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p R E FÁC I O

Os riscos apresentam uma grande diversidade, quer nas causas que os podem ori-

ginar, quer nas consequências que a sua manifestação pode determinar, pelo que só 

uma abordagem com pluralidade permite apresentar uma visão holística das múltiplas 

possibilidades de abordagem que os estudos dos riscos e das catástrofes proporcionam.

Ora, esta obra, em que são apresentadas várias perspetivas de análise, resulta pre-

cisamente de uma série de textos que, embora abordem temáticas diferentes, desde 

os riscos naturais aos antrópicos, e com estes materializados nos riscos tecnológicos 

e sociais, faz com que todos eles estejam ligados pelo mesmo fio condutor, que con-

siste em prevenir a sua manifestação, tomando as necessárias medidas de segurança, 

adequadas a cada tipo de risco, com o objetivo de reduzir os danos causados pelas 

suas manifestações.

Mas, como todos sabemos, entre a teoria e a aplicação prática existe um longo 

caminho que é necessário ir percorrendo e a publicação deste volume constitui mais 

um pequeno passo, no sentido de divulgar situações que poderiam ter sido evitadas 

ou, pelo menos, cujos efeitos poderiam ter sido bem mais reduzidos se houvesse 

uma melhor percepção do ricos e uma maior cultura de segurança.

Com efeito, o objetivo desta série é o de ir dando alguns pequenos passos, visan-

do esse objetivo, através da edição regular de novas obras que, todos os anos, ajudem 

a alertar para situações concretas de manifestações de riscos.

Tendo em consideração que o ano de 2018 foi o de arranque desta nova coleção 

e que, com a publicação deste volume, foram dadas à estampa cinco obras, não 

podemos deixar de considerar que a série arrancou com fulgor e será desejável que, 

no próximo ano, possa manter o mesmo ritmo de publicação. 

Para que isso aconteça e porque a série está aberta à colaboração de todos quantos 

se preocupam com os riscos e as suas manifestações, sejam eles e elas associados ou 

não da RISCOS, contamos receber propostas para publicar livros nesta série, de modo 

a que ela possa ser útil a todos quantos pretendem reduzir os efeitos das catástrofes. 

Coimbra, 30 de novembro de 2018.

Luciano Lourenço
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fátima velez de castro
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Fernando Rebelo (2010), numa das suas obras derradeiras, onde sistematizou 

o desenvolvimento da relação entre a Geografia Física e os Riscos Naturais1, ao 

invocar o contributo dos geógrafos percursores do estudo destes fenómenos em 

Portugal, deixou a seguinte reflexão:

“No entanto, se as observações «em cima do acontecimento» foram 

importantes para muitos geógrafos, foi quase sempre através do estudo de 

situações de crise acabadas de ocorrer que puderam deduzir como elas, 

frequentemente, resultavam da evolução de situações de perigo, que talvez 

pudessem ser evitadas” (Rebelo, 2010, p. 28).

Nesta obra intitulada “Pluralidade na diversidade de riscos”, agrupa-se um 

conjunto de capítulos, derivados do esforço de investigação científica de vários 

autores que, na sua essência, expressam essa mesma preocupação, ou seja, a de 

refletir aprofundadamente sobre uma multiplicidade de situações de risco, assim 

como as formas de mitigação. Tendo em conta as palavras componentes dos vários 

títulos enunciados, percebe-se a natureza do objetivo desta obra, centrada em 

quatro ações principais, a saber: avaliar, aperfeiçoar, mudar paradigmas, prever. 

No fundo, partir da diversidade fatual das causas das situações, pretende-se re-

fletir sobre as formas de aprimorar as respostas através da mitigação das falhas, 

assim como de novas possíveis soluções. É nesta lógica epistemológica que, por 

um lado, se poderão corroborar e aperfeiçoar paradigmas; por outro, repensá-los 

numa lógica de mudança e de inovação. 

1 Rebelo, F. (2010), Geografia Física e Riscos Naturais. Coimbra: Imprensa da Universidade de 
Coimbra.

https://orcid.org/0000-0003-3927-0748
https://orcid.org/0000-0001-8665-4459
mailto:adelia.nunes%40fl.uc.pt%0D?subject=
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Os trabalhos aqui apresentados organizam-se em torno de quatro áreas temáti-

cas, nomeadamente a formação; o clima e a sensação térmica; o ambiente; a psique.

No que diz respeito à formação, Adriana Azevedo apresenta um estudo em que 

pretende avaliar a adequação dos currículos de defesa civil para o corpo de bombei-

ros do rio de janeiro, tendo em vista a redução do risco de desastres. A sua pesquisa 

incidiu em cursos ministrados pela Escola Superior de Comando de Bombeiro Mi-

litar a na Academia de Bombeiro Militar D. Pedro II, através do levantamento das 

ementas, grade curricular e planos de sessão, sendo a metodologia utilizada de cariz 

empírico-analítico, com base na análise comparativa.

Já Óscar Catarino e António Amaro procuraram refletir sobre a mudança de pa-

radigma da proteção civil municipal, tendo em conta o papel dos agrupamentos de 

corpos de bombeiros, no que diz respeito às respostas ao socorro dadas à população. 

Metodologicamente, os autores optaram pelo estudo de caso dos agrupamentos dos 

corpos de bombeiros de Mafra e Espinho, tendo sido realizadas entrevistas semies-

truturadas, que serviram de base a uma análise de conteúdo.

Sobre a questão do clima e da sensação térmica, dois capítulos abordam áreas 

temáticas de interesse. Vinicius Carmellos compara a variabilidade das chuvas du-

rante o cultivo da soja, tendo como referência o período temporal compreendido 

entre 1998-1999 e 2012-2013. A sua pesquisa centra-se na região noroeste do Rio 

Grande do Sul e na região Norte do Mato Grosso. O autor optou por uma abor-

dagem estatística, analisando os dados mensais totais acumulados entre outubro e 

abril dos anos propostos, com posterior cálculo da correlação multivariada entre os 

fatores de precipitação, superfície cultivada e quantidade produzida.

Nuno Gomes e Henrique Vicêncio apresentam os resultados de um trabalho 

de investigação, cujo objetivo se centrou no estudo do grau de envolvimento dos 

municípios portugueses do continente, na problemática das alterações climáticas, 

além de analisarem os modos de articulação com a administração central, em es-

pecial com os organismos responsáveis pela proteção civil. Os autores basearam os 

procedimentos metodológicos num questionário em plataforma virtual (Google), o 

qual foi respondido por 278 Câmaras Municipais.

No que concerne à dimensão da sensação térmica, Mário Talaia analisou o con-

forto térmico, tendo em conta as condições termohigrométricas resgistadas em am-
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biente específico. Com base na validação de um método de cálculo de isolamento 

térmico de vestuário, o autor intersecciona fatores como a temperatura do ar, a 

temperatura do termómetro húmido, entre outros, para perceber o nível de confor-

to dos intervenientes, na relação entre o contexto de exposição e o vestuário usado.

No que diz respeito ao ambiente, Geórgia Pellegrina, Anna Peixoto e Machado 

Kaiser, realizaram uma evolução temporal dos movimentos de massa na região leste 

do estado de S.Paulo, no Brasil, no período temporal de 2009 a 2015. Os autores 

pretenderam averiguar a relação entre a pluviosidade, a ocorrência de movimentos 

de massa, a densidade populacional e o número de indivíduos afetados. Do ponto 

de vista do método de trabalho, foram numeradas as ocorrências dos três períodos 

mais críticos do tempo em estudo, tendo sido a distribuição espacial das ocorrências 

e de suas vítimas comparadas com as precipitações normalizadas em função das 

normais pluviométricas e da densidade populacional dos municípios.

Já Fernanda Follmann, Franciele da Silva, Eliane Foleto e Francisco Costa, 

discutiram a importância das áreas de preservação permanente na prevenção do 

risco geomorfológico, na microbacia hidrográfica de Chácara das Flores, Em Santa 

Maria, Rio Grande do Sul, Brasil. O método utilizado permitiu combinar a carto-

grafia da área em estudo com o mapa das áreas de risco geomorfológico.

Também Mohammed El-Fengour, Carlos Bateira, Abdelhak El-Fengour, Ab-

delghani Houari e Mstafa Hmamouchi apresentam um trabalho sobre os processos 

hidroerosivos nas Montanhas do Rif, em Marrocos, e de como este tipo de risco está 

a afetar as infraestruturas e territórios adjacentes (redes viárias, terrenos agrícolas, 

etc), com as consequências socio-económicas conexas. Para realização do estudo, os 

autores recorreram a fotografias aéreas, cartografia, assim como ao cálculo “cumu-

lative rainfall”. 

Valdemar Rocha e Vaneusa Pereira abordam o tema da exploração mineral 

no Maciço do Espinhaço, na Bahia, Brasil, dando conta dos riscos ambientais 

associados, assim como das alterações sócio-espaciais decorrentes, nomeadamente 

no que respeita ao acesso aos recursos hídricos. A metodologia usada baseou-se na 

recolha de dados em contexto de trabalho de campo, pela observação direta, assim 

como por captação de imagens fixas e realização de questionários por entrevista 

e por inquérito.
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Lídia Ramos, Leo Name e Céline Veríssimo dão visibilidade ao caso de Vila 

Hayes, no Paraguai, refletindo sobre as injustiças ambientais e de como estas mais 

afetam populações vulneráveis, com fragilidades económicas e sociais. Os autores 

agruparam e discutiram um vasto conjunto de dados, reforçando o papel dos geó-

grafos enquanto ativistas e promotores da justiça social, dando voz à situação peri-

clitante de comunidades de/em risco.

Por fim, a dimensão da psique está plasmada no capítulo de Altino Filho e Vitor 

Silva, que abordaram a questão do transtorno de stress pós-traumático, enfatizan-

do o papel da música como ferramenta que coloca em evidência as angústias e os 

traumas da sociedade moderna. Tendo como base duas letras de canções, os autores 

realizaram uma análise de conteúdo, procurando evidenciar o benefício desta arte 

como difusora da dinâmica patológica em causa e, em certa medida, desconstruir 

os estereótipos em torno dos transtornos mentais.

Num contexto territorial cada vez mais complexo, é urgente olhar para a os ris-

cos de forma plural e diversa, para que os estudos cindínicos possam manter o seu 

caráter inovador e utilitário, colocando-se ao serviço dos profissionais atuantes em 

momentos de risco, dos investigadores e, acima de tudo, das populações afetadas.
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Resumo: As condições termohigrométricas registadas num ambiente térmico e 

o isolamento térmico do vestuário usado por um indivíduo permitem 

conhecer se há conforto térmico. Neste trabalho com base numa coleção 

de dados registada para ambiente térmico frio, moderado e quente e para 

um metabolismo de atividade sedentária (escritório, moradia, escola, 

laboratório) é analisada a sensação térmica. A partir de valores da tem-

peratura do ar, temperatura do termómetro húmido, isolamento térmico 

de vestuário, escala de cores de sensação térmica foi usado um índice de 

sensação térmica e um índice de isolamento térmico. Os resultados obtidos 

mostram, por exemplo, que quando um indivíduo está num ambiente de 

sensação térmica quente e usa um isolamento térmico de vestuário acima 

do previsto regista uma sensação de muito quente. Foi possível validar um 

método de cálculo de Isolamento Térmico de Vestuário (ITV) para prever 

o isolamento térmico do vestuário a ser usado num ambiente térmico.
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metabolismo, atividade sedentária.
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abstract: The thermo-hygrometric parameters registered in a thermal environment and 

the thermal insulation of clothing used by an individual tell us if there is 

thermal comfort. This work analyses the thermal feeling, based on data col-

lected for cold, moderate and hot thermal environments and for metabolism 

under conditions of sedentary activity (office, home, school, laboratory). 

Taking the air temperature values, wet-bulb thermometer temperature, 

thermal insulation of clothing, a thermal colour scale was used together 

with a thermal sensation index and a thermal insulation index. The results 

show that when a human being is in a warm thermal sensation environment 

and wears clothing with thermal insulation higher than anticipated, a very 

hot sensation is recorded. It was possible to validate a method to calculate 

the thermal insulation of clothing (ITV) to predict the thermal insulation 

of the garments to be used in a thermal environment.

Keywords: Thermal environment, thermal sensation, thermal insulation of clothing, 

metabolism, sedentary activity.

Introdução

O conforto térmico ou as relações entre o ser humano e o ambiente têm sido 

percepcionadas, avaliadas e até pesquisadas desde Hipócrates no século V A.C. (I. 

Tavares, 2014).

A American Society of Heating Refrigeration and Air Conditions (ASHRAE) 

define o conforto térmico como o estado de espírito em que o indivíduo expressa 

satisfação em relação ao ambiente térmico (ISO 7730, 2005; ASHRAE 55, 2004). 

Esta definição implica um certo grau de subjetividade e pressupõe a análise de dois 

aspetos: aspetos físicos inerentes ao ambiente térmico e aspetos subjetivos inerentes 

ao estado de espírito do individuo. Num ambiente térmico a satisfação de todos 

os indivíduos é uma tarefa “quase” impossível, pois um ambiente termicamente 

confortável para um indivíduo pode ser desconfortável para outro. Assim, um am-

biente térmico deve satisfazer o maior número de indivíduos, no mesmo local. De 
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acordo com a norma ISO 7730 (2005), o desconforto térmico pode ser causado 

por um ambiente frio ou quente e por um desconforto térmico localizado numa 

parte específica do corpo. Este desconforto pode causar uma redução significativa 

do desempenho do indivíduo.

O conforto térmico é obtido quando um indivíduo está numa condição de 

equilíbrio energético com o ambiente térmico que o rodeia. Por exemplo, E. Costa 

et al. (2011) mostraram em condições de extremo desconforto térmico que indi-

víduos podem revelar diversos efeitos físicos e psicológicos, tais como fadiga e di-

minuição da capacidade mental. Existem efeitos específicos em ambientes térmicos 

quentes (fundições, cerâmicas, padarias, indústria vidreira, etc.) e em ambientes 

térmicos frios (armazéns frigoríficos, atividades piscatórias, etc.), não esquecendo 

os moderados (escritórios, etc.). 

A International Organization for Standardization (ISO) desenvolveu várias nor-

mas com índices específicos para diferentes ambientes térmicos. Para ambientes 

térmicos quentes é usada a ISO 7243 (1989) que faz a aplicação do índice WBGT, 

a ISO 7933 (1989) aplica o índice SWreq e a ISO 9886 (2004) aplica a deformação 

térmica por medidas fisiológicas. Para ambientes térmicos moderados a ISO 7730 

(2005) faz referência ao índice PPD/PMV, a ISO 10551 (1995) faz aplicação a es-

calas subjetivas e a ISO 9886 (2004) aplica a deformação térmica por medidas fisi-

ológicas. Para ambientes térmicos frios são usadas as normas ISO TR 11079 (1993) 

que aplica o índice IREQ e ISO 9886 (2004) que aplica a deformação térmica por 

medidas fisiológicas.

As temperaturas muito altas associadas ao valor da humidade relativa do ar po-

dem constituir um fator de “stress” para o organismo de um ser humano, podendo 

originar no mesmo, perturbações de ordem física e patológica.

O aumento da temperatura acima da zona de conforto térmico pode começar 

a provocar problemas físicos, de natureza subjetiva e de natureza fisiológica, até 

atingir o limite físico de tolerância do ser humano. Quando o calor sob a forma 

de energia cedido pelo ambiente ao organismo é superior ao calor sob a forma de 

energia recebido ou produzido pelo metabolismo total (metabolismo basal + me-

tabolismo de trabalho), o organismo tende a aumentar a sua temperatura interior e 

pode entrar em hipertermia.
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Independentemente dos resultados de uma avaliação mais rigorosa, existem 

algumas medidas de carácter geral com a finalidade de se minorar o stress tér-

mico quente que se podem adotar, nomeadamente: a regulação da temperatura 

do ar e da renovação do ar; se não for possível modificar a temperatura do ar e 

a humidade relativa do ar, deverão ser adotadas medidas tendentes a proteger 

os indivíduos; nos locais onde a temperatura é elevada, devem ser colocadas 

barreiras, fixas ou amovíveis, de preferência à prova de fogo, para proteger os 

indivíduos. A hidratação deve ser sempre considerada.

Os ambientes considerados frios são caracterizados por condições ambien-

tais que levam à condição de stress por frio (I. Holmér et al., 1999). O stress por 

frio pode estar presente de várias maneiras diferentes, afetando o equilíbrio tér-

mico de todo o corpo, assim como o equilíbrio térmico local das extremidades 

do corpo, da pele e dos pulmões. Os mecanismos naturais de resposta ao stress 

térmico por frio baseiam-se na adaptação de comportamento, em particular, 

troca e ajuste de roupa. Uma proteção suficiente permite evitar o arrefecimento 

corporal. Segundo A. Miguel (2010) quando o corpo arrefece demasiado po-

dem ocorrer algumas lesões, dependendo da natureza do frio e do tempo de 

exposição, em particular nas mãos, pés e rosto. 

A hipotermia, que constitui a patologia geral devida ao frio, por falên-

cia da termorregulação, traduz-se, no início, por um arrepio generalizado, 

uma temperatura interna que diminui e uma pressão arterial que aumenta. 

Existe, ainda, a evidência que a exposição crónica ao frio pode estar asso-

ciada a ocorrência de lesões músculo-esqueléticas, sendo considerado um 

grande fator de risco em caso de exposições moderadas (L. Aasmoe et al., 

2008). Os movimentos finos dos dedos e das mãos podem também sofrer 

uma deterioração apreciável, mesmo com níveis moderados de exposição (I. 

Holmér, 2000). 

P. Fanger (1972) veio confirmar a importância do estudo do conforto térmico 

e enfatizar o carácter multi e interdisciplinar desta área de estudo. A publicação de 

legislação relacionada com o conforto térmico, pela ISO e pela ASHRAE, reforça 

a importância do estudo desta temática e a obrigatoriedade de a legislar de forma 

a salvaguardar a saúde de cada indivíduo ou trabalhador.
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E. Krüger e E. Dumke (2001) mostraram que estudos realizados em laboratório 

e em campo demonstraram uma relação entre o conforto térmico e o desempenho 

de um indivíduo. Embora alguns resultados não conduzirem a conclusões definiti-

vas, mostraram claramente a tendência do desconforto reduzir o desempenho quer 

em ambientes quentes ou frios.

É necessário conhecer a energia gasta durante as atividades físicas, uma vez que 

a produção de energia metabólica aumenta proporcionalmente face à intensidade do 

exercício. A taxa metabólica depende do tipo de atividade, da pessoa e das condições 

nas quais a atividade é realizada (M. Grandi, 2006). Em geral, a taxa metabólica é 

proporcional ao peso do corpo, e também é dependente do nível de atividade do in-

divíduo, da área de superfície do corpo, da saúde, do sexo, da idade, da quantidade de 

vestuário, e das condições térmicas e atmosféricas que o rodeiam (V. Bradshaw, 2006).

Segundo a ISO 8996 (2004), a taxa metabólica é um parâmetro importante 

para a determinação do conforto térmico, devido ao facto de as pessoas trocarem de 

roupa função da estação do ano. A ASHRAE (2004) especifica as zonas de conforto 

no verão e no inverno para os níveis de isolamento térmico do vestuário de 0,5clo e 

de 1,0clo (M. Grandi, 2006).

O isolamento do vestuário é uma propriedade própria do vestuário e representa 

a resistência à transferência de energia sob a forma de calor entre a superfície da pele 

e da roupa (M. Talaia e F. Rodrigues, 2008). O valor do isolamento térmico das 

peças de roupa é em função das propriedades e características dos materiais empre-

gados na confeção dos tecidos (N. Lazzarotto, 2007). A ISO 7730 (2005) indica 

para algumas peças de roupa valores típicos aceites para o isolamento térmico do 

vestuário (ITV) em unidades de clo.

Este trabalho tem como objetivo mostrar que um ambiente térmico condiciona 

a sensação térmica de um indivíduo e que esta problemática está ligada ao isolamen-

to térmico do vestuário usado. É investigada a sensação térmica real indicada por 

um ser humano, a sensação térmica prevista para um local através da aplicação do 

índice EsConTer, o isolamento térmico do vestuário usado, o isolamento térmico 

do vestuário previsto e o isolamento térmico do vestuário desejado. Um modelo de 

previsão de isolamento térmico de vestuário (ITV) para uma atividade sedentária é 

apresentado, aplicado e interpretado.
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Materiais e métodos 

Para a investigação das condições de bem-estar num ambiente térmico é con-

dição necessária e suficiente conhecer as condições termohigrométricas do local e o 

tipo de vestuário usado pelo ser humano. Com base nesses registos é possível com-

parar resultados para diferentes latitudes e longitudes à superfície terrestre.

Neste trabalho foram usados dados de outros autores (J. Liu et al., 2012; M. 

Talaia, 2016 e M. Talaia et al., 2017 que permitiram comparar os resultados obtidos 

e tecer comentários.

Os dados para uma atividade sedentária foram registados a céu aberto com au-

sência de vento e em ambiente interior (escritório, moradia, escola, laboratório). 

Foi usado um equipamento de medida de dados termohigrométricos, usando o 

instrumento Center 317 – temperature humidity meter.

Através do registo de dados termohigrométricos, de uma escala de sensação tér-

mica de cores (M. Talaia e F. Rodrigues, 2008), de um índice térmico para prever a 

sensação térmica (M. Talaia e H. Simões, 2009) e de um modelo desenvolvido com os 

dados deste trabalho avaliou-se como o tipo de ambiente térmico influência a sensa-

ção térmica real que é condicionada pelo tipo de vestuário usado e definido pelo isola-

mento térmico do vestuário (ITV) a partir dos materiais ou fibras usadas na confeção.

Para a sensação térmica real foi usada uma escala térmica de cores, desenvolvida 

por M. Talaia e F. Rodrigues (2008), como se mostra na fig. 1 onde se marcava com 

uma (X) a sensação que era sentida no momento da observação.

fig. 1 ‑ Escala térmica de cores (M. Talaia e F. Rodrigues, 2008).
Fig. 1 - Thermal colour scale (M. Talaia and F. Rodrigues, 2008).

Para avaliar a sensação térmica prevista do ambiente térmico foi usado o índice 

térmico EsConTer (M. Talaia e H. Simões, 2009; M. Morgado, M. Talaia e L. 

Teixeira, 2015) baseado numa escala térmica (Es), na sensação de conforto (Con) e 
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por ser térmico (Ter). EsConTer valoriza o conhecimento da temperatura do ar e da 

temperatura do termómetro húmido e é calculado aplicando a expressão 

Índice EsConTer = ‒3,75 + 0,103(T + Tw)     (1)

em que T representa a temperatura do ar (ºC) e Tw a temperatura do termómet-

ro húmido (ºC).

O índice EsConTer determina um valor da escala sétima de sensação térmica 

(M. Talaia, 2013), é de fácil cálculo matemático e de fácil interpretação. O valor 

de EsConTer situa-se na gama de -3 (ambiente térmico muito frio) a +3 (ambiente 

térmico muito quente).

Um novo índice que valoriza a temperatura de ponto de orvalho é apresentado 

e denominado como índice DPT. Este índice ao valorizar a temperatura de ponto 

de orvalho está a valorizar a quantidade de água que existe no ambiente térmico no 

estado gasoso e em forma de vapor de água (M. Talaia & C. Vigário, 2016). O seu 

valor é determinado a partir da expressão

Índice DPT = ‒3,75 + 0,116(T + Td)     (2)

A fig. 2 mostra inequivocamente que há uma excelente concordância entre os 

índices EsConTer e o DPT, com um coeficiente de correlação de Pearson de 0,9883. 

Como mostram os pontos experimentais na fig. 2, falar no índice EsConTer tem o 

mesmo significado físico que falar no índice DPT. As interpretações físicas são total-

mente concordantes e permitem conhecer a sensação térmica prevista para um local 

onde são registados os parâmetros termohigrométricos. A diferença entre estes dois 

índices esta na valorização de uma variável diferente, enquanto o índice EsConTer é 

condicionado por um parâmetro meteorológico que indica a saturação do ar húmido 

do local o índice DPT é condicionado por um parâmetro meteorológico que deter-

mina a quantidade de água no estado de vapor existente no ar húmido do local.

Um modelo desenvolvido a partir da coleção de dados foi usado para prever 

o Isolamento Térmico do Vestuário (ITV), em unidades de clo, e para uma ativi-

dade sedentária (escritório, moradia, escola, laboratório) com um metabolismo de 

70W.m-2 ou 1,2met, expresso por,

ITV = ‒ 0,7418EsConTer ‒ 0,3250 + 0,0764Tw    (3)
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fig. 2 ‑ Dados experimentais: índice EsConTer e índice DPT.

Fig. 2 - Experimental data: EsConTer índex and DPT índex.

Resultados e discussão

Foram analisados os dados registados na escala térmica de cores (sensação tér-

mica real) e os dados termohigrométricos para diferentes ambientes térmicos, no-

meadamente quentes, neutros e frios.

Para cada situação foi prevista a sensação térmica usando o índice EsConTer 

através da aplicação da expressão (1) e foi determinado o isolamento térmico do 

vestuário previsto ITV por aplicação da expressão (3). Também foi registada in-

formação acerca do isolamento térmico do vestuário usado e informação acerca do 

isolamento térmico do vestuário desejado (se o indivíduo necessitava de mais ou 

menos roupa face as condições termohigrométricas do ambiente térmico).

Foram construídos gráficos para se interpretarem os dados registados e para 

discutir a validade do modelo para prever o ITV (isolamento térmico do vestuário). 

A fig 3 mostra para cada temperatura registada o valor da sensação térmica prevista 

para o local por aplicação do índice EsConTer (círculos de cor verde) e o valor para 

a sensação térmica real (círculos de cor cinzenta). 
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fig. 3 ‑ Dados experimentais: sensação térmica prevista e temperatura do ar.
Fig. 3 - Experimental data: predicted thermal sensation and air temperature.

A observação da imagem da fig. 3 mostra inequivocamente que há uma excelente 

correlação (declive de 0,923, ordenada na origem de 0,01 com um coeficiente de corre-

lação de Pearson de 0,9643, ou seja sensação térmica real = 0,923×EsConTer – 0,01; ou 

declive de 1,008 e ordenada na origem nula com o mesmo coeficiente de correlação 

de Pearson em que EsConTer = 1,008×sensação térmica real) entre os valores de 

sensação térmica reais e os valores de sensação térmica previstos, o que indicia que 

o índice EsConTer é um bom preditor para se prever a sensação térmica de um 

ambiente térmico. 

A fig. 4 mostra o resultado para as duas sensações térmicas, real e prevista. Os 

pontos experimentais seguem, como seria esperado, a linha de tendência teórica de 

declive unitário. Nesta perspectiva o índice EsConTer permite conhecer para um 

determinado ambiente térmico a sensação térmica esperada.

Em termos de isolamento térmico de vestuário a fig. 5 mostra os dados ex-

perimentais deste trabalho com círculos de cor azul e a linha a cheio e a negro a 

tendência teórica entre os dois isolamentos térmicos do vestuário (usado e previsto). 

A observação dos dados experimentais na fig. 5 mostra que foi usado o mesmo ves-

tuário para diferentes condições termohigrométricas. Por exemplo, face à linha de 
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fig. 4 ‑ Dados experimentais: sensação térmica real e a sensação térmica prevista.
Fig. 4 - Experimental data: real thermal sensation and predicted thermal sensation.

tendência teórica para um ITV usado registam-se diferentes ITV previstos o que in-

dicia ambientes térmicos com condições termohigrométricas diferentes. Na grande 

maioria dos casos os dados experimentais mostraram que o ITV previsto sugere que 

o indivíduo usava roupa com um ITV inferior ao desejado e/ou previsto.

fig. 5 ‑ Relação entre ITV previsto e o ITV usado.
Fig. 5 - Relationship between the predicted ITV and the ITV used.
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fig. 6 ‑ ITV “versus” sensação térmica prevista.
Fig. 6 - ITV versus predicted thermal sensation.

A fig. 6 e a fig. 7 são interessantes quando são comparadas em termos de resul-

tados. Quando se determina ou regista o valor do ITV previsto, desejado e usado 

em função da sensação térmica prevista e sensação térmica real é possível afirmar 

que independentemente do isolamento térmico de vestuário usado, o valor do ITV 

previsto mostra a mesma tendência assim como o ITV desejado pelo indivíduo.

A observação da fig. 6 mostra inequivocamente que o modelo de previsão da 

sensação térmica determinado a partir da aplicação do índice EsConTer está em con-

cordância com o modelo de previsão do isolamento térmico de vestuário. O isola-

mento térmico de vestuário desejado mostra alguma dispersão o que é aceitável dada 

a sensação térmica real ter influência na sua avaliação por ser considerada subjectiva.

A observação da fig. 7 mostra maior dispersão dos dados experimentais de ITV 

previsto e ITV desejado como era esperado.

A fig. 8 mostra uma linha reta de cor negra que indicia a previsão do isolamento 

térmico do vestuário (ITV) para um ambiente térmico confortável. De acordo com 

Liu et al. (2012), os círculos, na figura, de cor azul céu representam dados regista-

dos durante a primavera, os de cor vermelha representam dados registados durante o 

verão, os de cor amarelo-torrado representam dados registados durante o outono e os 

de cor azul representam dados registados no inverno. Ainda na fig. 8, os triângulos 
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fig. 7 ‑ ITV “versus” sensação térmica real.
Fig. 7 - ITV versus real thermal sensation.

indicam resultados neste trabalho em que os de cor verde representam o isolamento 

térmico do vestuário desejado e os de cor cinza representam o isolamento térmico do 

vestuário usado. Os triângulos de cor negro representam dados experimentais para um 

ambiente térmico frio (M. Talaia, L. Teixeira, & I. Tavares, 2017). Os losangos ocos 

representam dados experimentais para um ambiente frio a muito frio (Talaia, 2016).

A observação da fig. 8 mostra, inequivocamente, que o modelo sugerido neste tra-

balho para prever o isolamento térmico do vestuário sugere valores, para temperaturas 

mais baixas e inferiores a cerca de 15 ºC, superiores ao valores registados por Liu et al. 

(2012). Esta discrepância pode-se justificar pela escolha das variáveis para o modelo 

(sensação térmica prevista pelo índice EsConTer e temperatura do termómetro húmido) 

face à temperatura do ar que Liu et al. (2012) assumem. De facto, neste trabalho para a 

caracterização de um ambiente térmico são incluídas a temperatura do ar e a humidade 

relativa do ar, sendo esta condicionada pela temperatura do ar, temperatura de ponto de 

orvalho (M. Talaia e C. Vigário, 2016) e temperatura do termómetro húmido. Por out-

ro lado Liu et al. (2012) no seu trabalho não identificam o tipo de atividade, o que reduz 

o valor da sua informação face aos resultados deste trabalho em que são registados para o 

ambiente térmico as condições termohigrométricas, o isolamento térmico do vestuário 

usado para um ambiente térmico frio, moderado e quente e para um metabolismo de 



129

fig. 8 ‑ Dados experimentais: isolamento térmico do vestuário e temperatura do ar.
Fig. 8 - Experimental data: thermal insulation of clothing and air temperature.

atividade sedentária (escritório, moradia, escola, laboratório) com 70W.m-2 ou 1,2met. 

Nesta perspectiva os resultados deste trabalho poderão ser inequivocamente usados por 

outros autores de modo a serem comparados com dados experimentais nas mesmas 

condições termohigrométricas e para outras latitudes e longitudes de locais terrestres.

No geral pode-se concluir, pela observação da fig. 8, que o vestuário usado era, 

na grande maioria das situações, insuficiente face ao ambiente térmico, o que susci-

ta um vestuário desejado com maior clo e uma sensação térmica real de desconforto, 

no momento do registo de dados.

A fig. 9 mostra como é influenciada a sensação térmica e o isolamento térmico do 

vestuário (ITV) face à temperatura do ar. Na fig. 9 a linha a cheio a “negro” representa 

a previsão do isolamento térmico do vestuário, os círculos de cor azul claro o isola-

mento térmico do vestuário usado, os círculos de cor amarela o isolamento térmico 

do vestuário desejado, os triângulos de cor verde o isolamento térmico do vestuário 

usado e os triângulos de cor azul a sensação térmica prevista pelo índice EsConTer.

A observação da fig. 9 mostra, inequivocamente, como seria esperado, que há 

uma relação inversa entre a sensação térmica e o isolamento térmico do vestuário 
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fig. 9 ‑ Dados experimentais: sensação térmica ou isolamento térmico “versus” temperatura do ar.
Fig. 9 - Experimental data: thermal sensation or thermal insulation of clothing versus air temperature.

face à temperatura do ar. Também, a observação da fig. 9, sugere que a interseção 

entre as duas tendências (sensação térmica e isolamento térmico do vestuário fun-

ção da temperatura do ar) pode conduzir à otimização do bem-estar em termos de 

conforto térmico para uma atividade sedentária (escritório, moradia, escola, labora-

tório) e para um metabolismo de 70W.m-2 ou 1,2met.

A fig. 9 sugere novos estudos e uma necessidade de dados experimentais para 

ambientes térmicos com temperatura do ar acima dos 28 ºC, de modo a validar o 

modelo do ITV por filtração e redefinição das constantes que estão incluídas no 

modelo de previsão apresentado neste trabalho e na expressão (3).

Conclusões 

Foi possível mostrar que a sensação térmica registada num ambiente térmico de-

pende dos parâmetros termohigrométricos que definem o índice térmico EsConTer 

assim como o índice de isolamento térmico do vestuário (ITV), em unidades de clo.

A coleção de dados registada e para um metabolismo de atividade sedentária 

(escritório, moradia, escola, laboratório) com 70W.m-2 ou 1,2met, mostrou que 

o índice desenvolvido e apresentado neste trabalho prevê o isolamento térmico do 
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vestuário a usar para qualquer tipo de ambiente térmico e para situações com registo 

de temperaturas do ar entre 3 ºC e 28 ºC.

Os resultados obtidos mostraram que quando o ser humano está inserido num 

ambiente de sensação térmica quente e usa um isolamento térmico de vestuário 

acima do previsto regista uma sensação térmica de muito quente e quando está 

inserido num ambiente de sensação térmica frio e usa um isolamento térmico de 

vestuário abaixo do previsto sente uma sensação térmica de muito frio.

Este novo modelo para a previsão do ITV é uma excelente contribuição para 

novos estudos pela sua simplicidade de aplicação.
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Revisitando aqueles que foram os resultados dos trabalhos de investigação apre-

sentados na obra “Pluralidade na diversidade dos riscos”, pode-se concluir que os 

investigadores e os profissionais ligados à área dos riscos, estão cada vez mais cons-

cientes para a crescente complexidade dos territórios, tanto do ponto de vista físico, 

como do ponto de vista humano. Já Luciano Lourenço (2015), na senda da discus-

são sobre a dimensão do pragmatismo e do risco1, referia:

“Por isso, se, como parece, o objetivo de muitos estudos for a mitigação 

do risco, então teremos de ser pragmáticos e considerar não só a fase da 

pré-catástrofe (…) que naturalmente deverá ser de preparação, prevenção 

e previsão, mas também deverá ser tido em linha de conta o “durante”, 

correspondente à fase de socorro (…) [e] a fase de pós-catástrofe, durante 

a qual será necessário reconstruir a área afetada” (Lourenço, 2015, p. 5).

No fundo, a multiplicidade de situações quotidianas, leva a que de devam re-

equacionar procedimentos, assim como restruturar cenários de atuação. Um dos 

campos a repensar será o da dimensão formativa, com a atualização dos conteúdos 

e da prática letiva, assim como da cooperação entre entidades ligadas aos riscos e 

à proteção civil, no sentido de congregar esforços e criar sinergias, que permitam 

respostas mais rápidas e eficazes.

Além disso, é fundamental estar alerta e alertar para as alterações ambientais. 

Nesta obra, chama-se a atenção para o fato de, por exemplo, as alterações dos níveis 

de pluviosidade em determinadas regiões, poderem contribuir para significativas 

1 Lourenço, L. (2015). Risco, perigo e crise: pragmatismo e contextualização. In Siqueira, A., Valêncio, 
N., Siena, M. e Malagoli, M.A., Riscos de desastres relacionados à água. São Paulo: RiMa Editora.

https://orcid.org/0000-0003-3927-0748
https://orcid.org/0000-0001-8665-4459
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alterações dos sistemas económicos e produtivos, criando fragilidades sociais ten-

dencialmente estruturais. Por outro lado, é necessário alertar os governos locais para 

situações de perigosidade ligadas a fenómenos excepcionai de diferente escala de 

afetação, quer no que diz respeito aos de rápida atuação (exemplo de precipitação 

intensa), como os de lenta progressão (por exemplo, o caso dos períodos de seca). 

Neste contexto, também é necessário alertar para a dimensão do ordenamento do 

território, e da forma como a construção habitacional e funcional pode gerar situa-

ções de perigo iminente em situação de risco natural. 

Chamar a atenção para estas e outras situações, parece ser uma preocupação 

constante em todos os estudos apresentados nesta obra e, em geral, para toda a co-

munidade académica. Comunicar ciência, transpor o fosso que muitas vezes existe 

entre os cientistas e a comunidade civil, transferir o conhecimento, nem sempre é 

uma tarefa fácil e óbvia. Mas é necessária e cada vez mais urgente, para que os estu-

dos científicos possam ser de/sobre/para a sociedade. 

Nesta lógica, sugere-se uma possibilidade de comunicação através da música, 

seja como mecanismo de catarse para os afetados (por exemplo, por stress pós-

-traumático), seja por canal de divulgação de práticas e de comportamentos a adotar 

(por exemplo, em campanhas de prevenção). Além disso, o contexto escolar edu-

cativo, também virá reforçar esta perspetiva através da psicoeducação, educando e 

difundindo conhecimento para a população escolar e para a sociedade em geral.

Mas haverá mais para fazer no campo dos riscos. Esperamos, pois, que os estudos 

cindínicos possam vir a ganhar um destaque cada vez mais evidente no quotidiano, 

continuando sempre na senda da prevenção, mitigação e promoção da segurança e 

do bem-estar das populações, sobretudo dos mais vulneráveis.
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A “Pluralidade na diversidade de riscos” é uma obra composta por 
um conjunto de onze capítulos, cujos autores procuraram refletir 
aprofundadamente sobre uma multiplicidade de situações de 
risco, centradas na dimensão da avaliação, do aperfeiçoamento, da 
previsão e da mudança de paradigmas. Os trabalhos apresentados 
derivam da investigação científica realizada na área da formação, 
do clima e da sensação térmica, do ambiente e da psique. A partir 
da análise da diversidade fatual, pretende-se contribuir para 
aprimorar as respostas através da mitigação das falhas e de novas 
possíveis soluções.

É neste contexto territorial cada vez mais complexo, que urge 
olhar para a os riscos de forma plural e diversa, para que os 
estudos cindínicos possam manter o seu caráter inovador e 
utilitário, colocando-se ao serviço dos profissionais atuantes em 
momentos de risco, dos investigadores e, acima de tudo, das 
populações afetadas.
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