas no estado da Bahia, possibilitou as seguintes conclusões:
As correlações obtidas nas análises temporais para as diferentes regiões homogêneas indicam que a resposta da vegetação está diretamente relacionada às precipitações.
O tempo de resposta do EVI e NDVI em relação às máximas precipitações são
variantes, ou seja, para o EVI a defasagem foi de 1 a 2 meses e para o NDVI de 1 a
5 meses dependendo do tipo de vegetação. Para as regiões onde as chuvas são mais
regulares e a cobertura vegetal é do tipo floresta, a resposta é mais lenta, devido
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à umidade presente no solo e porte da vegetação, permanecendo em pleno vigor
por vários meses, atingindo o máximo quando a precipitação começa a diminuir
(Tabelas I e II).
De modo geral ambos os índices apresentaram resultados semelhantes, porém vale
ressaltar que possivelmente o EVI apresenta melhor resposta que o NDVI, devido ao
fato do mesmo levar em consideração a correção atmosférica, que otimiza o sinal da
vegetação, principalmente em áreas de cobertura mais densa, o que pode estar relacionado a variação do tempo de resposta obtido entre os índices na região estudada.
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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

173

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.
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Resumo: As inundações caracterizam-se como eventos naturais mas que podem
ser intensificadas por causas antrópicas, em especial nas áreas urbanas.
Assim, notamos que as inundações urbanas são reflexos tanto da
dinâmica da natureza como das ações antrópicas. Na Amazônia, o
processo de ocupação e urbanização das cidades começou a partir dos
rios, sendo a cidade de Abaetetuba-PA um exemplo desse processo,
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pois originou-se às margens dos rios Maratauíra e Abaeté. Assim, o
presente estudo visa mapear as áreas de inundação que ocorrem nos
bairros de Abaetetuba que limitam com os rios citados. A partir de
dados e técnicas de geotecnologias, trabalhos de campo, entrevistas e
análises participativas com a comunidade local foi possível identificar e
delimitar as áreas de inundação nos bairros analisados. Assim, tanto o
uso das geotecnologias como a participação da população mostraram-se eficazes no mapeamento das inundações, sendo que mapeamentos
de fenômenos dessa natureza são importantes ao contribuírem para
a gestão de riscos e prevenção de desastres naturais no Brasil.
Palavras‑chave: Inundação, Abaetetuba, geotecnologias, análise participativa, Amazônia.

Abstract: Floods are characterized as natural events but can be intensified by
anthropic causes, especially in urban areas. Thus, we note that urban
floods are a reflection of both the dynamics of nature and human
actions. In the Amazon, the process of occupation and urbanization
began from the rivers. The city of Abaetetuba-PA is an example of
this process, since it developed on the banks of the Maratauíra and
Abaeté rivers. Thus, the present study aims to map the areas where
flooding occurs in those districts of Abaetetuba whose boundaries
are formed by the rivers mentioned. Based on geotechnology data
and techniques, fieldwork, interviews and participatory analysis
with the local community, it was possible to identify and delimit
the flood areas in the neighborhoods analyzed. Thus, both the use
of geotechnologies and the participation of the local population
have proved effective in flood mapping, and the mapping of such
phenomena makes an important contribution to risk management
and the prevention of natural disasters in Brazil.
Keywords: Flood, Abaetetuba, geotechnologies, participatory analysis, Amazon.
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Introdução
De modo geral, as inundações caracterizam-se como consequência de eventos
naturais (precipitação elevada, influência de marés, entre outros). No entanto, em
especial nas áreas urbanas, os eventos de inundação podem ser intensificados por
ações antrópicas (ocupação urbana nas margens dos rios; urbanização mal planejada; assoreamento dos rios, etc.). Dessa forma, notamos que as inundações urbanas
são reflexos tanto da dinâmica da natureza como das ações humanas. Nessa pespectiva destaca-sse que a concentração da população nas cidades, “especialmente nos
países em desenvolvimento”, traz como consequências “diversos problemas ambientais,
particularmente através da ocupação de áreas de risco” ( S. Monteiro, et al., 2017).
Para entender tal problemática, é de suma importância conceituar o que entendemos por inundação, a qual é o “[…] processo de extravasamento das águas
do canal de drenagem para as áreas marginais (planície de inundação, várzea ou
leito maior do rio) quando a enchente atinge cota acima do nível máximo da calha
principal do rio”. (BRASIL, 2007, p. 91). “As cheias e as consequentes inundações
são consideradas um dos riscos naturais com maiores impactos societais”, assim esses
eventos de cheia tornam-se recorrentes nas baicias hidrográficas estando associados a processos de precipitação e morfometria da bacia. Porém, os autores observam que existe a falta de registros hidrométricos de caudais em pequenas bacias
(J. Pardal, et al., 2016, p.16).
"[...] Cheias, ou enchentes, são um fenômeno hidrológico que ocorrem quando as águas extravassa o leito menor dos cursos d’água e inundações são um fenômeno geomórfológico característico das áreas marginais atingidas pelas águas das
cheias. Ao extravasarem o canal dos rios, as cheias formam, ao longo do tempo,
as planicies de inundações" (V. Custódio, 2002, p.7).
Deste modo, percebemos que a inundação é um evento que possui repetitividade, pois está ligada à dinâmica hidrológica dos cursos d’água, e espacialidade
presumível, já que ocorrerá nas áreas marginais dos canais de drenagem. Contudo,
tal fenômeno ainda ocasiona perdas econômicas e grandes problemas para a popu183

lação nas áreas em que ocorre, o que justifica sua análise e tentativas de prevê-lo.
Enquanto os alagamentos são caracterizadas pelo acúmulo de águas nas áreas urbanas, devido a precipitações pluviométricas, em decorrência da falha nos sistemas
de drenagem, podendo apresentar uma relação com processos de natureza fluvial
(MIN.CIDADES/IPT, 2007).
Um dos aspectos humanos que tem grande relação com o fenômeno das inundações é o processo de urbanização, já que o mesmo provoca grandes modificações
no ambiente e na dinâmica do ciclo hidrológico, principalmente nos processos de
infiltração e escoamento superficial. O processo de urbanização apresenta dois aspectos importantes que interferem no escoamento das águas pluviais: a impermeabilização do solo e a canalização dos canais de drenagem (A. Campana; M. Tucci,
1994). Os autores ressaltam que estes aspectos provocam alterações no ciclo hidrológico (aumento do pico de vazão de cheia do rio, antecipação do tempo de vazão
máxima e aumento do escoamento superficial), o que favorecerá e/ou intensificará
os eventos de inundação. Os estudos sobre este tema tem demonstrado que existe
um impacto da urbanização no escomamento potencial nos pequenos lençóis de
água. Assim, as alterações hidrológicas que são consequências da urbanização apresentam proporções de “90 a 100 % de escoamento superficial para 0 % a 10 % de
infiltração”, com elevados picos de escoamento em intervalos de tempo pequenos
(L. Sá; H. Venâncio, 2011, p.280).
A preocupação com a ocorrência das inundações e demais desastres naturais
provocou a promulgação da Lei Federal 12.608/2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil visando identificar e avaliar as áreas de suscetibilidade a desastres naturais, em especial a movimentos de massa e inundação. A
partir da referida lei, foram realizados mapeamentos e cartas de suscetibilidade para
279 municípios do Brasil até Abril de 2015, sob a coordenação da Companhia de
Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM (S. Silva; O, Bitar, 2015).
Além dos trabalhos da CPRM, temos as análises sobre inundação realizadas
por E. Andrade, et al. (2012); M. Momo et al. (2015); O. Silva Junior (2010) e V.
Santos (2016), que fizeram uso de dados e técnicas de geoprocessamento e sensoriamento remoto para mapear e gerar as áreas de inundação de suas áreas de estudo.
Vale ressaltar que dos trabalhos listados, apenas o trabalho de (O. Silva Junior,
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2010) faz uso de cartografia participativa como contribuição ao mapeamento de
inundação, o que revela que tal técnica é pouco usada em trabalhos de mapeamento
de inundação pelo Brasil.
Assim, o presente estudo visa identificar e mapear as áreas de inundação que
ocorrem nos bairros centrais da cidade de Abaetetuba-PA, por meio de dados e
técnicas de geoprocessamento e sensoriamento remoto, aliados às contribuições das
análises participativas feitas pela comunidade da área de estudo.

Área de Estudo e Procedimentos Metodológicos

Caracterização da Área de Estudo

A área de estudo corresponde aos bairros do Algodoal, Centro, São João e São
José da cidade de Abaetetuba-PA. Os referidos bairros fazem limite com o rio Maratauíra e o rio Abaeté e, desse modo, são os bairros que mais sofrem os impactos
dos eventos de inundação na cidade de Abaetetuba.
O município de Abaetetuba pertence à Mesorregião do Nordeste Paraense, a
mesorregião de mais antiga colonização do Pará, e tem sua ocupação urbana iniciada em meados do século XVIII às margens dos citados rios, onde fica localizada
a área de estudo e onde se concentra, atualmente, 38 % da população da cidade.
De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a cidade
apresenta duas unidades geomorfológicas, as planícies aluviais e os amplos tabuleiros
pediplanados com cotas que variam entre 5 e 20 metros, conforme Mapa abaixo (fig. 1).
No que diz respeito às características climáticas, a área de estudo está inserida na zona climática equatorial quente super-úmida subseca (E. Nimer, 1979), a
qual possui como principal característica a frequência diária de chuvas controladas,
predominantemente, pela zona de convergência intertropical. A pluviosidade da
região de Abaetetuba é caracterizada por um período chuvoso que se inicia no mês
de dezembro e finaliza em abril, sendo fevereiro e março os meses mais chuvosos.
Tomando como referência a estação meteorológica de Belém, a taxa de precipitação
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Fig. 1 - Localização da Área de Estudo e das Unidades Geomorfológicas: 1) Área de Estudo; 2)
Limite da Cidade de Abaetetuba; 3) Rede Hidrográfica (Fonte dos dados cartográficos: IBGE).
Fig. 1 - Location of the Study Area and Geomorphological Units: 1) Study Area; 2) City Limit
of Abaetetuba; 3) Hydrographical Network (Source of the cartographic data: IBGE).

acumulada anual é de 2921,7 mm e a temperatura média, é de 25,9 ºC, sendo que
a temperatura mínima é de 22,1 ºC e a máxima de 31,5 ºC (A. Ramos; L. Santos;
L. Fortes, 2009).
As cidades da Amazônia possuem particularidades referentes à paisagem que
simbolizam o modo de vida da sua população como, por exemplo, a preferência
em estabelecer-se próximo aos cursos fluviais. O. Silva Junior; C. Slafsztein (2013)
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ressaltam que historicamente estas cidades foram se desenvolvendo ao longo das
margens dos rios devido a necessidades de deslocamento da população e do escoamento da produção.
A questão preocupante em relação a este tipo de ocupação é que, em determinados locais da planície de inundação, a dinâmica hidrológica dos rios, com pulsos
de cheias e vazantes, aliada aos períodos de altas precipitações, com médias mensais
de 360,3 mm (A. Ramos; L. Santos; L. Fortes, 2009), podem deixar as populações
vulneráveis a processos de inundações sazonais (E. Ribeiro, 2017). Neste sentido,
destacamos a paisagem como uma categoria geográfica importante, podendo ser
muito utilizada “para compreender os problemas relacionados à ocupação indevida de
áreas de risco natural, marcadas por degradação ambiental e vulnerabilidade social”( E.
Ribeiro, et. al., 2018, p,5)
Além disso, deve-se considerar que o processo de urbanização gera a impermeabilização do solo e proporciona o aumento de problemas referentes às inundações
e a contaminação da população pelas doenças de veiculação hídrica (F. Santos; E.
Rocha, 2013).
Nesta questão do processo de urbanização ligado a eventos de inundação e
demais eventos caracterizados como desastres naturais, a cidade de Abaetetuba
se revela como um exemplo a ser estudado segundo tal lógica, pois a partir da
ocupação/urbanização de sua planície de inundação e com o aterramento da
mesma por materiais orgânicos e inorgânicos de baixa resistência (sementes,
serragens, resíduos sólidos urbanos, etc.), principalmente na faixa de contato
solo-rio (orla), há a ocorrência e intensificação de eventos de inundação e de
colapso dos solos em partes dos bairros que limitam com os rios Maratauíra
e Abaeté (fig. 2). Vale ressaltar que, esse tipo de urbanização/ocupação urbana pouco planejada, somada à ocorrência de solos antropizados, considerados
por A. Peloggia (1996) como catastróficos, já resultaram em quatro eventos
de colapso do solos nas margens do rio Maratauíra, sendo dois eventos que
ocorreram no bairro do centro no início e final da década de 1980, um evento
ocorrido no bairro são josé no ano de 1998 e outro evento ocorrido no bairro
são joão no ano de 2014, conforme relatos dos moradores mais antigos dos
bairros analisados.
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Fig. 2 - Localização dos Eventos de Inundação e Colapso do Solo: 1) Área de Estudo;
2) Limite da Cidade de Abaetetuba (Fonte dos dados cartográficos: IBGE).
Fig. 2 - Location of Flood Events and Soil Collapse: 1) Study Area; 2) City Limit of
Abaetetuba (Source of the cartographic data: IBGE).

Procedimentos Metodológicos

A análise e mapeamento dos locais de inundação que ocorrem na área de estudo
foram produzidos seguindo a metodologia já utilizada por O. Silva Junior (2010),
sendo que os passos metodológicos foram:
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a)

Caracterização física da área de estudo: análise e interpretaçao da geomorfologia da cidade baseada no mapeamento geomorfológico do IBGE
(2009) para a Amazônia Brasileira realizada na escala de 1:250.000;

b)

Modelagem da Superfície da Área de Estudo: A partir de um Modelo Digital de Elevação (MDE), obtido de imagens do Radar de Abertura Sintética
(SAR) PALSAR (Phased Array type L-band Synthetic Aperture Radar),
foram geradas curvas de nível e mapa hipsométrico para representar as diferenças de altitude da área de estudo e, assim, identificar as menores cotas
altimétricas que seriam áreas suscetíveis a inundação;

c)

Trabalho de campo: realizado durante o período de fevereiro a outubro de
2016, a partir da observação dos pontos inundados durante a maré alta,
nos bairros do Algodoal, São João, São José e Centro;

d)

Entrevistas: foram realizadas entrevistas com três moradores mais antigos
de cada bairro (total de 12 pessoas) com objetivo de mensurar a área afetada pela inundação, especialmente referentes aos últimos anos. Esse número
de pessoas entrevistadas foi estimado tendo com base os moradores que
residem mais de vinte e cinco anos no local, os quais apresentaram informações similiares sobre os eventos de inundações que marcam a paisagem
das áreas analisadas. Enfatizou-se o resgate da memória da sociedade, a experiência das pessoas comuns, de modo a contribuir para o aprimoramento
dos resultados e possibilitando um diálogo dos saberes (H. Leff, 2010);

e)

Análise participativa: Análise dialogada com a comunidade visando discutir e apontar erros e acertos no mapa de áreas inundadas gerados préviamente a partir da modelagem da superfície e do trabalho de campo. A
população que mora nessas áreas foi consultada, no sentido de confirmar
as informações representadas no mapa, possibilitando ajustes importantes
na identificação/mapeamento desses locais.

Resultados e Discussão
A partir da paisagem da cidade de Abaetetuba e dos dados geomorfológicos
podemos observar que a cidade possui duas unidades geomorfológicas distintas que
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acarretam dinâmicas diferentes. A área de estudo está localizada predominantemente na planície fluvial, ou seja, é suscetível de sofrer influências da dinâmica fluvial/
hidrológica dos rios que a limitam.
Após entender a dinâmica inerente à área de estudo baseada nos dados geomorfológicos, procedemos ao processamento do MDE para gerar dados de modelagem
da superfície. Deste modo, o MDE mostra-se como uma ferramenta de análise
importante para verificar as informações topográficas referentes às cotas mais baixas,
possibilitando um direcionamento para realização do trabalho de campo e entrevistas, de modo a ratificar a inundação nesses locais. Os valores de elevação da superfície da cidade de Abaetetuba, segundo o MDE, variam de 0 a 34 metros (fig. 3).

Fig. 3 - Modelagem da Superfície da Área de Estudo: 1) Área de Estudo; 2) Limite da
Cidade de Abaetetuba (Fonte dos dados cartográficos: IBGE).
Fig. 3 - Surface Modeling of the Study Area: 1) Study Area; 2) City Limit of Abaetetuba
(Source of the cartographic data: IBGE).
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A partir do MDE, foi possível observar que as cotas topográficas correspondentes aos bairros analisados concentram os menores valores de cotas da cidade de
Abaetetuba, o que equivale ao intervalo de 0 a 4 metros, informação que permite
deduzir que nestas cotas o evento de inundação deve ocorrer e, desse modo, foi gerado mapa hipsométrico baseado nos intervalos de 0-4 e 5-15 metros para indicar
as pretensas áreas suscetíveis a inundação nos bairros analisados (fig. 4).
Com o trabalho de campo e baseado no mapa hipsométrico, elaborado a partir
do MDE, confirmamos que as áreas que permanecem, mesmo após a ocorrência de
diversos aterramentos, com as menores cotas altimétricas (0-4 metros) continuam
sendo as mais atingidas pelos eventos de inundações dos rios Maratauíra e Abaeté.

Fig. 4 - Mapa Hipsométrico: Estudo: 1) Área de Estudo
(Fonte dos dados cartográficos: IBGE).
Fig. 4 - Hypsometric Map: 1) Study Area (Source of the cartographic data: IBGE).
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Assim, ficou claro que os eventos de inundação ocorrem nas áreas mais baixas dos
bairros de Algodoal, São João, São José e Centro, pois os mesmos sofrem influência
da dinâmica hídrica inerente aos rios supracitados, o que gera eventos de inundação
como o ocorrido no bairro Algodoal/ocupação Chicolândia (fot. 1).

Fot. 1 - Inundação no Bairro do Algodoal (Fonte: E. Ribeiro, 2017).
Photo 1 - Flood in the Algodoal Neighborhood (Source: E. Ribeiro, 2017).

A fot. 1 corresponde a ocupação chicolândia, que representa a área inundável
do bairro do Algodoal, que é caracterizada pelo precário saneamento básico, cuja
população local não tem acesso à água potável, abastecendo-se de água subterrânea
por meio de poços artesianos ou da água do rio que recebe diariamente os efluentes domésticos dos moradores que ali residem. As imagens foram obtidas durante
a maré alta do mês de abril/2016, em que os quatro bairros foram afetados pelas
inundações, sendo a pior situação vivenciada pelos moradores desta área. As inundações foram resultantes da união de alta precipitação, que atingiu o valor acumulado no mês de 414,3 mm segundo dados da estação Belém do Instituto Nacional
de Meteorologia do Brasil, com a ocorrência das marés de sizígia que alcançaram
altura de até 3.4 metros, segundo dados da Diretoria de Hidrografia e Navegação
da Marinha do Brasil.
Observamos que mesmo a área tendo sido muito aterrada, a dinâmica da paisagem não deixou de existir, atingindo a população que ocupa indevidamente este
espaço e que sofre as consequências da inundação, seja pelos danos materiais ou pela
exposição a doenças como dengue e leptospirose.
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Com a realização das entrevistas com os moradores dos locais afetados, num total de 12 (doze) entrevistados1, estes observaram que todos os anos durante os meses
de março e abril a água atinge parte das ruas daqueles bairros, mas que naquele ano
(2016) o impacto teve maior abrangência. De acordo com o senhor Sebastião dos
Anjos Ferreira (54 anos, carpinteiro, aposentado e morador do bairro Algodoal há
dez anos), a sua residência sempre é atingida pela inundação mas nesse ano de 2016,
no mês de abril, além de sua residência, toda área da ocupação da Chicolândia foi
afetada. O morador observou que o impacto da inundação do mês de abril do ano
de 2016 foi a maior que ele já presenciou ao longo de todos os anos em que reside
no bairro. Tal constatação dos moradores encontra fundamento nos dados históricos de precipitação, pois a média mensal para o mês de Abril é de 353,4 mm (A.
Ramos; L. Santos; L. Fortes, 2009) e a média calculada em 2016 foi bem superior,
conforme dado apresentado anteriormente.
Durante o período do inverno amazônico (janeiro, fevereiro, março e abril) diariamente foram feitos trabalhos de campo nos bairros analisados (Algodoal, Centro,
São João e São José) a fim de mensurar a área inundada e realizar registros fotográficos, os quais comprovam o depoimento dos entrevistados.
Após a compilação e análise dos dados de campo e entrevistas, consideramos
ser importante apresentar os mapas à população dos bairros analisados para melhor
representar espacialmente as áreas atingidas e validar o que fora produzido.
A população consultada observou que além das ruas, as áreas mais afetadas são
os quintais, por serem mais baixos e por apresentarem igarapés que servem para o
despejo dos dejetos para aqueles que não possuem fossa séptica, refletindo em riscos a
população. De acordo com os moradores, não só no inverno esses locais ficam inundados, portanto, a partir dessas informações a área de inundação dos bairros sofreu
ajustes que culminaram no mapa final de inundação dos bairros (fig. 5 e 6).
Nas figuras 5 e 6, temos o bairro do Centro, que é o bairro com área de melhor
infraestrutura da cidade, onde eventos de inundação atingem duas áreas na porção

1

O total de entrevistados corresponde a três moradores de cada bairro analisado, somando doze
pessoas, que residem há mais de vinte e cinco anos nesses locais. Destaca-se que essa amostra foi
suficiente para representar as áreas de inundações, em que os moradores apresentaram a mesma
percepção sobre os eventos de inundação existentes.
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Fig. 5 - Inundação no Bairro Centro antes da Análise Participativa: 1) Áreas de Inundação;
2) Área de Estudo (Fonte dos dados cartográficos: IBGE).
Fig. 5 - Flood in the Centro Neighborhood before Participatory Analysis: 1) Flood Areas;
2) Study Area (Source of the cartographic data: IBGE).

oeste e leste do bairro: na porção oeste nas proximidades do rio Maratauíra, entre as
ruas Justo Chermont, Siqueira Mendes e Barão do Rio Branco e na porção leste que
corresponde às travessas Padre Pimentel, Tiradentes e Altino Costa e às Passagens
Guedes e Frederico da Gama. Este bairro apresentou um percentual de 18 % de sua
área total sujeita à inundação.
O bairro do Algodoal apresenta 52 % do seu território de área alagada, sendo
cortado por diversos igarapés que são ocupados por população de baixa renda. A
ausência de saneamento básico marca a paisagem deste bairro, evidenciando sinais
de degradação ambiental e pobreza.
No bairro do São José as áreas de inundação, a princípio, eram pouco
perceptiveis, mas, depois da avaliação dos moradores do local, chegamos
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Fig. 6 - Inundação no Bairro Centro após Análise Participativa: 1) Áreas de Inundação;
2) Área de Estudo (Fonte dos dados cartográficos: IBGE).
Fig. 6 - Flood in the Centro Neighborhood after Participatory Analysis: 1) Flood Areas;
2) Study Area (Source of the cartographic data: IBGE).

à conclusão que a área era maior devido à inundação dos quintais, corespondendo a 8,11 % da área total do bairro. No bairro do São João a
representação da área inundada foi de 22,72 %. A partir desse levantamento, pode-se ressaltar a importância da participação da população para
melhor representar as áreas de inundação, contribuindo para qualificar as
informações previamente produzidas em escritório e levantadas em campo
(E. Ribeiro 2017).
Com base nas figuras referentes ao bairro do Centro, podemos perceber o aumento da representação da área de inundação. Esse tipo de análise também foi
realizada nos demais bairros, resultando no mapa síntese de inundação da área de
estudo (fig. 7).
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Fig. 7 - Mapa Síntese de Inundação na Área de Estudo: 1) Áreas de Inundação;
2) Área de Estudo (Fonte dos dados cartográficos: IBGE).
Fig. 7 - Flood Synthesis Map in the Study Area: 1) Flood Areas; 2) Study Area
(Source of the cartographic data: IBGE).

A representação espacial da área total de inundação foi possivel devido a contribuição das geotecnologias aliadas a análises participativas, mostrando um resultado
satisfatório diante das dificuldades de se mensurar a ocorrência desse fenômeno
nessa escala de análise. A partir de estudos dessa natureza, L. Cunha; L. Dimuccio
(2002, p. 5) destacam que baseado em “ferramentas SIG é possível não só manter actualizada a cartografia das áreas afectadas por acidentes e catástrofes naturais,
como criar modelos prospectivos com base no cruzamento e tratamento quantitativo dos factores intervenientes”, como por exemplo, as inundações.
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Conclusão
Com o presente trabalho foi possível avaliar que a metodologia utilizada para
identificação das áreas inundáveis na planície fluvial da cidade de Abaetetuba se
mostrou satisfatória. Neste sentido, os procedimentos utilizados a partir do uso de
dados e técnicas das geotecnologias contribuíram para identificação dos locais mais
suscetíveis a determinados fenômenos, como a inundação. Desta forma, destaca-se
a importância de dados de altimetria, como o MDE, para identificar as cotas topográficas mais altas e baixas da superfície de estudo. Tais informações são essenciais
para o trabalho prévio de áreas suscetíveis a inundação e para o direcionamento
das entrevistas e da análise participativa realizada. Vale ressaltar que a validação
e correção de eventuais equívocos nas análises e produtos elaborados perpassam,
essencialmente, pela entrevista e a análise participativa.
Deste modo, consideramos que somar conhecimento científico e participação
da população se traduz em diálogo de saberes, os quais possibilitaram qualificar a
análise realizada, gerando resultados que poderão auxiliar a gestão local e, ainda,
proporcionar subsídios ao planejamento urbano. Isso tudo contribui para visualização das áreas mais afetadas e para prevenção dos desastres. Nesse sentido, consideramos que mapeamentos de fenômenos dessa natureza são importantes para estudos
ambientais que contribuem para gestão de riscos no Brasil.
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Resumo: O município de Bauru, localizado na Região Centro-Oeste do estado de
São Paulo-Brasil, apresenta alta suscetibilidade às erosões, e é considerado
um dos municípios mais críticos do estado. Com vistas a essa problemática, este estudo objetivou avaliar os dados de erosões que constam
no Banco de dados de Desastres Naturais do Centro de Meteorologia
de Bauru, foram feitos diagnósticos da climatologia local e análises da
influência da variabilidade interanual relacionados aos fenômenos El
Niño e La Niña, que mostrou ser muito irregular sobre o município de
estudo, com volumes de precipitação tanto acima quanto abaixo das
normais climatológicas. As fortes chuvas no período da primavera e do
verão elevaram o risco de erosões no município, com isso, tornam-se
relevantes as variáveis climáticas que causam chuva nesse período.
Palavras‑chave: Banco de dados, desastres naturais, erosões, eventos severos, clima.

DOI: https://doi.org/10.34037/978-989-54295-7-8_4_9

Abstract: The city of Bauru in the Central-West region of the State of São
Paulo-Brazil has high susceptibility to erosion, and is considered one
of the most critical municipal districts in the state. To address this
issue, this study set out to assess the erosion data contained in the
database of natural disasters in the Bauru Centre of Meteorology.
Local climatology diagnostics analysis was carried out on the influence of interannual variability related to El Niño and La Niña,
which proved to be very irregular with respect to the municipality
under study, with volumes of precipitation both above and below
normal levels. The heavy rainfall in the spring and summer raised
the risk of erosion in the county, and so the climatic variables that
cause rain in this period become relevant.
Keywords: Database, natural disasters, erosion, severe weather events.

Introdução
As inundações que ultrapassaram e romperam diques e barragens em New Orleans,
por ocasião do Furacão Katrina em 2005, nos Estados Unidos e o terremoto de Kobe no
Japão em 1995, com milhares de vítimas e pessoas afetadas, são exemplos que demonstram que muitas vezes os fenômenos naturais surpreendem até mesmo as nações mais
bem preparadas para enfrentá-los. É certo que os avanços tecnológicos permitem hoje,
um melhor enfrentamento dos riscos decorrentes destes fenômenos.
Os desastres naturais podem ser provocados por diversos fenômenos, e causam danos como, inundações, escorregamentos, erosões, terremotos, tornados, furacões, tempestades, estiagem, entre outros. Além da intensidade dos fenômenos naturais, o acelerado processo de urbanização verificado nas últimas décadas, em várias partes do mundo,
inclusive no Brasil, levou ao crescimento das cidades, muitas vezes em áreas impróprias
à ocupação, aumentando as situações de risco a desastres naturais.
Os desastres naturais mais comuns no estado de São Paulo-Brasil são as ocorrências de escorregamentos de encostas, inundações, erosões causados pelas tem-
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pestades. O crescente impacto destes tipos de fenômenos naturais relaciona-se a
um conjunto de fatores associados ao modelo de desenvolvimento socioeconômico
adotado e a uma política territorial e urbana ineficiente, tais como gestão inadequada dos recursos naturais, crescimento urbano desordenado, normas construtivas
sem padrão técnico de prevenção de risco e falta de estrutura para gestão de risco.
A utilização do Banco de Dados de Desastres Naturais do IPMET (Centro de Pesquisas Meteorológicas), que reúne um banco de dados relacionado à chuva, vento e
outros sistemas meteorológicos, é de suma importância considerando que o estudo do
clima em função dos dados corrobora com a prevenção e possíveis danos materiais, ambientais e humanos. Na década de 80 e 90, a cidade de Bauru teve um número hiperbólico de erosões, com uma porção considerável de pessoas afetadas. O Banco de Dados do
IPMET foi desenvolvido por Pellegrina et al. (2009), sendo muito utilizado na gestão
de desastres naturais. Na criação desse amplo banco de dados, foram utilizadas como
fontes: jornais, relatórios da defesa civil e do corpo de bombeiros, O banco contém
informações como data, horário, localização, causa do evento e danos na caracterização
do agente deflagrador dos desastres naturais. Além disso, conta com informações de
coordenadas geográficas, o que facilita o mapeamento dos eventos e áreas de prováveis
riscos, como alagamentos, erosão, inundações e movimento de massa.
A Oscilação Sul-El Niño, afeta de forma diferente as determinadas regiões da
América do Sul, sendo que, no caso do sul e sudeste do Brasil, há uma pequena
intensificação das chuvas no período de El Niño e seca em La Niña.
O objetivo deste trabalho é colaborar com a gestão de riscos, para que medidas
preventivas sejam efetuadas por órgãos tomadores de decisões e contribuir para
ações de políticas públicas. Entende-se como contributo que a integração das informações sobre a variabilidade da precipitação e a influência de sistemas atmosféricos
de grande escala como o ENSO, fazem parte do processo de compreensão para o
aumento da resiliência e adaptação do município frente às adversidades climáticas.
Castro e Lourenço (2017), discutiram o conceito de diversos autores do termo
“resiliência” para a terminologia dos riscos. Este termo, refere-se a um processo
determinante de respostas dos sistemas naturais e antrópicos de perigo e de crise
efetiva, concluindo que é essencial à população e aos municípios que desenvolvam
competências, capacitação e estratégias de resiliência, tanto na identificação como
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na avaliação do risco, como na mitigação da vulnerabilidade e redução do risco,
auxiliando na resolução das crises (Castro e Lourenço, 2017), tal entendimento é
um grande contributo para seguir os passos para integrar o município de Bauru ao
Programa “cidade resiliente”.

Desastres Naturais
No Glossário da Defesa Civil Nacional, desastre é tratado como sendo o resultado de eventos adversos, naturais ou provocados pelo homem, sobre um ecossistema
(vulnerável), causando danos humanos, materiais e/ou ambientais e consequentes
prejuízos econômicos e sociais. A intensidade de um desastre depende da interação
entre a magnitude do evento adverso e o grau de vulnerabilidade do sistema receptor afetado (Castro, 1998).
Os desastres deflagrados por fortes precipitações pluviométricas, causam, as
enchentes, erosão, inundações, alagamentos e deslizamentos, e a avaliação da intensidade dos desastres torna-se muito importante para facilitar o planejamento da
resposta e da recuperação da área atingida. As ações e os recursos necessários para
socorro às vítimas dependem da intensidade dos danos e prejuízos provocados.
No presente artigo, serão analisados os eventos de erosões, visando corroborar
para a mitigação dessas causas, no município de Bauru. O município teve um grande salto populacional e territorial, de 1980 até 2015, significativamente seu processo de urbanização acelerado foi um fator que contribui para os eventos de erosões
e alagamentos no município, aumentando as áreas suscetíveis aos riscos de erosão e
alagamento no decorrer dos anos, criando uma situação de vulnerabilidade para os
moradores, principalmente os de baixa renda.

Erosão

O principal agente deflagrador da erosão, é a chuva. A influência da precipitação
no processo erosivo não é considerada apenas pela quantidade anual de chuva, mas
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principalmente pela distribuição mais ou menos regular das chuvas durante o ano no
tempo e no espaço, e sua intensidade, como cita Santoro, (1991). Nas regiões em que
as chuvas são mal distribuídas, como no município de Bauru há um grande período
seco, mas no período das chuvas da primavera e do verão, sua intensidade é bastante
desastrosa, encontram o solo desprotegido e assim deflagram as erosões.
Os solos desprotegidos desenvolvem erosões laminar e em sulcos. Ravinas e boçorocas avançam rapidamente, podendo gerar situações de risco ao atingirem áreas
urbanas, com danos em moradias e vias de acesso. As variáveis físicas do solo, principalmente textura, estrutura, permeabilidade, profundidade e densidade, e as características químicas, biológicas e mineralógicas, exercem diferentes influências na erosão
ao conferirem maior ou menor resistência à ação das águas (Tominaga et al., 2009).
A profundidade do solo tem grande influência na evolução da infiltração da água.
Nos solos pouco profundos, de acordo com sua permeabilidade, a água encontra uma
barreira intransponível na rocha matriz que ocorre a pequena profundidade, a qual,
sendo impermeável, fará com que a água se acumule no perfil, saturando-o rapidamente. Isto permitirá o rápido aumento do escoamento superficial tendo, como consequência, o incremento da ação erosiva da chuva (Tominaga et al., 2009).

Condicionantes Climáticos

Para uma melhor introdução à análise de condicionantes climatológicos, é
necessário definir tempo e clima. Clima é a sucessão habitual dos diferentes tipos
de tempo em um determinado lugar, já tempo é definido como o estado das
condições atmosféricas em um determinado lugar e momento. O Clima pode
ser o mais importante componente ambiental natural, pois ele afeta os processos
geomorfológicos, os da formação dos solos e o crescimento e desenvolvimento das
plantas. Os organismos, principalmente o homem são influenciados pelo clima
(Tominaga et al. 2009).
Segundo Ayoade (1991), o ambiente atmosférico influencia o homem e suas
atividades, enquanto o homem pode, através de suas várias ações, deliberada ou
inadvertidamente, influenciar o clima.
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Nimer (1989) afirma que apesar de sua notável diversificação climática, o sudeste do Brasil constitui certa unidade climatológica advinda do fato desta região estar
sob a zona onde mais frequentemente o choque entre o sistema de massas de ar tropicais e o de massas de ar polares se dá em equilíbrio dinâmico. Desta circunstância
decorre o caráter de transição na climatologia regional do Sudeste, o qual é expresso,
no seu regime térmico. Interferindo sob o fator regional (mecanismo atmosférico),
a orografia determina uma série de variedades climáticas, tanto no que se refere à
temperatura quanto à precipitação, sendo que o Sudeste é bem regado por chuvas,
no entanto a distribuição deste fenômeno se faz de modo muito desigual ao longo
do espaço regional e do ano.
São variados os sistemas atmosféricos que podem causar desastres naturais no
estado de São Paulo, dentre eles, destacam-se:
•

Sistemas Frontais, definido como frentes frias, e que gera tempo instável. Estas áreas de instabilidades produzem muita chuva, que podem desencadear
inundações, inundações bruscas (enxurradas e alagamentos), além de vendavais, granizos e tornados. Estes sistemas podem ocorrer o ano inteiro, mas é no
inverno que a sua atuação é mais frequente e intensa (Kobiyama et al. 2006);

•

Sistemas Convectivos Isolados, ocorrem geralmente no verão e também
podem se associar com os Sistemas Frontais e gerar muita chuva, vendavais
e granizo (Varejão-Silva, 2006);

•

Complexos Convectivos de Mesoescala são sistemas com intensidade suficiente
para gerar chuvas fortes, ventos, tornados e granizo. Ou seja, também são capazes
de desencadear desastres naturais. Formam-se no Norte da Argentina e Paraguai
(região do Chaco) e deslocam-se em direção ao leste (Kobiyama et al. 2006);

•

Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), convencionalmente definida como uma persistente faixa de nebulosidade orientada no sentido noroeste sudeste, que se estende do sul da Amazônia ao Atlântico Sul-Central
por alguns milhares de quilômetros, bem caracterizada nos meses de verão.
Estudos prévios mostram o importância do seu papel na transferência de
calor e umidade dos trópicos para as latitudes mais altas. Observações indicam evidente associação entre períodos de enchentes de verão na Região
Sudeste e veranicos na Região Sul com a permanência da ZCAS por perí-
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odos prolongados sobre a Região Sudeste; por outro lado, períodos extremamente chuvosos no Sul coincidem com veranicos na Região Sudeste,
indicando a presença de ZCAS mais ao sul (Camargo, 2004).

Caracterização da área de estudo
Bauru situa-se a 22º21’S e 49º01W e 630 metros e acima do nível do mar.
Fundada em 1896, município brasileiro, do interior do estado de São Paulo, sendo
o município mais populoso localizado no centro-oeste paulista (fig. 1), com aproximadamente 366.992 mil habitantes segundo último censo do IBGE de 2015, para
o período de 1980 – 2015

Fig. 1 - Localização do município de Bauru e sua evolução populacional por década
(Fonte: Imagens do Google Maps).
Fig. 1 - Location of the municipality of Bauru and its population trend by decade
(Source: Google Maps images).
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O município de Bauru, conhecido como uma das regiões com o maior registro
de erosões no estado de São Paulo, possui um solo com características de Latossolos
Vermelho-escuro fase arenosa (Oliveira et al. 1999). Solos estes, minerais, que apresentam pouca diferenciação entre camadas e cor homogênea.

Climatologia de Bauru

O município de Bauru, área que compreende o presente estudo, não possui bem
definidas as quatro estações do ano, ou seja, somente o verão eo inverno é que são
bem definidos em relação à chuva, a variação das temperaturas não é fator determinante para diferenciar as estações, mesmo no inverno (Figueiredo e Paz, 2010).
Segundo Figueiredo e Paz (2010), a precipitação basicamente diferencia uma estação da outra, pois no inverno o número de dias sem chuva varia entre 82 a 91 %,
representando quase três meses sem chuva, enquanto que no verão o percentual
representa aproximadamente metade dos dias que constituem o verão sem chuva.
Na fig. 2, é possível observar que a estação chuvosa da cidade de Bauru está
confinada no período de outubro a março, com destaque para o mês de janeiro
que se apresenta como o mês mais chuvoso do ano, com média de 291 milímetros,
seguidos dos meses de dezembro (226 mm) e fevereiro (211 mm), climatologia
apresentada por Figueiredo e Paz (2010) para o período de 1981 a 2009.
De acordo com Rodrigues (1982), o clima é um dos mais importantes condicionantes dos processos erosivos, uma vez que a água da chuva atua tanto na denudação do terreno como no comportamento do lençol freático. Esse autor analisa todos
os fatores que caracterizam o quadro climático, tecendo considerações válidas para
regiões tropicais e subtropicais, nas quais se observam com mais frequência e maior
intensidade a ocorrência de fenômenos erosivos acelerados, como diz Almeida Filho
(2000) e demonstrado na Tabela I.
Visando pesquisar o comportamento das chuvas na região de Bauru, além da
região ser afetada pelos sistemas meteorológicos citados anteriormente, um fenômeno de grande escala chamou a atenção para esta pesquisa, a atuação do ENOS,
El Niño Oscilação Sul.
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Fig. 2 - Média de chuva (barras) acumulada (mm) e Número de Dias Sem Chuva (NDSC) em
porcentagem (linha), para a cidade de Bauru de 1981-2009 (Fonte: Figueiredo e Paz, 2010).
Fig. 2 - Average rain (bars) accumulated (mm) and number of days without rain (NDSC) in
percentage (line), for the city of Bauru, 1981-2009 (Source: Figueiredo and Paz, 2010).

Entre os mecanismos de variabilidade interanual da precipitação no Brasil, os
fenômenos El Niño e La Nina têm merecido destaque, especialmente nas Regiões
Sul e Nordeste do país. Resumidamente, El Niño é um fenômeno oceânico caracterizado principalmente pelo aparecimento de temperatura da superfície do mar
(TSM) mais quente do que normalmente, no oceano Pacífico Tropical, sobretudo
perto da costa oeste da América do Sul.
Essa redistribuição de TSM tem um grande impacto na circulação atmosférica,
que por sua vez pode estabelecer um padrão de teleconexão climática, isto é, relacionar a variabilidade climática entre pontos distantes do globo. Sem grandes pormenores, La Ninã ocorre o oposto ao El Niño; ou seja, no lugar do aparecimento de
TSM mais quente que o comum, surge TSM mais fria.
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Tabela I - Característica da precipitação e sua influência nos processos erosivos.
Table I - Characteristic of precipitation and its influence on erosion processes.
Volume de
Precipitação

Os processos erosivos são mais atuantes e apresentam maior energia durante o período mais chuvoso;

Intensidade de
Durante uma precipitação, há significativa variação de intensidade das chuvas;
Precipitação
Duração de
Precipitação

Quando houver chuvas da mesma intensidade, mas com tempos de duração diferentes, observar-se-á, notoriamente, ações erosivas diferenciadas que tenderão a
aumentar quanto mais demoradas forem as chuvas;

Frequência de Quando ocorrerem chuvas fortes espaçadas por pequenos e grandes intervalos de temPrecipitação po (o solo fica saturado) haverá um agravamento significativo do processo erosivo;
Fonte/Source: Almeida Filho, 2000.

Usualmente, os fenômenos El Niño e La Niña são monitorados baseando-se nos
números chamados índices de Oscilação Sul ou índice ENOS. Entre vários índices
existentes, o NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) apresenta na fig. 3 para o período de 1980 a 2015. Nesse índice, os valores mais positivos
indicam El Niño e os mais negativos, La Niña.
O El Niño Oscilação Sul (ENOS) é um fenômeno de grande escala que ocorre
no oceano Pacífico Equatorial. Este fenômeno mostra uma forte interação oceano-atmosfera, que se manifesta sobre a região. A variação irregular que ocorre em
torno das condições normais nas componentes oceânica (El Niño) e atmosférica
(Oscilação Sul) da região revela duas fases opostas do fenômeno, sendo um desses
extremos representado pelas condições de La Niña, quando ocorre um resfriamento
das águas e aumento na pressão atmosférica na região leste do Oceano Pacífico denominada fase fria ou fase positiva (NOAA, 2016).

Metodologia
Foram utilizados os dados de erosões causados por eventos severos de precipitação
(1980-2015) e dados de estações meteorológicas de Bauru-IPMET (22°21’28.8”S
49°01’40.5”W) para analisar o clima local (1980-2015), com a contribuição dos
resultados de Figueireto e Paz (2010). Para estudos da influência dos sistemas de
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Fig. 3 - Gráfico de Máximos e Mínimos de El Niño e La Niña 1980 e 2015 (Fonte: NOAA).
Fig. 3 - Maximum and minimum graph of El Niño and La Niña 1980 and 2015 (Source: NOAA).

precipitação nas ocorrências dos eventos de erosão no município de Bauru, foram
aplicados dados do NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration)
para caracterizar a atuação do ENSO (Oscilação Sul-El Niño).
Os dados utilizados para este trabalho foram retirados do Banco de Dados de
Desastres Naturais do IPMET. As informações e ocorrências das erosões compreendem o período de 1980 até 2015, para o município de Bauru. Com essas informações foram elaborados gráficos estatísticos anuais, para todo o período.
Os gráficos foram gerados com a utilização de Origin 8, um software gráfico para análises de dados e estatística. Com o auxílio dos gráficos, foi possível relacionar a intensidade
de precipitação com o período de maiores ocorrências de erosões no município de Bauru.
Com informações dos dados do NOAA (National Oceanic and Atmospheric
Administration), foram feitas análises comparativas entre os meses que apresentaram os maiores números e ocorrências com as estações chuvosas, para verificar há
influência dos ENOS, no efetivo aumento das precipitações e consequentemente
no número de erosões no município de Bauru.

Características e atributos do banco de dados meteorológicos do IPMet
O Banco de dados de eventos severos, com as informações desde 1980 até os
dias atuais foi o proposto por Pellegrina et al. (2009), a partir dos boletins de ocor-
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rência da Defesa Civil do estado de São Paulo. Deles foram extraídas as informações
mais importantes, contendo os danos ocorridos, os fenômenos atmosféricos que os
provocaram, localização, data e hora dos sinistros. As informações que alimentam
esse banco de dados, foram extraídas de notícias dos AVADAN’s, (Relatório de avaliação de danos) da Defesa Civil do Estado de São Paulo, acrescido de informações
de jornais locais e de edições on-line.
Além disso, as informações possuem os pontos georeferenciados das ocorrências, o que permite espacializar utilizando Sistemas de Informações Geográficas
(SIG), corroborando para a elaboração de mapas de riscos, de suscetibilidade e
vulnerabilidades a Desastres Naturais.

Discussões
Inicialmente, foi feito o comparativo de erosão e precipitação no período de 1980
a 2015 (fig. 4), que demonstra claramente que o período chuvoso compreende os
meses de outubro a fevereiro, estendendo-se a março, e as ocorrências de erosões apresentam também um maior número nesse período, com destaque para as ocorrências
do mês de setembro, marcado pelo o início das chuvas, que são geralmente muito
intensas, onde o impacto é mais acentuado, o que propicia os eventos de erosões.
Nota-se na fig. 5 uma diminuição significativa no número de eventos erosivos a
partir de 2000. Este fato pode estar relacionado ao crescimento mais moderado da
população comparado aos períodos (Tabela II), implementação do Plano Diretor
de 2008, e redução na média total de precipitação.
Já o gráfico na década de 90 (fig. 5b) apresentou o maior índice de precipitação,
época evidenciada por um grande aumento populacional (Tabela II), desenvolvimento industrial do município e altos volumes de precipitação comparados aos períodos.
Os registros de erosões ocorreram mais intensamente nos meses de maiores precipitações na cidade de Bauru, entre primavera e verão, época das chuvas e maiores
ocorrências de inundações, alagamentos e erosões. Nota-se na fig. 4, uma diminuição
significativa das ocorrências de erosões nos meses que compreende o inverno (junho,
julho e agosto) e um número elevado de ocorrências nos meses de outubro a fevereiro.
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Fig. 4 - MédIa mensal do período 1980-2015, linha vermelha representa a média mensal de
erosão por período e a coluna cinza a precipitação mensal em mm para o período
(Fonte: Estação Meteorológica do IPMet – Unesp).
Fig. 4 - Monthly average for the period 1980-2015, Red line represents the monthly average of
erosion per period and the blue column the monthly precipitation in mm for the period
(Source: Meteorological Station of IPMet – UNESP).

O gráfico da fig. 6 nos mostra claramente que nos anos 80 e 90, momento
que Bauru apresentou crescimento exorbitante populacional, também um aumento
significativo de erosões, coincidindo com a criação de novos núcleos habitacionais
e condomínios nas regiões em bairros mais afastados do centro. Isso é característica
do crescimento populacional (Tabela II) que ocorreu na região na década de 80,
que praticamente dobrou seu número de habitantes. Esse fato associado ao solo
com alta suscetibilidade à erosão e acrescido ao mau uso da terra com faltas de tecnologias adequadas e ausência de um Plano Diretor Municipal, acarretaram num
aumento significativo das erosões presentes no município. Plano Diretor Municipal
é o mecanismo legal que visa orientar a ocupação do solo urbano, baseado em interesses coletivos e difusos, tais como a preservação da natureza e da memória, e de
interesses particulares de seus moradores. Foi instituído o Plano Diretor Participativo do município de Bauru em 22 de agosto de 2008.
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Fig. 5 - Média mensal dos três períodos: (a) 1980 à 1989, (b) 1990 à 1999 e (c) 2000 à
2015. Linha vermelha: total mensal de erosão por período. Coluna cinza: precipitação
mensal em mm para o período (Fonte: Estação Meteorológica do IPMet – Unesp).
Fig. 5 - Monthly average of the three periods: (a) 1980 to 1989, (b) 1990 to 1999 and (c)
2000 to 2015. Red Line: Total monthly erosion per period. Gray column: Monthly precipitation
in mm for the period (Source: Meteorological Station of IPMet – UNESP).
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Fig. 6 - Média Mensal de Ocorrência de Erosão na Cidade de Bauru no período 1980-2015
(Fonte: Estação Meteorológica do IPMet – Unesp).
Fig. 6 - Monthly average of occurrence of erosion in the city of Bauru in the period 1980-2015
(Source: Meteorological Station of IPMet – UNESP).
Tabela II - Percentual do Crescimento Populacional na Cidade de Bauru - São Paulo.
Table II - Percentage population growth in the city of Bauru-São Paulo.
Período

População urbana

Percentual de aumento da população

1980

180.761

1990

255.669

Aumento de 41,44 %

2000

316.064

Aumento de 23,62 %

2010

343.937

Aumento de 8,82 %

2015

366.992

Aumento de 6,70 %
Fonte/Source: IBGE(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

A partir dos dados do censo do IBGE nota-se o maior crescimento populacional
na década de 80 para a década de 90. Isso ocorreu pela forte industrialização, o que
acarretou num êxodo rural nesta Região do Centro-Oeste Paulista. Em consequência desse crescimento desenfreado, alguns problemas também cresceram proporcionalmente, como a falta de infraestrutura que a cidade apresentava para tal ascensão
industrial. Entretanto, a partir dos anos 2000, além da melhora da infraestrutura, o
crescimento decai consideravelmente em relação às décadas anteriores.
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As chuvas na região de Bauru têm como característica uma pluviosidade anual entre 1.250 mm e 1.400 mm (fig. 7). A frente polar atua como fator gerador das chuvas
no local, contudo é menos intensa do que no litoral. As chuvas de origem convectiva,
resultantes do forte aquecimento do ar que ocorre ao longo do dia, caracteriza-se por
movimentos ascensionais turbilhonares e vigorosos, que elevam o ar úmido. Com a
continuidade do aquecimento e atingindo a saturação, expressa pela temperatura do
ponto de orvalho, favorece a formação de pequenas nuvens cumulus, que tendem a
se transformar em cumulonimbus, gerando a precipitação, e não raras vezes os aguaceiros tropicais de final de tarde (“chuva de verão”), podem representar intensidade
severa com volumes bastante significativos (Tominaga et al. 2009).
O ENOS pode influenciar o sistema de chuvas que varia ao longo do ano na
América do Sul, atuando da seguinte forma: na primavera, ela é muito significativa
no sudeste da América do Sul, produzindo um aumento de eventos extremos de
precipitação durante o El Niño e um decréscimo de precipitação nos períodos de La
Niña. Para análise deste trabalho, foram relacionados os meses com altos volumes
de precipitação e maior número de ocorrências de erosão com os meses de atuação
dos ENOS, para verificar se há influência do El Niño nesses eventos de erosões.
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Fig. 7 - Média de precipitação em mm de chuva em Bauru, dos anos de 1981 até 2015
(Fonte: Estação Meteorológica do IPMet – Unesp).
Fig. 7 - Average rainfall in mm in Bauru, in the period 1981 to 2015
(Source: Meteorological Station of IPMet – UNESP).
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Uma característica que os meses de maior atuação dos El Niño (Tabela III), estão
ligados indiretamente com as estações de primavera e verão no Estado de São Paulo,
isto é, pode haver alguma relação com aumento de precipitação no caso do El Niño,
mas não explicaria ainda eventos que ocorreram em situação de La Niña que deveria
estar associado à situações de poucas chuvas.
Na Tabela III mostra os máximos e mínimos de El Niño e La Niña no período
de 1980 e 2015, e nota-se os maiores valores positivos em vermelho (El Niño) em
1983, 1987, 1992, 1997 e 2015 e picos negativos em azul (La Niña) 1988, 1990,
2000, 2008 e 2010/2011. Em comparação ao sublinhado em amarelo que referência ao período de chuvas em Bauru (fig. 5).
Como é possível observar na Tabela III, os ENOS não nos mostra uma
ligação direta com o aumento de precipitação na cidade de Bauru. Observa-se
que independente da influência dos ENOS, os meses chuvosos (Outubro até
Fevereiro) são ainda um dos exaltadores de eventos severos, que causam a erosão. A Tabela III também indica, comparando com as ocorrências de erosões,
que os ENOS em primeira análise, não interferiram no aumento de número de
erosões. Em alguns anos como em 1989, observa-se um número grande de ocorrências, que estava sobre influência de uma La Niña, enquanto que em 2005
e 2015 estavam sob a influência do El Niño, com um número de ocorrências
baixo, assim, se for considerar que o El Niño deveria interferir causando um
aumento nos volumes de precipitação, estes anos não confirmam a influência
desse sistema na região de Bauru.
Nota-se, por exemplo, que o El Niño de 1982 esteve associado com precipitação muito acima do normal, mas o de 1986 com a precipitação muito abaixo do
normal. Em outros casos de El Niño, como de 1989 e 2001 a quantidade de precipitação foi praticamente normal. Pode-se também notar a relação irregular entre a
precipitação anual em Bauru com a situação de La Niña.
Em 1993, ano sem influência dos ENOS, mas com uma das maiores taxas de
ocorrências de erosões entre janeiro e fevereiro. Assim, será necessário uma análise
mais detalhada para a confirmação ou não da influência do ENOS no aumento da
precipitação e consequentemente no aumento do número de erosões no município
de Bauru.
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Tabela III - Dados Trimestrais do ENOS, negativos em azul (La Niña) e positivo em
vermelho (El Niño), os dados grifados na tabela representam meses com número de
precipitação maior que 200 mm no mês. O sublinhado amarelo caracteriza a relação de
precipitação com a cidade de Bauru, que vai de Janeiro, Fevereiro e Março, e volta em
Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro.
Table III - Quarterly data of ENOS, negative in blue (La Niña) and positive in red (El
Niño), the data marked in the table represent months when precipitation was greater than 200 mm
in the month. The yellow underline characterizes the precipitation relationship with the city of
Bauru, which goes from January, February and March, and comes back in September, October,
November and December.
Ano
/
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989

DJF
0.6
-0.2
0
2.1
-0.5
-0.9
-0.4
1.1
0.8
-1.6

JFM
0.5
-0.4
0.1
1.8
-0.3
-0.7
-0.4
1.2
0.5
-1.4

FMA MAM AMJ
0.3
0.4
0.5
-0.4 -0.3 -0.2
0.2
0.5
0.6
1.5
1.2
1.0
-0.3 -0.4 -0.4
-0.7 -0.7 -0.7
-0.3 -0.2 -0.1
1.1
1.0
0.9
0.1
-0.3 -0.8
-1.1 -0.9 -0.6

Trimestral
MJJ
JJA
0.5
0.3
-0.3 -0.3
0.7
0.8
0.7
0.3
-0.4 -0.3
-0.6 -0.4
0
0.2
1.1
1.4
-1.2 -1.2
-0.4 -0.3

JAS
0.2
-0.3
1.0
0
-0.2
-0.4
0.4
1.6
-1.1
-0.3

ASO
0
-0.2
1.5
-0.3
-0.3
-0.4
0.7
1.6
-1.2
-0.3

SON OND NDJ
0.1
0.1
0
-0.1 -0.1
0
1.9
2.1
2.1
-0.6 -0.8 -0.8
-0.6 -0.9 -1.1
-0.3 -0.2 -0.3
0.9
1.0
1.1
1.4
1.2
1.1
-1.4 -1.7 -1.8
-0.3 -0.2 -0.1

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

0.1
0.4
1.6
0.2
0.1
0.9
-0.9
-0.5
2.1
-1.4

0.2
0.3
1.5
0.3
0.1
0.7
-0.7
-0.4
1.8
-1.2

0.2
0.2
1.4
0.5
0.2
0.5
-0.6
-0.2
1.4
-1.0

0.2
0.2
1.2
0.7
0.3
0.3
-0.4
0.1
1.0
-0.9

0.2
0.4
1.0
0.8
0.4
0.2
-0.2
0.6
0.5
-0.9

0.3
0.6
0.8
0.6
0.4
0
-0.2
1.0
-0.1
-1.0

0.3
0.7
0.5
0.3
0.4
-0.2
-0.2
1.4
-0.7
-1.0

0.3
0.7
0.2
0.2
0.4
-0.5
-0.3
1.7
-1.0
-1.0

0.4
0.7
0
0.2
0.4
-0.7
-0.3
2.0
-1.2
-1.1

0.3
0.8
-0.1
0.2
0.6
-0.9
-0.4
2.2
-1.2
-1.2

0.4
1.2
-0.1
0.1
0.9
-1.0
-0.4
2.3
-1.3
-1.4

0.4
1.4
0
0.1
1.0
-0.9
-0.5
2.3
-1.4
-1.6

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

-1.6
-0.7
-0.2
0.9
0.3
0.6
-0.7
0.7
-1.4
-0.8
1.3
-1.3
-0.7
-0.4
-0.5
0.5

-1.4
-0.6
-0.1
0.6
0.2
0.6
-0.6
0.3
-1.3
-0.7
1.1
-1.1
-0.6
-0.5
-0.6
0.4

-1.1
-0.5
0.1
0.4
0.1
0.5
-0.4
0
-1.1
-0.4
0.8
-0.8
-0.5
-0.3
-0.4
0.5

-0.9
-0.3
0.2
0
0.1
0.5
-0.2
-0.1
-0.9
-0.1
0.5
-0.6
-0.4
-0.2
-0.2
0.7

-0.7
-0.2
0.4
-0.2
0.2
0.4
0.0
-0.2
-0.7
0.2
0
-0.3
-0.3
-0.2
0
0.9

-0.7
-0.1
0.7
-0.1
0.3
0.2
0.1
-0.2
-0.5
0.4
-0.4
-0.2
-0.1
-0.2
0
1.0

-0.6
0
0.8
0.1
0.5
0.1
0.2
-0.3
-0.3
0.5
-0.8
-0.3
0.1
-0.2
0
1.2

-0.5
-0.1
0.9
0.2
0.7
0
0.3
-0.6
-0.2
0.6
-1.1
-0.5
0.3
-0.2
0
1.5

-0.6
-0.1
1.0
0.3
0.7
0
0.5
-0.8
-0.2
0.7
-1.3
-0.7
0.4
-0.2
0.2
1.8

-0.7
-0.2
1.2
0.4
0.7
-0.1
0.8
-1.1
-0.3
1.0
-1.4
-0.9
0.4
-0.2
0.4
2.1

-0.8
-0.3
1.3
0.4
0.7
-0.4
0.9
-1.2
-0.5
1.2
-1.3
-0.9
0.2
-0.2
0.6
2.2

-0.8
-0.3
1.1
0.4
0.7
-0.7
1.0
-1.3
-0.7
1.3
-1.4
-0.8
-0.2
-0.3
0.6
2.3

Fonte/Source: NOAA.
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Conclusão
A Cidade de Bauru, localizada no centro oeste do estado de São Paulo, possui características geotécnicas muito suscetíveis às erosões, que são deflagradas por
eventos severos de precipitação que ocorrem principalmente entre os meses de setembro a março, e são influenciados pela atuação dos sistemas frontais, ZCAS e
sistemas convectivos.
Uma análise da precipitação neste período de 35 anos demonstrou uma relação
direta do período de chuva com as erosões ocorridas na cidade de Bauru. Os períodos de chuva coincidem com os maiores números de ocorrências de erosão. As
chuvas que ocorrem no estado de São Paulo sofrem influência tanto de sistemas
tropicais como de latitudes médias. Com estação seca bem definida no inverno e
estação chuvosa de verão, as chuvas convectivas contribuem de forma efetiva para as
ocorrências de erosões, assim como a atuação de sistemas meteorológicos, as frentes
frias e as zonas de convergência do atlântico sul.
Em relação ao período de precipitação analisado, com os padrões de erosão por
chuva no município, para o mesmo período, ambos apresentaram altos valores nos
meses de setembro a março. Isso nos mostra que diretamente as erosões da cidade de
Bauru são ligadas aos volumes de precipitação decorrentes da primavera e verão. As
fortes chuvas de janeiro e fevereiro elevaram o risco de erosões no município, com
isso, tornam-se relevantes as variáveis climáticas que causam chuva nesse período.
Os principais sistemas meteorológicos que contribuem para a formação de chuva no centro oeste de São Paulo, são sistemas que associam características de sistemas tropicais com sistemas típicos de latitudes médias. Durante os meses de maior
atividade convectiva, a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) é um dos
principais fenômenos que influenciam no regime de chuvas dessas regiões (Quadro
et al., 1994), sendo a área homogênea de precipitação pluvial, relativamente considerável, principalmente nos meses de dezembro a março. Esta região sofre a influência da Massa Tropical Continental (Baixa do Chaco), principalmente no verão e
também das massas polares associadas a este fluxo.
Para análise do ENOS, a ocorrência de El Niño ou La Niña sobre a quantidade
anual de precipitação, mostra que o impacto desses fenômenos sobre a precipitação
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em Bauru é muito irregular, no sentido que a ocorrência de cada um deles pode ocasionar quantidade de precipitação tanto acima do normal quanto abaixo do normal.
Assim, de acordo com essas análises, a precipitação em Bauru parece não sofrer
influência das condições de TSM no oceano Pacífico Tropical. Contudo, para tal
afirmação, faz-se necessário, estudos mais aprofundados.
Para um auxílio efetivo, são necessárias medidas preventivas, visando adequadamente a infraestrutura, desenvolvimento, urbanização e saneamento da cidade,
além do conhecimento do comportamento das chuvas na região, o que pode ser um
grande fator de prevenção de erosão e gestão de desastres naturais.

Referências bibliográficas
Almeida Filho, G. S. (2000). Diagnóstico de processos erosivos lineares associados a eventos pluviosos no
município de Bauru. 2000. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil). Universidade Estadual de
Campinas, Faculdade de Engenharia Civil, São Paulo, 2000.
Almeida Filho, G. S., Coiado, E. M. (2001). Processos erosivos lineares associados a eventos pluviosos na área
urbana do município de Bauru, SP.
Almeida Filho, G. S, Santoro, J., Gomes, L. A. (2004). Estudo da Dinâmica Evolutiva da Boçoroca São Dimas
no Município de São Pedro. I Simpósio Brasileiro de Desastres Naturais, 73-86. Florianópolis: GEDN/UFSC.
Ayoade, J. O. (1991). Introdução à climatologia para trópicos. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil. 323 p.
Braun, W. A. G.(1961). Contribuição ao estudo da erosão no Brasil e seu controle. Revista Brasileira de
Geografia, Rio de Janeiro, 3-54 p.
Camargo, R. (2004). A Zona de Convergência do Atlântico Sul. In: Tópicos de Ensino – Meteorologia
Sinótica. São Paulo: Master/IAG/USP.
Castro, A. L. C. (1998). Manual de planejamento em defesa civil. Vol.1. Brasília: Ministério da Integração
Nacional/ Departamento de Defesa Civil.133 p. 1998.
Castro, A. L. C. (1998). Manual de desastres. Brasília: Ministério da Integração Nacional; Secretaria
Nacional de Defesa Civil. 174 p. 2003
Castro, F. M., Lourenço. L. (2017). Resiliência, população e território: contributo conceptual para a
terminologia dos riscos. Territorium: Revista Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança, n.º 24.
DOI: https://doi.org/10.14195/1647-7723_24_1
Figueiredo, J. C., Paz, R. S. (2010). Nova classificação climática e o aspecto climatológico da cidade de
Bauru/São Paulo. Simpósio Internacional de Climatologia. Anais.
Kobiyama, M., Mendonça, M., Moreno, D. A., Marcelino, I.P. V. O., Marcelino, E. V., Gonçalves, E.
F., Brazetti, L. L. P., Goerl, R. F., Molleri, G. S. F., Rudorff, F. M. (2006). Prevenção de Desastres
Naturais: Conceitos Básicos. Curitiba: Ed. Organic Trading. 109 p.
Nery, J. T., Silva, E. S., Carfan, A. C. (2004). Distribuição da Precipitação Pluvial no Estado de São Paulo.
Universidade do Estado de São Paulo. Ourinhos.

218

Nimer, E. (1989). Climatologia do Brasil. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Rio de Janeiro.
421 p. ISBN: 8524002824
National Oceanic and Atmospheric Administration. El Niño / Southern Oscillation

(ENSO). Disponível em: http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/precip/CWlink/MJO/enso.shtml.
Data de acesso: 15/08/2016.

National Oceanic and Atmospheric Administration. Multivariate ENSO Index (MEI).

Disponível em: https://www.esrl.noaa.gov/psd/enso/mei/ . Data de Acesso: 15/08/2016.

Oliveira, J. B. (1999). Mapa Pedológico do Estado de São Paulo. Campinas: IAC/ Embrapa. Mapa, Escala
1:500.000.
Pellegrina, G., Oliveira, M. A. A., Peixoto, A. S. P. (2009). Elaboração de um Banco de Dados para Eventos
Severos. Revista Territorium (Revista da Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança), Vol. 16.
Disponível em: http://impactum-journals.uc.pt/territorium/article/view/3168/2419
Quadros, M. F. L., Machado, L. H. R., Calbete, S., Batista, N. N. M., Oliveira, G. S. (1996). Climatologia
de Precipitação e Temperatura. Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos - CPTEC/INPE.
Disponível em: http://climanalise.cptec.inpe.br/~rclimanl/boletim/cliesp10a/chuesp.html. Data de
acesso: 20/08/2016
Rodriguês, L. E. (1982). Estudos de Fenômenos Erosivos Acelerados: boçorocas. São Carlos (Tese de Doutorado). Apresentada à Escola de Engenharia de São Carlos – USP, 162 p.
Santoro, J. (1991). Fenômenos erosivos acelerados na região de São Pedro - SP. Estudo da fenomenologia em
ênfase geotecnia. Rio Claro - SP (Dissertação de Mestrado). IGCE-UNESP-Campus de Rio Claro.
140 p.
Santoro, J. (2000). Análise de ocorrências de processos erosivos no município de Campinas - SP a partir da
interação entre sustentabilidade natural à erosão hídrica e o uso e ocupação de solo. (Tese de Doutorado).
IGCE - UNESP - Campus de Rio Claro.
Solos do Estado de São Paulo. Instituto Agronômico - IAC. Disponível em: www.iac.sp.gov.br/solossp.
Data de acesso: 24/06/2016.
Tominaga, L. K., Santoro, J., Amaral, R. (2009). Desastres Naturais: Conhecer para prevenir. 3ª. Ed., São
Paulo: Oficina de Textos. 9-111 p. ISBN 978-85-87235-09-1
Varejão-Silva, M. A. (2006). Meteorologia e climatologia. Versão Digital 2. Recife. 449 p.
Vendrame, I. F., Blois Lopes, W. A. (2005) .Análise do crescimento urbano e seus efeitos na mudança
da dinâmica de escoamento superficial da bacia do Pararangaba. In: Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, 12.
Vitte, A. C., Mello, J. P. (2007). Considerações sobre a erodibilidade dos solos e a erosividade das chuvas
e suas consequências na morfogênese das vertentes: Um Balanço Bibliográfico. In: Climatologia e
Estudos da Paisagem Rio Claro - Vol.2. 109 p.
Wolten, K., Timlin, S. M. (2011). El Niño/Southern Oscillation behaviour since 1871 as diagnosed in
an extended multivariate ENSO index. Int. J. Climatology. 31: 1074–1087.
DOI: https://doi.org/10.1002/joc.2336

219

A N Á L I S E D E S U S C E PT I B I L I D A D E A A L A G A M E N TO S
N A B A C I A D O L A G O PA R A N OÁ A N T E S E D E P O I S
D A C O N S T RU Ç Ã O D O S E TO R N O RO E S T E D I S T R I TO F E D E R A L P O R M E I O D E S I S T E M A S D E
I N F O R M A Ç Ã O G E O G R ÁF I C A - S I G
A N A LY S I S O F S U S C E PT I B I L I T Y TO F LO O D I N G I N
T H E PA R A N OÁ L A K E B A S I N B E F O R E A N D A FT E R
T H E C O N S T RU C T I O N O F T H E S E TO R N O RO E S T E /
N O RT H W E S T S E C TO R - F E D E R A L D I S T R I C T B Y
G E O G R A P H I C A L I N F O R M AT I O N S Y S T E M S - G I S

Thiago Rocha Camara
Universidade de Brasília (Brasil)
ORCID: 0000-0002-8881-8813
thiagorocha.flu@gmail.com
Gervásio Babosa Soares Neto
Instituto Federal de Brasília (Brasil)
ORCID: 000-0002-5036-8757
Gervasio.neto@etfbsb.edu.br
Karla Maria Silva de Faria
Universidade Federal de Goiás (Brasil)
ORCID: 0000-0001-9381-932X
karla_faria@ufg.br

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

DOI: https://doi.org/10.34037/978-989-54295-7-8_4_10

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 administrativas 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 desenvolvimento 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 con222

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 ecológicos 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 atesta 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 favelização, 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, Brasília 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 satélites 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 número 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 habitantes (IBGE, 2009).
O Setor Noroeste de Brasília teve sua construção iniciada em 2009, o Noroeste 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 expansões, 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 alagamentos 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 importantes 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 escoamento 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 assegurar 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 impermeabilização 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 construções, como o Estádio Mané Garrincha, levam a uma impermeabilização do
solo. O resultado é que as águas que escorrem no Plano Piloto ganham mais velocidade 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 Paranoá, 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 susceptível 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 escassez 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 inundações em caso de chuvas intensas, pesadas ou prolongadas que acabam por produzir 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 intensas 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; intensidade, quantidade, distribuição e frequência das chuvas; características do solo e
o teor de umidade; presença ou ausência da cobertura vegetal; e os condicionantes 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 populacional, pois aí se localizam quase inteiramente as regiões administrativas de Brasília,
Lago Norte, Lago Sul, Núcleo Bandeirante, Riacho Fundo, Candangolândia, Cruzeiro 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 cen227

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 entrada em função da importância destes para a hipótese em consideração, com a definição 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 consideradas 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 unidades 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 áreas montanhosas e escarpadas, que resultam maior velocidade (fig. 2).
Tabela I - Pesos Declividade do terreno.
Table I - Land slope weights.
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

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 retenção e infiltração de águas pluviais em áreas de mata nativa e reflorestamento e ao escoamento 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).
Tabela II - Pesos Uso e Ocupação do Solo 1998. Tabela III - Pesos Uso e Ocupação do Solo 2016.
Table II - Land Use and Occupation 1998.
Uso e ocupação do solo 1998
Área urbana/solo exposto
Mata de galeria
Corpos d’água
Cerrado/reflorestamento
Campo/agricultura

Peso
4
1
5
2
3

Table III - Land Use and Occupation 2016.
Uso e ocupação do solo 2016
Área urbana/solo exposto
Mata de galeria
Corpos d’água
Cerrado/reflorestamento
Campo/agricultura

Peso
4
1
5
2
3

Fig. 3 - Classes de Uso e Ocupação do Solo 1998. Fig. 4 - Classes de Uso e Ocupação do Solo 2016.
Fig. 3 - Classes of Use and Occupation 1998. Fig. 4 - Classes of Use and Occupation 2016.
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Tipos de solos

Dentre as diversas características e comportamentos que um solo pode apresentar, destacam-se para o presente estudo a capacidade de infiltração (permeabilidade), profundidade, textura e granulometria (Tabela IV). Dependendo da combinação desses fatores, as águas pluviais apresentarão maior tendência a infiltração ou
ao escoamento quando entrar em contato com determinada classe de solo. Considerando 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).
Tabela IV - Classes de Solos.
Table IV - Classes of 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

Fig. 5 - Classe de solos.
Fig. 5 - Class soils.
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Acúmulo de Fluxo de Água

Tal variável está associada à declividade e conformação do terreno e é definida pela propensão da água a tomar determinado caminho ao longo do terreno, 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).
Tabela V - Classes de acúmulo
de fluxo de água.
Table V - Classes of accumulation
of water flow.
Acúmulo de fluxo

Peso

Mínimo

1

Baixo

2

Médio

3

Alto

4

Muito Alto

5

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 aplicação 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 fenômeno 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 cálculo 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 Ocupação e Acúmulo de Fluxo de Água ao fenômeno, enquanto que a variável declividade 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 Equações abaixo:
Equação 1: ”(0.20*Solos) + (0.25*Uso e Ocupação 1998) + (0.30*Declividade) + (0.25*Acúmulo de Fluxo)”
Equação 2: ”(0.20*Solos) + (0.25*Uso e Ocupação 2016) + (0.30*Declividade) + (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 resulta234

dos estão corretos pois o autor afirma que a modelagem ambiental proposta, utiliza 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 planejamento 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 susceptíveis ao processo de alagamento na unidade hidrográfica do lago Paranoá aumentaram 1 %, pode parecer pouco, mas a área da bacia é de 1004.7 km² ou seja aumentou 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 medidas para combater esse problema.
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A

B
7%

8%

41%

41%

52%

Alto

Medio

Baixo

51%

Alto

Medio

Baixo

Fig. 8 - Risco de alagamento 1998 (A) e 2016 (B).
Fig. 8 - Risk of flooding 1998 (A) and 2016 (B).

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 região 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.
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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, principalmente 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 contribuindo para criação de áreas susceptibilidade a alagamentos
Outro problema recorrente do Distrito Federal é o Crescimento urbano desordenado 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 susceptibilidade a alagamentos assim o governo e as autoridades competentes podem criar medidas 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 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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