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Nuno Gomes e Henrique Vicêncio ...................................................................  133

Bank erosion risks in Ouerrha catchment in northern Morocco: assessment and 
development issues
Mohammed El-fengour, Carlos Bateira, Abdelhak El-fengour, Abdelghani Houari 
and Mstafa Hmamouchi ...................................................................................  155

S U M Á R I O



S U M Á R I O

Evolução temporal (2009‑2015) dos movimentos em massa na região leste do 
estado de São Paulo – Brasil
Geórgia Jorge Pellegrina, Anna Silvia Palcheco Peixoto e Ilza Machado Kaiser ..........  177

As áreas de preservação permanente e a sua importância na prevenção do risco 
(geomorfológico): estudo de caso em Santa Maria, RS, Brasil
Fernanda Maria Follmann, Franciele da Silva, Eliane Maria Foleto e Francisco 
da Silva Costa  .............................................................................................. ...  199

Riscos ambientais da exploração mineral na mina Pedra de Ferro‑Caetité‑BA
Altemar Amaral Rocha e Vaneusa Silva Pereira  .............................................. ...  217

conclusão ........................................................................................... .....  245



7

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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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: Tendo em vista ser fundamental que os profissionais de Proteção 

e Defesa Civil envolvidos na redução do risco de desastres em 

todos os níveis trabalhem em concordância entre si e seguindo as 
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Introdução

A educação tradicional comete certos equívocos ao ministrar o processo de 

aprendizagem em seu modelo tradicional, pois o conceito de “aprender” e as 

ferramentas do “saber” são dicotômicas em relação ao que ainda se apresenta 

como formato. 

No mundo contemporâneo, preparar-se para a vida vai muito além de absorver 

conceitos, decorar fórmulas e identificar símbolos. Esses são comandos primários 

na esfera do saber atual.

da Justiça e as atribuições do Bombeiro Militar enquanto com-

ponente da Defesa Civil.

Palavras ‑chave: Educação, riscos, defesa civil, currículo, CBMERJ.

abstract: It is essential that Civil Defence and Protection professionals 

involved in disaster risk reduction at all levels work together to 

follow the recommendations of Law 12.608 (10 April 2012), of 

Normative Instruction No. 01 (24 August 2012), of the Ministry of 

National Integration and the Sendai Framework for Disaster Risk 

Reduction (2015-2030). This being so, the purpose of this study 

is to evaluate the Civil Defence curriculums of the courses of the 

Rio de Janeiro State Military Firefighters Corps (CBMERJ) and 

propose changes to them, using the National Curriculum Matrix, 

the Occupational Study and Mapping of Competencies by the 

Ministry of Justice and the responsibilities of military firefighters 

as a component of civil defence. 

 

Keywords: Education, risks, civil defence, curriculum, CBMERJ.
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O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) 

apresenta uma ampla grade de cursos de formação e aperfeiçoamento, e, fa-

zendo parte do currículo destes cursos, encontra-se a disciplina Defesa Civil. 

Tendo em vista ser fundamental que os profissionais de Proteção e Defesa Ci-

vil, em todos os níveis, independente da esfera administrativa em que estejam 

inseridos trabalhem em concordância entre si e seguindo as recomendações 

determinadas pela Lei 12.608 de 10 de abril de 2012, Instrução Normativa 

n.⁰ 01 de 24 de agosto de 2012, do Ministério da Integração Nacional e Mar-

co de Sendai para Redução do Risco de Desastres 2015-2030 faz-se necessária 

a capacitação dos militares do CBMERJ, com o objetivo de responderem aos 

anseios da população fluminense, no tocante a temática de redução do risco 

de desastres.

O presente trabalho visa à reformulação curricular nos Cursos de Aperfeiçoa-

mento e Formação no âmbito do CBMERJ, em função de uma necessidade especí-

fica de inserção de conteúdos relacionados à área de Defesa Civil. Tal indicação se 

deve à observação de que a estrutura curricular vigente carece de atualizações para 

um aprendizado satisfatório à prática da Defesa Civil.

Como metodologia funcional foi feita a análise curricular dos cursos mi-

nistrados em Formação e Aperfeiçoamento pelo CBMERJ e verificado que 

havia a necessidade de adaptação de conteúdos e métodos junto à disciplina 

de Defesa Civil.

A metodologia e as análises curriculares implementam os dados necessários 

para que haja a compreensão do sistema vigente associado à necessidade de atua-

lização. Destarte, comprova-se a necessidade de se reavaliar as grades curriculares 

de todos os cursos citados para que se possa implementar a atualização e adequa-

ção através dos recursos discutidos a fim de que a corporação seja cada vez mais 

preparada e eficiente nas práticas a que se designa.

Após análise dos dados e do estudo proposto, constatou-se a necessi-

dade de uma adaptação da carga horária e conteúdos dos cursos de forma 

a proporcionar uma aprendizagem significativa e que torne o profissional 

bombeiro militar um agente proativo nas ações de Defesa Civil às quais o 

CBMERJ se propõe.



16

Fundamentação teórica

Conceitos gerais

As transformações necessárias para o pleno processo de aprendizagem devem 

nascer de vivências e experiências, para que não sejam formados reprodutores cien-

tíficos de conceitos não vivenciados, apenas incorporados ao leque do conhecer, sem 

locar o leque do saber.

Dentro dessa ótica, o professor precisa se transformar não apenas no transmissor 

do ensinamento, mas o condutor do verdadeiro agente no processo de aprender: o 

aluno. Um claro exemplo disso ocorre na Escola da Ponte, em Portugal, que hoje é 

conhecida por ser um dos maiores centros de referência de quebra de paradigmas do 

modelo tradicional de ensino. Os alunos aprendem desenvolvendo habilidades con-

juntamente, sendo os professores os condutores de um processo de direcionamento 

individual para cada absorção de conhecimento.

Essa característica de absorção difere completamente da noção de reprodução 

do saber. A partir das próprias descobertas, os indivíduos desenvolvem muito mais 

as habilidades inerentes à faixa etária. Isso comprova, dentro de nossa realidade e 

alvo da discussão, que o processo de ensino precisa se readaptar às novas tecnologias 

e transformar os militares alunos da corporação.

A compreensão do trabalho no processo de ensino-aprendizagem passa sempre 

pela compreensão de que toda ação em um ambiente formativo possui natureza 

educativa. O docente necessita da plena ciência de que ao longo de todo o processo 

vai ser constituída a edificação de formação e conhecimento tanto no docente como 

no discente. O trabalho, como princípio educativo, está situado no movimento de 

articulação entre a teoria e a prática pedagógica, que é a profissão do professor e 

constitui a sua identidade como tal, sendo sempre indissociáveis a teoria da prática.

Não é possível discutir o processo de ensino-aprendizagem sem considerar um 

dos pontos mais relevantes: o ato de avaliar. 

De acordo com Cipriano Luckesi, a avaliação parte do princípio da constata-

ção de uma realidade para que a partir daí seja possível estabelecer ações sobre o 
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diagnóstico. Concorda então que a avaliação não é a parte final de todo processo, 

mas sim a parte integrante e fundamental para as ações, sendo a “base material” da 

execução pedagógica. 

Somente com a mudança de mentalidade e de postura na confecção de no-

vos modeladores e mensuradores de conhecimentos práticos, será possível atingir 

o foco de novas perspectivas com base nas orientações da efetividade do processo  

(C. Luckesi,1998)

Educação à Distância (EAD)

Uma das ferramentas atuais mais preciosas para otimizar todo processo de 

aprendizagem e avaliação é a Educação à Distância (EAD) que possibilita um amplo 

universo de utilização. Mais precisamente, o educador João Mattar cita que as ava-

liações no EAD, em prática, possibilitam um processo contínuo e constante, sendo 

esta a maior vantagem em todo processo de acompanhamento de diagnóstico.

É impossível pensar em educação de futuro sem levar em conta a utilização do 

sistema de EAD. Dados do Censo de Educação Superior, divulgados em 2013, 

apontavam quase 7 milhões (14, 7 %) de universitários brasileiros que faziam parte 

integral ou parcialmente do sistema de usuários de EAD em 2011. No Canadá, 

como exemplo, por ser inclusive o país pioneiro de uso desse sistema, das 56 

universidades daquele país, 53 já oferecem cursos à distância.

“A Educação a Distância tem permitido expandir a oferta da educação para pes-

soas que antes não poderiam estudar presencialmente por diversos motivos. Além dis-

so, as novas tecnologias de EAD têm nos forçado a repensar nossas práticas na própria 

educação presencial, gerando uma onda de inovação pedagógica” (J. Mattar, 2011).

Há, para a melhor adaptação do sistema de EAD, a necessidade da criação de 

ferramentas para o melhor desenvolvimento de soluções diante de adversidades que 

comumente surgem com novos usuários. Essas ferramentas comuns costumam se 

adaptar a qualquer tipo de plataforma de aprendizagem (B. Lucena, 2003).
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Além disso, como afirma Lourenço, “[...] nem sempre há capacidade para 

que a transmissão do conhecimento se efetue ao ritmo necessário e desejável” (L. 

Lourenço, 2016).

Outro elemento indispensável ao sucesso da implementação de EAD é o 

suporte pedagógico online, sendo este mais uma das portas de entrada para 

potencializar todas as etapas do processo de ensino-aprendizagem. Geral-

mente são comuns os casos de dúvidas, orientações e sugestões, de forma 

que o administrador deve estar atento ao volume e o tipo de sinalizações 

que a plataforma indica. Em um ciclo proativo, todas as dúvidas e reclama-

ções são utilizadas para que seja feito um constante aperfeiçoamento dos 

serviços. Dessa forma, os cursos subsequentes são considerados sempre de 

melhor qualidade que os anteriores, posto que além das falhas servirem de 

ensinamento ao processo de construção do saber, servem para a introdução 

de novos elementos.

A plataforma possui sempre um caráter colaborativo, ou seja, por possuir 

uma natureza dinâmica, é possível fazer as adaptações para atingir as diversas 

necessidades, respeitando o nivelamento do curso oferecido e do público-alvo. 

Além disso, o manuseio pelo usuário é sempre bem facilitado por tutoriais que 

podem ser acessados a qualquer tempo, lembrando ainda que cada usuário pos-

sui sua identidade inviolável a partir de um login e uma senha, o que possibilita 

a elaboração de relatórios que demonstrarão à instituição o perfil e a intensidade 

de acessos.

Muitos são os benefícios associados à Educação à Distância. Podemos con-

siderar a economia de tempo, seja através do deslocamento até os centros uni-

versitários como a comodidade de estudar da própria casa, a flexibilidade de 

horário, haja vista a possibilidade de estudo em horários alternativos de acordo 

com a disponibilidade do usuário, interação com pessoas de ampla diversidade 

cultural e profissional.

Interessante observar que a sala de aula virtual não é concorrente à sala de 

aula física, sendo assim, a implementação do sistema de EAD pode ser comple-

mentar à sala de aula tradicional, funcionando como um recurso que otimiza a 

aprendizagem e flexibiliza os conteúdos. 
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Justificativas da fundamentação teórica

Com a Matriz Curricular Nacional, surgiu um novo investimento e desenvolvimen-
to de ações formativas mediante os anseios sociais. Esse foi o estopim para repensar o 
currículo, a organização curricular dos cursos, os espaços e o tempo das ações formativas.

Privilegiou-se, então, as diversas modalidades de ensino, diferentes tipos e recursos de 
aprendizagem, desenvolvimento de competências cognitivas, operativas e afetivas, auto-
nomia intelectual, reflexão do antes, durante e após a ação e o processo de aprendizagem, 
além da construção de diferentes redes de conhecimento de diferentes instituições.

Portanto, a Matriz Curricular Nacional possui a intencionalidade de ser um 
referencial técnico-metodológico para orientar todas as ações formativas de diversas 
áreas e níveis de ensino. Essa Matriz possui ainda a divisão em três matrizes: princí-
pios éticos, princípios educacionais e princípios didáticos pedagógicos, orientados 
pelo desenvolvimento de Competências afins.

A Lei 12.608, institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, o Sistema 
Nacional de Proteção e Defesa Civil e autoriza a criação do Sistema de Informações 
e Monitoramento de desastres.

Outras determinações importantes advêm do Marco de Sendai para Redução 
de Riscos de Desastres. Os países participantes, incluindo o Brasil, adotaram a De-
claração de Sendai e o Marco para a Redução do Risco de Desastres para o período 
2015-2030. Ficou reafirmada a necessidade de antecipar, planejar e reduzir o risco 
de proteger pessoas, comunidades e países de forma mais efetiva, assim como a 
construção de uma maior resilência, considerada uma medida urgente e crítica.

Cabe ainda ressaltar a Normativa n.º 01, que estabeleceu procedimentos e crité-
rios para a decretação de Situação de Emergência ou Estado de Calamidade Pública 
pelos Municípios, Estados e pelo Distrito Federal, e para o reconhecimento federal das 
situações de anormalidade decretadas pelos entes federativos e dá outras providências.

ESDEC (Escola de Defesa Civil)

Visando à contribuição eficiente para a proteção das comunidades, foi criada a 
Escola de Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro através da Resolução SEDEC 

n.º 269 de 19 de dezembro de 2003.
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A ESDEC tem como objetivo capacitar principalmente profissionais que atuem como 

gestores de risco e de ações operacionais de Defesa Civil e atuar em vários segmentos da 

sociedade transmitindo noções de Defesa Civil e promovendo a conscientização e partici-

pação em programas de redução do risco de desastres, uma vez que a participação de toda 

a comunidade, seja em área de risco ou não, é imprescindível para o trabalho de prevenção. 

Núcleos de ensino e cursos pesquisados

ESCBM (Escola Superior de Comando de Bombeiro Militar)

Referência nacional em ensino nos Corpos de Bombeiros Militares, tendo por 

objetivo aprimorar os conhecimentos técnico-profissionais e culturais de oficiais 

superiores e intermediários do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro:

•	 CAO – QOC E QOS: Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais – Quadro de 

Oficiais Combatentes e Quadro de Oficiais da Saúde;

•	 CCOS: Curso de Capacitação ao Oficialato Superior e

•	 CSBM – QOC E QOS: Curso Superior de Bombeiro Militar – Quadro de 

Oficiais Combatentes e Quadro de Oficiais da Saúde.

ABMDPII (Academia de Bombeiro Militar D. Pedro II)

A ABMDPII está localizada dentro de um Complexo de Ensino com modernas 

instalações, favorecendo o ensino de excelência nas diversas áreas que interagem 

com a formação dos oficiais:

•	 CFO Curso de Formação de Oficiais.

•	 CFAP (Centro de Formação e Aperfiçoamento de Praças)

•	 O CFAP possui o objetivo de ministrar cursos de formação, aperfeiçoamento 

e habilitação de praças do CBMERJ, objetivando o aprimoramento técnico-

-profissional, administrativo e cultural, para o desempenho de funções.
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•	 CFSD: Curso de Formação de Soldado;

•	 CFC: Curso de Formação de Cabo;

•	 CFS: Curso de Formação de Sargento;

•	 CAS: Curso de Aperfeiçoamento de Sargento;

•	 CHOAE: Curso de Habilitação ao Oficialato Administrativo e Especialista.

O perfil profissional do Bombeiro Militar atuando em Defesa Civil

“O maior capital de qualquer instituição são as pessoas. Sem elas não se 

geram produtos nem serviços, não se constroem valores nem se fortalecem cul-

turas. Para o serviço público e em especial para a Segurança Pública, cujo foco 

principal são as relações humanas em sociedade, há que se exigir um perfil dife-

renciado” (E. Profissiográfico, 2012).

Para se chegar a um currículo que atenda às necessidades às quais a corporação 

está designada, faz-se necessária uma avaliação do perfil profissional do Bombeiro 

Militar, enquanto integrante da rede de ação da Defesa Civil.

O Art. 144, § 5º da Constituição Federal afirma que além das atribuições de-

finidas em lei, aos Corpos de Bombeiros Militares incumbe a execução da Defesa 

Civil (C.R.F. Brasil, 1988).

De acordo com o Estudo Profissiográfico e Mapeamento de Competências - 

DEPAID/SENASP, “Agir com respeito ao próximo” foi considerada a competência 

comportamental mais importante, na opinião dos bombeiros consultados (E. Pro-

fissiográfico, 2012).

Além disso, dentro das competências elencadas pelo referido estudo, encontra-

-se a atuação do BM em ações de Defesa Civil, bem como a necessidade de uma 

formação direcionada para a educação, com incentivo à paciência e à didática do 

bombeiro a fim de estar preparado para orientar os indivíduos, prevenindo de-

sastres. Pode-se mencionar ainda, que possuir conhecimentos básicos de ações de 

Defesa Civil, foi citada pelo estudo profissiográfico, como uma importante compe-

tência técnica associada a procedimentos operacionais.
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É possível, através do diagnóstico de competências, direcionar a formação 

do militar, bem como seu aperfeiçoamento, correlacionando essas competências 

exigidas pela profissão às estratégias e necessidades internas da corporação.

Esta avaliação das competências irá subsidiar as definições relacionadas 

a investimentos com o intuito de extrair dos profissionais o que de melhor 

eles podem produzir, ou mesmo formar esses profissionais com as compe-

tências esperadas.

Cabe ressaltar que de acordo com este estudo, o investimento contínuo no pro-

fissional, propiciará seu melhor desempenho nas missões, diminuição de acidentes 

antes causados por conhecimento inadequado, além de gerar nesse militar um sen-

timento de valorização da sua profissão.

Os profissionais quando melhor capacitados para atuarem no cumprimento das 

missões a eles designadas, sofrem menor vitimização, demonstram mais segurança.

Valorizar o profissional através de formação, capacitação continuada, formaliza-

ção dos cursos a ele oferecidos, suporte teórico-prático, preocupação com a aprendi-

zagem compartilhada de forma crescente em acordo com sua ascensão profissional, 

proporciona um melhor significado de sua ação para o militar e um consequente 

melhor desempenho.

Levando-se em consideração que a proposição de alterações no currículo de De-

fesa Civil nos cursos do CBMERJ tornou-se um dos objetivos do presente trabalho, 

quando da avaliação dos currículos em vigor, fez-se necessário correlacionar dados 

colhidos da Matriz Curricular Nacional e do estudo Profissiográfico e Mapeamento 

de Competências, Estatuto do Corpo de Bombeiros, com a Lei 12.608, a Norma-

tiva n⁰01 e o Marco de Sendai, a fim de se elaborar as ementas e orientar a escolha 

dos conteúdos da disciplina de forma a proporcionar o desenvolvimento de compe-

tências inerentes aos profissionais  de cada curso de formação ou aperfeiçoamento 

no âmbito do CBMERJ.

“Assim, alinhar as competências individuais dos seus profissionais com as 

competências necessárias para que atinjam seus objetivos estratégicos, constitui 

um importante passo no sentido do aprimoramento das Instituições”

(E. Profissiografico, 2012).
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Metodologia

O presente trabalho buscou adequar a grade da disciplina Defesa Civil e carga 

horária da mesma nos cursos de formação e aperfeiçoamento do CBMERJ utilizan-

do conteúdo relacionado às atividades de Defesa Civil, em consonância com a Lei 

12.608, a Normativa n.⁰ 01 e o Marco de Sendai.

Para isso, foi realizado um levantamento das ementas, grade curricular e planos 

de sessão dos núcleos de ensino: ESCBM, CFAP e ABMDPII do CBMERJ, através 

da solicitação oficial dos mesmos aos respectivos núcleos de ensino juntamente com 

a busca nos sites destes núcleos.

Após esta etapa, deu-se a análise da disciplina Defesa Civil, com suas ementas e 

cargas horárias nos cursos em separado. 

Procedeu-se simultaneamente à esta análise, a busca por conteúdo bibliográfico 

acerca do assunto.

Tendo em mãos essa bibliografia, a análise documental foi então realizada, en-

focando o que prescreve a Matriz Curricular Nacional, do Ministério da Justiça, 

o Perfil Profissiográfico de 2012, no que tange as competências cognitivas, ope-

rativas e atitudinais do bombeiro militar, nas funções que exerce na redução de 

risco de desastres, segundo orientação da Lei 12.608, Normativa n.⁰ 01 e Marco 

de Sendai, utilizando o método de procedimento comparativo junto às ementas 

e carga horárias.

Alteração na carga horária dos cursos e alguns conteúdos de Defesa Civil foram 

sugeridos com o objetivo de desenvolver competências e habilidades relacionadas 

à prática de formação de atividades próprias da Defesa Civil além da incorporação 

ativa do uso de EAD complementar.

A metodologia utilizada foi uma abordagem empírico-analítica, fenomenológi-

ca, tipo metodológica, documental e bibliográfica com finalidade aplicada e método 

de procedimento comparativo, através da qual foi feita análise dos currículos dos 

cursos de formação e aperfeiçoamento do CBMERJ. 
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Resultados da pesquisa e proposta de adaptação curricular

A Tabela I apresenta os resultados da pesquisa realizada nos núcleos de ensino 

mencionados e a adaptação curricular  de acordo com o grau de abordagem sugirido 

para cada seguimento (Tabela I).

A análise dos dados compilados como descrita na metodologia, levou ao diag-

nóstico de que, uma vez os currículos em Defesa Civil dos Cursos pesquisados 

terem sido muito atualizados a bastante tempo, faz-se necessária realmente uma 

adaptação das cargas horárias e conteúdos dos mesmos de forma a proporcionar 

uma aprendizagem significativa e condizente com os objetivos aos quais o Corpo de 

Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro se propõe:

curso resultados da pesquisa adaptação proposta

cao/ccos
Carga horária: 30 horas
Conteúdo: Histórico de Defesa Civil 
Conceitos, Ações e Glossário

Carga horária: 30 horas
Conteúdo: abordagem grau II  
O) - Gerenciamento

csBM
Carga horária: 0 horas
Sem conteúdo

Carga horária: 30 horas
Conteúdo: abordagem grau III  
O) - Gestão

cfo
Carga horária: 30 horas
Conteúdo: Histórico de Defesa Civil 
Conceitos, Ações e Glossário

Carga horária: 240 horas
Conteúdo: abordagem grau I
(O) - Formação

cfsd
Carga horária: 30 horas
Conteúdo: Histórico de Defesa Civil 
Conceitos e Glossário

Carga horária: 30 horas
Conteúdo: abordagem grau I
(P) - Formação

cfc
Carga horária: 30 horas
Conteúdo: Histórico de Defesa Civil 
Conceitos e Glossário

Carga horária: 30 horas
Conteúdo: abordagem grau II
(P) - Análise

cfs
Carga horária: 30 horas
Conteúdo: Histórico de Defesa Civil 
Conceitos e Glossário

Carga horária: 30 horas
Conteúdo: abordagem grau III
(P) - Aprofundamento

cas
Carga horária: 30 horas
Conteúdo: Histórico de Defesa Civil 
Conceitos, Ações e Glossário

Carga horária: 30 horas
Conteúdo: abordagem grau VI
(P) - Aperfeiçoamento

cHoae
Carga horária: 30 horas
Conteúdo: Histórico Defesa Civil 
Conceitos, Ações e Glossário

Carga horária: 30 horas
Conteúdo: abordagem grau I
(O) - Formação

tABELA i ‑ Resultados e Adaptações propostas.
Table I - Results and Proposed Adaptations.
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“O CBMERJ, de acordo com os dispositivos legais e constitucionais, tem por 

missão a salvaguarda de vidas e bens ameaçados por contingências emergenciais, 

realizando os serviços específicos de Bombeiro-Militar, através de ações de preven-

ção, perícia e combate aos incêndios, efetuando as buscas, a proteção e os salvamen-

tos diversos e, executando as atividades de Defesa Civil” (M.B.B. Militar, 2014).

“A efetivação de um currículo exige uma relação de congruência entre as intencio-

nalidades contextuais expressas nos fatos do cotidiano (dimensão contextual), os aportes 

legais e conceituais (dimensão política) e as condições adequadas para a sua operacio-

nalização no dia-a-dia (dimensão técnico-metodológica)” (E. Profissiográfico, 2012).

Disso apreende-se que a formação do bombeiro militar, enquanto agente de De-

fesa Civil, deve estar voltada para o desenvolvimento de competências profissionais 

necessárias à atuação do mesmo nos momentos de necessidade, quando a missão 

“vida alheia e riquezas salvar” imperar.

Com o objetivo de capacitar para uma utilização eficaz e criativa dos conhe-

cimentos, não somente através de um repasse de informações, foi utilizada nes-

te estudo a Matriz Curricular Nacional e o Estudo Profissiográfico, uma vez que 

os mesmos fornecem subsídios possibilitando a elaboração de caminhos para um 

aprendizado mais crítico e que gere eficácia e eficiência nas missões complexas e 

rotineiras do bombeiro militar.

No contexto atual, tem se tornado cada vez mais necessário se articular a in-

tenção da formação dos indivíduos, afinal, a valorização do profissional e o investi-

mento nesse militar, transformou-se em algo imprescindível para que a corporação 

atenda as demandas e supere os desafios emergentes.

Embasamento e proposição de ementas, conteúdos e carga horária

De posse dos resultados da pesquisa e embasado na Lei 599/82, em seu artigo 

8⁰, que afirma ser o ensino de bombeiro militar compreendido em três graus: ele-

mentar, médio e superior e cientes do conteúdo dos artigos 9º, 10º e 11 º da mesma 
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lei, é proposto que as ementas dos cursos sejam elaboradas de forma a atender ao 

perfil profissional do bombeiro militar.

Artigo 9º, 10º e 11 º da Lei 599/82: “Art. 9º - O ensino de bombeiro-militar de grau 

elementar destina-se a habilitar o cabo e o soldado BM para o desempenho de função 

própria de uma qualificação de bombeiro-militar. Art. 10 º  - O ensino de bombeiro-

-militar de grau médio destina-se à habilitação para o exercício dos cargos e funções próprios 

das graduações de Subtenente e de Sargento BM e dos postos dos Quadros de Oficiais de 

Administração e Especialistas, e é constituído de três ciclos: I - o primeiro ciclo inclui Curso de 

Formação;  II - o segundo ciclo inclui Curso de Aperfeiçoamento e III - o terceiro ciclo inclui 

Curso de Habilitação de Oficiais dos Quadros de Administração e Especialistas. Art. 11 º - 

O ensino de bombeiro-militar de grau superior, destina-se à habilitação para o exercício dos 

cargos e funções de Oficiais Combatentes, e compreende três ciclos: I - o primeiro ciclo inclui 

Curso de Formação; II - o segundo ciclo inclui Curso de Aperfeiçoamento e III - o terceiro 

ciclo inclui Curso Superior de Bombeiro-Militar” (Lei 599, 1982).

Desta forma, serão apresentadas as ementas da disciplina Defesa Civil divididas 

pelos núcleos de ensino e cursos pesquisados, a saber:

ESCBM (Escola Superior de Comando de Bombeiro Militar)

CAO (QOC E QOS) e CCOS

Ementa: Sendo este um curso voltado para o aperfeiçoamento do oficial, 

o mesmo se propõe a instruir o profissional no gerenciamento de ações de 

defesa Civil e é esperado que o militar conclua este nível, com a expertise nestas 

ações gerenciais de forma a executar sua função dentro da corporação com a 

capacidade de integrar operações em Defesa Civil do Corpo de Bombeiros 

Militar do Estado do Rio de Janeiro aos órgãos de Defesa Civil envolvidos, 

vislumbrando o preconizado no Marco de Sendai(2015-2030), otimizando 

e valorando essas ações integradas com foco na redução de riscos de desastres.

Carga horária: 30 horas 

CSBM (QOC E QOS)

Ementa: Sendo este um curso superior de comando, o mesmo se 

propõe a instruir o profissional na gestão de ações de defesa Civil e é 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/12491907/art-9-da-lei-599-82-rio-de-janeiro
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/12491878/art-10-da-lei-599-82-rio-de-janeiro
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/12491804/art-10-inc-i-da-lei-599-82-rio-de-janeiro
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/12491778/art-10-inc-ii-da-lei-599-82-rio-de-janeiro
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/12491720/art-10-inc-iii-da-lei-599-82-rio-de-janeiro
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/12491681/art-11-da-lei-599-82-rio-de-janeiro
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/12491639/art-11-inc-i-da-lei-599-82-rio-de-janeiro
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/12491610/art-11-inc-ii-da-lei-599-82-rio-de-janeiro
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/12491578/art-11-inc-iii-da-lei-599-82-rio-de-janeiro
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esperado que o militar conclua este nível, com a expertise nessas ações 

de forma a executar sua função dentro da corporação com a capacidade 

de implementar, organizar e gerir  políticas em Defesa Civil do Corpo 

de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro bem como junto 

aos órgãos de Defesa Civil envolvidos, vislumbrando o preconizado no 

Marco de Sendai(2015-2030), otimizando e valorando ações integradas 

com foco na redução de riscos de desastres.

Carga horária: 30 horas.

Justificativa para a inserção da disciplina Defesa Civil no CSBM - QOS
Cabe ressaltar que, de acordo com as grades curriculares avaliadas, 

a disciplina Defesa Civil não se encontra inserida no currículo do 

curso Superior de Bombeiro Militar, do quadro de Oficiais de Saúde 

(CSBM- QOS).

Contudo, segundo o Marco de Sendai para Redução do Risco de Desastres 

2015-2030, “a gestão eficaz dos riscos contribui para o desenvolvimento sustentável” 

(Marco de Sendai, 2015).

Em seu tópico Princípios Norteadores, item 19 (c), o presente Marco aponta que:

“[...] (c) A gestão do risco de desastres é destinada a proteger as pessoas e 

seus bens, saúde, meios de vida e bens de produção, bem como seu patrimônio 

cultural e ambiental, além de promover e proteger todos os direitos humanos, 

incluindo o direito ao desenvolvimento;

(e) A redução e a gestão do risco de desastres dependem de mecanismos de coorde-

nação intra- e interssetoriais e com as partes interessadas em todos os níveis, exigindo 

também o empenho integral de todas as instituições públicas de natureza executiva 

e legislativa em nível nacional e local e uma articulação clara das responsabilidades 

de cada uma das partes interessadas públicas e privada” (Marco de Sendai, 2015).

O referido marco em sua terceira prioridade (Investir na redução do risco de de-

sastres para resiliência), apresenta o item 30 (i) e o item 30(j) do contexto nacional 

e local que versam:
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“[...] i) Aumentar a resiliência dos sistemas nacionais de saúde, inclusive 

através da integração da gestão do risco de desastres no atendimento de saúde 

primário, secundário e terciário, especialmente em nível local; capacitar os pro-

fissionais da saúde para compreender o risco de desastres e aplicar e implementar 

abordagens de redução do risco de desastres no trabalho em saúde; e promover 

e reforçar as capacidades de formação no domínio da medicina de desastres; e 

apoiar e treinar grupos comunitários de saúde sobre abordagens à redução do 

risco de desastres em programas de saúde, em colaboração com outros setores, bem 

como sobre a implementação do Regulamento Sanitário Internacional (2005) 

da Organização Mundial de Saúde; 

Melhorar o projeto e a implementação de políticas de inclusão e mecanismos 

de proteção social, inclusive por meio do envolvimento da comunidade, inte-

grados com programas de melhoria dos meios de subsistência e acesso a serviços 

básicos de saúde, inclusive saúde materna, neonatal e infantil, saúde sexual e 

reprodutiva, segurança alimentar e nutrição, habitação e educação, para a er-

radicação da pobreza, com o objetivo de encontrar soluções duradouras na fase 

pós-desastres e de capacitar e ajudar as pessoas desproporcionalmente afetadas 

por desastres” (Marco de Sendai, 2015).

O texto base do Marco de Sendai dispõe ainda na terceira prioridade, agora 

no contexto global e regional (item 31) de mais alguns itens que norteiam a for-

ma como devem ser promovidas as relações entre autoridades, redes acadêmicas 

e entidades:

“[...] (c) Promover a cooperação entre entidades e redes acadêmicas, científi-

cas e de pesquisa e o setor privado a fim de desenvolver novos produtos e serviços 

para ajudar a reduzir o risco de desastres, particularmente aqueles que poderiam 

ajudar os países em desenvolvimento em seus desafios específicos;

(e) Intensificar a cooperação entre autoridades de saúde e outras partes inte-

ressadas relevantes para aumentar a capacidade de países para a gestão do risco 

de desastres para a saúde, implementar o Regulamento Sanitário Internacional 

(2005) e construir sistemas de saúde resilientes” (Marco de Sendai, 2015).
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Desta forma, e em consonância com as competências exigidas de um oficial 

superior do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, faz-se mis-

ter sugerir que a disciplina seja a este curso incorporada, a fim de proporcionar ao 

oficial superior condições de gerir de forma articulada, proativa e com expertise as 

políticas de seus setores quando da necessidade de integração das mesmas na redu-

ção de risco de desastres.

ABMDPII (Academia de Bombeiro Militar D. Pedro II)

CFO

Ementa: O CFO é caracterizado como nível de formação do oficial em 

Defesa Civil e tem por objetivo apresentar e preparar o militar dentro da 

disciplina, a fim de que seja instruído no contexto histórico da defesa Civil 

Mundial, Nacional, Estadual e Municipal, fazendo identificação da ação 

do CBMERJ enquanto parte da Defesa Civil Estadual, além de apresentar 

a COBRADE, analisando de forma crítica os conceitos de Defesa Civil e 

conceito de desastres e suas classificações, a Lei 12.608 – Política Nacional 

de Proteção e Defesa Civil, a Normativa n.⁰ 01 de 24 de agosto de 2012, 

a Coordenação de operações em Defesa Civil, orientando o futuro oficial 

sobre suas atribuições ao assumir uma subseção de Defesa Civil em uma 

unidade operacional, além de apresentar o Marco de Sendai. Sendo este 

um nível de capacitação do cadete, ao findar o curso é esperado que o 

militar possua preparo e desenvoltura diante dos conhecimentos em De-

fesa Civil, de forma a executar sua função dentro da corporação com a 

capacidade de tomar decisões numa interação harmônica entre as leis, as 

estruturas e as ações de Defesa Civil, objetivando uma resposta eficaz e 

priorizando as ações preventivas de redução do risco de desastres.

Carga horária: 240 horas (01 módulo de 60 horas e 02 módulos de 90 horas).

Justificativa para a reinserção da disciplina Defesa Civil no Curso de For-

mação da ABMDPII

Cabe destacar que: “Verifica-se que o distanciamento entre teoria e prá-

tica permite que surjam espaços de verdades cristalizadas, dogmatizadas e 

inquestionáveis. Somente com a associação entre essas duas faces da prática 
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profissional é que o indivíduo consegue investir no aprimoramento do capital 

cultural da atividade [...] Assim, os professores devem dinamizar e tornar 

consciente as teorias que fundamentam a sua prática, de modo a poder ques-

tioná-las e constituí-las elementos próprios de uma economia do saber”  

(P. A. M. J. da Costa, 2010).

Desta forma, é imprescindível que a disciplina Defesa Civil seja pautada em conte-

údos teóricos, mas que hajam seguimentos de aulas práticas, em campo, com o objetivo 

de formar cadetes preparados para agirem com expertise nas ações de Defesa Civil.

Para tanto, é proposto que sejam inseridos três módulos de Defesa Civil, sendo 

um de 20 horas no primeiro ano e mais dois de 30 horas nos dois outros anos na 

grade curricular da academia, a fim de preparar com eficiência e eficácia os futuros 

oficiais do CBMERJ.

Cabe ressaltar que, há o anseio de que a grade curricular da academia seja am-

pliada para 4 anos, o que facilitaria o posicionamento dos módulos de Defesa Civil.

Analisando o currículo antigo e o novo currículo da Academia de Bombeiro 

Militar D. Pedro II, publicado no Boletim da SEDEC/CBMERJ número 033 de 

24/02/2016, e de posse da grade curricular do 3⁰ ano para o ano de 2017, conclui-

-se que a disciplina de Defesa Civil, que possuía uma carga horária de 30 horas 

presente somente no último ano de formação dos cadetes, agora no novo currículo 

fora extinta. 

A Constituição Federal vigente, no Capítulo III, artigo 144, parágrafo quinto, 

afirma: “Aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, 

incumbe a execução de atividades de defesa civil” (Brasil, C. R. F., 1988).

Segundo texto de Mauro Cerri Neto, em Aspectos jurídicos da ações de Defesa 

Civil, 2007: “Uma Defesa Civil que planeja suas atividades com antecedência e que 

se articula bem com os diferentes organismos existentes na sua comunidade está no ca-

minho certo para prestar um serviço público de qualidade. Planejamento e articulação 

são atividades que se complementam e que possibilitam uma adequada coordenação das 

atividades de defesa civil” (M. C., Neto, 2007).

A Constituição da República, no capítulo da “Segurança Pública” Art. 144, § 5º 

determina: “Aos corpos de bombeiros militares [...] incumbe a execução de atividades de 

defesa civil” (Brasil, C. R. F., 1988).
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Ainda segundo Mauro Cerri Neto: “As atividades de Defesa Civil [...] têm nature-

za jurídica de serviço público propriamente dito, de caráter uti universi e sua prestação 

é tida como própria do Estado” (M.C., Neto, 2007).

Em consonância a isso, a lei 12.608 em seu Artigo 9o encerra: “Art. 9o Compete à 

União, aos Estados e aos Municípios: V - oferecer capacitação de recursos humanos 

para as ações de proteção e defesa civil” (Lei 12.608, 2012).

Ainda nesta lei, o artigo 18 cabe ser ressaltado quando afirma que os agentes 

públicos são considerados agentes de proteção e defesa civil.

Além disso, o artigo 29 da referida lei, altera o artigo 26 da lei 9.394/96, Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que passa a vigorar com o dever implícito 

de que os princípios da Proteção e Defesa Civil sejam integrados como conteúdos 

obrigatórios nos currículos do ensino fundamental e médio (Lei 9.394, 1996).

Assim, torna-se de certa maneira incoerente que se tenha conseguido este avan-

ço na lei e esta determinação não seja seguida na formação daqueles que serão po-

tenciais mantenedores da estratégia de redução de risco de desastres.

Diante de tal constatação, faz-se ainda necessário um breve levantamento do que 

diz o Marco de Sendai acerca da formação e aperfeiçoamento dos profissionais agentes 

da Defesa Civil, não mais vistos como tal, e sim como agentes para redução de risco de 

desastres, além de voltar os olhos à Lei 599/82, que dispõe sobre o ensino de Bombei-

ro Militar no Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro.

Desta forma, “Prevenir novos riscos de desastres e reduzir os riscos de desastres 

existentes, através da implementação medidas econômicas, estruturais, jurídicas, so-

ciais, de saúde, culturais, educacionais, ambientais, tecnológicas, políticas e institu-

cionais integradas e inclusivas que previnam e reduzam a exposição a perigos e a 

vulnerabilidade a desastres, aumentar a preparação para resposta e recuperação, e, 

assim, aumentar a resiliência” (Marco de Sendai, 2015), é um dos objetivos bus-

cados pelo referido marco.

Além disso, a exigência de formação do profissional funcionário público 

no que tange a redução de risco de desastres, fica bem clara nos itens (g), (j) 

e (l) da prioridade de ação 1 - contexto nacional e local, do Marco de Sendai: 

“[...] (g) Ampliar o conhecimento de funcionários do governo de todos os níveis, 

sociedade civil, comunidades e voluntários, bem como do setor privado, por meio 
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do compartilhamento de experiências, lições aprendidas, boas práticas e formação 

e educação sobre a redução do risco de desastres, incluindo o uso de mecanismos 

existentes de formação e educação e aprendizagem entre pares.(j) Reforçar a capaci-

dade técnica e científica de aproveitar e consolidar os conhecimentos existentes, bem 

como desenvolver e aplicar metodologias e modelos para avaliar riscos de desastres, 

vulnerabilidades e exposição a todos os perigos.(l) Promover a incorporação de co-

nhecimento sobre o risco de desastres – incluindo prevenção, mitigação, preparação, 

resposta, recuperação e reabilitação – na educação formal e não-formal, bem como 

na educação cívica de todos os níveis e no ensino e treinamento profissionalizante” 

(Marco de Sendai, 2015).

Segundo o Marco de Sendai, “Treinar funcionários e voluntários para trabalho 

em resposta a desastres e aprimorar as capacidades técnicas e logísticas a fim de garantir 

uma melhor resposta em situações de emergência além de promover exercícios regulares 

de preparação para desastres, resposta e recuperação, incluindo exercícios de evacuação, 

treinamento e estabelecimento de sistemas de apoio para áreas específicas, com o objetivo 

de assegurar uma resposta rápida e eficaz aos desastres e aos deslocamentos relacionados, 

incluindo acesso a um abrigo seguro, alimentos essenciais e suprimentos não alimentí-

cios de ajuda, conforme adequado às necessidades locais (Sendai, 2015), são citações 

importantes acerca da prioridade quatro, que também “aponta para a necessidade de se 

reforçar a capacidade das autoridades locais para evacuar as pessoas que vivem em áreas 

propensas a desastres” (Marco de Sendai, 2015).

Também dentro da mesma prioridade, o marco incita a promoção de protocolos 

regionais facilitando o compartilhamento de capacidades de resposta e recursos no 

curso e posteriormente a catástrofes, além de enfatizar a necessidade de treinamento 

da força de trabalho para resposta a desastres.

Quando o documento aborda o papel de cada uma das partes interessadas no 

objetivo do marco, pode-se extrair o item 36(b): “Academia, entidades e redes 

científicas e de pesquisa devem: concentrar-se nos fatores e cenários de risco de de-

sastres, incluindo novos riscos de desastres, a médio e longo prazo; intensificar a 

pesquisa para aplicação regional, nacional e local; apoiar a ação de comunidades 

e autoridades locais; e apoiar a interface entre política e ciência para a tomada de 

decisões”, que termina por embasar a presente justificativa, por falar das atribui-
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ções das redes científicas e de pesquisa, academia e entidades, no que se refere 

ao seu compromisso enquanto agente formador de opinião e gerador de apoio 

na tomada de decisões.

A Lei 599/82, já em seu artigo 1⁰, estabelece que: “O Corpo de Bombeiros do 

Estado do Rio de Janeiro (CBERJ) manterá um sistema de ensino próprio, denominado 

Ensino de Bombeiro-Militar, com a finalidade de proporcionar ao seu pessoal na ativa, 

a necessária qualificação e habilitação para o exercício dos cargos e funções previstos em 

sua organização básica” (Lei 599, 1982).

No artigo 4⁰, a Lei 599/82, afirma que o ensino de bombeiro-militar deverá se 

desenvolver segundo a linha de ensino de bombeiro-militar operacional, com foco 

no preparo e no adestramento de pessoal.

Já o artigo 7⁰ da referida lei, aborda a legislação que regulamenta a mi-

nistração do ensino na corporação: “O ensino fundamental será ministrado em 

consonância com a legislação que regula o ensino no País, obedecidos os seus graus, 

mantida a correspondência curricular e assegurados os direitos que lhe são corres-

pondentes” (Lei 599, 1982).

Cabe ressaltar que a Matriz Curricular Nacional, da Secretaria Nacional de Se-

gurança Pública, “[...] um referencial teórico-metodológico para orientar as ações for-

mativas - inicial e continuada - dos profissionais da área de segurança pública - Polícia 

Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar, independentemente do nível ou 

da modalidade de ensino que se espera atender” (M. C. Nacional, 2014)  apresenta 

em sua Malha curricular para as ações formativas do Corpo de Bombeiros Militar, 

dentro da área temática I -  Sistemas, Instituições e Gestão Integrada em Segurança 

Pública, a disciplina Sistema de Defesa Civil, além de na área temática IV - Modali-

dades de Gestão de Conflitos e Eventos Críticos, a disciplina Atuação do Bombeiro 

Militar diante de Desastres.

Diante do exposto e amparado pelo fato de que é a Academia de Bombeiro 

Militar D. Pedro II o berço dos comandantes do Corpo de Bombeiros Militar do 

Estado do Rio de Janeiro e sendo esta corporação pertencente à Secretaria de Estado 

de Defesa Civil, faz-se mister que o cadete ali formado seja preparado para exercer 

funções das mais variadas, dentro e fora da corporação, e que no interior desta for-

mação acadêmica e profissional esteja a disciplina de Defesa Civil.
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CFAP (Centro de Formação e Aperfiçoamento de Praças)

CFSD

Ementa: A disciplina de Defesa Civil abordará os aspectos teóricos 

e práticos de modo a possibilitar que o soldado formado tenha conhe-

cimento dos principais aspectos da Defesa Civil, do contexto histórico 

da Defesa Civil Mundial e Nacional, fazendo identificação da ação do 

CBMERJ enquanto parte da Defesa Civil Estadual, além de apresentar o 

COBRADE, o conceito de Desastres, a Lei 12.608 e a Política Nacional 

de Proteção e Defesa Civil, de forma a ter condições de intervir nas ações 

de resposta de forma esclarecida e funcional. Sendo este um nível basi-

camente de execução, é esperado que o militar conclua este curso com a 

apreensão dos conceitos básicos, de forma a executar sua função dentro 

da corporação com a destreza exigida.

Carga horária sugerida: 30 horas.

CFC

Ementa: A disciplina de Defesa Civil abordará os aspectos teóricos e 

práticos de modo a possibilitar que o cabo formado tenha conhecimen-

to dos principais aspectos da Defesa Civil, de forma a ter condições de 

intervir nas ações de resposta de forma esclarecida, funcional e integra-

da iniciando um processo de desenvolvimento dos conteúdos. O CFC 

é caracterizado como nível de formação integrada em Defesa Civil e tem 

como objetivo apresentar a disciplina aos cabos a fim de que sejam instru-

ídos no contexto histórico da Defesa Civil Mundial e Nacional, fazendo 

identificação da ação do CBMERJ enquanto parte da Defesa Civil Esta-

dual, além de abordar o conceito de Desastres, a Lei 12.608 com a Política 

Nacional de Proteção e Defesa Civil, numa visão mais abrangente da estu-

dada no CFSD. Ressalta-se que faz-se necessária uma abordagem diferente 

dos conteúdos neste curso, iniciando um processo de reflexão e análise dos 

mesmos por parte dos alunos, uma vez que a função do cabo se assemelha 

à do soldado, mas é preciso preparar o militar para ir galgando melhorias 

em suas ações. Para tanto, o estímulo à instrução é importantíssimo. Fazer 
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o militar enxergar que o curso interno da corporação o valoriza, o faz 

crescer em conhecimento, gera no mesmo uma motivação ao ensino e 

instrução, que culminará por formar militares mais dispostos a cumprir 

com excelência sua função no CBMERJ.

Carga horária sugerida: 20 horas.

CFS

Ementa: A disciplina de Defesa Civil abordará os aspectos teóricos e 

práticos de modo a possibilitar que o sargento formado tenha conhecimen-

to dos principais aspectos da Defesa Civil, de forma a intervir nas ações 

de resposta de maneira esclarecida, funcional e integrada num processo de 

desenvolvimento dos conteúdos que permita tomar decisões no tocante ao 

controle e direcionamento da tropa nas ações de resposta em Defesa Ci-

vil para as quais estiver designado. O CFS é caracterizado como nível de 

aprofundamento em Defesa Civil e tem por objetivo tornar mais amplos 

aos sargentos os conhecimentos na disciplina, no que tange a classificação 

dos desastres, a Estrutura Organizacional da Defesa Civil a nível Estadual e 

Municipal, uma visão crítica da Lei 12.608, as Ações de Defesa Civil, além 

da atuação do bombeiro militar nestas ações de Defesa Civil. Sendo este um 

nível de capacitação técnica e tática, é esperado que o militar conclua o mes-

mo com o aprofundamento dos conceitos, de forma a executar sua função 

dentro da corporação otimizando as ações e direcionando seus subordinados 

para realização de um trabalho proativo nas situações de desastres.

Carga horária sugerida: 30 horas.

CAS

Ementa: O CAS é caracterizado como nível de aperfeiçoamento em Defe-

sa Civil e tem por objetivo preparar o militar dentro da disciplina, analisando 

de forma crítica os conceitos em Defesa Civil, a Lei 12.608 – Política Nacional 

de Proteção e Defesa Civil, a Normativa n⁰ 01 de 24 de agosto de 2012, a 

Coordenação de operações em Defesa Civil além do Marco de Sendai.

Carga horária sugerida: 30 horas.
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CHOAE

Ementa: Sendo este um nível de capacitação ao oficialato, é es-

perado que o militar conclua este nível com preparo e desenvoltura 

diante dos conhecimentos em Defesa Civil, próprios a um oficial do 

CBMERJ, analisando de forma crítica os conceitos, a Lei 12.608 – 

Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, a Normativa n⁰ 01 de 

24 de agosto de 2012, a Coordenação de operações em Defesa Civil, o 

Marco de Sendai(2015-2030), de forma a executar sua função dentro 

da corporação com a capacidade de tomar decisões numa interação 

harmônica entre as leis, as estruturas e as ações de Defesa Civil, obje-

tivando uma resposta eficaz e valorizando a mitigação na redução de 

riscos de desastres.

Carga horária sugerida: 60 horas.

Especificação dos conteúdos inseridos em Defesa Civil

Dentro da disciplina Defesa Civil, foram mantidos alguns conteúdos do currí-

culo avaliado e outros foram sugeridos.  De forma a esclarecer esses conteúdos, é 

apresentado um desdobramento dentro de cada um deles, facilitando a abordagem 

dos mesmos pelos instrutores.

É sugerida que essa abordagem de conteúdos se dê de forma gradual, apresentando 

dois grandes níveis que seriam aqueles trabalhados com praças e oficiais. No interior 

de cada grande nível, a abordagem dos conteúdos deverá ser realizada seguindo um 

nivelamento em graus de aprofundamento no assunto.

Desta forma, os conteúdos são abordados em graus, sendo para:

Praças:

I(p) – Formação,

II(p) – Análise,

III(p) – Aprofundamento e

IV(p) – Aperfeiçoamento

Oficiais:

I(o) – Formação,

II(o) – Gerenciamento e

III(o) – Gestão.



37

Proposta de inclusão do EAD em Defesa Civil como pré‑requisito de 

aprendizagem para a disciplina de Defesa Civil nos cursos CAO e CSBM

Cabe ressaltar que devido ao fato de o oficial após sua formação permanecer 

atualmente um longo período de “gap de instrução”, voltando às cadeiras de ensino 

somente quando convocados para o CAO, propõe-se que neste intervalo, o oficial 

receba a devida instrução ao aprimoramento e atualização em Defesa Civil através 

de educação continuada da disciplina, por meio de sistema EAD, que possibilitará 

tal aprimoramento sem que seja necessário o deslocamento do militar de sua função 

e sem o custo para a corporação, o que haveria, caso o mesmo fosse presencial.

Além disso, e nesse ínterim, também se faz necessária uma proposta que viabili-

ze a efetiva implementação do currículo sugerido no CAO e CSBM para os oficiais 

que não tenham sido ainda formados nos padrões do referido currículo.

Isso se dá pelo fato de que a proposta do curso de aperfeiçoamento de oficiais 

seria o gerenciamento em Defesa Civil e a do CSBM seria a gestão em Defesa Civil 

abordando políticas nesse sentido.

Diante disso, propõe-se que estes oficiais façam um curso no ambiente virtu-

al, comparativamente ao que se faz em universidades, de forma a nivelar os co-

nhecimentos em Defesa Civil dos alunos para que a disciplina possa ser abordada 

em acordo com a ementa proposta em cada curso, não necessitando portanto de 

uma abordagem básica dos conteúdos para que o objetivo da disciplina no CAO e 

CSBM seja alcançado.

Proposta de nivelamento de instrutores em Defesa Civil pela ESDEC

Segundo o Manual do CETEO (Curso Expedito de Técnicas de Ensino para 

Oficiais) da Diretoria Geral de Ensino e Instrução do CBMERJ:

“Na educação, decidir e definir os objetivos de aprendizagem significa estruturar, 

de forma consciente, o processo educacional de modo a oportunizar mudanças de pen-

samentos, ações e condutas. Essa estruturação é resultado de um processo de planeja-
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mento que está diretamente relacionado à escolha do conteúdo, de procedimentos, de 

atividades, de recursos disponíveis, de estratégias, de instrumentos de avaliação e da 

metodologia a ser adotada por um determinado período de tempo” (CETEO,2014).

Desta forma, ainda segundo o CETEO, “[...] fica mais difícil, para os discentes, 

atingirem o nível de desenvolvimento cognitivo, por não saberem exatamente o que deles 

é esperado durante e após o processo de ensino”.

Assim, definir clara e estruturada os objetivos instrucionais, levando-se em con-

sideração a absorção de conhecimento  e de competências acordadas ao perfil do 

profissional, “[...] direcionará o processo de ensino para a escolha adequada de estraté-

gias, métodos, delimitação do conteúdo específico, instrumentos de avaliação e, conse-

quentemente, para uma aprendizagem efetiva e duradoura” (CETEO, 2014).

Ressalta-se que a Esdec, “ [...] coopera para a formação e capacitação de profissio-

nais ligados à área de Defesa Civil de forma que possibilite um melhor planejamento e 

gerenciamento de ações coordenadas de resposta” (SUOP, 2015).

Vale apontar que a ESDEC possui em sua grade de cursos, um especificamente vol-

tado para o Nivelamento e Preparação de Instrutores em Defesa Civil, além de possuir 

cursos diversos nesta área, formando profissionais com competência para atuação efetiva 

no tocante às ações exigidas por suas funções específicas na redução de risco de desastres.

Isto posto, cabe propor que os instrutores da disciplina de Defesa Civil do CB-

MERJ, sejam prioritariamente nivelados pela única Escola de Defesa Civil do país (ES-

DEC,2014) a fim de que seja padronizada a instrução da disciplina nos cursos e os 

objetivos inerentes a cada fase de aprendizagem sejam alcançados com eficiência e efi-

cácia, proporcionando uma instrução significativa, que gere resultados visíveis nas ações 

de Defesa Civil que competem ao Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro. 

Conclusão

Após as demonstrações, discriminações e análises feitas ao longo do trabalho, é 

possível obter a ciência de que algumas atualizações curriculares de fazem necessá-

rias nos cursos de Formação e Aperfeiçoamento do Corpo de Bombeiros Militar do 

Estado do Rio de Janeiro.
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A atualização curricular dos mesmos se faz necessária devido à natureza expan-

siva dos âmbitos ramificados pelas ciências próprias da Defesa Civil, tendo em vista 

que o preparo dos membros da corporação cada vez mais exige o conhecimento 

múltiplo dessa área tão necessária à sociedade.

Amparado pelas exposições curriculares atuais, em contrapartida às perspectivas 

do mundo em relação ao preparo para redução de riscos de desastres, urge uma 

revisão curricular para que os militares tenham competências, habilidades e conhe-

cimentos adquiridos nessa área de atuação ao mesmo tempo em que se deve buscar 

uma equiparação na formação do Bombeiro Militar, quanto às atividades de com-

bate à incêndios, salvamento e Defesa Civil.

Recomenda-se ainda a intensificação dos estudos e uma vivência prática das ca-

rências observadas naqueles que se dedicam à citada área, não sendo descartada uma 

reavaliação curricular e comprobatória como a que foi elaborada por este trabalho, 

pois toda mudança exige um comprometimento e ações que devem ser pautadas em 

dados específicos, como o referido trabalho procede.

Diante deste estudo e da motivação para uma aprendizagem significativa por 

parte dos bombeiros militares do Estado do Rio de Janeiro, faz-se importante desta-

car que as pesquisas acerca deste assunto não se encerram neste trabalho.

Além disso, é necessário que se concretizem ações aqui propostas para que, a 

partir de um novo posicionamento, o ensino na corporação seja cada vez mais valo-

rizado por seus militares alunos e que os mesmos possam utilizar os conhecimentos 

adquiridos para seu enriquecimento e consequentemente da corporação.

Cabe ainda à instituição uma adequada avaliação da utilização dos recursos de 

EAD como suporte prático para resolver as definições de distribuição de carga ho-

rária nas disciplinas relacionadas à Defesa Civil, posto que esta ferramenta já provou 

ser segura e confiável no desenvolvimento de conceitos e avaliações continuadas, 

elementos que geram a segurança pedagógica no processo de aprendizagem.

Constata-se que, se é desejo uma corporação cada vez mais preparada na redução 

de riscos de desastres, cabe diretamente uma reformulação do ensino prático-teórico 

nas unidades de ensino, sendo este o caminho mais seguro para o enfrentamento de 

futuras adversidades com a expectativa de excelência que é e sempre será o grande 

comprometimento desta corporação.
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entrevista semiestruturada, conduzida por um guião, em que as res-
postas às questões colocadas foram sujeitas a uma análise de conteúdo, 
tendo em conta a validade e a fiabilidade dos resultados. Os resultados 
obtidos levaram à conclusão de que a solução dos agrupamentos de 
corpos de bombeiros poderá contribuir para um novo paradigma na 
organização da proteção civil municipal, criando sinergias e sistemas 
de normas e procedimentos de atuação padronizados, com vista a 
rentabilizar e otimizar os recursos disponíveis na gestão da emergência.

Palavras ‑chave: Agrupamento de corpos de bombeiros, gestão das emergências, 
proteção civil.

abstract: This study started with a review of the literature and a reflection on the 
national civil protection system, to get the emergency management 
organization in the municipal scope, as the pillar of the entire system: 
concepts and theories, to from there identify the changes that have oc-
curred at the level of the organization, operation and protection device 
response and relief to the population, with the creation of fire departments 
groupings. The research methodology adopted was qualitative, opting for 
the case study, presenting and analyzing the “cases” of grouping of fire 
departments in the municipalities of Mafra and Espinho. In the process 
of data collection appropriate instruments were used, fundamentally, 
documents of diverse nature and interviews, which were constituted as 
multiple sources of information. The semi-structured interview was used, 
guided by a script, in which the answers to the questions were subject to 
a content analysis, taking into account the validity and reliability of the 
results. The results obtained led to the conclusion that the solution of 
the grouping of fire departments could contribute to a new paradigm in 
the organization of municipal civil protection, with a view to monetize 
and optimize the available resources in emergency management. 

 
Keywords: Grouping of fire departments, emergency management, civil protection
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Introdução

Ao percorrer a literatura sobre proteção civil verifica-se que o risco, na maioria 

das vezes, é uma das palavras que mais lhe está associada. Com efeito, o risco é algo 

que desde sempre esteve presente na Humanidade, inicialmente ligado sobretudo 

a catástrofes naturais e, posteriormente, também a aspetos de natureza antrópica. 

Os grandes desastres têm suscitado nos últimos anos, a nível mundial, por parte 

dos países, uma ampla discussão sobre a existência, em cada um deles, de estruturas 

de resposta à emergência devidamente preparadas e articuladas para fazerem face a 

acidentes graves1 e/ou a catástrofes2, quer sejam provocados por atos de terrorismo 

internacional, decorram de ações da natureza, resultem da atividade económica ou 

de movimentos populacionais. Destas discussões tem-se concluído que, em quase 

todas as situações, “[...] os países se encontram insuficientemente dotados [e que] uma 

das constatações mais relevantes e ao mesmo tempo mais preocupante é a escassa articu-

lação entre forças ou serviços de segurança e estruturas ou serviços de protecção e socorro” 

[Preâmbulo do Decreto-Lei (DL) n.º 247/2007, de 27 de junho3]. Face a estas 

conclusões, os sucessivos governos em Portugal têm reconhecido a importância de 

melhorar a qualidade da prestação do socorro às populações e das ações de proteção 

civil, pelo que têm vindo a proceder, no decorrer da última década, a uma reforma 

estrutural no sector da proteção civil, por via de alterações de vários instrumentos 

legislativos, que deverão, paulatinamente, ser acompanhados por uma redefinição 

do paradigma de atuação, baseada fundamentalmente na descentralização do poder 

central para o local, e incentivando a este nível a interoperabilidade, cooperação e 

coordenação entre os protagonistas da proteção civil – os corpos de bombeiros (CB) 

e os municípios.

1 “Acidente grave é um acontecimento inusitado com efeitos relativamente limitados no tempo e no 
espaço, suscetível de atingir as pessoas e outros seres vivos, os bens ou o ambiente” (n.º 1 do art. 3º 
da Lei n.º 80/2015, de 3 de agosto).

2 “Catástrofe é o acidente grave ou a série de acidentes graves suscetíveis de provocarem elevados prejuízos 
materiais e, eventualmente, vítimas, afetando intensamente as condições de vida e o tecido socioe-
conómico em áreas ou na totalidade do território nacional” (n.º 2 do art. 3º da Lei n.º 80/2015).

3 Alterado pelo DL n.º 248/2012, de 21 de novembro e retificado pela Declaração de Retificação 
n.º 4/2013, de 18 de janeiro.
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Em Portugal, o socorro assenta nos CB como sendo o principal agente de pro-

teção civil, daí que se considere fundamental que, por um lado, a administração 

central e local invista nos CB para os dotar de recursos e capacidades, em ordem a 

elevar a qualidade e resposta do socorro. Por outro lado, é desejável que esse esforço 

financeiro, por parte das associações que detêm esses CB, se materialize em boas 

práticas de gestão, institucional e operacional. 

O propósito deste estudo é dar a conhecer os agrupamentos de CB, criados à luz 

da legislação em vigor, e do que daí resultou em ganhos de eficiência e eficácia no 

cumprimento das suas missões. De facto, do ponto de vista teórico, com a publica-

ção do DL n.º 247/2007, podem ser criadas forças conjuntas entre CB do mesmo 

município (artigo 18º) e, também, ser criados agrupamentos de CB, de acordo 

com o artigo 18º-A do DL n.º 248/2012, de 21 de novembro4. Na prática, esta 

possibilidade legislativa levou à constituição formal e entrada em funcionamento de 

dois agrupamentos de CB no território continental, nos concelhos de Mafra e Espi-

nho, que se transformaram num fenómeno recente no panorama da proteção civil 

nacional e talvez, por isso, seja um assunto ainda pouco estudado. Por estas razões, 

a presente investigação consiste numa reflexão sobre o estado da arte5 de cada um 

destes agrupamentos, desenvolvendo-se em torno da procura de novos paradigmas 

e modelos de organização dos agrupamentos dos CB, procurando identificar ca-

minhos que possam melhorar a cooperação e a interoperabilidade, em relação aos 

meios e recursos de suporte das ações de socorro e de resposta às emergências.

Objetivos

Para o presente estudo definiu-se como objetivo geral: Identificar as alterações que 

se verificaram ao nível da organização, do funcionamento e da resposta do dispositivo de 

4 Procede à primeira alteração ao DL n.º 247/2007, que define o regime jurídico aplicável à consti-
tuição, organização, funcionamento e extinção dos corpos de bombeiros, no território continental.

5 A este propósito Oliveira (2013, p. 10) citado por Rosado (2015, p. 75) considera que uma “boa 
caracterização do estado da arte permite localizar as questões que ainda se encontram em aberto, e 
que constituem outras tantas oportunidades para sobre elas desenvolver trabalho original conducente 
a respostas sólidas e socialmente úteis”.
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proteção e socorro às populações, com a criação dos agrupamentos de corpos de bombeiros. 

Contudo, apesar de ser este o objetivo principal, constituindo-se como uma com-

ponente empírica suportada no estudo de caso, tencionou-se, também, incluir uma 

componente de revisão e análise crítica de literatura, de modo a que estas componen-

tes pudessem ser interpretadas como as “duas faces de uma mesma moeda”.

Ao nível da componente empírica, o estudo de caso desenvolvido abarcou aspe-

tos referentes à conceção e implementação dos agrupamentos, envolvendo os sujei-

tos que neles participam, dando as suas perspetivas sobre os mesmos. Neste sentido, 

numa tentativa de compreensão holística e salvaguardadas as limitações decorrentes 

da natureza do “estudo de caso”, o objetivo geral decompôs-se nos seguintes obje-

tivos específicos (OE):

1. OE: Conhecer as razões que levaram as Associações Humanitárias de Bombeiros 

(AHB) a reorganizarem-se e a constituírem-se como agrupamentos;

2. OE: Perceber se o nível de profissionalização dos bombeiros é o desejável para que 

os agrupamentos de CB possam cumprir as suas missões;

3. OE: Identificar os aspetos positivos e negativos, do ponto de vista de eficiência 

operacional e de gestão organizacional, com a constituição do agrupamento de CB;

4. OE: Identificar as oportunidades e ameaças, em relação ao meio externo, com 

impacto na qualidade da resposta do dispositivo de proteção e socorro;

5. OE: Avaliar se os instrumentos legislativos têm incentivado e beneficiado a cria-

ção e funcionamento dos agrupamentos de AHB.

Metodologia

Dos três grandes paradigmas na investigação6 em Ciências Sociais e Humanas 

defendidos por vários autores: positivista ou quantitativo, interpretativo ou qualita-

tivo e sociocrítico ou hermenêutico, a opção metodológica escolhida recaiu no para-

6 “O conceito de paradigma de investigação pode definir-se como um conjunto articulado de postulados, 
de valores conhecidos, de teorias comuns e de regras que são aceites por todos os elementos de uma 
comunidade científica num dado momento histórico” (Coutinho, 2005 apud Coutinho, 2015, p. 9).
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digma interpretativo ou qualitativo. Dentro dos quatro estudos qualitativos7 mais 

representativos, onde se incluem o estudo de caso, a teoria fundamentada (grounded 

theory), os estudos etnográficos e a fenomenologia, optou-se pelo estudo de caso, 

como sendo a abordagem metodológica mais adequada para a presente investiga-

ção. Para este tipo de estudo, também existe uma diversidade de propostas, mas 

seguindo as propostas de Stake (2012, p. 18-19), de entre o estudo de caso intrínseco, 

estudo de caso instrumental e estudos de caso coletivos, considerou-se os estudos de caso 

coletivos, uma vez que se pretendem estudar dois agrupamentos de CB, o de Mafra 

e de Espinho.

No quadro de uma investigação qualitativa, como num estudo exploratório-des-

critivo, e de modo a desenvolver uma análise em profundidade da realidade a investi-

gar, no processo de recolha de dados, o estudo de caso “tem sempre forte cariz descritivo 

apoiando-se em ‘descrições compactas’ (thick description) do caso” (Mertens, 1998, p. 161 

apud Coutinho, 2015, p. 336), “o que não impede todavia que possam ter ‘um profundo 

alcance analítico, interrogando a situação, confrontando-a com outros casos já conhecidos 

ou com teorias existentes, ajudando a gerar novas teorias e novas questões para futura in-

vestigação’” (Ponte, 1994, p. 4 citado por Coutinho, 2015, p. 336).

Assim, neste estudo foram utilizadas as técnicas, recomendadas por diversos 

autores, que estiveram ao alcance do investigador, entrevistas e documentos, por se 

constituírem como múltiplas fontes de informação, tendo-se por isso recorrido a 

informação documental e à entrevista semiestruturada, que não recorre a amostras 

para compreender o fenómeno. Deste modo, intencionalmente, selecionaram-se 

indivíduos e casos, procurando não restringir as opiniões dos participantes, que se 

constituíram como os mais adequados e representativos da população a estudar, 

optando-se por uma amostragem opiniática.

Para a entrevista semiestruturada foi elaborado um guião de entrevista com ques-

tões abertas, que serviu de roteiro ou guia orientador da condução da entrevista, ten-

do sido estruturado em três blocos temáticos. As questões propostas no guião foram 

7 “Os estudos qualitativos constituem uma família de planos de investigação que partem de pressupostos 
epistemológicos, filosóficos e metodológicos caracterizados por uma rejeição do modelo de investigação 
nas ciências naturais” (Silverman, 2000 apud Coutinho, 2015, p. 327).
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direcionadas a todos os entrevistados, independentemente dos seus cargos e funções. 

Foram realizadas seis entrevistas, em que quatro delas foram presenciais e duas recebi-

das por escrito. Nas presenciais foi solicitado autorização para as gravar, mas em todas 

elas foram observadas as regras de natureza ética, respeitando-se o direito à privacida-

de dos entrevistados, assegurando o anonimato e garantindo a confidencialidade da 

informação de quem o solicitou. As entrevistas gravadas foram sujeitas a transcrição, 

tendo sido submetidas aos entrevistados para validação. Finalmente, todas as entrevis-

tas foram objeto de análise ao seu conteúdo8, tendo havido o cuidado de considerar 

dois atributos fundamentais: a validade e a fiabilidade dos resultados.

Resultados e Discussão

Da análise ao conteúdo das entrevistas retiraram-se as seguintes ideias. Relativa-

mente à legislação existente que possibilita as AHB a agruparem-se e a poderem criar agru-

pamentos de CB, verificou-se não haver consenso entre os entrevistados, em resultado 

de metade deles considerar que o instrumento legislativo vigente incentiva e beneficia 

as AHB, detentoras de CB, a tomar a decisão de se agruparem, enquanto a outra me-

tade não considera que assim seja. Aliás, este último grupo de entrevistados considera 

que a legislação é uma utopia e que não incentiva e cria dúvidas quanto aos benefícios 

pela criação de agrupamentos, carecendo, por isso, de regulamentação. 

Na questão do financiamento às AHB, por parte do Estado, com vista ao cabal 

cumprimento das missões dos seus CB, verificou-se um consenso dos entrevistados ao 

referirem que a legislação de 2015 não trouxe grandes alterações, comparativamente 

com a de 2007, limitando-se a clarificar um pouco melhor a forma de financiamento, 

numa tentativa de adaptar os valores à realidade de cada associação. No que diz 

respeito, em concreto, ao financiamento dos agrupamentos de CB, veio a verificar-se 

8 A análise de conteúdo pode ser definida “[...] como sendo uma metodologia utilizada nos estudos 
de conteúdo da comunicação, que analisa numericamente a frequência de determinados termos, 
conceitos ou palavras, agregando-as em categorias. Esta análise identifica, nas respostas a cada uma das 
perguntas, diversas características do texto, nomeadamente, as partes semelhantes, as partes diferentes 
e as partes que os entrevistados mais valorizam” (Sarmento, 2013, p. 47).
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que não foram regulamentados, por parte do Estado, quaisquer mecanismos que 

apoiem financeiramente a criação de agrupamentos de CB. Contudo, apesar desta 

lacuna por parte do Estado, registou-se a confirmação da maioria dos entrevistados 

que após terem sido criados os agrupamentos, estes passaram a ter mais apoios e 

subsídios por parte das respetivas câmaras municipais. 

No que concerne às razões que levaram as AHB e os respetivos CB, a reorga-

nizarem-se e a constituírem-se como agrupamento, enfatiza-se o consenso dos en-

trevistados, em considerarem que foi evidente a rentabilização dos recursos e a 

diminuição de despesas, evidenciando-se, também, a uniformização do material 

e a partilha de experiências.

Da análise aos resultados, contrapondo o que esteve na origem, em 2009, como 

desejável para o funcionamento do agrupamento de CB de Mafra, com a realidade 

da sua organização em 2016, constatou-se, por um lado, por via das respostas unâ-

nimes dos entrevistados pertencentes ao agrupamento, que a figura do Comandante 

Operacional Municipal está instituída e funciona como um facilitador na coorde-

nação, nas relações e na articulação entre os comandantes e o Serviço Municipal 

de Proteção Civil (SMPC). Por outro lado, relativamente ao comando operacional 

de operações de socorro, à central de compras e à central integrada de doentes não 

urgentes, verificou-se que não estão a funcionar na plenitude.

No entanto, os entrevistados revelaram que a central de compras, apesar de não 

estar montada, funciona ocasionalmente para a aquisição de alguns bens. O mes-

mo acontece com a central integrada de doentes não urgentes, que na verdade não 

existe, embora haja uma articulação nos transportes destes doentes, nomeadamente 

ao nível dos preços, que foram harmonizados entre os três CB, havendo um bom 

entendimento entre eles. 

Na sequência da análise dos resultados do CB de Espinho verificou-se que em 

2013 o agrupamento foi criado à semelhança do de Mafra, mas evoluiu, em 2015, 

para a fusão das duas AHB da cidade de Espinho, passando a haver um único CB, 

uma central única de comunicações, tendo o património e quadros de pessoal sido 

transferidos para a nova entidade.

Na comparação entre o atual modelo de funcionamento em agrupamento e o an-

terior dispositivo, em que cada um dos CB funcionava de per si, foi unanimemente 
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referido pelos entrevistados que o atual modelo só trouxe vantagens, das quais se 

enfatiza o processo de recrutamento e a formação dos novos recrutas, que são reali-

zados em conjunto. Releva-se, igualmente, as opiniões dos entrevistados em relação 

à redução de custos e aos procedimentos de atuação, concorrendo estes para uma 

doutrina operacional comum, contribuindo para que haja uma melhor qualidade 

e resposta do socorro. Ainda foi destacada a realização de reuniões periódicas entre 

os comandantes e os SMPC, a maior partilha de conhecimentos e de problemas e a 

partilha de recursos materiais entre os CB.

Em relação ao meio externo ao agrupamento, os entrevistados evidenciaram que 

existem, por um lado, oportunidades que devem ser maximizadas, tendo em vista 

a melhoria da qualidade e da resposta do dispositivo de proteção e socorro, desta-

cando o apoio prestado pelo mecenato a cada CB, individualmente. Apontaram, 

ainda, como oportunidades, as campanhas de comunicação feitas às populações e às 

empresas, no sentido de as sensibilizar de que os agrupamentos trazem mais-valias, 

designadamente na obtenção de uma melhor prevenção e união dos CB, proporcio-

nando melhor qualidade e resposta no socorro.

Por outro lado, alguns entrevistados reconheceram que ainda existem ameaças 

que devem ser minimizadas, destacando no caso do agrupamento de CB de Mafra, 

que se este se transformar num único corpo, por via da fusão dos três CB, pode levar 

à perda de fidelização dos atuais associados e do apoio do mecenato. Uma terceira 

preocupação, vista como um constrangimento, é a falta de clareza da legislação que 

ajude as AHB a tomarem a decisão de constituir agrupamentos de CB.

Em relação à sustentabilidade do sistema de proteção civil poder basear-se no vo-

luntariado, os entrevistados, por um lado, evidenciaram que o voluntariado está em 

crise e, portanto, entendem não ser sustentável ter um modelo baseado no volunta-

riado, porque o sistema não pode depender duma resposta desconhecida, flutuante, 

variável, difícil de aferir e estabilizar. Por outro lado, enfatizaram que o voluntariado 

pode e deve, em situações de exceção, complementar uma estrutura profissionaliza-

da e ser a base de recrutamento para profissionais.

Finalmente, no que diz respeito à profissionalização dos CB, como garantia de 

uma primeira e qualificada resposta às emergências, foi enfatizado pelos entrevista-

dos que hoje, em dia, já é uma realidade que todos os CB são constituídos por 
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profissionais formados, preparados e especializados, com capacidade de resposta às 

solicitações de socorro. Destaca-se, ainda, que os entrevistados consideram que os 

agrupamentos devem ser dotados de unidades operacionais profissionais suportadas 

financeiramente, em parte, pelo Estado, à semelhança das Equipas de Intervenção 

Permanente (EIP), constituídas ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 17.º do 

DL n.º 247/2007.

Conclusões

Tendo em conta o OE1 traçado: “Conhecer as razões que levaram as AHB a reor-

ganizarem-se e a constituírem-se como agrupamentos” constatou-se que, de uma forma 

geral, as razões mais evidentes foram a redução de custos e a rentabilização de recursos. 

No caso do agrupamento de CB de Mafra, estes objetivos estiveram na base da 

criação do agrupamento, em 2009, descritos pelo primeiro presidente do agrupa-

mento das associações, José Manuel Mourato9, ao dizer que o mesmo iria permitir 

melhorar a gestão dos recursos, a redução de custos, por via de uma gestão partilha-

da dos meios e de um modelo de gestão integrada dos meios de socorro, tendo em 

vista aumentar a eficácia na resposta ao socorro. Apesar destes objetivos iniciais, foi 

possível verificar que contrariamente ao que foi anunciado como estratégico para 

o agrupamento, em 2009, alguns desses objetivos, em 2016, ainda não estavam 

concretizados na prática, designadamente o comando operacional de operações de 

socorro, a central de compras e a central integrada de doentes não urgentes. 

Em relação a Espinho verificou-se que, apesar de terem iniciado em 2013 um 

processo de agrupamento idêntico ao de Mafra, evoluíram para uma realidade di-

ferente, fundindo em 2015 as duas associações existentes no concelho, formando 

apenas uma entidade com um único CB. Esta decisão foi tomada, igualmente, por 

razões económicas e de rentabilização de recursos, em virtude dos recursos afetos 

aos dois CB estarem sobredimensionados e alguns duplicados face à realidade e aos 

riscos do concelho.

9 BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MAFRA - Associação Humanitária de Bombeiros [Em linha].
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Quanto ao OE2: “Perceber se o nível de profissionalização dos bombeiros é o de-

sejável para que os agrupamentos de CB possam cumprir as suas missões” constatou-se 

que ainda não se atingiu o patamar desejável, se se tiver em conta que de todos os 

agentes de proteção civil, os CB são o único de natureza privada e o único não pro-

fissional, com mais responsabilidades operacionais e que mais recursos empenham 

nas missões de socorro.

Soube-se que todos os CB, em Portugal, já possuem profissionais qualifica-

dos, nos seus quadros ativos, com capacidade de proteção e resposta ao socorro. 

Contudo, para aumentar o nível de profissionalização dos agrupamentos de CB, 

o desejável seria dotá-los com unidades operacionais profissionais, à semelhança 

das já existentes EIP, com responsabilidades na primeira resposta às emergências, 

suportadas não só pelas AHB, como também pelo Estado e autarquias. Neste 

sentido, o Estado, conjuntamente com a Associação Nacional de Municípios Por-

tugueses (ANMP), em representação dos seus associados, têm que se decidir e 

optar por um modelo de gestão, institucional e operacional, mais adequado para 

os CB, enquanto principal agente de proteção civil.

Com este modelo de profissionalização permitiria aos CB a estabilidade dos 

seus quadros e a rentabilização do investimento na instrução e na formação mi-

nistradas, com reflexos diretos na melhoria da resposta operacional.

Verificou-se, porém, que investir mais na profissionalização dos bombeiros, não 

quer dizer que se diminua ou anule o voluntariado, enquanto referência matricial e 

segunda resposta às ocorrências diárias e de risco sazonal, que pode e deve comple-

mentar uma estrutura profissionalizada e ser a base de recrutamento para os futuros 

profissionais. Pois, conforme se comprovou, não é sustentável manter grande parte 

do sistema de proteção civil baseado no voluntariado, porque este está em crise, 

começa a escassear e sofre de uma limitação de disponibilidade, devendo prever-se 

a forma de evoluir deste sistema, de modo a suprir a falta de voluntários, para um 

modelo que reforce a profissionalização, a fim de satisfazer todas solicitações e de 

responder aos novos riscos da sociedade (Freitas, 2014, p. 9; Pereira, 2015, p. 9; 

Almeida, 2016, p. 30-31). 

No OE3: “Identificar os aspetos positivos e negativos, do ponto de vista de eficiência 

operacional e de gestão organizacional, com a constituição do agrupamento de CB” os 
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resultados indicaram somente vantagens a partir do momento em que se constituíram 

os agrupamentos. Das vantagens enumeradas, enfatiza-se o processo de recrutamento 

e a formação dos novos recrutas, que passaram a ser realizados em conjunto, a melho-

ria da situação económica das AHB, dado que foi possível reduzir os custos, e os pro-

cedimentos de atuação, em que estes permitem que haja uma doutrina operacional 

comum, concorrendo para uma melhor prestação e qualidade do socorro. Este enten-

dimento é, aliás, partilhado por Pereira (2015, p. 9) e Ribeiro (2012, p. 112-114), ao 

afirmarem que se deve garantir, num teatro de operações, uma uniformização e padro-

nização nos procedimentos de atuação, que facilite a coordenação entre as entidades 

para melhor gerirem os recursos numa situação de emergência e, assim, combater 

uma das principais fragilidades que condicionam a ação do sistema de proteção civil, 

com repercussões diretas no cumprimento da sua missão, que é a inexistência ou fraco 

desenvolvimento de normas e procedimentos de atuação padronizados.

Em relação ao OE4: “Identificar as oportunidades e ameaças, em relação ao meio 

externo, com impacto na qualidade da resposta do dispositivo de proteção e socorro” cons-

tatou-se que tanto existem oportunidades, que devem ser aproveitadas ao máximo, 

como existem ameaças que devem ser minimizadas. No que concerne a oportunida-

des releva-se a melhor qualidade e resposta ao socorro, que é incomparável à existente 

antes da criação dos agrupamentos. No caso de Mafra, releva-se, igualmente, o apoio 

prestado pelo mecenato a cada CB, individualmente, e as campanhas de comunicação 

feitas às populações e às empresas, no sentido de as sensibilizar de que o agrupamento 

trouxe mais-valias, designadamente na obtenção de uma melhor prevenção e união 

dos CB, que leva a que haja uma maior solidariedade e entreajuda. 

No que respeita a ameaças, regista-se a preocupação dos três CB do concelho de 

Mafra para a eventualidade de se transformarem num único corpo, por via da fusão 

das três AHB e respetivos CB, poder levar à perda de fidelização dos associados e 

do apoio do mecenato. Uma outra ameaça registada prende-se com a legislação 

vigente, que é pouco clara quanto à forma de criação, funcionamento, comando e 

financiamento dos agrupamentos de CB.

Finalmente, o OE5: “Avaliar se os instrumentos legislativos têm incentivado e be-

neficiado a criação e funcionamento dos agrupamentos de AHB” revelou que, por um 

lado, ainda não foi regulamentado o regime de criação, funcionamento, comando 
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e financiamento dos agrupamentos de CB, conforme está previsto tanto na Lei n.º 

32/2007, de 13 de agosto10, como no DL n.º 248/2012, por forma a incentivar as 

AHB a tomarem a decisão de criar os agrupamentos de CB. Por outro lado, cons-

tatou-se que, apesar deste regime legislativo não estar regulamentado, a partir do 

momento em que os CB se constituíram como agrupamento, passaram a beneficiar, 

por parte das autarquias, de mais apoios e subsídios. 

Por último, de destacar que a legislação é mencionada nas respostas de diversas 

questões das entrevistas, constatando-se preocupações relativamente à que se refere 

à proteção civil municipal, alertando Almeida (2016, p. 30) que este patamar está 

“um pouco esquecido no quadro das alterações legislativas produzidas”.

Quanto ao objetivo geral: “Identificar as alterações que se verificaram ao nível da or-

ganização, do funcionamento e da resposta do dispositivo de proteção e socorro às populações, 

com a criação dos agrupamentos de corpos de bombeiros”, a conclusão a que se chegou, con-

siderando os resultados verificados nos OE, é de que os agrupamentos de CB são uma 

mais-valia na proteção civil municipal, tendo-se verificado alterações na sua organização 

e funcionamento, resultando numa maior eficácia, tanto ao nível organizacional como 

operacional, proporcionando uma melhor proteção e socorro às populações.

Do ponto de vista organizacional, os agrupamentos possibilitam às AHB equi-

librarem a sua autonomia financeira, não só porque permitem uma melhor renta-

bilização de recursos e diminuição de despesas, mas também lhes proporciona o 

aumento de financiamento, que já se verifica, por parte dos municípios. 

Os agrupamentos tornaram possível, também, melhorar a sua atividade ope-

racional, aumentando a qualidade da resposta ao socorro, fundamentalmente, ter 

sido possível incrementar a profissionalização dos CB, com bombeiros formados, 

preparados e especializados para intervirem numa primeira resposta às emergências. 

Por outro lado, pela adoção de um conceito de doutrina comum, resultante da 

maior partilha de conhecimentos e dos processos de formação e exercícios conjun-

tos, contribuindo para o desenvolvimento de normas e procedimentos de atuação 

10 Define o regime jurídico das AHB, bem como as regras da sua associação em confederação e 
federações, regulamentada pelo Despacho n.º 22 298/2007, de 25 de setembro, e alterada pela 
Lei n.º 94/2015, de 13 de agosto.
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padronizados, que facilitam a coordenação entre as diversas entidades na gestão dos 

recursos numa situação de emergência. 

Mediante os resultados obtidos na análise às entrevistas e ao acervo documental 

retiram-se as seguintes reflexões finais:

•	 O atual modelo de gestão das emergências que vigora na quase totalida-

de dos concelhos já não satisfaz, tornando-se necessária uma mudança de 

rumo, que coloque em prática estratégias para dominar o futuro, perante a 

maior complexidade das ameaças e dos riscos. Verifica-se que as estruturas 

organizacionais, onde estão inseridos os bombeiros, as AHB, apresentam, 

ainda, diferenças e fragilidades ao nível de gestão, devendo, por isso, evoluir 

ao nível organizacional e evidenciarem capacidade de cooperação entre si;

•	 A mudança de paradigma que se preconiza na organização da proteção civil 

municipal implica alterações, sobretudo na organização e no funcionamento 

dos CB e nas relações entre as suas AHB e as câmaras municipais, visando 

ganhos de eficiência ao nível operacional e de redução de custos administra-

tivos, tanto das estruturas municipais de proteção civil como das próprias 

AHB. O caminho a seguir poderá passar, eventualmente, pelo designado 

conceito de “direção única” e “comando único” nas AHB e CB, respetiva-

mente, contribuindo, assim, para o desenvolvimento de um processo de ma-

triz integrado, com o objetivo de melhor garantir a segurança dos cidadãos, 

bens e ambiente;

•	 A solução para o desenvolvimento deste novo paradigma poderá ser encon-

trada nos agrupamentos ou fusão de CB visando, fundamentalmente, criar 

sinergias e sistemas de normas e procedimentos de atuação padronizados, 

com vista a rentabilizar e otimizar os recursos disponíveis na preparação e 

resposta às emergências;

•	 No panorama nacional continental, algumas AHB já enveredaram, efetiva-

mente, por esta alteração de paradigma, ao criarem agrupamentos de CB, 

como são os casos de Mafra e de Espinho. Tanto um como outro iniciaram 

o seu percurso por se associarem como agrupamento, tendo o de Espinho 

decidido, posteriormente, pela fusão dos dois CB existentes no concelho, 

criando um corpo único. Qualquer uma destas realidades contribui para a 



55

desejável mudança de paradigma, devendo a decisão de enveredar por uma 

situação ou outra, assentar em pressupostos de análise de risco, que possi-

bilite a implementação de modelos sustentados e adequados, face aos riscos 

específicos locais, para uma melhor intervenção dos CB e coordenação com 

os SMPC na resposta ao socorro;

•	 Impõe-se, igualmente, uma mudança no paradigma na dinâmica da gestão 

das emergências a nível municipal, passando, por um lado, por um maior 

empenhamento da ANMP, responsabilizando mais os municípios nesta im-

portante vertente da gestão municipal. Por outro lado, o Estado deverá ter, 

também, uma maior intervenção neste sistema, promovendo uma mudança 

da ação tradicional dos seus poderes neste sector, nomeadamente na revisão 

do quadro legislativo do sistema municipal da proteção civil, na regulamen-

tação de apoios especiais para a criação e funcionamento dos agrupamentos 

de AHB, no regime da criação, funcionamento, comando e financiamento 

dos agrupamentos de CB e, ainda, na dicotomia entre o voluntariado e o 

profissionalismo existente no principal agente de proteção civil, os CB;

•	 No domínio da segurança integrada, não é sustentável manter grande parte 

do sistema de proteção civil baseado no voluntariado, porque está em cri-

se e há muito tempo deixou de ter disponibilidade e de satisfazer todas as 

necessidades para responder eficazmente ao socorro, devendo-se adaptar o 

sistema com a celeridade exigida, face aos novos riscos e ameaças, prevendo a 

melhor forma da sua evolução, de modo a suprir a falta de voluntários, para 

um modelo que reforce a profissionalização nos CB.
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résumé: Le but de cet article est d'analiser les différences climatiques et de 

comparer la variation récente de l’ensemble des précipitations des 

mois correspondant à la culture de soja entre 1998-1999 et 2012-

2013 dans deux régions productrices au Brésil : le Nord-Ouest du Rio 

Grande do Sul et le Nord du Mato Grosso. La différence climatique 

serait déterminée en analysant la variabilité des précipitations qui est 

déterminée par le type prédominant de climat. Les données utilisées 

sont les totaux mensuels cumulés entre octobre et avril, obtenus au-

près de l'Agence nationale de l'eau (ANA) du Brésil. Les principaux 

résultats indiquent différents modes de variabilité interannuelle, en 

particulier pour les climats subtropicaux et tempérés comme dans 

l’État de Rio Grande do Sul, qui présente la plus faible variabilité 

pluviométrique observée, ainsi qu’une bonne relation entre les pluies 
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annuelles et les rendements de soja. Dans la région du Mato Grosso, 

où domine un climat tropical de type continental plus arrosé, la 

variabilité est moins homogène entre les stations pluviométriques 

et la relation entre pluies annuelles et rendements du soja ne peut 

être établie.

Mots‑clés: Alterações climáticas, vulnerabilidades, riscos, proteção costeira, 

medidas de adaptação.

resumo: O objetivo deste artigo é comparar a variabilidade recente das chuvas 

durante os meses de cultivo de soja entre 1998-1999 e 2012-2013 em 

duas regiões produtoras do Brasil: a região noroeste do Rio Grande do 

Sul e a região norte do Mato Grosso. Os dados correspondem aos totais 

mensais acumulados entre outubro e abril e foram coletados acessando 

a rede nacional de dados de chuva da agência nacional de água (ANA) 

no Brasil. Os resultados principais indicam diferentes padrões de 

variabilidade anual, especialmente na região correspondente ao clima 

subtropical e temperado como é o caso do Rio Grande faça Sul que 

apresenta marcada variabilidade dos totais anuais de chuva, indicando 

melhor consistência entre os dados e também maior correlação com 

os valores anuais de rendimento agrícola. Na região norte do Mato 

Grosso, influenciada pelo clima continental tropical e também pelo 

clima transicional equatorial, a variabilidade anual das chuvas é mais 

baixa, porém a variabilidade entre os pontos é maior, indicando certa 

heterogeneidade dos valores medidos, além disso, a relação entre a chuva 

e a produção anual de soja não apresenta uma correlação tão precisa. 

 

Palavras‑chave: Chave: Brasil, variabilidade anual, chuva, soja.
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Introduction

Comprendre les interactions entre la nature et la société est une question clé 

pour déterminer les causes et les conséquences du changement climatique mon-

dial (Arvor et al., 2013). Les variations climatiques interfèrent directement sur 

les régimes pluviométriques et les précipitations ont une influence capitale pour 

l’alimentation en eau des plantes et donc une influence décisive sur l’agriculture 

(Ayoade, 1983). 

Dans le cas du soja au Brésil, ceci est d’autant plus important qu’il s’agit d’un 

des fleurons des exportations du pays et les enjeux économiques sont énormes (Em-

brapa, 2014). L’importance de l’agriculture au Brésil c’est fort et marqué pour le 

contexte historique, economique et social. Aujourd’hui le Brésil est le deuxième 

producteur de soja du monde après seulement deux les États-Unis. Fonction qui 

montre l’importance de cette culture pour l’économie du pays.

Ainsi, le but de cet article est de comparer la variation récente de la précipita-

tion dès les mois correspondant pour la culture du soja entre 1998-1999 jusqu’à 

2012-2013, dans les deux principales régions productrices au Brésil, à savoir: 

«le Nord-Ouest du Rio Grande do Sul et le Nord du Mato Grosso». Cet article 

traite des las relations entre le climat (différences climatiques « subtropical - tro-

picaux - équatoriaux») et l’agriculture, qual il utilisant les concepts de risque et 

de vulnérabilité.

Cette article présente six parties, l’accent est mis sur les résultats, qui bien que 

préliminaires, montrent des différences dans la production de soja padores dévoilé 

par les totaux produits dans ces deux régions, la plus grande variation de soja dans 

le Rio Grande do Sul et par conséquent une plus grande corrélation avec des pluies 

de l’année et les années sèches. Le nord du Mato Grosso présente moins de variation 

entre les millésimes, une productivité élevée par rapport au Rio Grande do Sul et 

moins de relations avec des totaux annuels, mesurés par les stations situées dans 

ses limites, cela signifie que les risques agricoles dans cette partie du Brésil sont 

moindres que dans le sud.
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La climatologie pour l’études entre climat et l’agriculture : le risque et 

la vulnérabilité 

Même si les zones urbaines sont le lieu des principales catastrophes liées au 

manifestations atmosphériques, précisément parce que c’est dans ces lieux que l’on 

retrouve le plus de concentration humaine, et par conséquent, dans le cas d’un épi-

sode climatique extrême, ce sont les zones urbaines qui subissent les pertes majeures 

et parfois des pertes de vies humaines. L’agriculture est la base de la subsistance de 

l’humanité donc, tous les épisodes climatiques extrêmes qui touchent le monde 

agricole comment, par exemple, la sécheresse. Les populations urbaines sont tou-

chées de la même manière, voire davantage aggravée parce qu’il se produit des chan-

gements au niveau de l’économie locale et régionale, le chômage augmente, les va-

leurs alimentaires augmentent, etc, en particulier dans les pays moins industrialisés.

Depuis la révolution verte dans les années 70, cette réalité est transfigurée car 

grâce à l’amélioration des techniques agricoles, on peut dire que la vulnérabilité 

agricole est entrée dans un processus de déclin. Surtout, parce que les techniques 

commencent à jouer un rôle clé dans le développement de l’agriculture. 

Cependant, il y a plus 7 000 000 personnes sur la planète qui dépendent des 

produits de l’agriculture pour une consommation de subsistance. Et même si cette 

base alimentaire ne semble pas concerner la plupart des pays occidentaux, elle est 

pourtant présente dans la plupart des aliments transformés, comme par exemple la 

viande où des aliments de base ont du être utilisés afin de nourir le bétail.  Les chan-

gements et la variabilité des éléments climatiques ont une visibilité aiguë dans les 

études liées à l’agriculture, principalement pour des raisons qui sont attribuées à la 

sécurité alimentaire, à l’augmentation de la consommation d’aliments transformés 

et basées sur les protéines. Donc il est très important d’étudier cette relation entre 

climat et agriculture.

Parmi les facteurs inhérents à la production agricole, le climat apparaît comme 

la plus difficile à contrôler et agit davantage sur la limitation de la productivité 

maximale. Le climat est le principal facteur déterminant de la productivité agricole 

et le changement climatique est censé influencer la plante et production animale, les 

bilans hydrologiques, la fourniture d’intrants et d’autres composants des systèmes 
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agricoles. Le niveau de technologie adopté et la variabilité climatiques expliquent 

la plupart des fluctuations du rendement des cultures céréalières, qui se produisent 

dans des années différentes et des régions différentes (Adams et al., 1989; Cunha, et 

al., 2001; Farias, 2011). 

Les précipitations sont un élément majeur ayant une influence sur les diverses 

activités humaines et surtout sur l’agriculture (Mohanty, et al., 2001). Cela pose 

plus de problème que d’autres éléments météorologiques comme la température, 

autrement dit, afin d’étudier le concept de variabilité comme la manière dans la-

quelle les éléments climatiques varient dans un délai donné des séries (Cuadrat e 

Pita, 1997; IPCC, 1995; Sant’anna Neto, 2003), les pluies sont les modèles avec le 

moins de fonctionnalité. 

Jat et al. (2015 p. 325) ont écrit qu’il y a appel sévère en ce qui concerne les ef-

fets de la variabilité climatique sur la productivité agricole et, par conséquent, sur la 

sécurité alimentaire. Azambuja (1996) attire l’attention sur le fait que, l’agriculture 

est une activité à risque, et est fortement soumise aux effets du temps et des intem-

péries. La question du risque dans le secteur agricole est associée, en particulier, à la 

perte possible ou à une baisse de production/productivité, résultant, notamment de 

la variation des précipitations et des températures dans les stades phénologiques des 

récoltes. Les risques dans le contexte agricole est: l’agriculteur doit adopter des tech-

niques différentes comme par exemple être obligé d’adopter seulement certaines 

espèces à cultiver, choisir une chaîne particulière ou s’engager dans un processus de 

technique de transformation. 

En d’autres termes, les importations de solutions ne sont pas toujours compa-

tibles avec la capacité d’adptationdes écosystèmes locaux. Il est donc évident que la 

vulnérabilité liée à l’incertitude provoque des écosystèmes fragiles pour les préda-

teurs anthropiques, et la gestion du système alimentaire («macropolitique découlant 

de stratégies de développement, tels que l’exportation de monoculture) et accroit 

l’instabilité politique» (Martins et al., 2010, p. 19-20). 

Les figures 1 et 2 présentent le risque lié à la météo comme le facteur principal 

limitant de la productivité agricole. La première figure décrit les principaux risques 

de vulnérabilité de l’agriculture et dans la deuxième figure sont décrites les consé-

quences de chaque risque.
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Les changements intervenus dans l’agriculture au niveau mondial durant les 

dernières années comment nous l’avons écrit, ont introduit des nouveaux types de 

risques, combinés avec un plus grand rôle assumé par l’information. Cela implique 

une plus grande importance accordée aux facteurs de risque et la nécessité de les 

exécuter en plus officielle (Huirne et coll., 2007). Kimura (1998) préconise deux 

types de risques liés à l’agriculture, les premier étant les «risques de production» 

et les deuxièmes les «risques économiques et sociaux». La tendance des modèles 

indiquent changements climatiques historiques; des changements de records de 

température et de précipitations, une augmentation de l’intensité maximale et mi-

nimale de la température et de cumuls de précipitations. Ces approches font valoir 

que les risques associés aux changements climatiques peuvent se manifester tout à 

fait à l’encontre de l’homme et de son environnement dont il a besoin aujourd’hui. 

Ces fluctuations en cours, principalement associées à des mécanismes distincts de la 

production de la pluie, s’immisce directement dans l’obtention de l’eau disponible 

pour les plantes.

fig. 1 ‑ Les principaux risques pour l’agriculture (Source: Adams, 1989).
Fig. 1 - Os principais riscos para a agricultura (Fonte: Adams, 1989).



63

Ces variations des pluies provoquant des périodes de fortes précipitations ou 

provoquer à courts ou moyens de longues périodes de sécheresse et aussi sont asso-

ciés à la formation de givre et des périodes de sécheresse, entre autres. Leur ingé-

rence apparaisse de la gestion des sols pour le transport et la commercialisation 

des aliments cultivés et que sa magnitude, déclenchant un accord de la (des) en 

plusieurs échelles de la société.

L’impact de la variabilité climatique sur l’agriculture doit être largement ré-

fléchie et pensées avec les limites imposées par le climat. Ainsi, comprendre que 

l’effet des phénomènes atmosphériques sur la surface de la terre se produit dans un 

territoire, géré et produit par la société, donc inégale et adaptée selon les intérêts 

des acteurs sociaux, par la création d’espaces de ségrégation, à différents niveaux de 

vulnérabilité (Sant’anna Neto, 2008, p. 62).

Les phénomènes météorologiques sont essentiellement laïques qui se manifeste 

dans toutes les échelles spatiales. Toutefois, les changements spatiaux à moindre 

échelle (régionales et locales), peuvent entraîner des changements dans la circulation 

fig. 2 ‑ Les principaux risques pour l’agriculture et ses conséquences (Fonte: Adams, 1989).
Fig. 2 - Os principais riscos para a agricultura e suas consequencias (Fonte: Adams, 1989).
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de l’atmosphère, qui sont en mesure d’affecter l’ensemble de la planète. Les échelles 

du climat ne doivent pas être comprises uniquement comme les dimensions spa-

tiales et temporelles dans lesquelles se manifestent les éléments climatiques. Ils sont 

des processus dynamiques avec des attributs hautement sensibles pour les rythmes, 

les variations et les changements de toutes les forces au sol, cosmiques et atmosphé-

riques qui en quelque sorte réalisent ou causent toute forme d’ingérence dans le 

système climatique (Sant’anna Neto, 2011). 

Les effets du déficit en eau sur le revenu d’intérêt économique d’une culture 

dépendront de l’intensité, de la durée et du moment de l’évènement (Cunha e 

Bergamaschi, 1992). Dans le cas du soja, la période de plus grand risque qu’un évè-

nement climatique se produise, plus spécifiquement un évènement hydrologique 

déficitaire, est au mois de janvier et de février et parmi les adversités climatiques, la 

sécheresse est le principal facteur de pertes de production, pertes financières et une 

augmentation des coûts dans la production de grains (Farias et al., 2001; Canfalone 

e Dujimovich, 1999; Casagrande, et al., 2001).

En ce qui concerne le déficit en eau, la culture de soja présente deux phases 

critiques bien définies : 1) stade d’ensemencement et d’émergence et l’étape 2) du 

remplissage du grain. Lors de la germination, les deux l’excès comme le manque 

d’eau est nocif pour la mise en place de la culture. Dans cette période, les exagé-

rations sont plus limitatives que les déficits de l’eau (Salinas et al., 1989). Dans la 

période de remplissage du grain, l’apparition de déficit hydrique est plus préjudi-

ciable que dans la floraison (Doss et al., 1974; Sionit e Kramer, 1977). 

Dans cette perspective, la sensibilité de soja aux carences de l’eau, tandis que 

le grain yield, a tendance à augmenter car la culture va de l’avant dans son cycle 

(Ashley e Ethridge, 1978; Kron et al. 2008), présentant une sensibilité maximale 

durant la période de reproduction, et principalement durant la formation des fruits 

et du remplissage des grain (Korte et al., 1983).  En outre, l’apparition de déficit 

hydrique provoque également la fermeture des stomates qui vise à réduire les pertes 

d’eau dans l’atmosphère. Comme c’est à travers les stomates que la plante effectue 

les échanges gazeux, cette fermeture réduit la photosynthèse, ce qui affecte la pro-

duction de photoassimilation (Awad e Castro, 1989). Avec cela, il y a moins de 

croissance de la partie aérienne de la plante et, partant, moins la transformation des 
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nutriments et des photosynthèses du grain. Souvent, cela mène à l’avortement de la 

fleur et du fruit, conduisant à une baisse de la production (Awad e Castro, 1989).

Cette étude montre que la production agricole sont très touchés par la variabi-

lité climatique et par les extrêmes (Ceglar et al., 2016), mais ces influences négatives 

peuvent être détectées, notamment dans les échelles régionales (Van Der Velde et 

al., 2012). Mathew soutient que tout événement climatique en dehors des schémas 

habituels est capable de susciter une réaction en chaîne qui affecte non seulement 

la production agricole, mais aussi qui dégrade l’environnement (Monteiro 1981, 

p.32). Cette recherche fait valoir qu’une meilleure compréhension des effets poten-

tiels du changement climatique sur la production agricole est essentielle pour la 

planification des réponses appropriées et opportunes (Lobell et al., 2010). 

Caractérisation climatique régionale du Rio Grande do Sul et du Mato 

Grosso : Le but de la comparaison du climat

Les régions choisies pour cette étude comparative ont des conditions clima-

tiques différentes. Le climat dans le sud du Brésil est essentiellement déterminé 

par la position et l’intensité de l’anticyclone subtropical de l’Atlantique Sud, qui 

est un système de pression semi-permanent, ainsi que par la circulation anticyclo-

nique associée. En été, cette circulation se déplace vers le Sud-Est du pays, sans 

toutefois beaucoup pénétrer sur le continent (Grimm, 2009). Le Rio Grande do 

Sul est affecté par des systèmes atmosphériques d’échelle synoptique et sous-sy-

noptique, influencés à la fois par des facteurs associés au mouvement de grande 

échelle et de circulations locales, à la fois d’origine tropicale et extratropicale 

(INPE/CPTEC, 1986). 

La climatologie synoptique de la région se caractérise par i) des systèmes fron-

taux qui se déplacent dans le Pacifique, traversent l’Argentine et continuent vers le 

Nord ; ii) des systèmes qui se développent dans le Sud et le Sud-Est qui s’associent 

à des tourbillons cycloniques ou creusés à des niveaux supérieurs, qui proviennent 

du Pacifique et qui atteignent la côte Ouest de l’Amérique du Sud ; iii) des systèmes 

qui s’organisent dans le Sud et Sud-Est avec convection intense et qui, associés à 
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l’instabilité causée par le jet subtropical, se propagent vers l’Est en traversant l’océan 

Atlantique ; iv) des systèmes qui s’organisent dans le Sud résultant de frontogenèse 

ou cyclogenèse (Britto et al., 2008). 

Dans la région du Rio Grande do Sul, les régimes pluviométriques sont uni-

formes, avec la plus forte concentration de précipitations observées au cours du 

trimestre août-septembre-octobre (début des semis de soja). La répartition des pré-

cipitations est uniforme sur toute l’année. Tant au cours de l’été qu’au cours des 

saisons intermédiaires (d’octobre à avril), les systèmes de type ‘Mesoscale Convective 

Complex’ (MCC) sont fréquents et représentent une grande partie des précipita-

tions totales (Britto et al., 2008; Grimm, 2009) (fig. 3). 

fig. 3 ‑ Le climat des zones d’étude suivant la proposition de Köppen-Geige 
(Élaboré par Carmello, 2016).

Fig. 3 - O clima do Brasil com foco nas regiões de estudo segundo proposta de Köppen-Geige 
(Elaborado por Carmello, 2016).
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L’Amazonie Brésilienne est caractérisée par deux principaux types de climats: les 

climats «équatoriau» sur la majeure partie de son territoire, et les climats «tropicaux» 

à saisons alternées, aux limites orientales et méridionales (Delahaye et al., 2011). 

Dans la région du Centre-Ouest brésilien, le climat est caractérisé par des hivers secs 

et des étés pluvieux. Le temps sec, pendant la moitié de l’année (hiver) a son origine 

dans la stabilité générée par l’influence de l’anticyclone subtropical de l’Atlantique 

Sud et de petites crêtes qui se forment sur le continent sud-américain (Nimer, 1989; 

Alves, 2009). La variabilité des précipitations pendant l’été austral, très élevée dans 

la région du Centre-Ouest, est directement liée aux conditions météorologiques 

résultant de l’interaction entre les phénomènes appartenant à différentes échelles 

temporelles et spatiales, allant de l’échelle planétaire à l’échelle locale (Nimer, 1989; 

Alves, 2009). En plus des précipitations, , les forêts entretiennent une forte humi-

dité et des températures élevées (30 ºC jusqu’à  34 ºC pendant le jour et 15 ºC to 

20 ºC pendant la nuit en moyenne) (Dubreuil, et al., 2011). 

Méthodologie et données climatiques du Rio Grande do Sul et du Mato Grosso 

Les données mensuelles des précipitations accumulées d’octobre à avril, qui 

correspondent au calendrier agricole du soja dans les régions du Sud et du 

Centre-Ouest du Brésil (Almeida et al., 2007; Arvor et al., 2013; Arvor et al., 

2014) ont été fournies par l’ANA – l’Agence nationale de l’eau, à partir du 

système d’information hydrologique - HIDROWEB, administré par l’Agence 

et disponible sur internet (figures 4 et 5). Les prétraitements ont suivi les orien-

tations de Zandonadi (2013) pour vérifier la cohérence des données pluviomé-

triques fournies par l’ANA. 

En cas de choix stationnels, nous avons choisi d’utiliser la meilleure série, et en 

cas d’absence de données, nous avons suivi la méthodologie de Fante et Sant’Anna 

Neto (2013) pour compléter les séries. Ainsi, les principaux facteurs dans le choix 

des remplacements ont été la disponibilité, la fiabilité et la localisation géogra-

phique de la série chronologique nécessaire (Blain, 2009).  Afin de caractériser les 

régimes, nous avons utilisé la technique des percentiles des valeurs de précipitations 
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fig. 4 ‑ Répartition des 42 stations pluviométriques sur le nord-ouest du Rio Grande do Sul.
Fig. 4 - Distribuição geográfica de 42 postos pluviométricos no noroeste do Rio Grande do Sul.

fig. 5 ‑ Répartition des 18stations pluviométriques dans le Nord du Mato Grosso.
Fig. 5 - Distribuição geográfica de 18 postos pluviométricos no norte do Mato Grosso.



69

cumulées. Cette technique consiste à diviser la valeur de quartile 1 de l’année la 

moins pluvieuse et la valeur appelée m de la série pour l’année la plus humide (Insaf 

et al., 2007; Silvestre et al., 2013). 

Les valeurs ont été normalisées par m, de manière à obtenir des valeurs entre 

0 et 1. Les valeurs du percentile de pluie ont été regroupées pour définir les types 

suivants : extrêmement sec (valeurs inférieures à 0,10), sec (entre 0,10 et 0,35), 

moyenne (entre 0,35 à 0,65), pluvieux (entre 0,65 et 0,90) et extrêmement plu-

vieux (au-dessus de 0,90).

Les données de production pour comparer l’impact de la variabilité des pluies 

Les données de productions et de rendements sont disponibles auprès de l’IBGE 

(Système de récupération automatique - SIDRA) et concernent les périodes allant 

de 1998-1999 à 2012-2013. Nous avons utilisé ces données pour comparer les 

différents niveaux de dépendance agricole avec la variabilité pluviométrique. Les 

données de rendements pour chaque commune résultent simplement de la division 

entre la quantité produite et les superficies cultivées, disponibles auprès du même 

organisme (Carmello et al. 2014; Carmello et al., 2016; Carmello et al., 2017).

Résultats sur l’analyse de la variabilité annuelle des précipitations 

Dans le Rio Grande do Sul, de nombreuses analyses de la production agricole a 

montré la forte corrélation entre les variations dans le temps et l’espace, les cultures 

des principales cultures avec des conditions météorologiques et les changements 

climatiques (Berlato, 1992). Les anomalies climatiques ayant le plus d’impact agro-

nomique dans le sud du Brésil sont liées aux pluies (Britto et al., 2008 ; Grimm, 

2009). La distribution annuelle des totaux pluviométriques dans le Nord-Ouest du 

Rio Grande do Sul est assez homogène (Tableau I et Tableau II).  

Le plus bas taux de précipitations dans le Nord-Ouest de Rio Grande do Sul est 

enregistré pendant l’année 2011-2012 par la station de Santo Antonio das Missões, 

file:///J:/Trabalho%20Felix/3-RISCOS/Serie%20Riscos%20e%20Catastrofes/Livro%2013%20Pluralidade%20e%20Diversidade%20de%20Riscos/4340-Vinicius%20Carmello/javascript:void(0)
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avec 493 mm. Dans l’année 2000-2001, pluies stations 20 valeurs supérieures ou 

égales à 0,90 percentile. En 2002-2003 ont été 35 postes, ce qui signifie être l’année 

la plus humide. En 2009-2010, 12 et 2012-2013 a été le montant total de 13. En 

2011-2012, 36 postes présentés valeurs égale ou inférieure à 0,10 percentile, clas-

sant comme l’année la plus sèche de la série historique. En 1998-1999, 10 postes 

présentés valeurs égale ou inférieure à 0,10 percentile.  En 2003-2004, 34 postes 

présentés des valeurs comprises entre 0,35 et 0,65 percentiles, montrant comme une 

année habituelle.  La plus haute valeur a été enregistrée par la station de Guarani das 

Missões en 2002-2003, avec 1860 mm. La moyenne des précipitations régionales 

est de 1070 mm. L’année agricole 2002-2003 peut être considérée comme la plus 

pluvieuse pour la majorité des stations, 2003-2004 étant plutôt celle la plus proche 

de la « normale » et 2011-2012 la plus sèche. En plus de ces années type, les années 

2000-2001, 2009-2010, 2010-2011 et 2012-2013 ont été très humides (les années 

1998-1999, 2004-2005 et 2008-2009 étant sèches ou très sèches, avec 1999-2000 

et 2001-2002 plutôt normales). 

Dans le cas du Mato Grosso, le Tableau III et le Tableau IV ne montre pas une 

aussi grande homogénéité d’années type en fonction des stations. Cette situation 

année Minimum Maximum Moyenne
1998-1999 493.8 1220.3 884.184
1999-2000 598.1 1229.3 972.662
2000-2001 927.1 1755.5 1358.510
2001-2002 700.6 1340.6 999.821
2002-2003 1123.9 1860.7 1492.552
2003-2004 870.0 1280.0 1065.25
2004-2005 743.0 1074.9 891.102
2005-2006 714.3 1223.5 962.202
2006-2007 773.7 1558.4 1131.350
2007-2008 545.0 1243.0 948.82
2008-2009 748.1 1578.5 903.262
2009-2010 865.1 1688.1 1309.726
2010-2011 799.3 1412.5 1152.938
2011-2012 494.0 1084.0 696.43
2012-2013 870.0 1757.0 1275.757

TABLEAU i ‑ Statistique descriptive avec les valeurs minimales et maximales pour le nord-
ouest du Rio Grande do Sul.

Tabela I - Estatística descritiva com os valores mínimos e máximos registrados no noroeste do 
Rio Grande do Sul.

Élaboré par Carmello (2016).
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s’explique par la plus grande superficie de la région mais aussi par la diversité des 

facteurs géographiques (latitude, topographie et végétation par exemple) qui déter-

minent la variabilité du climat (Nimer, 1989 ; Arvor et al., 2013). 

L’année 1998-1999, pluvomteircos agricole messages 5 valeurs ont montré égales ou 

inférieur à 0,10 et 6 enregistré percentile de la pluie qui a fait entre 0,10 et percentiles 

0,35, c’est-à-dire une année à sécher. En 2000-2001 de 18 postes présents dans la zone 

tABLEAU ii ‑ Répartition des précipitations par station et par année agricole (octobre-
avril) dans la région Nord-Ouest du Rio Grande do Sul.

Tabela II - Distribuição dos valores de precipitação por posto pluviométrico e por ano agrícola 
(outubro-abril) na região noroeste do Rio Grande do Sul.

stations de la région d’étude
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IRAÍ -27,19 -53,25 -19,22 -15,20 14,60 -13,57 5,40 -12,60 -10,89 -26,02 9,93 0,34 -29,51 32,68 9,28 -24,60 -9,98
ALTO URUGUAI -27,30 -54,14 -28,45 3,12 60,02 -1,63 41,46 18,93 -12,11 -13,12 18,90 2,68 -25,00 22,33 22,01 -40,13 18,79

FREDERICO WESTPHALEN -27,35 -53,40 -23,15 -0,49 33,08 15,28 38,43 0,54 -27,09 0,36 -14,39 -5,53 -11,89 18,13 12,80 -40,14 12,45
ITATIBA DO SUL -27,39 -52,45 -25,31 -3,57 36,52 3,38 47,66 4,42 -24,04 -12,78 6,19 -5,00 -17,88 15,17 6,30 -45,11 15,12

TRÊS PASSOS -27,45 -53,93 -20,82 -11,25 15,91 -15,28 10,63 -14,89 -26,61 -11,51 -15,81 -21,34 -30,62 22,76 -2,93 -43,93 -4,56
MARCELINO RAMOS -27,46 -51,90 -12,86 3,00 53,91 18,29 37,21 22,03 -9,06 23,40 0,32 -7,63 -1,62 70,44 19,73 -36,05 26,26

MIRAGUAI -27,50 -53,69 -19,56 -18,76 40,08 8,30 38,77 9,81 -20,09 -4,59 9,95 -35,56 -11,23 13,01 31,57 -35,19 20,73
LIBERATO SALZANO -27,60 -53,07 -29,28 -45,70 -9,43 -27,61 26,30 -21,01 -19,40 -9,97 -29,76 -29,73 -20,24 16,01 3,43 -42,60 26,48

TUCUNDUVA -27,65 -54,44 -21,31 17,63 17,63 -4,92 46,18 -5,81 -21,45 17,07 -1,95 -32,82 -18,39 27,14 32,59 -40,99 45,44
BARRACÃO -27,68 -51,45 -18,25 -9,42 32,69 -6,34 40,32 -5,99 -24,11 -1,86 7,10 -15,40 -22,72 27,96 3,76 -37,74 -6,75
PAIM FILHO -27,71 -51,74 -4,35 15,32 22,13 1,96 27,07 13,09 5,76 -4,38 15,48 -33,30 -9,20 7,84 11,17 -32,18 -4,43

TRÊS DE MAIO -27,78 -54,23 -26,10 -12,99 18,97 1,48 35,51 -15,18 -23,55 -32,23 -17,76 -28,91 -12,93 33,60 -8,45 -46,35 10,97
LINHA CESCON -27,81 -53,03 -13,96 9,59 15,68 -15,57 48,65 7,94 -11,69 -12,45 2,85 12,67 -11,33 34,60 8,19 -28,49 27,94

SANTO AUGUSTO -27,85 -53,77 -16,61 -0,65 24,74 -8,75 61,65 15,97 -24,16 -27,36 14,37 -10,74 -4,83 36,14 20,55 -36,17 42,56
EREBANGO -27,85 -52,30 -3,51 -21,93 28,89 -19,42 79,25 17,21 -15,94 -11,75 40,66 -12,73 -11,22 29,81 -3,19 -42,24 45,52

PORTO LUCENA -27,85 -55,02 -25,46 -20,24 32,09 -1,60 14,83 -1,02 -20,94 -2,80 0,30 -6,24 -24,20 21,99 -6,34 -41,29 -13,63
PALMEIRA DAS MISSÕES -27,91 -53,31 -22,88 -25,97 25,15 -17,77 55,25 8,12 -23,38 -0,76 10,23 -24,34 -20,57 37,92 20,01 -39,92 41,90

ESQUINA ARAUJO -27,97 -54,12 -21,14 -11,01 19,73 -2,79 54,66 0,95 -24,88 -24,51 6,35 -6,88 -12,10 13,67 18,98 -34,85 23,80
SANANDUVA -27,98 -51,78 -23,20 -0,64 23,57 -31,98 35,03 3,30 -1,19 -14,28 -1,09 16,12 -24,48 49,49 14,40 -21,24 29,26

GIRUA -28,05 -54,36 -21,97 -8,86 17,70 -35,43 6,03 -13,12 -9,49 -28,13 2,28 -2,12 -26,03 -4,04 12,89 -26,23 3,41
TAPEJARA -28,06 -52,00 -9,63 19,46 25,22 -13,58 44,13 11,66 -7,39 2,67 13,87 -11,43 -14,45 31,06 38,93 -28,31 22,88
CHAPADA -28,06 -53,07 -22,69 -14,67 34,74 10,24 35,94 -1,11 -20,74 -16,05 -10,59 -18,05 -20,63 27,32 -4,95 -43,76 -0,22

COLÈNIA XADREZ -28,19 -52,75 -35,90 -12,00 15,11 0,35 27,81 -1,20 -30,19 -6,51 -9,87 -25,32 -7,87 29,42 6,02 -44,38 2,61
PASSO DO SARMENTO -28,21 -55,32 -26,22 -32,86 -10,40 -36,03 4,14 -17,44 -30,25 -28,75 -6,35 -17,01 -27,86 -5,74 -0,75 -32,91 -27,20

PASSO VIOLA -28,21 -54,60 -41,90 -3,96 10,64 -10,85 32,41 -2,13 -11,78 4,35 6,35 -13,38 3,53 -21,84 -1,02 -25,80 19,50

CONDOR -28,23 -53,47 -17,34 -13,86 52,22 11,21 42,51 -9,76 -23,04 -3,77 -10,21 -11,00 -22,15 20,56 18,47 -50,10 -1,50
PASSO DAS PEDRAS -28,25 -51,85 -24,02 -26,07 8,75 -3,83 22,22 -7,80 -14,50 -14,15 21,64 -4,88 7,30 37,94 11,41 -3,07 -14,61

PULADOR -28,28 -52,57 -11,11 3,90 38,46 -2,86 52,00 13,90 1,75 -9,45 22,12 4,21 -19,93 28,11 36,51 -26,94 50,85
CARAZINHO -28,29 -52,72 -34,79 -10,94 11,68 -9,83 9,48 -16,09 -32,13 -14,14 -13,82 -9,43 -15,12 -10,37 -3,78 -42,81 -5,72

TRINTA E CINCO -28,38 -51,83 -3,72 -0,64 57,01 4,97 74,01 13,97 0,14 -26,98 6,52 -1,94 -20,46 22,54 0,49 -38,19 79,60
MARAU -28,45 -52,20 -20,27 -12,14 13,28 -8,37 23,21 -12,26 -9,46 10,05 -2,19 -11,51 -18,38 29,36 15,62 -29,73 -6,80

NÃO-ME-TOQUE -28,46 -52,82 -18,25 -7,88 51,40 -1,70 59,11 -3,62 -5,89 0,69 35,50 -13,28 -18,90 47,11 -8,32 -53,94 59,53
CONCEIÃ├O -28,46 -53,97 -7,63 -10,85 21,08 -3,44 38,62 -4,62 -24,27 -24,10 10,30 -8,06 -24,40 21,73 27,04 -35,55 13,50

VILA TRÊS PASSOS -28,47 -52,37 22,15 1,76 66,52 15,02 60,87 18,59 1,07 -9,10 55,99 24,43 1,55 44,26 -2,21 -19,65 70,90
SANTO ANTÈNIO DAS MISSıES -28,49 -55,23 -4,11 -26,43 51,47 -14,51 44,45 -13,30 -22,87 -26,15 5,67 -23,01 -30,81 18,36 -18,30 -45,04 43,17

CASCA I -28,55 -51,97 -14,28 -7,64 58,82 -18,75 76,82 7,55 -9,92 9,08 15,09 -45,77 -22,62 61,33 -8,06 -47,42 48,30
PASSO MIGLIAVACA -28,62 -51,87 -10,19 -31,37 46,45 -25,46 33,06 -15,31 -22,78 -8,03 1,62 2,10 -21,24 2,11 1,07 -42,79 8,20

ANDERSON CLAYTON -28,66 -53,61 -11,98 -8,38 20,92 -13,28 32,21 -3,71 -29,02 -17,90 -1,71 -19,13 -27,51 12,74 2,53 -23,34 -5,75
PASSO DO NOVO -28,68 -55,58 -2,21 -15,23 24,75 -7,75 62,77 -8,63 -21,61 -24,23 -0,93 -0,19 -13,25 20,01 5,13 -43,97 14,42

SANTA CLARA DO INGAI -28,73 -53,19 22,90 22,73 -1,94 41,80 32,93 3,94 -1,49 28,08 24,93 -15,80 66,97 17,01 -15,45 14,64 55,78
PASSO MAJOR ZEFERINO -28,73 -54,65 -14,76 -11,61 -3,07 -14,51 56,87 11,48 -13,03 -13,90 17,29 -5,90 -30,26 -17,48 -9,81 -27,63 37,30

DEPOSITO -28,93 -52,80 3,37 -8,20 27,55 -4,41 58,89 -0,30 -16,43 -21,88 12,33 -1,98 -17,00 18,25 12,31 -29,80 15,89

ext. sec sec Moyenne Pluvieux ext. Pluvieux
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année Minimum Maximum Moyenne
1998-1999 476.6 2954.6 1587.483
1999-2000 1299.6 2989.1 1828.350
2000-2001 869.9 2051.1 1532.389
2001-2002 1305.7 2186.7 1770.867
2002-2003 1276.1 2242.4 1756.433
2003-2004 1527.3 2360.9 1869.244
2004-2005 1170.6 2008.9 1525.344
2005-2006 959.4 2222.1 1744.656
2006-2007 1130.5 1900.4 1587.550
2007-2008 712.6 2248.9 1774.628
2008-2009 1069.1 2155.2 1629.256
2009-2010 1116.7 2753.0 1715.164
2010-2011 1280.3 3997.7 1809.543
2011-2012 1094.7 5300.5 1950.330
2012-2013 1198.6 4076.8 1915.787

tABLEAU iii - Statistique descriptive avec les valeurs minimales et maximales par au nord 
du Mato Grosso.

Tabela III - Estatística descritiva com os valores mínimos e máximos registrados no norte do 
Mato Grosso.

tABLEAU iv ‑ Répartition des précipitations par station et par année agricole 
(octobre-avril) dans la région Nord du Mato Grosso.

Tabela IV - Distribuição dos valores de precipitação por posto pluviométrico e por ano agrícola 
(outubro-abril) na região norte do Mato Grosso.

Élaboré par Carmello (2016).
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NOBA BRASILANDIA -14,534 -54,582 1,9 38,3 12,9 35,5 32,9 40,0 -11,3 46,3 -6,4 45,3 21,5 17,2 25,0 39,5 -9,2

PARANATINGA -14,418 -54,049 -10,2 34,1 18,5 17,4 7,2 15,0 0,8 31,5 12,7 38,3 32,5 -1,2 26,4 25,9 4,2

QUEBÓ -14,391 -56,072 5,7 38,0 9,5 27,8 43,0 26,7 7,2 11,3 -6,2 7,2 37,4 27,8 39,1 66,0 38,7

NOVA MUTUM -13,816 -56,122 -23,6 1,9 -7,3 -3,0 -20,8 22,0 -9,1 9,7 5,8 25,8 -17,5 -21,9 -14,7 -13,1 18,9

FAZENDA AGROCHAPADA -13,447 -54,281 11,1 0,9 -26,2 29,9 27,3 7,5 -12,8 -7,6 2,6 18,6 23,7 9,0 7,2 22,4 4,8

NOVA MARINGÁ -13,029 -57,093 -7,8 1,6 -19,0 -20,9 0,0 14,8 4,2 12,2 0,3 11,8 -10,3 -5,3 -6,4 4,7 -0,7

FAZENDA DIVIÃO -12,980 -56,181 81,6 13,7 0,6 16,1 -13,9 19,4 4,6 0,5 -9,4 17,4 0,4 -30,9 -6,5 40,7 65,2

TELES PIRES -12,675 -55,793 -16,2 -5,9 -19,4 33,9 1,8 13,0 -14,0 5,4 -30,8 10,0 8,3 -12,3 -6,9 -33,0 6,4

NÚCLEO COLONIAL RIO FERRO -12,518 -54,913 -11,1 1,5 -44,3 3,4 26,2 -2,2 -23,6 -38,5 -22,3 -54,4 -31,5 -28,5 -14,3 -8,1 15,2

SANTA FELICIDADE -11,929 -54,998 -79,8 -45,0 -13,1 -35,4 -32,1 -33,4 -42,3 -17,8 -39,4 -13,9 -29,2 16,6 -2,6 -35,6 -48,7

OLHO D’ÁGUA -11,765 -57,042 -12,5 -26,4 -11,6 7,2 -4,0 -0,8 -26,8 -12,6 -19,9 -18,8 -13,9 15,0 -3,1 -25,3 -16,3

CACHOEIRO -11,653 -55,702 1,3 -5,4 -0,6 -10,9 2,9 29,9 -31,1 -20,0 2,3 0,2 -25,5 -21,5 -29,5 -19,7 5,4

FAZENDA ITAUBA -11,471 -56,433 -4,1 4,4 -18,8 -26,0 -12,2 2,6 -25,2 2,2 -15,5 -1,1 -25,3 -5,0 1,5 -14,5 -19,7

JUARA -11,253 -57,507 -8,7 -9,3 -3,6 10,3 4,4 11,1 -5,7 -3,3 5,5 -0,9 5,2 8,0 -22,0 11,4 11,6

FAZENDA TRATEX -10,956 -55,549 -22,3 34,4 -16,0 -11,1 -27,1 1,1 5,7 6,9 -3,9 -1,0 -7,5 0,2 110,3 178,8 114,5

COLIDER -10,799 -55,449 15,6 85,8 -7,4 -12,1 0,9 14,6 14,9 38,1 -2,2 -0,6 2,4 9,6 8,9 0,7 24,5

AGROPECUÁRIA CAJABI -10,746 -54,546 -17,5 -16,1 -39,3 9,4 20,2 -11,3 -23,0 -19,3 -1,7 -17,3 -22,9 -7,4 -9,4 -7,8 -7,4

NÚCLEO ARIEL -9,856 -58,247 -16,3 -8,8 -14,3 -3,2 -4,4 0,4 -11,2 -9,1 -10,7 -2,9 -28,6 6,3 -19,2 7,3 1,0

ext. sec sec Moyenne Pluvieux ext. Pluvieux
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d’étude, 5 valeurs de caractéristique égales ou percentile inférieur à 0,10 et de 7 stations 

afficher les valeurs qui tombent entre les percentiles et 0,35 0,10, ce qui semble être une 

année sèche. Une autre année avec sécheresse de la tendance a été de 2004-2005.

La pluviométrie moyenne annuelle sur la période d’étude est de 1733 mm, plus 

élevée donc que dans le Rio Grande do Sul. Dans le cas du Mato Grosso, 2000-

2001 et 2004-2005 ont été des années sèches et 2003-2004 a été extrêmement plu-

vieuse. Lors des années 2011-2012 et 2012-2013, bien que certaines stations soient 

classées en «sécheresse extrême», il y a eu une prévalence de pluies.

Discussion sur le lien pluie‑rendements du soja : la comparaison et l’impact agricole 

Le Brésil est le deuxième producteur de soja au monde et cette situation sert parfois 

de justification pour mener des recherches dans ce domaine. Les données de rende-

ment de soja (fig. 6) présentent un comportement très différent entre les deux régions. 

Les rendements sont globalement plus élevés (supérieurs à 2500 kg/ha pour toutes les 

années étudiées) et moins irréguliers dans le Mato Grosso : si le climat joue un rôle au 

Mato Grosso, il est moindre et sûrement à une autre échelle spatio-temporelle.  

Les données annuelles de la production de soja dans le Rio Grande do Sul 

sont plus faibles et n’atteignent des rendements proches de ceux du Mato Grosso 

fig. 6 ‑ Variations annuelles (1998-2012) des rendements total (103kg/ha) du soja dans les 
régions Nord-Ouest de Rio Grande do Sul et Nord du Mato Grosso 

(Source des données : IBGE, 2015).
Fig. 6 - Variação anual (1998-2012) do rendimento total (103kg/ha) de soja nas regiões noroes-

te do Rio Grande do Sul e norte do Mato Grosso (Fonte dos dados: IBGE, 2015).
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que lors des années les plus arrosées (2002-2003, 2009-2010, 2010-2011 et 2012-

2013). En revanche, dans le nord-ouest du Rio Grande do Sul, les années sèches 

(1998-1999, 2004-2005 et 2011-2012) sont le plus souvent caractérisées par une 

baisse des rendements. Il existe cependant des contre-exemples, notamment au 

cours des années où les différences de pluie entre les stations est importante, ce qui 

se traduit par des rendements moyens (2001-2002, 2007-2008). 

Dans le cas de la variation spatiale des productions de soja entre les villes 

du nord-ouest du Rio Grande do Sul et du nord du Mato Grosso sont mon-

tréssur le graphe représentant la variation annuelle du revenu total de chaque 

région (fig. 7). La variation entre les communes du sud du Brésil est plus élevée 

que celle observée dans le Nord. Notez la distance entre les limites des boîtes 

et notez que le Brésil méridional du Nord-Ouest il y a les municipalités qui 

montrent la productivité 3 000 kg/ha/an dans quelques années, mais d’autres, 

illustre avec moins d’intensité, baisse en productivité. Dans l’état de Nord du 

Mato Grosso, que ces différences sont réduites au minimum, ce qui indique 

une plus grande homogénéité entre les municipalités, à savoir, cependant il y 

des influences extérieures, les municipalités du Nord du Mato Grosso posent 

fig. 7 ‑ Variations spatiale (1998-1999/2012-2013) des rendements (103kg/ha) entre les 
municipalités productrices du soja dans les régions Nord-Ouest de Rio Grande do Sul et 

Nord du Mato Grosso (Source des données: IBGE, 2015).
Fig. 7 - Variabilidade espacial (1998-1999/2012-2013) do rendimento de soja (103kg/ha) 

entre os municípios produtores das regiões noroeste do Rio Grande do Sul e norte do Mato Grosso 
(Fonte dos dados: IBGE, 2015).
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tendance particulière du revenu, à l’exception des années de 2002-2003, 2003-

2004 et 2010-2011 dont les limites des boîtes indiquent des variations majeures 

par rapport aux autres années.

Conceição (1986) explique que le soja a cessé d’être une culture typiquement 

coloniale pour devenir une culture mécanisée et le nord du Mato Grosso s’est histo-

riquement structuré pour devenir le plus grand producteur de céréales du Brésil afin 

de rivaliser avec le soja de grandes zones productrices dans le monde, par exemple la 

productivité atteint de hauts niveaux de revenu, dans la région du bassin du fleuve 

Mississippi connue sous le nom de « ceinture du maïs » aux États-Unis. Carmello, et 

al. (2016) ont montré que la productivité du soja dans l’État américain de l’Ohio, à 

l’exception de quelques années, se chiffre à plus de 3 000 kg/ha, avec une faible va-

riation entre les totaux et les municipalités. Nous pouvons dire que le Mato Grosso 

is now constituting an agricultural belt (Arvor, et al., 2014) et les valeurs du revenu 

attribué à l’État montrent exactement que cette région s’est préparée pour affronter 

les aléas de l’atmosphère, c’est-à-dire le risque ce genre d’activité dans le nord du 

Mato Grosso et moins que le sud du Brésil. Ces traits distinctifs sont liés au social, 

économique et profils culturels présent dans la région et qui modifient les niveaux 

de la dépendance des producteurs agricoles (Tingley et al., 2010).

L’image suivante (fig. 8) montre la production moyenne annuelle entre les 

deux régions et sont regroupés différemment, cette différence est très marquée 

dans les normes de conduite des activités sur le terrain, et dans la réflexion sur 

les valeurs finales de la productivité agricole. Les municipalités du Nord du Mato 

Grosso sont essentiellement au-dessus de la limite de 2 500 kg/ha. Et les autres 

municipalités appartiennent à la Rio Grande do Sul, sont un profil moins homo-

gène et dispersé.

Conclusion

Cette étude préliminaire montre que les rendements agricoles de soja du nord-

ouest du Rio Grande do Sul sont assez directement marqués par l’influence des 

précipitations annuelles, contrairement au Mato Grosso. 
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La zone d’étude du Rio Grande do Sul est certes plus petite mais les précipitations 

sont beaucoup plus homogènes, une année sèche (ou humide) l’étant en même temps 

pour toutes les stations. En revanche, dans le Mato Grosso, le lien entre rendements et 

pluie ne peut être établi à l’échelle annuelle : les plus grandes surfaces cultivées, la plus 

grande abondance moyenne des pluies et l’hétérogénéité entre les stations pour une 

même année contribuent à lisser les valeurs de rendements. La relation entre les deux 

variables devra donc être recherchée à une autre échelle spatio-temporelle.

Au nord-ouest de Rio Grande do que sul serait hors de ce profil, car il présente 

un autre dynamique axé sur la production de grain, moins l’homogénéité entre les 

municipalités et une plus grande variation annuelle liée à la variabilité des précipi-

tations, par exemple, est un indicateur important de ce profil. 

fig. 8 ‑ Différence entre la productivité dans le Mato Grosso et comparaison avec le 
Rio Grande do Sul.

Fig. 8 - Diferenças entre a produtividade de soja no Mato Grosso em comparação ao 
Rio Grande do Sul.
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La production de céréales en l’espèce constitue une activité à risque puisque la perte 

de productivité soulève impact économique social régional, surtout pour les municipali-

tés ayant une plus grande dépendance sur la production de matières premières.
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abstract: In order to draw attention to the debate about environmental injustice 

that often is ignored in Spanish-American contexts, we present the case 

study of Villa Hayes, a Paraguayan city. We focus on the steady locating 

of industries in this city in recent years which we believe not only expands 

different risk situations, but also characterizes the city as a sacrificial zone.

Keywords: Environmental injustice, environmental risks, sacrificial zone.

Introdução

Faz mais de vinte anos que a Organização das Nações Unidas (ONU, 1994) 

determinou que toda pessoa tem direito a um meio ambiente adequado, considerado 

uma condição prévia para outros direitos: à vida, à saúde e à alimentação. No entanto, 

particularmente nos países do Sul Global – e em especial para o tema deste trabalho, da 

América latina - as cidades contam com problemas ambientais de grande magnitude, 

o que demanda uma dupla reflexão: por um lado, sobre o planejamento urbano e a 

aplicação dos marcos normativos que deveriam velar pelo bem-estar das populações 

e instituir o equilíbrio entre a utilização e a proteção do meio ambiente; por outro, 

sobre quais são os grupos mais prejudicados pelos danos ambientais. 

Em relação ao primeiro ponto, é indispensável avaliar a existência e a eficiência das 

políticas públicas adotadas pelo Estado para combater os impactos ambientais, muitas 

vezes irreversíveis. No caso das cidades latino-americanas, elas têm sido submetidas, 

pelo menos desde a década de 1990, a um certo pensamento conservador que, ao 

anunciar uma crise do planejamento, propõe novas perspectivas (Borja e Castells, 

1998; de Souza, 2001; Novaes, 2010): competição entre cidades, flexibilidade de 

parâmetros legais e benefícios e facilidades para a implantação de empreendimentos 

privados. Essa visão afirma que quaisquer passivos ambientais de quaisquer projetos 

podem ser evitados desde que utilizados os incentivos para a inovação e a criatividade, 

ambos impulsionados pela chamada “modernização ecológica”.

A respeito da segunda questão, não existem dúvidas que, sob a atual produção 

do espaço urbano e as lógicas de controle territorial dominantes, as classes mais 
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abastadas disfrutam da maioria dos atrativos e amenidades ambientais, enquanto 

que aos pobres são direcionados os piores efeitos do processo de urbanização e 

industrialização. Para descrever tais situações, a literatura acadêmica, usualmente 

vinculada à ecologia política, tem direcionado atenção para temáticas que, ao 

darem enquadramento analítico aos conflitos e mobilizações relacionados ao meio 

ambiente, afirmam existir “mau desenvolvimento” (derivado dos insustentáveis 

modelos econômicos e territoriais vigentes); “injustiças ambientais” (relacionadas 

ao acesso muito desigual aos recursos naturais e ecossistêmicos, como à distribuição 

iníqua das externalidades negativas e dos riscos ambientais entre os diferentes 

estratos sociais); e, finalmente, “zonas de sacrifício” (seja nas escalas internacional, 

inter-ou intraurbana, trata-se das áreas que são sacrificadas para receber massiva 

superposição de empreendimentos, usos ou atividades responsáveis por severos 

danos ambientais e riscos sociossanitários (cf. Acselrad et al., 2009; Bullard, 1994; 

da Silva e Bueno, 2013; Escobar, 1995, 2007; Martínez-Alier, 2002, 2007; Name e 

Bueno, 2013; Porto, 2007; Svampa e Viale, 2014; Viégas, 2006)).

Uma análise deste panorama de injustiças ambientais no contexto hispano-

americano implica ampliar o debate para além dos Estados Unidos, onde surgiu o 

movimento por justiça ambiental; e no Brasil, onde a produção acadêmica a este 

respeito é mais forte que em seus vizinhos de subcontinente. No Paraguai, por 

exemplo, tal discussão é praticamente inexistente, na esfera política ou acadêmica, 

ainda que a realidade de suas cidades, sobretudo as do interior do país, exija esse 

aprofundamento teórico. 

Perante isto, neste trabalho apresentaremos Villa Hayes, capital do departamento 

paraguaio de Presidente Hayes, na região do Chaco, como um estudo de caso de 

zona de sacrifício: numa localidade de frágeis e escassos indicadores ambientais, 

sistemas de controles e instrumentos normativos, deu-se uma progressiva e massiva 

implantação de dezesseis indústrias, às quais se vinculam vários riscos para o meio 

ambiente e para a saúde humana. Muitas destas indústrias estão localizadas nas 

margens do rio Paraguai, uma área ambientalmente protegida. Neste trabalho, 

utilizaremos dados da Direção Geral de Estatísticas, Encostas e Censos (DGEEC). 

Trata-se da instituição nacional responsável pela coleta e análise de dados sobre as 

populações e territórios paraguaios. Estes censos e pesquisas são geralmente ajustados 
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à escala nacional ou por departamento, mas infelizmente sua periodicidade é 

intermitente, não formando séries históricas – um problema comum das estatísticas 

no Paraguai. Especificamente sobre Villa Hayes, os dados mais recentes são os do 

ano 2003. Justamente por isso, nossa análise será cotejada com certa literatura 

sobre as redes urbanas do Paraguai, um mapeamento das atividades poluidoras e 

seus possíveis impactos em Villa Hayes e informações da imprensa e denúncias em 

sítios da internet que relataram a preocupação da sociedade civil com os ricos das 

atividades industriais nessa localidade.

A produção de injustiças ambientais

O planejamento urbano não tem enfrentado as transformações que 

experimentam as cidades e que produzem diferenças espaciais extremas. Ao 

contrário, parece reforçar os processos nos quais determinadas classes sociais saem 

beneficiadas sobre outras, ao mesmo tempo que também naturaliza um único 

caminho em direção ao “desenvolvimento”. Assim, normalmente sob uma lógica 

econômica estrita, são implementadas grandes obras de infraestrutura e autorizados 

grandes empreendimentos, equipamentos e instalações, inclusive industriais, que 

produzem ou ampliam danos ambientais – exploração massiva de recursos naturais 

renováveis e não renováveis, poluição do ar, vazamentos químicos ou de petróleo; 

destruição do solo e contaminação da água; desertificação; e ameaças à flora e a 

fauna. Nesse contexto, o bem comum que é a natureza é expropriado por interesses 

privados que, ao utilizarem extensivamente seus recursos, devolvem por sua vez os 

detritos de sua produção (fig. 1). 

A despeito desta clara injustiça, a resolução dos problemas ambientais ainda é 

condicionada às necessidades das empresas, isto é, limitando-os à solução da escassez 

de matéria e energia e considerando-os tanto uma oportunidade de negócios como 

uma maneira do mercado redefinir-se como “ecologicamente responsável”. Aderindo 

às falsas promessas da “economia verde” (Moreno, 2013), Estado e empresa propõem 

a conciliação do crescimento econômico com a utilização de tecnologias “limpas” e 

outras ferramentas de mercado, supostamente capazes de mediar os efeitos danosos 
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fig. 1 ‑ Lógica capitalista de expropriação da natureza e uso de seus recursos.
Fig. 1 - Capitalist logic of expropriation of nature and use of its resources.

da produção econômico-industrial e sua consequente ocupação dos territórios. No 

entanto, ignora-se que as tecnologias não são uniformes nem tampouco acessíveis 

em todos contextos geo-históricos e por todos os grupos sociais – e que nem sequer 

são efetivamente limpas. Assim,

“[…] ainda que na atualidade exista uma tendência de quantificar e 

compensar os danos ao meio ambiente, o impacto que uma atividade como 

a petroleira ou mineira produz sobre o ecossistema e à saúde humana, o que 

significam em termos de redução da biodiversidade e desaparecimento de cul-

turas e estilos de vida, é algo incomensurável” (Svampa e Viale, 2014, p. 82).

Não é segredo que “é para as regiões pobres que se tem dirigido empreendimentos 

econômicos mais danosos em termos ambientais” (Acselrad et al., 2009, p. 8). A visão 

de desenvolvimento, abordada a partir de seu caráter meramente econômico, apenas 

assegura a liberdade às concepções e projetos do mercado que geram mais lucro, sem 

que importem os custos à coletividade e as desigualdades. É para combater esta situação 

- na qual a economia se torna mais importante que a vida –, além de trazer à luz os 

aspectos político-sociais que situam como protagonista a população que é vítima dos 

processos ambientalmente impactantes, que é concebida a justiça ambiental. Trata-
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se de uma abordagem que vem afirmando ser imprescindível compreender que não 

se enfrenta a crise ambiental sem que se exponha, debata e combata a correlação da 

degradação do meio ambiente e os problemas sociais com a racionalidade capitalista, 

a qual concentra lucros e designa custos desigualmente (Name e Bueno, 2013). O 

combate às injustiças ambientais se dá com vistas a se garantir que nenhum grupo 

social – de diferença racial, étnica ou de classe – suporte cargas desproporcionais das 

consequências ambientais negativas dos processos, programas, políticas e projetos 

voltados ao “desenvolvimento” (Acselrad et al., 2009, p. 4). 

A justiça ambiental é simultaneamente uma abordagem teórica e uma bandeira 

política, que refuta a ideia de que todas as pessoas são igualmente vulneráveis aos 

riscos ambientais. Além disso, clarifica os processos que criam e mantêm “territórios 

convertidos em áreas de sacrifício, nas quais os corpos e até mesmo as vidas são 

considerados descartáveis e sacrificáveis” (Svampa e Viale, op. cit., p. 84). Finalmente, 

sobre a defesa de que as indústrias representam fontes de trabalho, recorda-nos 

que estas também representam riscos e danos no curto, médio e longo prazos. A 

extração e degradação massiva dos recursos naturais, o uso e despejo contaminantes 

– químicos, térmicos, radiativos – que afetam a biodiversidade e a saúde humana, 

principalmente das populações cuja vulnerabilidade econômica as força a viver em 

áreas próximas às fontes de contaminação (fig.  2).

fig. 2 ‑ A distribuição desigual dos riscos ambientais.
Fig. 2 - The uneven distribution of environmental risks.
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Nas atividades industriais, é permanente o risco à saúde, o qual pode ser definido 

como a exposição de seres humanos a condições ambientais adversas e capazes de gerar 

sofrimento, doenças e mortes – que não ocorreriam ou teriam a mesma gravidade, 

caso a exposição não ocorresse (Porto, 2007, p. 96). Por conseguinte, no que tange 

à problemática dos riscos, não há acidentes: prevalecem a negligência e a injustiça. 

Villa Hayes como uma zona de sacrifício

Sem dúvida as atividades agrícolas, extrativas e industriais de longa data 

têm relevância na economia de muitos países latino-americanos. Ainda que 

frequentemente tenham contribuído para a transformação urbana vinculada ao 

crescimento econômico, é seguro dizer que várias vezes, também, foram os principais 

responsáveis pela destruição e contaminação do meio ambiente. 

O Paraguai fundou sua economia produtiva coadunada com a existência 

de grandes latifúndios, a maioria com capitais estrangeiros. No país, 2 % das 

propriedades ocupam 85 % das terras e as transnacionais são destinadas na atividade 

primária de produção de soja e algodão, estendendo-se, pouco a pouco, a outros 

setores (Peralta e Perrotta, 2004, p. 186).

Nesse contexto, as duas grandes guerras internacionais com alta mortandade 

da população– a guerra contra a Tríplice Aliança, em torno de conflitos territoriais 

com o Brasil, a Argentina e o Uruguai na segunda metade do século XIX; e a Guerra 

do Chaco, relacionada a conflitos com a Bolívia na década de 1930 - e uma longa 

ditadura militar entre 1954 e 1989, além dos traços culturais de preeminência rural 

e da inexistência de correntes sistemáticas e duradouras de imigração estrangeira 

foram alguns dos fatores que fizeram com que, à exceção de Assunção, tenham 

demorado a surgir grandes centros urbanos de relevância (Vásquez, 2010 e 2013). 

Foi somente no ano de 1992 em que o Paraguai, pela primeira vez, apresentou 

uma maioria de habitantes vivendo em cidades. O crescimento urbano foi uma 

consequência do período anterior de dez anos, quando sua população urbana 

aumentou em mais de 700 mil habitantes, em geral oriundos de migrações internas 

no país. Por um lado, nesse processo se destacaram cidades fronteiriças como 
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Encarnação e Ciudad del Este – refletindo a dependência a países vizinhos; por 

outro, formou-se um novo sistema urbano ainda centrado em Assunção (Vázquez, 

2013), do qual atualmente participam as cidades do Chaco próximas às fronteiras 

com o Brasil e a Argentina – quer cidades médias como pequenas, como é o caso 

de Villa Hayes (fig. 3).

Villa Hayes é a capital do XV Departamento Presidente Hayes e possui 47.156 

km² de extensão territorial – a mais ampla entre os distritos existentes – sendo 

fig. 3 ‑ Tipologia de cidades paraguaias (Fonte: Vázquez, 2013).
Fig. 3 - Typology of Paraguayan cities (Source: Vázquez, 2013).
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conhecida como a “porta do Chaco”. Tem como limites o rio Paraguai, na costa 

Ocidental; ao norte, o rio Verde; ao sul e a oeste, o distrito de Benjamín Aceval. 

Dados de 2015 da DGEEC estimavam uma população de 48.041 habitantes, sendo 

somente 40 % desta população urbana. A densidade é de 1 hab./km², uma das mais 

baixas do país. Como noutras cidades do Chaco, a sua economia é condicionada 

e nutrida pelo dinamismo da capital – sua proximidade com Assunção, que está 

distante a somente trinta quilômetros (fig. 4), a converte em parte da extensão 

metropolitana –, o que faz com que Vázquez (2010, p. 255), ironicamente, a 

caracterize como uma das possessões da “coroa metropolitana de Assunção” e a nomeie 

“cidade do Chaco assunceno”. Atualmente, Villa Hayes concentra dezesseis indústrias 

fig. 4 ‑ Localização de Assunção e Villa Hayes 
(Fonte: elaboração própria sobre base Google Maps).

Fig. 4 - Location of Asunción and Villa Hayes 
(Source: own elaboration based on Google Maps).
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de grande porte – nacionais e estrangeiras –, de diferentes atividades: extrativas 

de recursos naturais, cimenteiras, refrigeradoras, metalúrgicas, entre outras (ver 

as fig.s 5 e 6; ver Quadros II e II). Essas indústrias resultaram do avanço, no 

Paraguai, de alguns setores industriais – alimentar, têxtil, químico, metalúrgico e 

farmacêutico – a partir de 2003, quando a economia do país começou a crescer 

mais rapidamente, devido ao aumento da procura mundial de certas mercadorias, 

combinado com preços elevados e clima favorável. Assim, alguns departamentos – 

como Presidente Hayes, San Pedro, Cordillera e Caaguazú, por exemplo – passaram 

a abrigar mais indústrias, muitas delas limitadas a transformações simples dos 

produtos agropecuários.

fig. 5 ‑ Localização de indústrias em Villa Hayes 
(Fonte: elaboração própria sobre base Google Maps).

Fig. 5 - Location of industries in Villa Hayes 
(Source: own elaboration based on Google Maps).
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fig. 6 ‑ Localização de indústrias em Villa Hayes e suas respectivas atividades.
Fig. 6 - Location of industries in Villa Hayes and their activities.
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centro urbano. É evidente a periculosidade destas atividades, mas nem o Estado tem 

exigido nem as empresas apresentado estudos sobre os possíveis danos causados, 

nem tão pouco sobre os riscos à saúde dos seus trabalhadores e demais habitantes 

da região. Muitos fatores podem contribuir para que isto ocorra, como o poder 

econômico e a influência das empresas, a pouca visibilidade das pessoas afetadas, 

a debilidade ou ausência de políticas públicas ambientais e um baixo controle por 

normas do planejamento físico-territorial. 

Convém trazer à discussão uma recente notificação da Comissão Econômica 

para a América Latina e o Caribe (CEPAL), que afirma que os investimentos 

de empresas transnacionais estrangeiras aumentaram durante a última década 

na maioria dos países dos subcontinente latino-americano (CEPAL, 2015). 

Setor Empresas
Quantidade 
de unidades 
fabris

Cimenteiras Yguazu Cementos S.A.,  Cementera Tech S.A., 
Cementera Tesser S.A. 3

Estaleiros Astilleros Villa Hayes, Astilleros Chacos S.A. 2

Refrigeração Cencoprod 1

Extração de minerais Pai’puku S.R.L.,  Minera Cerro Verde,  Minera 
Ypacarai S.A. 3

Metalúrgicas Vetorial Paraguay, Metalúrgica 2

Carvoaria Bricapar S.A. 1

Curtume Frigorífico Neuland 1

Processadora de resí-
duos

El Farol S.A. – Processadora de Resíduos Sólidos e 
Domiciliários 1

Indústria química Trovato Cisa 1

Moldes de plásticos Embapar 1

Total 16

QUADRO i ‑ Indústrias e atividades extrativas em Villa Hayes implantadas entre 
1986 e 2015, por setor, empresa e quantidade. 

Board I - Industries and extractive activities in Villa Hayes implemented between 1986 
and 2015, by sector, company and number.

Fonte: elaboração própria, baseada em dados da Municipalidade de Villa Hayes.
Source: own elaboration (2017), based on data from the Municipality of  Villa Hayes and Porto.
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Setor Riscos e possíveis danos 

Cimenteiras
emissões de partículas na atmosfera;
contaminantes hídricos em derrames de material e processos de 
esfriamento.

Refrigeração e curtume
emissão de gases atmosféricos, grande quantidade de uso de água. 
se os dejetos não recebem um adequado tratamento, existe a 
possibilidade de contaminação de águas superficiais e freáticas. 

Extração de minerais
erosão da terra pela contínua extração de minerais;
emissão de partículas no ar (monóxido de carbono, nitrogênio, 
partículas muito finas).

Metalúrgicas e estaleiros degradação nas áreas de mineração;
- contaminação atmosférica nas proximidades da indústria.

Carvoaria emissão de dióxido de carbono.
alteração da cobertura vegetal da zona, do habitat natural da fauna. 

Processadora de resíduos produção constante de lixiviados.

Indústria química área de risco de incidentes químicos.

QUADRO ii ‑ Indústrias em Villa Hayes implantadas entre 1986 e 2015, 
por setor e impacto ambiental.

Board II - Industries in Villa Hayes deployed between 1986 and 2015, 
by sector and environmental impact.

Fonte: elaboração própria (2017), com base em dados da Municipalidade de Villa Hayes e em Porto (2007).
Source: own elaboration (2017), based on data from the Municipality of  Villa Hayes and Porto (2007).

O documento também nos informa que as atividades industriais e extrativas das 

empresas de capitais externos, preferencialmente ocorrem nos países com escassa 

regulação ambiental e laboral, diminuindo assim as possibilidades de penalização 

em casos de danos no meio ambiente ou excessiva exploração do trabalho. Ainda há, 

nessa lógica, um efeito dominó: os deslocamentos de empreendimentos costumam 

ocorrer na direção de países com maior disponibilidade de recursos naturais para 

serem explorados, por sua vez ameaçados por processos de expansão territorial e 

exploração mercantil.

De notar, que nem todas as empresas em Villa Hayes são de capital estrangeiro. 

A lógica dos grandes grupos empresariais, seja qual for sua nacionalidade, é a mesma. 

Assim, estamos convencidos de que Villa Hayes exemplifica o fato de que os países 

em desenvolvimento, ao serem deliberadamente escolhidos para abrigar atividades 
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contaminantes devido a leis ou sanções mais brandas, constituem-se como zonas de 

sacrifício em escala internacional. A situação na capital distrital também esclarece que o 

fenômeno se repete na escala inter-regional, com a crescente concentração de empresas 

– estrangeiras ou nacionais – que mais do que brindar a região com vantagens, é na 

verdade à custa de ameaças ao meio ambiente e à saúde da população, que prefere servir 

aos interesses dos grupos econômicos mais abastados, geralmente ligados à capital. 

Nesse sentido, uma notícia recentemente publicada no diário nacional ABC 

Color apontou Villa Hayes como a cidade mais contaminada do país. Segundo a 

publicação, a localidade

“[…] se converteu em uma das mais contaminadas de nosso país 

[Paraguai]. Nela estão assentadas várias fábricas que representam uma 

bomba-relógio para seus habitantes, devido a que diariamente aumentam 

as pessoas doentes, afetadas pelos efeitos da contaminação ambiental” 

(Gallegos, 2016).

Outar denúncia, um pouco mais antiga, aponta uma das cimenteiras 

implantadas na cidade como a responsável por emitir poeiras tóxicas em horários 

noturnos, evitando assim que a situação seja percebida pelos moradores. Por conta 

desta contaminação, segundo a publicação, 

“[…] apareceram peixes mortos de diferentes espécies, o que, segundo os 

pescadores do lugar, constitui um grave retrocesso na proteção das espécies de 

peixes e também reduz tremendamente a possibilidade de trabalho e sustento 

das famílias chaquenhas que se dedicam a esta atividade. Informada por 

profissionais médicos do hospital regional e distrital, a aparição de diversas 

enfermidades na população se deve à contaminação provocada por esta 

empresa, e outras que estão instaladas na zona do baixo Chaco”.

Uma situação que exemplifica bem a debilidade dos controles legais é o 

processo de licença ambiental. No Paraguai, é a Secretaria do Ambiente (SEAM) a 

principal instituição nacional encarregada da formulação, coordenação, execução e 
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fiscalização da política ambiental. Ao nível dos departamentos regionais, também 

existem secretarias de ambiente com objetivos semelhantes, aplicados à sua escala 

de atuação. Nos seus processos de licença e aprovação de projetos industriais, ambas 

exigem o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e o Relatório de Impacto Ambiental 

(RIMA), instrumentos estes para a verificação de aspectos positivos e negativos 

implicados na instalação de empreendimentos, equipamentos e instalações num 

determinado local, também comuns em outros países. E se muitas das empresas 

aqui citadas apresentaram tais documentos, os riscos e danos permanecem: em 

fevereiro de 2012, um periódico (Paraguay.com, 2012) denunciou que, ainda 

que fosse constante uma espessa cortina de fumo avermelhada proveniente das 

caldeiras da empresa Aceros del Paraguay – ACEPAR, a empresa ainda se mantinha 

funcionando sem ter em dia sua licença ambiental.

Também é importante ressaltar a localização de algumas destas indústrias em Villa 

Hayes e a sua relação com a lei nacional n.º 3.239 (Paraguai, 2007), que versa sobre 

os recursos hídricos. Trata-se de uma norma que estabelece que, junto às margens dos 

rios urbanos, deve-se conservar uma faixa de cento e cinco metros de largura (cem de 

proteção, cinco para uso público). O objetivo é tanto proteger as matas ciliares como 

as vidas das pessoas em caso de inundação. Não obstante, a maioria das indústrias 

implantadas na orla do rio Paraguai não cumprem este afastamento (ver fig. 7, que 

mostra um detalhe das indústrias 6, 7, 8 e 9 da fig. 6), sendo que alguma delas estão a 

menos de trinta metros do rio – o que põe em evidência a debilidade da aplicação da 

lei quando contra interesses privados.

Ante tal situação, estamos convencidos que as zonas de sacrifício também se 

manifestam na escala intraurbana de Villa Hayes, mais especificamente ao longo 

das margens do rio Paraguai e suas proximidades, onde se concentram as indústrias 

da cidade. 

No que diz respeito à baixa visibilização das pessoas submetidas aos riscos, 

convém apresentar alguns dados da DGEEC. Infelizmente à escala da capital 

do departamento regional, somente se encontram informações referente ao 

ano de 2003, das quais coletamos dados sobre rendimentos mensais e pobreza, 

comparando-os com aqueles referentes aos departamentos regionais de Presidente 

Hayes e de Assunção (Tabela I). Neles observa-se que, naquele momento, Villa 
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Hayes apresentava níveis de pobreza muito semelhantes aos de Assunção, ambos 

por sua vez menos severos que os encontrados à escala do país. 

Estariam estes dados nos indicando certa continuidade dos padrões de vida – e, 

possivelmente urbanos e ambientais – ao longo da mancha urbana estendida desde 

a capital nacional até à do departamento regional? Cremos que não, e isso parece 

desconfigurar-se de duas maneiras.

Por um lado, na mesma Tabela I se pode observar que, em 2003, ainda que o 

rendimento médio mensal em Villa Hayes fosse um pouco mais alto que a média 

nacional, era cerca de 12 % mais baixo que a média paga em todo o Departamento 

fig. 7 ‑ Localização das indústrias em Villa Hayes em relação à faixa de proteção do 
rio Paraguai (Fonte: elaboração própria sobre base Google Maps, 2016).

Fig. 7 - Location of the industries in Villa Hayes in relation to the protection strip of the 
Paraguay river (Source: own elaboration based on Google Maps, 2016).

leGenda

indústrias

Margem de
proteção
hídrica



97

Presidente Hayes e cerca de 20 % mais baixa que a média em Assunção. Por outro 

lado, a Tabela II revela outras importantes questões acerca dos rendimentos 

mensais. Dados oficiais informam que a inflação acumulada no Paraguai entre 2003 

e 2015 foi de 233 %. Assim, aplicando-se uma simples correção, os rendimentos 

mensais seriam atualizados para cerca de 1.700 milhares de guaranis. Nesse sentido, 

pode-se notar que enquanto em 2015 as médias nacional e de Assunção entre os 

homens estavam acima desses valores – assim mostrando-se um aumento real da 

A. Cotação de 31/12/2003 (1.000 guaranis = 0,17 dólares), com arredondamento. 
B. Proporção da população cujo rendimento per capta é inferior à linha de pobreza que, em 

consequência, mede a extensão ou a prevalência da pobreza. Indica quantos são os/as pobres.
C. É a média das distâncias relativa entre os rendimentos e a linha da pobreza (com distâncias dos/as não 

pobres igual a zero). Mede a profundidade da pobreza, isto é, indica quão pobres são os/as pobres.
D. Média das distâncias relativas entre os rendimentos dos/as pobres e a linha de pobreza (intensidade 

de pobreza), multiplicada pela incidência da pobreza.
E. É uma estimativa de disparidade, dando maiores pesos às distâncias relativas dos/as mais pobres que, 

em consequência, é uma medida da distribuição de rendiemntos entre os/as pobres. Indica quão 
diferentes são os/as pobres.

F. Infelizmente, os dados de 2003 são os mais recentemente compilados à escala do Distrito de Villa Hayes.
G. Em comparação, os dados mais recentes de 2015 indicam uma incidência da pobreza no 

Departamento Villa Hayes de 20, 52 %.
H. Em comparação, os dados mais recentes de 2015 indicam uma incidência da pobreza em Assunção 

de 18,08 %.
I. Em comparação, os dados mais recentes de 2015 indicam uma incidência da pobreza em todo o 

país de 22,24 %.

Fonte: elaboração própria (2017), com base nos dados de Duarte et al. (2004) e DGEEC (2015).
Source: own elaboration (2017), based on data of Duarte et al. (2004) and DGEEC (2015).

Território/
Informação 
recolhida

Rendimento médio 
mensal (milhares de 

guaranis/dólares)
A

Medida de pobreza total (%)

Incidência 
da pobreza 

B

Intensidade 
da pobreza 

C

Alcance 
pobreza 

D

Severidade
da pobreza

E

Distrito Villa 
Hayes 750/128 25,5F 36, 9,4 4,8

Departamento 
Presidente Hayes 853/145 30,3G 42,4 12,8 7,3

Distrito Capital, 
Assunção 929/158 24,8H 37,0 9,2 4,7

País 722/123 41,4I 42,3 17,5 9,8

TABELA I - Rendimento médio mensal e medida de pobreza total em 2003, 
por distrito, departamento e país.

Table I - Average monthly income and measure of total poverty in 2003, 
by district, department and country.
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renda –, as mulheres de Presidente Hayes não somente recebiam rendimentos 

mensais mais baixos que as médias nacionais tanto de homens quanto de mulheres 

como também mais baixos que o valor atualizado pela inflação. Além disso, em uma 

comparação com Assunção, os homens de Presidente Hayes recebiam, segundo a 

Tabela II, rendimentos mensais 40 % mais baixos. A mesma Tabela II ainda revela 

que, se bem que os dados de saúde de Presidente Hayes e Assunção equiparam-se, 

a população adulta de Presidente Hayes estuda cerca de quatro anos a menos que 

a população da capital. Adicionalmente, um número inferior a 20 % da população 

de Presidente Hayes acessa a internet, somente a metade conta com rede de água e 

em seus lares praticamente não existe recolha de lixo e, sobretudo, a rede de esgoto 

sanitário – enquanto os dados de Assunção a este respeito são bem mais satisfatórios.

Informação recolhida País Dep. 
Assunção

Dep. Pres. 
Hayes

Rendimento médio mensal de homens (milhares de 
guaranis/dólaresA) 2.476/421 4.317/734 2.699/459

Rendimento médio mensal de mulheres (milhares de 
guaranis/dólaresA) 1.826/310 3.229/549 1.661/282

Média de anos de estudo da população masculina de 
25 anos ou mais (%). 8,81 12,34 8,64

Média de anos de estudo da população feminina de 25 
anos ou mais (%). 8,88 11,44 8,94

População masculina de 10 anos ou mais que utiliza 
a internet (%) 48,01 71,41 29,65

População feminina de 10 anos ou mais que utiliza a 
internet (%) 48,86 67,33 25,86

População masculina saudável (%) 68,32 78,71 75,83

População masculina saudável (%) 61,18 74,27 72,58

Lares com rede de esgoto sanitário (%) 12,28 70,49 0,30

Lares com rede de água (%) 81,40 97,73 50,07

Lares com coleta pública ou privada de lixo (%) 52,08 92,22 17,03

TABELA II - Rendimento médio mensal, anos de estudo, uso de internet e saúde da 
população em 2015, por sexo, país e departamento; e infraestruturas nos lares em 

2015, por país e departamento.
Table II - Average monthly income, years of education, internet use and health of 

the population in 2015, by gender, country and department; and infrastructure/utility 
services in residential homes in 2015, by country and department.

A. Cotação de 31/12/2015 (1.000 guaranis = 0,17 dólares), com arredondamento.

Fonte: elaboração própria (2017), com base nos dados da DGEEC, 2015.
Source: own elaboration (2017), based on data from DGEEC, 2015.
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Ainda que pela ausência de dados atuais especificamente sobre Villa Hayes 

não se possa dizer com plena certeza que a cidade possui as mesmas condições 

avaliadas à escala departamental, mesmo assim soa impossível negar totalmente 

esta possibilidade. Os dados apresentados possibilitam-nos crer num delineamento 

de desigualdades em relação a Assunção em termos de educação e rendimento – 

em especial no caso das mulheres –, infraestrutura e saneamento. Estas condições 

parecem facilitar, quer a implantação de usos sujos em Villa Hayes, quer reforçar, 

devido às vulnerabilidades populacionais, a ocorrência de riscos e danos.

Conclusão

Pretendemos, com este artigo e a partir do caso da cidade paraguaia de Vila 

Hayes, dar visibilidade a realidades hispano-americanas que lidam quotidianamente 

com injustiças ambientais e que, ainda que muito perversas perante as fragilidades 

económico-sociais dos estratos populacionais mais pobres a elas expostas, muitas 

vezes são ignoradas e recebem pouca atenção acadêmica – e que piora com a falta de 

legislação e fiscalização do Estado.

Até que ponto oferecer trabalho às custas de sacrificar a saúde e criar risco de morte 

a pessoas não é uma “chantagem ambiental” (Coelho et al., 2015)? Quer dizer, em que 

medida a implantação de empreendimentos ou atividades extremamente impactantes 

(e, por isso, ambientalmente inaceitáveis) somente ocorre porque são localizadas em 

áreas socialmente vulneráveis e mediante a promessa de postos de trabalho?

Villa Hayes continuará a expandir-se. Por isso, é indiscutível a importância 

de ações que lidem e tentem reduzir o panorama injusto que atravessa a cidade. 

Identificámos, no entanto, alguns dados que mostram que a implantação de 

tantas atividades industriais e extrativas (muito provavelmente legitimadas pelo 

imaginário de um desenvolvimento) além de gerar todo o tipo de riscos ambientais, 

aparentemente não vem oferecendo à população bem-estar e nem benefícios. Pelo 

contrário, ainda que muito próxima à capital paraguaia, Villa Hayes faz parte de 

um departamento regional que apresenta disparidades em temos de renda e acesso à 

infraestrutura e à educação, se comparados aos dados de Assunção.
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O ordenamento do território poderia ser uma das ferramentas capazes de prever a 

ocupação do território no sentido de garantir maior qualidade de vida aos cidadãos e 

o bom uso dos recursos naturais. Entretanto em Villa Hayes as leis que determinam o 

nível de proteção e o protagonismo do meio ambiente e da segurança das populações 

parecem menos aplicáveis nos casos em que os interesses de setores e interesses 

econômicos se impõem ao bem comum. Assim, na medida em que, mesmo quando 

existentes, quaisquer leis não garantem a sua correta aplicação, mas ainda estamos 

convencidos que as injustiças ambientais não são criadas apenas por desatenção às 

normas ou devido à sua inexistência. Na verdade, uma ecologia política dos riscos 

industriais mostra, por um lado, que o progresso técnico e económico nem sempre – 

ou, melhor dizendo, quase nunca – se converte em um “viver bem” das populações. 

Por outro lado, as injustiças ambientais que inexoravelmente integram os projetos 

de desenvolvimento, priorizam a dimensão económica em detrimento da humana, 

e ocorrem porque é mais rentável ocupar o território dessa maneira (tecnologias 

efetivamente limpas são muito caras) e porque é oportuno pagar salários mais baixos 

para aqueles que deles desesperadamente necessitam.

Por outras palavras, na lógica da economia capitalista, existem territórios, corpos 

e vidas menos importantes e a riqueza de um pode significar a dor e a morte do 

outro, e a promessa de progresso futuro pode representar o sofrimento no presente.
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resumo: As taxas de prevalência sugeridas na população norte-americana para 

o Transtorno do Estresse Pós-Traumático (TEPT) ao longo da vida 

são de 8,7 %. Tendo em vista a importante participação da música 

como ferramenta de retratar as angústias de uma sociedade em um 

dado momento, aliado ao fato do TEPT se tratar de uma condição 

potencialmente grave e presente na vida moderna, aventou-se a 

possibilidade dele se encontrar representado de maneira intuitiva em 

canções de língua inglesa. Neste trabalho, objetivou-se verificar se as 

canções “Last Kiss” (Último beijo) e “One” (Um) abordam assuntos 

relacionados com o TEPT e se os versos satisfazem ou sugerem os 

critérios do DSM-V para este transtorno. Através de análise das letras 

com os critérios do DSM, concluiu-se que “Último Beijo” e “One” 

são exemplificações musicais que sugerem o TEPT, sem descrever 

a sintomatologia de maneira integral. Canções populares em geral 
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poderiam difundir mais os transtornos psiquiátricos em seus temas, 

inclusive o TEPT, e isso poderia facilitar a psicoeducação, ilustrando 

conferências para pessoas com os transtornos, familiares, comunidade 

e estudantes. Com maiores e melhores informações a respeito do 

que se sofre, é possível diminuir o estigma que envolve aqueles que 

padecem de transtornos mentais.

Palavras ‑chave: Estresse pós-traumático, PTSD, canções populares, psiquiatria.

abstract: The prevalence rate suggested in the US population for posttraumatic 

stress disorder (PTSD) during life is 8.7 %. Considering the impor-

tance of music as a tool to portray the anxieties of a society at a given 

moment, together with the fact that PTSD is a potentially serious 

condition in modern life, it has been suggested that it is represented 

intuitively in English language songs. The aim of this study was to 

ascertain if the songs "Last Kiss" and "One" address issues related 

to PTSD and whether the verses satisfy or suggest the DSM-5 cri-

teria for this disorder. After analysing the lyrics in accordance with 

the DSM it was possible to conclude that "Last Kiss" and "One" 

are musical examples that suggest PTSD, without comprehensively 

describing the symptomatology. Popular songs in general could 

spread information on psychiatric disorders, including PTSD, more 

widely in their subjects and this could facilitate psychoeducation, 

illustrating talks for people with these disorders, family members, 

the community, and students. With more and better information 

about this type of suffering, it is possible to reduce the stigma that 

surrounds those who suffer from mental disorders. 

 

Keywords: Posttraumatic stress, PTSD, popular songs, psychiatry.
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Introdução

Diversas leituras podem ser feitas a respeito de riscos, prevenção e segurança, e 

acreditando que a Psiquiatria e a Música possam contribuir para um maior conhe-

cimento de matéria tão importante, resolvemos observar e analisar duas canções das 

mais representativas no universo da música interpretada em inglês, feitas primor-

dialmente  para jovens, sobre o tema. No papel mesclado entre ouvintes e clínicos, 

observamos que sempre houve, por parte de cantores anglófonos, variadas descrições 

compatíveis com transtornos mentais em suas gravações. Podemos citar canções de 

diferentes estilos e décadas, tais como “Shine on you crazy Diamond” (Pink Floyd), 

“Paranoid Android” (Radiohead) entre os transtornos psicóticos; “Solitary shell” 

(Dream Theater) relatando autismo; “Manic depression” (Jimi Hendrix) entre tan-

tas outras. Desta maneira, surgiu a iniciativa de verificarse os intérpretes dos países 

que adotam o inglês como língua nativa incluem características compatíveis com o 

Transtorno de Estresse Pós-Traumático em seu repertório. 

De acordo com o DSM IV-TR, Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT) 

é um transtorno de ansiedade e que se desenvolve depois que um indivíduo se ex-

põe a um evento traumático ou testemunhe eventos envolvendo morte ou ameaça 

ou lesão grave ou uma ameaça à sua própria integridade física ou de outro indiví-

duo e quando se responde com intenso desamparo, medo ou horror (Costa, 2010). 

Tremores de terra, violência, tráfico de substâncias ilícitas aparecem como vetores 

potenciais deste trauma psicológico (Arnal et al., 2016).

De acordo com o DSM-V, o risco projetado para Transtorno de Estresse Pós-

-Traumático ao longo da vida, nos Estados Unidos, é de 8,7 % (de acordo com 

critérios do DSM-IV). A prevalência em 12 meses entre adultos norte-americanos é 

de aproximadamente 3,5 %. Por observação empírica, ao assistirmos aos noticiários 

brasileiros, em que dificilmente não se encontram reportagens acerca de violência 

urbana, é possível imaginar que a população de nosso país também se encontre taxas 

semelhantes. No entanto, conforme levantamento na base de dados feito no portal 

CAPES (periódicos-capes.gov.br), não se encontram estudos sobre a prevalência do 

TEPT na população em geral, apenas em subgrupos específicos, como bombeiros, 

puérperas de gestações de alto risco e vítimas de queimaduras. Ainda assim, trata-
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-se de um transtorno altamente incapacitante (Figueira et al., 2003), o que justifica 

a enorme relevância do tema, e do reconhecimento adequado do mesmo o que se 

deve igualmente à prevalência e ao comprometimento que sobrecarrega o indivíduo 

afetado e à sociedade (Maurat et al., 2003). 

Ainda que a etiologia do TEPT permaneça algo enovelada em interações bio-

lógicas e sociais não completamente esclarecidas (Keane, et al, 2006), ulteriores 

pesquisas poderiam demonstrar que haja subgrupo cujo fator causal seja apenas 

psicossocial e outro (outros) subgrupo(s) com algum tipo exclusivo de vulnerabili-

dade genética? 

Teorias buscando explicar a etipatogenia dos transtornos mentais em geral sempre 

se polarizaram entre origem exclusivamente psicológicas (no assim chamado intrapsí-

quico) e a causação integralmente genético-constitucionais (Schestasky et al., 2003).

É claro que quem sofre o trauma tem a infeliz oportunidade de sofrer a reexpe-

riência traumática, o comportamento de esquiva e distanciamento emocional e a 

hiperexcitabilidade psíquica (Machado et al., 2003), mas os que apreciam o fenô-

meno à distância, podem experimentar pelo menos uma parte da citada esquiva. É 

comum se ouvir falar que os bandidos estão soltos e nós, cidadãos, presos em nossas 

casas, principalmente no período noturno.

Por outro lado, as estradas brasileiras passam por pouca modernização e estão 

cada vez mais abarrotadas de automóveis e caminhões com potência e velocidades 

crescentes, além de motoristas profissionais – majoritariamente de caminhões - sub-

metidos a jornadas de trabalho sobrecarregadas que exigem um período de vigília de 

cerca de 18 horas por dia, o que, por si só, é capaz de reduzir sua performance e ca-

pacidade de reação diante de situações potencialmente de risco (Narciso, de Mello, 

2017). Neste momento, maio de 2017, até animais disputam as pistas únicas, mal-

conservadas e com sinalizações precárias. Como corolário, o Brasil apresenta alto 

índice em acidentes de trânsito, com pesquisas apontando desequilíbrios neuro-

biológicos, neuroquímicos e neuro-hormonais que causam sofrimento às vítimas; 

práticas psicoterápicas associadas à psicofarmacologia indicam maiores e melhores 

perspectivas de reabilitação. (Kapczinski et al., 2001).

Ainda persistem chances de voltar a suceder o que aconteceu na assim chama-

da Tragédia de Santa Maria, um evento traumático vivenciado por sobreviventes, 
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familiares e amigos de vítimas, socorristas e voluntários, além de ser um estressor 

potencial para profissionais da área da saúde que realizaram o tratamento dos pa-

cientes envolvidos no incêndio da boate Kiss da referida cidade gaúcha e brasileira. 

Essa ocorrência vitimou 242 pessoas, deixando mais de 600 feridos, sendo conside-

rado o maior desastre já ocorrido no estado do Rio Grande do Sul e um dos maiores 

incêndios não natural em número de vítimas fatais no Brasil e no mundo (Câmara 

Filho et al., 2001).  

Como lidar profissionalmente com estas situações? Existem algumas estratégias 

que podem ser empregadas, como (a) prevenção do desenvolvimento da doença 

após um evento traumático, (b) tratamento do quadro já estabelecido e (c) manu-

tenção do funcionamento e da qualidade de vida em longo prazo (Oliveira, 2010). 

Evitar que se desenvolva o transtorno exige uma abordagem a mais rápida possível 

sobre a pessoa diretamente envolvida no trauma e todos os esforços devem ser envi-

dados para que se abordem também os parentes mais próximos. 

A questão chave que enfocaremos neste artigo é se os autores de música popular 

registrada em inglês, ao observarem a maneira como uma parcela importante da 

população reage frente ao estresse da violência e catástrofes, a descrevem, ainda que 

intuitivamente, ao ponto de satisfazer ou sugerir critérios do DSM-IV-TR e do 

DSM-5. Através da aproximação feita entre música e psiquiatria, é possível educar a 

população geral acerca do que se trata o transtorno, como e quando procurar ajuda.

Metodologia

Empregou-se como metodologia a busca de canções em inglês discorrendo so-

bre TEPT em coleção dos próprios autores e em sites especializados em letras de 

música, a saber letras.mus.br, vagalume.com.br, lyrics.com e azlyrics.com.  A busca 

deu-se através do uso de palavras capazes de sugerir um contexto no qual se teria 

vivenciado um trauma, tais como war, pain, death, alone, scars, dreams, nightma-

res, flashbacks, rage, help, helplessness, dentre outras. Por sua popularidade e grande 

retrato intuitivo da situação que se buscou investigar - ou seja, a representação de 

traços psicopatológicos referentes ao TEPT pela música popular - foram escolhidas 
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as canções Last Kiss e One. Após a escolha das canções, fez-se a comparação do con-

teúdo de suas letras com os critérios do transtorno apresentados em duas versões do 

Manual Estatístico e Diagnóstico de Transtornos Mentais.

Análise das canções

Last Kiss / Último beijo

       Cochrane – Altino Bessa Marques Filho e Fábio Sternieri Marques

REFRÃO:

Com quem será
Que minha gata está?
Se foi com Deus
Deixou-me só

Se foi para os céus
E eu tenho de ser bom
Pra ter meu dom
De a encontrar
Quando eu me for

Era uma balada
No carro dos meus pais

Ia até ser perto, bem perto demais
E lá na estrada, mais um pouco à frente 
Foi tão de repente, uma van quebrada

A sorte acabada, acaba a luz do dia
Desaba a noite em toró

Um estrondo só

Pneus cantando, o vidro em pó
Um grito, ai...
Ecoando na dor

REFRÃO

Quando acordei
A chuva era muita
Era muita água e gente junta

Como uma festa
Para mim indigesta

A angústia e o sangue na testa
Achei a minha gata, estava desacordada

Rocei sua cabeça e seu busto de fada
Com muito custo, ela expressa um desejo:

Me beija depressa
Nosso último beijo

Que agonia! Nesta noite sombria
Além do meu amor
Perdi a alegria

REFRÃO

E esse estresse todo
Quanto mais eu rodo
Pela minha vida
É sem saída

E tanto fez
E tanto, tanto faz
É um lodo atrás
Bem na frente um brejo

E vem novamente
Esse cortejo injusto

O estrondo
A testa, o sangue e o maior susto

Eu fico aflito
Aquele grito ecoando

O vidro em pó
E os pneus cantando

Seu lábio esfriando
Requenta o horror
Repito e revejo
Nosso último beijo"
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Last Kiss” foi composta por Wayne Cochran, havendo controvérsias quanto 

ao ano, se em 1962 ou 1961, sendo gravada pelo próprio autor e sua banda, C.C. 

Riders. Alcançou relativo sucesso, porém, tornou-se ainda mais popular com a re-

gravação feita pelo grupo Pearl Jam em 1998, lançada inicialmente em um single 

de Natal lançado por um fã-clube do conjunto e, posteriormente, incluída em uma 

coletânea. Em 1999, o single Last Kiss popularizou-se nas rádios quando foi incluí-

do no projeto Sem Fronteiras em prol dos refugiados da guerra de Kosovo.

De  acordo    com   Critérios    diagnósticos   do  transtorno  do  estresse  pós-

-traumático (DSM-IV, APA, 1994): 

a) A pessoa foi exposta a um acontecimento traumático no qual estão presen-

tes as duas condições seguintes:

1. O sujeito experimentou, foi testemunha ou enfrentou a um (uns) 

acontecimento(s) que demonstrem uma ameaça de morte, uma mor-

te real, uma lesão grave ou ameaça à integridade física do sujeito ou 

de outras pessoas;

2. Acontecimento em que há uma morte real: “se foi com Deus” e, ainda 

uma ameaça à integridade física de algúem: “o sangue à frente”.  

b) O acontecimento traumático é revivenciado de maneira persistente em 

pelo menos uma das seguintes formas:

1. Recordações persistentemente, aparecendo com memórias (flashba-

cks) perturbadores, invasivos e recorrentes do acontecimento: “E vem 

novamente / este cortejo injusto”;

2. Sonhos perturbadores, se comporta ou se sente como se o acon-

tecimento traumático estivesse ocorrendo (pode ter sensação de 

estar revivendo  experiência, ilusões, alucinações ou episódios 

de experiências dissociativas de breves retrospectivas (flashbacks) 

incluindo aqueles que se dão no despertar sob efeito de substân-

cias psicoativas;

3. Mal estar psicológico intenso ante a exposição ou a sinais externos 

ou internos que simbolizem ou recordem algum aspecto do aconteci-

mento traumático. Esse critério é sugerido nos versos seguintes: Esse 

“stress” imenso/ Quanto mais penso/e ando pela  vida/é  sem saída.
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4. Reatividade fisiológica ante a exposição ou a sinais externos ou inter-

nos que simbolizam ou recordam algum aspecto do acontecimento 

traumático: não se encontram menções aos sintomas de reatividade fisio-

lógica no contexto da música;

Assim, também, o critério B pode ser considerado satisfeito, mesmo que 

os items 2 e 5 não tenham sido contemplados.

c) Evitação persistente dos estímulos associados ao trauma e embotamento 

da capacidade geral de resposta (que não estava presente antes do trauma) 

indicado por ao menos três dos seguintes sintomas: 

1. Esforços para evitar os pensamentos, sentimentos ou conversas as-

sociados ao trauma ainda que, mesmo não claramente, aparece nos 

versos: Quanto mais penso/e ando por a vida/sem saída. E também em:  

“E vem novamente/Esse cortejo injusto”;

2. Esforços para evitar atividades, lugares ou pessoas que ativem as re-

cordações do trauma;

3. Incapacidade para recordar um aspecto importante do trauma.

      Não se fazem comentários ao respeito dos itens 2 e 3 do critério C;

4. Importante redução do interesse ou da participação em ativida-

des significativas pode ser apenas intuído por todo o contexto de 

“Último Beijo”;

 Sensações de desapego ou alienação com respeito aos demais.

5. Restrição na amplitude dos afetos (por exemplo, incapaz de ter sentimen-

tos de amor) podem ser sugeridos a partir do refrão: “Se foi para os céus / E 

eu tenho de ser bom / Pra ter meu dom / De a encontrar / Quando eu me for.;

6. Sensação de encurtamento do futuro (por exemplo, não espera con-

seguir uma carreira, casar-se, ter filhos ou uma duração normal da 

vida). Também demonstrado com o refrão: “Se foi para os céus/E eu 

tenho de ser bom/Pra ter meu dom/De a encontrar/Quando eu me for.”.

A redução importante do interesse ou da participação em atividades 

significativas permeia todo o texto, porém se encontra um pouco 

mais evidente em: “E tanto fez/ tanto, tanto faz/É um lodo atrás/Bem 

na frente um brejo”;
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Dessa forma, o critério C encontra-se sugerido pela canção em pauta.

d) Nenhum dos requisitos do critério D é relatado pelo personagem: Sintomas   

persistentes   de   aumento  da ativação (que não estavam presentes antes 

do trauma), tal como indicam ao menos duas das seguintes características:

1.  Dificuldade em dormir ou manter-se dormindo;

2. Irritabilidade ou explosões de ira,

3. Dificuldades de concentração,

4. Hipervigilânci;

5. Resposta de sobressalto exagerada.

e) A duração da alteração (os sintomas dos critérios B, C e D) deve ser su-

perior a um mês. Pode-se passar a impressão que a duração dos sintomas 

sejam superiores a um mês, mas isto não se encontra explícito na canção;

f) O personagem desse enredo só se interessa por se reencontrar com sua 

amada perdida, e isso se insinua no critério F;

g) Alteração causa deterioração ou mal estar clinicamente significativo no fun-

cionamento social, laboral ou de outras áreas importantes na vida do sujeito. 

“Eu fico aflito/Aquele grito ecoando/O vidro em pó/E os pneus cantando/Seu 

lábio esfriando/Requenta o horror/Repito e revejo/Nosso último beijo”.

Quanto aos especificadores, nada no texto ajuda-nos a utilizá-los:

Agudo – se a duração dos sintomas é inferior a 3 meses

Crônico – Quando a duração dos sintomas é igual ou superior a três meses ou

Com demora em sua aparição – quando a aparição dos sintomas se produz 

pelo menos seis meses depois de haver ocorrido a situação estressante.

One” foi o terceiro single do álbum “...And Justice For All”, de 1988, da banda 

Metallica. A letra segue a mesma história relatada no livro de Dalton Trumbo, “Jo-

hnny Got His Gun”, lançado em 1939. O livro cobre a trajetória de Joe Bonham, 

um soldado da Primeira Guerra Mundial que acorda em um hospital após ser ferido 

em combate. Inicialmente, Bonham não sabe a razão de seus ferimentos, mas aos 

poucos descobre que estes se devem ao seu envolvimento em uma explosão. Esta 

levou-lhe os membros e desfigurou-lhe o rosto. Contudo, sua mente permaneceu 

intacta. Bonham tenta sufocar como forma de encerrar sua vida, porém descobre ser 

incapaz disto devido a uma traqueostomia feita pelos médicos.
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One / (Único) - Metallica

Eu não consigo lembrar de nada
Não posso dizer se isso é verdade ou sonho
Lá no fundo sinto vontade de gritar
Este terrível silêncio me impede

Agora que a guerra acabou comigo
Eu estou acordando, eu já consigo ver
Que não resta muito de mim
Nada é real além da dor agora
Segure minha respiração enquanto desejo a morte
Meu Deus, por favor me acorde

De volta ao útero é muito real
Nas bombas de vida que eu devo sentir
Mas não posso olhar para frente para revelar
Olhe para o momento em que eu vou viver

Alimentados através do tubo que fica em mim
Assim como uma novidade em tempo de guerra
Amarrado às máquinas que me fazem respirar
Corte esta vida fora de mim

Segure minha respiração enquanto desejo a morte
Meu Deus, por favor me acorde

Agora que o mundo se foi e eu sou o único
Segure minha respiração enquanto desejo a morte
Meu Deus, por favor me acorde

Trevas
Aprisionando-me
Tudo o que eu vejo
Horror absoluto
Eu não posso viver
Eu não posso morrer
Preso em mim
O meu corpo cela

Campo Minado
Tomou minha vista
Tomado meu discurso
Tomado minha audição
Tomado meus braços
Tirada minhas pernas
Tomado minha alma
Me deixou com vida no inferno

É possível ver que alguns dos critérios do DSM-V para Transtorno de Estresse 

Pós-Traumático são, quando não declarados claramente, pelo menos implícitos. 

Como é dito ao longo da letra, o personagem narrador foi exposto a um evento 

traumático que parece ser uma guerra: “Agora que a guerra acabou comigo / eu estou 

acordando, eu não posso ver.” Isso atende ao Critério A, que menciona a presença 

de um estressor na forma de morte, ameaça de morte, lesão grave real ou amea-

çada, ou violência sexual real ou ameaçada. É claro que o eu lírico da canção foi 

exposto diretamente aos horrores da guerra, já que, em um parágrafo seguinte, 

ele menciona o estado em que agora se encontra: “Alimentado através do tubo que 

mexe em mim/Tal como uma novidade em tempo de guerra / Amarrado a máquinas 

que me fazem existir.

O Critério B menciona o aspecto de reviver o trauma através da presença 

de sintomas intrusivos. É possível inferir a partir de experiências do narrador 
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reações dissociativas (item 3) que podem variar dentro de um continuum de epi-

sódios breves até perda completa do contato com a realidade, confundida com 

a fantasia): “Eu não consigo lembrar de nada / Não posso dizer se isso é verdade ou 

sonho / Profundamente  dentro de mim, me sinto gritando/Este silêncio terrível me 

impede” e também em “Escuridão/Encarnando-me/Tudo o que vejo/Absoluto hor-

ror/Não posso viver/Não posso morrer/Preso em mim” O número 4, que considera 

o sofrimento intenso ou prolongado após o trauma, é mais pronunciado na 

seguinte frase: “Que não há muito de mim/nada é real, exceto esta dor de  agora” 

e também “prender minha respiração como eu desejo para a morte/Oh Por favor, 

Deus, acorde-me.”

Em relação ao Critério C, cujo tema é a evitação, não é possível fazer afirmações 

verdadeiras de que o eu lírico está evitando lugares ou pessoas que o lembrem do 

trauma. No entanto, é possível ver e inferir que o item número 1 (pensamentos ou 

sentimentos relacionados ao trauma) é aludido em trechos já mencionados neste 

artigo: “Agora que a guerra terminou comigo / eu estou acordando, não consigo ver / Que 

não há muito de mim / Nada é real, exceto esta dor de  agora.”

O critério D é, talvez, o mais claro de todos, uma vez que menciona alterações 

negativas nas cognições e no humor. É evidente no item número 2 (“Agora o mundo 

se foi, eu sou apenas um/Oh Deus, me ajude/Seguro minha respiração enquanto eu 

desejo a morte”).

Finalmente, não é possível afirmar que os critérios F, G e H estão presentes na 

canção, uma vez que o autor não menciona nada que possa estar relacionado a tais 

critérios. É interessante notar que, mesmo que a canção não satisfaça todos os crité-

rios necessários para o diagnóstico de TEPT, se tomarmos a liberdade de adicionar 

uma especificação (que só pode ser incluída, ao fazer um diagnóstico de TEPT, se 

todos os critérios necessários ao diagnóstico sejam cumpridos) de sintomas disso-

ciativos, podemos ver esses sintomas na letra: “Eu não consigo lembrar de nada / Não 

posso dizer se isso é verdade ou sonho”.

Em conclusão, embora não seja possível diagnosticar o eu lírico da música do 

Metallica “One”, há evidências suficientes para sugerir que ele passou por um gran-

de estressor (sendo a guerra e seus horrores), descrevendo algumas de suas consequ-

ências ao longo da canção.
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Conclusão 

“Último Beijo” (Last Kiss) e “Único” (One) são exemplos musicais que suge-

rem o Transtorno de Estresse Pós Traumático sem descrever a sintomatologia por 

completo, o que não é o propósito da música popular; estes autores adaptaram a 

letra original inglesa para português, acrescentando versos, transformando-as em 

algo didático. A canção popular poderia difundir mais os transtornos psiquiátricos 

em sua temática, inclusive o TEPT, e isso facilitaria a psicoeducação, isto é, o ato 

de educar e difundir conhecimento para a população geral a respeito da interface 

saúde-doença mental, ilustrando conferências para portadores das doenças, fami-

liares, estudantes, enfim, a comunidade como um todo. Com maiores e melhores 

informações a respeito do que se sofre, é possível diminuir o estigma que envolve 

aqueles que padecem de transtornos mentais.

Bibliografia ou Referências bibliográficas

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION (2014). Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais: 
DSM-5. 5ª ed. Porto Alegre (RS): Artmed. 

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION (1994). Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais: 
DSM-IV-TR. 4ª ed. Porto Alegre (RS): Artmed. 

 Arnal, R., Ayhan, G., Pinganaud, É., Basurko, C., Jehel, L. (2016) Le trouble de stress post-trau-
matique parmi les détenus en centre pénitentiaire en Guyane française. Sante Ment Que; 41(1): 
251-65, Spring.

Calegaro, V. C., Costa, G. M. (2013). Protocolo clínico: tratamento farmacológico do transtorno de estresse 
pós-traumático. Hospital Universitário de Santa Maria, RGS, Brasil. 

Câmara Filho, J.W.S., Everton, B., Sougey, E. B. (2001). Transtorno de estresse pós-traumático: formu-
lação diagnóstica e questões sobre comorbidade. Rev Bras Psiquiatr, 23(4):221-8.

Costa, M. F. (2010). Análise fatorial confirmatória dos sintomas do transtorno de estresse pós-traumático em 
adultos assistidos pelo programa médico de família de Niterói (Tese de Dissertação de Mestrado). Progra-
ma de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Universidade Federal Fluminense. 

 Figueira, I. & Mendlowicz, M. (203). Diagnóstico do transtorno de estresse pós-traumático. Rev Bras 
Psiquiatr, 25(Supl I):12-6.

Narciso, F. V., de Mello, M. T.. Safety and health of professional  drivers who drive on Brazilian high-
ways. Rev Saude Publica 2017 51:26, Mar 31 2017.
DOI: http://dx.doi.org/10.1590/S1518-8787.2017051006761

Kapczinsk, F., Margis, R. (2001). Rev. Transtorno de estresse pós-traumático:critérios diagnósticos. Rev. 
Psiquiatr.clín.; 28(4):191-196. 



115

Maurat, A. M., Figueira, I. (2003). Tratamento farmacologico do transtorno de estresse pós-traumatico.

Keane, T. M., Marshall, A. D., Taft, C. T. (2006). Posttraumatic Stress Disorder: Etiology, Epidemiol-
ogy, and Treatment Outcome. Annual Review of Clinical Psychology, 2:1, 161-197

Machado, V. R, Gauer, G. J. C. (2003). Transtorno de estresse pós-traumático e transtorno de humor 
bipolar. Rev. Bras. Psiquiatr., Jun, vol.25, suppl.1, p.55-61. ISSN 1516-4446.

Oliveira, I. B. (2010). Transtorno do estresse pós-traumático: revisão bibliográfica dos mecanismos, conse-
quências e reabilitação de pessoas envolvidas em acidente com veículo automotor (Monografia). Instituto 
de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais.

Schestatsky, S. S., Shansis, F. M., Ceitlin, L. H. F., Belmonte-de-Abreu, P. S., & Hauck, S. (2003). A 
evolução histórica do conceito de estresse pós-traumático. Rev. Bras. Psiquiatr., 25(Supl I);8-11. 

Soares, B. G. O, Lima, M. S. (2003) Estresse pós-traumático: uma abordagem baseada em evidências. 
Rev Bras Psiquiatr., 25(Supl I):62-6.





COMO pREVER O ISOL AMENTO TÉRMICO DO 

VESTUÁRIO pARA UM AMBIENTE TÉRMICO

HOW TO pREDICT THE THERMAL INSUL ATION OF 

CLOTHINg FOR A  THERMAL ENVIRONMENT

Mário talaia
CIDTFF, Departamento de Física da Universidade de Aveiro(Portugal)

ORCID: 0000-0003-4311-6209     mart@ua.pt

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.

Palavras ‑chave: Ambiente térmico, sensação térmica, isolamento térmico, 

metabolismo, atividade sedentária.

DOI: https://doi.org/10.34037/978-989-54295-4-7_5_6

https://orcid.org/0000-0003-4311-6209


118

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.



121

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 
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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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resumo: As alterações climáticas são responsáveis pelo aumento da frequên-

cia dos fenómenos extremos, que podem originar acidentes graves 

e catástrofes. Em Portugal o aumento destes fenómenos poderá 

acarretar um acréscimo da área ardida, ondas de calor, secas e inun-

dações urbanas. As políticas de adaptação ou de mitigação devem 

ser implementadas ao nível local e devem cobrir todas as fases do 

ciclo da catástrofe, incluindo a prevenção, preparação, resposta 

e recuperação. O objetivo deste trabalho foi estudar o grau de 

envolvimento dos municípios do continente na problemática das 

alterações climáticas e analisar a sua articulação com a administração 

central com responsabilidades em proteção civil. Foi distribuído 

um inquérito por 278 câmaras municipais cuja análise permitiu 

concluir que mais de 90 % dos municípios atribuem importância 

à temática das alterações climáticas, mas apenas 17 % referiram 

possuir estudos relativos aos possíveis danos provocados pelas 
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alterações climáticas. Os incêndios florestais, pelo seu período de 

retorno, parecem ser a catástrofe que maior atenção merece por 

parte dos municípios portugueses. A seca, fenómeno mais lento e 

controlável, não merece destaque, parecendo ser subvalorizado em 

termos de danos futuros.

Palavras ‑chave: Alterações climáticas, adaptação, proteção civil.

abstract: Climate change is increasing the frequency of the extreme events 

which can lead to major accidents and disasters. In Portugal this 

increase can lead to an increase in the burnt area, heatwaves, 

droughts and urban floods. Adaptation or mitigation policies 

should be implemented at local level and they should cover all the 

disaster cycle phases, including prevention, preparedness, response 

and recovery. This paper set out to study the Portuguese munici-

palities’ involvement with climate change policies and to analyse 

the coordination between local and central administrations with 

responsibilities for civil protection. A survey was sent out to 278 

city councils and examination of the responses showed that more 

than 90 % of municipalities attach importance to climate change 

policies, but only 17 % have damage scenario studies. Because 

they recur, forest fires seem to be the danger to which Portuguese 

municipalities pay most attention. Drought, a slower and more 

controllable phenomenon, seems to be underestimated and is not 

given enough attention at the local level. 

Keywords: Climate change, adaptation, civil protection.
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Introdução

O nosso planeta está em constante alteração e desenvolvimento a todos os ní-

veis, desde o tecnológico, social, económico, ambiental e o político. Estes níveis 

interrelacionam-se e são suscetíveis a ameaças que interfiram na sua evolução e sus-

tentabilidade. As alterações climáticas, que são um dos principais desafios que a 

humanidade enfrenta atualmente, são um exemplo de ameaças à escala global, que 

podem afetar isoladamente, ou em simultâneo, os níveis referidos. A Convenção-

-Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas define alterações climáticas 

como “uma mudança no clima que é atribuída direta ou indiretamente à ação humana 

que altera a composição global da atmosfera e que vai para além da variabilidade climá-

tica natural observada sobre períodos de tempo comparáveis” (UN 1992).

Devido às suas características geográficas Portugal continental é a par dos países 

do sul da Europa, um dos países Europeus mais suscetíveis aos efeitos das alterações 

climáticas. As variações na temperatura e precipitação deverão aumentar a vulnera-

bilidade do continente a eventos extremos como incêndios florestais, secas, ondas 

de calor e cheias. Estas variações deverão aumentar o risco da ocorrência de catás-

trofes em Portugal pelo que as autoridades de proteção civil serão mais solicitadas 

(Assembleia da República 2015). 

O relatório da Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações (ENAAC – 

2012) (grupo de Segurança de Pessoas e Bens) apresentou um estudo para o con-

tinente em que se relacionou a variação do número de ocorrências e área ardida 

com o aumento da temperatura. Foram utilizadas três variáveis para o período 

entre 1971 e 2000: os desvios dos valores da temperatura máxima face às normais 

climatológicas, os valores relativos ao número de incêndios florestais e a respetiva 

área ardida. Este estudo concluiu que para um aumento das temperaturas máxi-

mas existe um aumento do número de ocorrências e da área ardida, Tabela I. A 

partir destes dados calcularam-se os acréscimos de ocorrências e de áreas ardidas 

para o período de Verão, tendo em conta três cenários do aumento das médias das 

temperaturas máximas.

À semelhança dos incêndios, no Relatório de Progresso da ENAAC foi 

efetuada uma análise entre a quantidade de precipitação e o número de ocor-
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rências de inundações. Um desvio de +10 % relativo à normal dos valores de 

precipitação aponta para um acréscimo de 25 % do número de ocorrências para 

o continente, Tabela II.

Tendo em conta os acréscimos do número de ocorrências de incêndios flores-

tais, de inundações e da área ardida que poderão ocorrer em função das alterações 

climáticas, é fundamental implementar políticas de adaptação ou de mitigação. 

Neste trabalho de investigação pretendeu-se estudar o grau de envolvimento dos 

municípios do continente na problemática das alterações climáticas e caracterizar 

a articulação existente entre o nível local e as entidades da administração central 

com responsabilidades em proteção civil (Autoridade Nacional de Proteção Civil e 

a Agência Portuguesa do Ambiente).

variação da temperatura acréscimo nº incêndios acréscimo na área ardida

+ 1 ºC 27 % 269 %

+ 2 ºC 53 % 538 %

+ 3 ºC 80 % 807 %

tABELA i ‑ Variação do número de incêndios e área ardida em função da temperatura para 
o intervalo de junho a setembro (ENAAC, 2012).

Table I - Variation in the number of fires and burned area according to the temperature over 
the period June to September (ENAAC, 2012).

Fonte: Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas.
Source: National Strategy for Climate Change Adaptation.

Precipitação desvio de Precipitação desvio de ocorrências

Normal 0 % 0 %

Cenário 1 + 10 % + 16 %

Cenário 2 + 15 % + 25 %

tABELA ii ‑ Tendências potenciais de desvios de precipitação e do número de ocorrências 
face aos cenários analisados (ENAAC, 2012,9).

Table II - Potential precipitation deviation trends and number of occurrences in relation to the 
examined scenarios (ENAAC, 2012, 9).

Fonte: Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas.
Source: National Strategy for Climate Change Adaptation.
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Metodologia

A metodologia seguida no presente estudo compreendeu cinco fase: (i) a ela-

boração de um inquérito onde se colocaram questões relativas à atuação dos mu-

nicípios face às alterações climáticas e sobre os possíveis impactos (danos) das 

alterações climáticas nos concelhos; (ii) disponibilização do inquérito pela As-

sociação Nacional de Municípios a todos os municípios; (iii) preenchimento do 

inquérito na plataforma do Google; (iv) tratamento dos inquéritos e resultados; 

(v) conclusões.  

 Foram elaboradas vinte questões (Anexo I) que foram agrupadas do seguinte 

modo:  As quatro primeiras questões são uma caracterização do município, em que 

se questiona o inquirido sobre a existência de um Serviço Municipal de Proteção 

Civil e se existe alguma preocupação da câmara municipal face às alterações climáti-

cas. Estas questões têm como principal objetivo entender se as câmaras municipais 

e os respetivos Serviços Municipais de Proteção Civil encaram a temática das altera-

ções climáticas como um problema de proteção civil e qual o grau de relevância que 

atribuem a esta problemática;

•	 As questões cinco e seis abordam os riscos associados às alterações climáticas 

e os seus possíveis impactos no município e pretende-se entender se as câ-

maras municipais conhecem estes riscos;

•	 A sétima, oitava e nona questões, inquirem a existência de estudos sobre 

os riscos associados às alterações climáticas e se estes são considerados no 

planeamento municipal (Plano Diretor Municipal, Planos de Urbanização, 

Planos de Pormenor e Plano Municipal de Emergência) de acordo com 

legislação existente (e.g. Ministério do Ambiente, Ordenamento do Terri-

tório e Energia 2015);

•	 As duas questões seguintes (dez e onze) relacionam-se com dois dos ob-

jetivos do projeto ClimAdapt (http://climadapt-local.pt) e questionam a 

existência de Estratégias Municipais de Adaptação às Alterações Climáti-

cas (EMAAC) e de técnicos nos municípios com formação em adaptação 

às alterações climáticas. Estas duas questões têm dois objetivos distintos, 

o primeiro é verificar se os vinte e seis municípios integrados no projeto 
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ClimAdapt cumprem duas das principais metas (formação de técnicos e 

elaboração de EMAAC’s) a que se comprometeram ao serem incluídos no 

programa, e se os restantes municípios atuaram neste âmbito, apesar de não 

estarem incluídos no projeto;

•	 As questões doze e treze dizem respeito à informação pública. Estas auscul-

tam o inquirido se foram postas em prática ações de informação à popula-

ção relativas às alterações climáticas, sobre os riscos presentes no município 

e de que forma foi realizada esta informação pública;

•	 Com as cinco perguntas seguintes (catorze, quinze, dezasseis, dezassete e de-

zoito) pretende-se saber se as autarquias têm medidas de mitigação e adap-

tação às alterações climáticas já implementadas ou planeadas, e de que na-

turezas são essas medidas (ex. Ordenamento do território, Gestão florestal, 

Proteção dos recursos hídricos, Reforço de meios humanos e materiais para 

o socorro e emergência);

•	 As duas últimas questões (dezanove e vinte) relacionam-se com a comunica-

ção e coordenação entre os níveis local e central. Pretendem-se identificar os 

organismos (ou o organismo) da administração central ou regional que têm 

informado as câmaras municipais sobre a temática das alterações climáticas. 

O inquérito elaborado teve como público-alvo as duzentas e setenta e oito câ-

maras municipais de Portugal Continental, pois as ilhas apresentam especificidades 

climáticas que não foram considerados na presente análise. No entanto e porque 

o inquérito foi distribuído aos municípios pela Associação Nacional dos Municí-

pios Portugueses (ANMP), foram recebidas respostas de alguns (Câmara de Lobos, 

Horta, Lagoa, Corvo, Nordeste e Vila do Porto) municípios dos arquipélagos da 

Madeira e Açores, que foram introduzidos nos resultados.

Utilizou-se a aplicação - Google Forms para se operacionalizar o inquérito junto 

dos municípios e utilizaram-se os estilos de resposta -resposta múltipla para doze 

das vinte questões do inquérito e o estilo - caixas de verificação para sete questões 

(onde o inquirido pode selecionar mais do que uma resposta). Para a primeira ques-

tão optou-se pelo estilo - resposta escrita porque é utilizada na identificação do mu-

nicípio. Para a elaboração dos gráficos e tabelas foi utilizado o software informático 

IBM SPSS Statistics 20 e para a elaboração de mapas foi o ESRI ArcGis 10.
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Resultados

Foram obtidas cento e cinquenta e nove respostas, mas seis foram consideradas 

nulas por falta de identificação do município respondente. Na fig. 1 identificam-se 

os municípios que responderam ao inquérito. Apesar do inquérito ter sido disponi-

bilizado pela ANMP, 57 % dos municípios que responderamao inquérito.  

fig. 1 ‑ Distribuição Geográfica dos municípios 
de Portugal Continental que responderam ao 
inquérito elaborado (Fonte de dados: CAOP e 

ESRI Datum 73, Lisboa Hayford Gauss IGeoE). 
Fig. 1 - Geographic distribution of mainland 
Portugal municipalities that responded to the 

survey (Source data: CAOP e ESRI Datum 73, 
Lisboa Hayford Gauss IGeoE). 

4 
 

Utilizou-se a aplicação ―Google Forms para se operacionalizar o inquérito junto dos municípios e utilizaram-se os 

estilos de resposta ―resposta múltipla para doze das vinte questões do inquérito e o estilo ― caixas de verificação 

para sete questões (onde o inquirido pode selecionar mais do que uma resposta). Para a primeira questão optou-se 

pelo estilo ―resposta escrita porque é utilizada na identificação do município. Para a elaboração dos gráficos e 

tabelas foi utilizado o software informático IBM SPSS Statistics 20 e para a elaboração de mapas foi o ESRI ArcGis 10. 

Resultados 

Foram obtidas cento e cinquenta e nove respostas, mas seis foram consideradas nulas por falta de identificação do 

município respondente. Na fig. 1 identificam-se os municípios que responderam ao inquérito. Apesar do inquérito ter 

sido disponibilizado pela ANMP houve 57% dos municípios que responderamao inquérito.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 - Distribuição Geográfica dos municípios de Portugal Continental que responderam ao inquérito elaborado (Fonte de dados: 
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Fig. 1 – Geographic distribution of the municipalities from Portugal that responded to the survey (Source data: CAOP e ESRI Datum 

73, Lisboa Hayford Gauss IGeoE).  

 

A terceira questão foi dirigida apenas aos municípios com Serviços Municipais de Proteção Civil (SMPC) (cento e 
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responderam negativamente (Castelo de Paiva, Vila Viçosa, Borba, S. Pedro do Sul 

e Nordeste na ilha de São Miguel nos Açores).
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A quarta questão solicitou ao respondente um grau de relevância da temática 

das alterações climáticas no município. Foram apresentadas quatro opções de re-

posta (sem relevância, pouco relevante, relevante mas não prioritário e prioritário). 

Como se verifica mais de 90 % dos municípios atribuem importância à temática das 

alterações climáticas (fig. 2). No entanto, deste conjunto apenas 26 % (do total dos 

inquiridos que têm SMPC) considera esta temática prioritária. 

fig. 2 ‑ Graus de relevância (percentagens) atribuídos pelos municípios à temática das 
alterações climáticas.

Fig. 2 - Degree of relevance (percentage) assigned to climate change issues by municipalities.

Na quinta questão o respondente é inquirido sobre quais os riscos associados às 

alterações climáticas que podem causar impactos no espaço geográfico do municí-

pio, e existia a possibilidade de os municípios selecionarem várias respostas. Foram 

incluídos nas possíveis respostas as ondas de calor, ondas de frio, incêndios flores-

tais, inundações e foi dada a possibilidade ao respondente de indicar outros riscos 

(fig. 3). Observou-se que os incêndios florestais foram o risco que os municípios 

consideram vir a causar mais impactos. 

6%
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fig. 3 ‑ Resultados da questão número 5: Quais são os principais riscos associados às 
alterações climáticas no município?

Fig. 3 - Question 5 results: What are the main risks associated with climate change in 
the municipality?

Os resultados da sexta questão mostram que as maiores preocupações dos mu-

nicípios residem no aumento do número de incêndios e da área ardida, nas inunda-

ções e no abastecimento de água às populações. Os respondentes que selecionaram 

a opção “outros”, indicaram maioritariamente a seca como um dos principais riscos.

A sétima questão é de especial importância já que em vários estudos e documen-

tos referentes a previsões ou projeções são referidas as suas incertezas. A existência de 

estudos a diferentes níveis é crucial para se minimizarem as incertezas das previsões 

de modo a estas poderem ser utilizadas como base credível na aprovação de medi-

das de adaptação às alterações climáticas. De um total de cento e cinquenta e dois 

respondentes, apenas 17 % referiram possuir estudos ao nível municipal (fig. 4). 

A oitava questão só foi analisada para os municípios que indicaram a exis-

tência de estudos na questão anterior, pelo que vinte e seis foram analisados. De 

um total de vinte e seis respostas, dez indicaram que os estudos de impactos têm 

muita influência no planeamento municipal, onze indicaram alguma influência e 

cinco sem influência.

Ainda no âmbito do planeamento, a nona questão do inquérito pretende aferir 

se os impactos das alterações climáticas têm influência nas políticas de prevenção 
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fig. 4 ‑ Resultados da questão número 7: Existem estudos sobre possíveis impactos das 
alterações climáticas no concelho?

Fig. 4 - Question 7 results: Are there any studies on possible impacts of climate change 
on the municipality?

fig. 5 ‑ Resultados da questão número 9: As políticas de prevenção e ordenamento do 
território levadas a cabo pela câmara municipal têm em conta as alterações climáticas e os 

seus impactos?
Fig. 5 - Question 9 results: Do the land use planning and prevention policies implemented by 

the city council take climate change and its impacts into account?

e ordenamento do território. Do conjunto dos inquiridos, 67 % dos municípios 

responderam positivamente a esta questão.

33%

67%

Não Sim

83%

17%

Não Sim
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O projeto ClimAdapt, tem dois principais objetivos: elaborar vinte e seis EMAAC 

e formar cinquenta e dois técnicos municipais em Adaptação às Alterações Climáticas. 

As próximas duas questões pretendem avaliar os seguintes aspetos: (i) inquirir os mu-

nicípios sobre a existência de um plano estratégico para implementação de medidas de 

adaptação às alterações climáticas (décima pergunta); (ii) auscultar a existência de téc-

nicos com formação em adaptação às alterações climáticas (décima primeira pergunta).

Os resultados da questão número dez indicam que apenas 7 % dos municípios 

apresentam Planos Estratégicos de Adaptação às Alterações Climáticas para imple-

mentação de medidas de adaptação às alterações climáticas e 18 % ainda têm esses 

planos em elaboração (fig. 6). 

fig. 6 ‑ Resultados da questão número 10: Existe um plano estratégico para implementação 
de medidas de adaptação às alterações climáticas?

Fig. 6 - Question 10 results: Is there a strategic plan for implementing climate change adapta-
tion measures?

Relativamente à existência de profissionais com formação, referente à questão 

número onze, verificou-se que cerca de 33 % dos municípios que responderam a 

esta questão já possuem técnicos com formação específica. 

Além da formação dos técnicos das autarquias, é também importante passar al-

guma informação à população. A divulgação dos impactos das alterações climáticas é 

uma excelente forma de consciencializar a população para os problemas ambientais.
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Os resultados da décima segunda questão mostram que, de um total de cento 

e cinquenta municípios respondentes, cerca de 29 % afirmam que foi distribuída 

informação à população (fig. 7). 

fig. 7 ‑ Resultados da questão número 12: Foi fornecida informação à população sobre os 
possíveis impactos das alterações climáticas?

Fig. 7 - Question 12 results: Have the public been given information on the possible impacts of 
climate change?

Relativamente à forma utilizada na divulgação da informação apenas se conside-

ram as respostas dos quarenta e três municípios que responderam afirmativamente 

à questão anterior. Os municípios podiam selecionar várias respostas simultanea-

mente. Os flyers e as publicações online são os meios preferidos das autarquias na 

divulgação de informação. Foram também utilizados o contato direto, os jornais e 

rádios locais para divulgar informação.

A partir da décima quarta questão deste inquérito, pretende-se estudar o tipo de 

medidas já aplicadas e a aplicar pelos municípios. Com a questão catorze pretende-

-se identificar em que tipo de medidas deve assentar a adaptação municipal.

Os resultados apontam para que os municípios tenham preferência por medidas 

no âmbito do ordenamento do território (cento e vinte e sete respostas), gestão 

florestal (cento e seis respostas) e proteção dos recursos hídricos (noventa e cinco 

respostas), fig. 8. A resposta à necessidade do reforço de meios humanos e materiais 

71%

29%

Não Sim



145

para o socorro e emergência foi selecionada sessenta e uma vezes. Este fato que pode 

estar associado à falta de estudos de impactos nas ocorrências de nível municipal, 

ou os municípios terem a noção de que o incremento em meios não resolverá os 

problemas relacionados com as alterações climáticas. As grandes maiorias dos estu-

dos sobre esta temática focam-se muito nos impactos que as alterações climáticas 

têm no ambiente e não no número de ocorrências de proteção civil. A promoção 

da análise dos impactos das alterações climáticas no número de ocorrências a nível 

municipal poderia dar às autarquias uma nova perceção sobre os riscos associados às 

alterações climáticas e à necessidade de reforço de meios no município. 

fig. 8 ‑ Resultados da questão número 14: A adaptação municipal às alterações climáticas 
deverá assentar essencialmente em?

Fig. 8 - Question 14 results: What should municipal adaptation to climate change essentially 
be based on?

Na questão quinze é pedido aos municípios que refiram se já implementaram 

medidas de adaptação e/ou mitigação face às alterações climáticas. Verifica-se que 

num total de cento e quarenta e sete respostas, sessenta e cinco afirmam que já im-

plementaram medidas deste tipo.

No seguimento da questão anterior é importante aferir qual a tipologia das 

medidas implementadas pelos sessenta e cinco municípios que responderam afir-

mativamente à questão número quinze.
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A décima sexta questão apresenta como hipóteses de resposta quatro tipos de 

medidas: construção e reforço de infraestruturas; gestão e prevenção florestal; refor-

ço de meios humanos e materiais para o socorro e emergência; proteção dos recursos 

hídricos e outras. Foi dada a possibilidade aos municípios de selecionarem várias 

respostas em simultâneo.

Verifica-se que a gestão e prevenção florestal se destaca em relação às restantes 

tipologias de medidas (fig. 9), certamente porque os incêndios florestais ocorrem 

com mais frequência.

Estes resultados podem também estar associados às respostas da quinta questão 

do presente inquérito, em que os inquiridos selecionaram como um dos principais 

impactos das alterações climáticas, os incêndios florestais.

fig. 9 ‑ Resultados da questão número 16: Que tipo de medidas foram implementadas 
no município?

Fig. 9 - Question 16 results: What type of measures have been implemented in the municipality?

A questão dezassete questiona os municípios se estão planeadas medidas de 

adaptação e/ou mitigação face às alterações climáticas e é semelhante à décima 

quinta, que inquiria se já foram implementadas medidas de adaptação/mitigação. 

Os resultados desta questão apresentam semelhanças com a décima quinta questão 

do inquérito, Tabela III. De cento e quarenta e cinco municípios, sessenta e nove 

afirmam estarem planeadas medidas de adaptação e/ou mitigação face às alterações 
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climáticas. Na questão quinze, sessenta e cinco afirmam já terem sido implementa-

das medidas de adaptação e/ou mitigação neste âmbito.  

frequência Percentagem (%)

Não 76 52,4

Sim 69 47,6

Total 145 100,0

tABELA iii ‑ Resultados da questão número 17: Estão planeadas medidas de adaptação e/
ou mitigação face às alterações climáticas?

Table III - Question 17 results: Are climate change adaptation and/or mitigation 
measures planned?

As respostas obtidas nas questões dezassete e quinze são muito semelhantes pelo 

que se procedeu a uma análise mais pormenorizada dos dados adquiridos nos in-

quéritos. Verificou-se que os municípios que têm planeado medidas de adaptação/

mitigação são os mesmos que já implementaram algumas medidas. Como já foi 

referido anteriormente neste trabalho, a falta de estudos de impactos de nível re-

gional e/ou local pode inibir as autarquias e os seus decisores a não implementar ou 

planear medidas de adaptação e/ou mitigação.

A décima oitava pergunta, tal como a décima sexta questão, solicita aos muni-

cípios quais as tipologias das medidas de adaptação/mitigação que estão planeadas 

para o município. As respostas nas duas questões são muito semelhantes, destacan-

do-se a gestão e a prevenção florestal em comparação com as restantes.

A inexistência de estudos relativos às alterações climáticas e a proteção civil não permi-

tiu a comparação dos resultados obtidos na presente investigação com outras publicações.

Conclusões

Apesar do inquérito ter sido disponibilizado pela ANMP houve 57 % dos mu-

nicípios que não responderam, o que poderá revelar uma falta de interesse por esta 

temática para mais de metade dos municípios portugueses.
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Os resultados da quarta questão permite-nos concluir-se que existe uma preo-

cupação das câmaras municipais no que diz respeito às alterações climáticas, mas a 

maioria das autarquias não as consideram como uma prioridade setorial. Cerca de 

sessenta e cinco câmaras municipais já adotaram medidas de adaptação/mitigação 

face aos impactos das alterações climáticas e sessenta e nove planeiam fazê-lo. 

O risco que os municípios consideram mais suscetível de criar mais impactos 

em função das alterações climáticas são os incêndios florestais.

A ausência de estudos sobre os impactos das alterações climáticas a nível local 

poderá ter influência nas decisões políticas e na atitude da população em geral face 

a esta problemática e poderá condicionar a tomada de decisão sobre a implemen-

tação de medidas preventivas. Será necessário incentivar a comunidade científica 

e autarquias a promover este tipo de estudos a nível local que podem promover a 

implementação de medidas que possam ter um impacto significativo.

No âmbito do planeamento municipal, a nona questão do presente inquérito 

pretende aferir se os impactos das alterações climáticas têm influência nas políticas 

de prevenção e ordenamento do território, cento e três municípios responderam 

positivamente a esta questão, o que demonstra uma atitude pró-ativa das autarquias 

sobre este tema, apesar de os estudos de impactos de nível local serem escassos.  

A existência de planos estratégicos a nível municipal ainda não é uma realidade 

para a maioria dos municípios inquiridos. É de realçar que a inexistência de estudos 

de impactos pode inibir a criação de planos neste âmbito. A falta de conhecimento 

técnico e científico sobre os impactos das alterações climáticas pode dificultar a 

implementação de medidas de adaptação estruturais e não estruturais (Planos Es-

tratégicos de Adaptação às Alterações Climáticas).

Por outro lado, o facto de 33 % dos municípios terem técnicos com formação 

específica nas alterações climáticas pode significar que esta temática poderá começar 

a ter uma maior importância no planeamento e ação municipal. A formação de 

mais técnicos e a partilha de experiências pode também influenciar positivamente a 

implementação de medidas ou planos.

A fraca informação pública prestada pelos municípios sobre as alterações climá-

ticas (70 % das câmaras municipais não o fez) pode ser melhorada com as novas tec-

nologias. As organizações ambientais (p.e. Quercus, World Wildlife Fund) presentes 
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em Portugal poderiam ter um papel mais ativo e presente junto da população. Uma 

aproximação entre as autarquias e este tipo de organizações pode facilitar a divulga-

ção e transmissão de informação.

Verifica-se que a gestão e prevenção florestal se destaca em relação às restantes tipolo-

gias de medidas, certamente porque os incêndios florestais ocorrem com mais frequência.  

Os municípios portugueses não abordam de igual forma as alterações climáti-

cas. A seca, fenómeno mais lento e controlável, não merece destaque, parecendo 

ser subvalorizado em termos de impactos futuros. O aumento destes perigos, em 

número e magnitude, sem que exista uma redução de vulnerabilidades, terá como 

consequência o aumento progressivo do número de mortos, feridos, desalojados e 

impactos económicos. 

Os municípios que implementaram políticas de adaptação são os que pensam 

implementar outras. Deverão ser pensadas estratégias com vista ao envolvimento de 

novos municípios na adaptação às alterações climáticas.
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anexo i ‑ inquérito realizado aos Municípios de Portugal continental.

Este inquérito enquadra-se na Dissertação de Mestrado: ”As Alterações Climá-

ticas e a Proteção Civil” no âmbito do Mestrado em Riscos e Proteção Civil do 

Instituto Superior de Educação e Ciências de Lisboa.

Os seus principais objetivos consistem em Identificar os principais riscos e im-

pactos das alterações climáticas em Portugal Continental e entender a perceção e 

atuação das Câmaras Municipais e dos respetivos Serviços Municipais de Civil neste 

mesmo âmbito.

Não existem respostas boas ou más, certas ou erradas. Pede-se apenas sincerida-

de para que o resultado deste estudo seja fidedigno.

A realização deste inquérito tem uma duração prevista de dez minutos.

Muito obrigado pela sua colaboração!

1. Município

2. o município possui um serviço Municipal de Proteção civil?

(Caso a resposta seja ”Não”, ignore a pergunta 3)

o Sim

o Não

3. o serviço Municipal de Proteção civil está ciente dos riscos associados às alterações 
climáticas?

o Sim

o Não

4.  as alterações climáticas são uma preocupação para a câmara municipal?

o Sem relevância

o Pouco relevante

o Relevante mas não prioritário

o Prioritário
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5. Quais são os principais riscos associados às alterações climáticas no município?

o Ondas de calor

o Ondas de frio

o Incêndios florestais

o Inundações

o Outros:_____________

6.  Quais os principais impactos que poderão estar associados às alterações climáticas no 
município?

o Aumento do número de incêndios

o Aumento de área ardida

o Aumento do número de inundações

o Insuficiências no abastecimento de água às populações

o Aumento de desalojados

o Aumento de ferido

o Aumento do número de mortos

o Outros:____________

7. existem estudos sobre possíveis impactos das alterações climáticas no concelho?

(Caso a resposta seja ”Não”, ignore a pergunta 8)

o Sim

o Não

8. os estudos referidos na pergunta 7 têm influência na aprovação de planos municipais 
(Plano diretor Municipal, Planos de urbanização, Planos de Pormenor e Plano Muni‑
cipal de emergência)?

o Sem influência

o Pouca influência

o Alguma influência

o Muita influência
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9. as políticas de prevenção e ordenamento do território levadas a cabo pela câmara mu‑
nicipal têm em conta as alterações climáticas e os seus impactos?

o Sim

o Não

10. existe um plano estratégico para implementação de medidas de adaptação às alterações 
climáticas?

o sim

o não

o em elaboração

11. existem técnicos na câmara municipal com formação em adaptação às alterações cli‑
máticas?

o Sim

o Não

12. foi fornecida informação à população sobre os possíveis impactos das alterações cli‑
máticas?

(caso a resposta seja ”não”, ignore a pergunta 13)

o Sim

o Não

13. de que forma foi distribuída a informação à população?

o Panfletos

o Contacto direto

o Publicação Online

o Rádio Local

o Jornal Local

o Outra: _______________
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14.  a adaptação municipal às alterações climáticas deverá assentar essencialmente em:

o Ordenamento do território

o Gestão Florestal

o Proteção dos recursos hídricos

o Reforço de meios humanos e materiais para o socorro e emergência

o Outra: _______________

15.  foram implementadas medidas de adaptação e/ou mitigação face às alterações climá‑
ticas? 

(caso a resposta seja ”não”, ignore a pergunta 16)

o Sim

o Não

16. Que tipo de medidas foram implementadas no município?

o Construção e reforço de infraestruturas

o Gestão e prevenção florestal

o Reforço de meios humanos e materiais para o socorro e emergência

o Proteção dos recursos hídricos

o Outras: _______________

17. estão planeadas medidas de adaptação e/ou mitigação face às alterações climáticas? 

(caso a resposta seja ”não”, ignore a pergunta 18)

o Sim

o Não

18. Que tipo de medidas estão planeadas para o município?

o Construção e reforço de infraestruturas

o Gestão e prevenção florestal

o Reforço de meios humanos e materiais para o socorro e emergência



154

o Proteção dos recursos hídricos

o Outras: _______________

19. Quais são os organismos (ou o organismo) da administração central ou regional que 
tem informado a câmara municipal sobre a temática das alterações climáticas?

o Ministério da Administração Interna

o Agência Portuguesa do Ambiente

o Autoridade Nacional de Proteção Civil

o CCDR

o Associação Nacional de Municípios

o Nenhum

o Outras: _______________

20. existe articulação da câmara municipal com o cdos/anPc nesta matéria?

o Sim

o Não

Se considerar pertinente pode inserir neste espaço qualquer comentário relacionado com este inquérito:
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end, the study aims at contributing of hydrogeomorphological studies 
to the management of hydrodynamic risks.
This paper proposes to examine the spatiotemporal evolution in the 
Ouerrha watershed in northern Morocco through a representative case. 
It also aims at identifing the current tendency of Ouerrha channel, 
and therefore identify the potential threatened areas. We further set 
out to analyse the natural hazards and their impacts on the environ-
mental  and the socioeconomic resources (destruction of roads and 
other infrastructures, and farmland, the sediments destined towards 
the Al Wahda dam).

Keywords: Bank erosion, hydrodynamic risk, mapping approach, central Rif, Morocco.

resumo: Os sucessivos cortes de estradas nas Montanhas marroquinas do Rif 
desencadeiam processos erosivos hidrodinâmicos intensos e riscos a eles 
associados. Esses impactes pesam fortemente sobre o orçamento público 
do Estado e causam perturbação ao desenvolvimento socioeconómico da 
região. Neste contexto, coloca-se o problema da fiabilidade e da afirma-
ção do processo de gestão para uma luta efetiva contra esses riscos, a fim 
de mitigar os impactos diretos na população local e, indiretamente, nas 
áreas ameaçadas. No final, o estudo abordará a contribuição dos estudos 
hidrogeomorfológicos para a gestão dos riscos hidrodinâmicos.Este artigo 
propõe examinar a evolução espaciotemporal na bacia hidrográfica de 
Ouerrha, no norte de Marrocos, através de um caso representativo. Visa, 
também, identificar a tendência atual do canal Ouerrha e identificar áreas 
potencialmente ameaçadas. Por outro lado, pretendemos identificar os 
riscos naturais e seus impactes nos elementos expostos, tais como: recursos 
ambientais e socioeconómicos (destruição de estradas e outras infraes-
truturas, de terras agrícolas e sedimentação da barragem de Al Wahda).

Palavras ‑chave: Trabalho de sapa, risco hidrodinâmico, abordagem cartográfica, 
Rif central, Marrocos.
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Introduction

The Southern Central Rif is an area where the natural environment dynamics is 

very active and natural hazards exert their effects. The low southern mountains are 

greatly affected by this dynamic, related with fluvial erosion/sedimentation, which 

aggravates the precarious balance of natural environments. 

Today, this is reflected by the destruction of road infrastructure, by the stream 

bank erosion in floodplains, as well as the deterioration of the living resources of 

farmers caused by the stripping of fertile soils.

To assess trends and the impact of hydrodynamics on the environmental balance 

(precarious), on resources and socio-economic potential, the study shall:

•	 Identify the sites of the main stream bank affecting human resources and 

human assets;

•	 Cartography approach to reconstruct the spatiotemporal evolution prior 

and subsequent to the establishment of bridges into ravines, and,

•	 Assessing the impact of environmental hazards on this mountain area.

Context 

The hydrodynamic analysis of the Ouerrha watershed allows the identification 

of several succession phases of bank erosion. Their development is favored by 

the conjunction of several geological settings, geomorphological, and climatic 

conditions aggravated by the human activities. The hydrodynamic that affects 

the area increases the vulnerability of banks even with the implementation of 

preventive projects. Numerous sites have been spotted on the main tributaries 

of Ouerrha watershed. These sites are sapping potential warning signs that 

directly threaten roads and human settlements. The example of the downstream 

basin shows a typical model can be extrapolated to all unstable banks along the 

downstream of the Ouerrha basin.
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Study area

Ouerrha watershed, is located between the Rif mountains in the north and 

south Prerifain Mountain in the north of Morocco (fig. 1), is spread over 6190 

km2, occupying most of the Rif arc.

It covers most of the Rif Mountains and forms a passage between the Rif 

and Middle Atlas, upstream of the Al Whda dam, and drains the southern 

part of the chain Rif.

The basin can be divided into 3 distinct topographical zones: The high moun-

tains (altitude> 1200 m), medium altitude mountains (between 400 m – 1200 m) 

and the hills and valleys plains (< 400).

fig. 1 ‑ Geographical localization of the study area in northern Morocco.
Fig. 1 - Localização geográfica da área de estudo, no norte de Marrocos.
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Vulnerability of natural environments

The study of the hydrodynamic of this watershed is even more important, we find 

its outlet in the Al Wahda dam, the largest holding in the country (second in Africa) 

of storage capacity standpoint (3.7 billion m3). The Ouerrha watershed areas upstream 

of the dam Al Wahda, is characterized by the predominance of friable lithological 

formations such as marl, the calcareous-marl and shale (Leblanc 1975, Sutter 1965).

The watershed altitudes exceed 1200 m at the level of the crests of the summits 

north and dominate the rest of the landscape (>1600 m at Oudka Mountain). 

Two areas of the watershed are distinguished (fig. 2).; the very high-altitude 

areas are located in the northern part of the watershed, and whose peaks reach 

1200 m. The southern part, under the 400 m of altitude, integrates the hills 

friable material marl, in the downstream part of the Ouerrha watershed wadi and 

corresponds to a flood zone.  With strong hydrodynamic action, this area has a 

lack of infiltration and sub superficial flow, occupying 80 % of the watershed.

The analysis of the distribution of slopes of the watershed demonstrates a very 

rugged terrain, which will make the activity of the fastest flowing water (fig. 3).

fig. 2 ‑ Hypsometry and shaded relief of Ouerrha watershed.
Fig. 2 - Hipsometria e relevo sombreado da bacia hidrográfica de Ouerrha.
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Bank erosion will significantly outweigh the accumulation due to the inclination 

of less than 3 % occupies only 3 % of the watershed and that of 84 % of the surface 

of the basin, it is higher than 12 %.

fig. 3 ‑ Distribution of the basin area according to slope classes of Ouerrha watershed.
Fig. 3 - Distribuição da área de acordo com as classes de declive da bacia hidrográfica de Ouerrha.

Characteristic of the flow regime

To highlight the irregular flow regime that have affected the Ouerrha watershed, 

it appears adequate the use of deviations from to annual average flows instead of 

inter-annual methodology. This method can distinguish between wet or surplus 

periods, and dry or loss periods (fig. 4).

The alternation of these periods is explained by precipitation regime, and the 

drainage system in the watershed with absence of the water reservoirs.

The inter-annual irregularity of the flow can be measured by the variations in 

the coefficient of runoff; the report of the data flow from one year to the average 

flow of many observational series (fig. 5).

The results of the runoff coefficient for the three stations confirm the 

hydroclimatic fluctuations, already demonstrated by the method of annual 

variations average to the inter-annual average flow.
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fig. 5 ‑ Variation in deviation from annual and inter-annual average flow in 
Ouerrha watershed.

Fig. 5 - Variação do desvio do fluxo médio anual e interanual nas estações da na bacia 
hidrográfica de Ouerrha.

Correlation between flows and rainfall

Floods are situations that cannot be identified just in its chronological succession 

from several hours to several days. Their analysis is served for the magnitude of 

fig. 4 ‑ Variation of runoff coefficient in Ouerrha watershed.
Fig. 4 - Variação do coeficiente de escoamento na bacia hidrográfica de Ouerrha.
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hydrodynamic risk predictions. The need of a larger study of flooding is important 

due to the annual maximum instantaneous flow rates for both stations Aïn Aïcha 

and Galaz, according to their corresponding periods and available data (fig. 6).

The examination of these data reveals that the annual maximum generally 

occurs in December-February period. Thus, considered the floods occurring in 

November, December and in January as normal, occurring at a time when their 

probability of occurrence is highest. These are the rainiest months of the year in 

Mediterranean climate.

fig. 6 - The maximum instantaneous flow of Aïn Aïcha (top) and Galaz station (below).
Fig. 6 - Fluxo instantâneo máximo das estações de Aïn Aïcha (em cima) e Galaz (em baixo).
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Flash floods, in Ouerrha watershed, are characterized by their suddenness and 

high energy. The power of a flood can be determined by the coefficient of Mayer 

and Coutagne whose formula is:

I = Q/√S, with;
Q = the maximum flow of flood (m3/s);

S= Watershed area (mm2).

The index values of Mayer and Coutagne at Aïn Aïcha station are much more 

important than the flood at Galaz station (fig. 7), confirming a spatiotemporal 

variation in rainfall and sudden and violent floods especially upstream watershed.

fig. 7 ‑ Severity indices evolution.
Fig. 7 - Evolução dos índices de severidade.
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Hydrodynamic actions in Ouerrha wadi

The first approach at the Wadi environment was primarily intended to evaluate 
the hydrological hazard and to enable the development strategies for prevention and 
management of this hazard. The mapping approach and hydrogeomorphological 
analysis contribute to complement and supplement this knowledge acquired on the 
organization and operation of wadi environments. This objective is traditionally the 
hydrological and hydraulic studies whose methodologies developed for a long time 
under the corresponding sciences are widely used in diagnostic studies of hazard 
and flood risk (Ballais et. al, 2011).

A mapping inventory of bank erosion intends to diagnose the state of play on the 
hydrodynamic action, was conducted in the watershed of the Ouerrha (Table I and 
fig. 8), showed:

•	 Many of the sites affected by the hydrodynamic actions;
•	 A large variation in the spatiotemporal evolution in the various identified sites;
•	 Concentration of the affected sites at downstream of Ouerrha watershed.
Detailed analysis of the areas affected by hydrodynamic action downstream 

of Ouerrha wadi shows a successive migration of the channel towards the road 
(data point). The study was based, first on the hydrogeomorphological mapping. 
Secondly, on the mapping of flooded areas based on a selected representative site of 
the hydrodynamic action affected in Ouerrha wadi.

Stream bank erosion and associated risks

To assess the degradation the rate of the natural environment due to the 
hydrodynamic action, we conducted a geomorphological analysis in order to 
map the flood areas and the immigration of the Ouerrha wadi channel at the Sidi 
Maghdor bridge, by reconstituting the evolution of the wadi for more than 50 
years, started from 1950 (fig. 9 and Table II)

This approach is based on a study of various aerial photography missions and available 
topographical maps coupled with field work. We defined the boundary of the affected 

area and compare it with the recently affected flooded zone and stream bank erosion.
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site X Y Wadi‑road‑
distance

source: 
topographic 

Map

source 
Google earth

source 
Google
earth

1. 562695,73 433468,74 146

1994

145

2012

2. 555944,66 436334,93 148 34

3. 561378,95 444310,53 28 13

4. 555335,14 439543,19 72 72

5. 579400,28 441876,53 279 279

6. 583484,38 444300,17 212 272

7. 532701,80 484687,78 123 88

8. 528130,61 486038,42 369 233

9. 526973,12 488057,59 170 170

10. 540753,47 484353,13 21 21

11. 533697,90 480278,41 524 520

12. 569755,73 472497,20 58 57

13. 569939,48 475875,92 85 85

14. 575410,16 460660,95 59,2 60

15. 579956,25 460199,74 90 75

16. 587681,19 443463,60 85 85

17. 531988,87 449853,93 313 297

18. 511671,54 462924,51 70 70

19. 508033,73 465072,33 40 30

20. 549872,10 434941,14 606 606

21. 547406,05 431901,49 76 76

22. 571967,71 441024,59 1047 904

TABLE I ‑ Distance (in metres) between road network and wadis in Ouerrha watershed in 
1994 and 2012.

Tabela I - Distância entre a rede rodoviária e os canais na bacia do Ouerrha em 1994 e 2012.

landmarks 
sites tool used scale Year of 

measurement
distance between the ouerrha 

wadi and the rr 408 (in meter)

1
Topographical 

map
1/

50000 1950

400

2 300

3 100

Table II ‑ Situation of Ouerrha Wadi at Sidi Maghdor bridge in 1950.
Tabela II ‑ Situação do curso de água Ouerrha, na ponte de Sidi Maghdor, em 1950.
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fig. 8 ‑ Erosion sites where the road network is closed to wadis in Ouerrha watershed in 
1994 and 2012 (Source: Based on topographical map in 1994 and Google Earth in 2012).

Fig. 8 - Locais de erosão na aproximação da rede rodoviária aos wadis na bacia de Ouerrha
(Fonte: Com base no mapa topográfico de 1994 e no Google Earth em 2012).

The old cartographic support from 1950 shows that the distance between the 

Ouerrha wadi and the regional road 408 (RR 408) in the three monitoring sites 

varies between 400 m and 100 m.

The distance observed through the cartographic support of 1950 shows that 

the RR 408 remained insulated from the direct impact of the hydrodynamic action 

of Ouerrha wadi, however, this situation began to change gradually during the 

subsequent periods as it did not record a significant change after nine years (fig. 10 

and Table III).

The channel has kept almost the same distance and shape without significant 

changes, however, after 20 years, compared the situation of 1982 with previous 

locations demonstrated a great change in the immigration channel (fig. 11 and 

Table IV)
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fig. 9 ‑ Situation of Ouerrha Wadi at Sidi Maghdor bridge in 1950.
Fig. 9 - Situação do curso de água Ouerrha, na ponte de Sidi Maghdor, em 1950.

landmarks 
sites

tool 
used scale Year of 

measurement
distance between the ouerrha 

wadi and the rr 408 (in meter)

1
aerial 
photo

1/
25000 1962

325

2 150

3 100

TABLE III - Situation of Ouerrha Wadi at Sidi Maghdor bridge in 1962.
Tabela III - Situação do curso de água Ouerrha, na ponte de Sidi Maghdor, em 1962.

landmarks 
sites

tool 
used scale Year of 

measurement
distance between the ouerrha 

wadi and the rr 408 (in meter)

1 aerial 
photo 

mission
1/17500 1982

87.5

2 35

3 52.5

TABLE IV ‑ Situation of Ouerrha Wadi at Sidi Maghdor bridge in 1982.
Tabela IV - Situação do curso de água Ouerrha, na ponte de Sidi Maghdor, em 1982.



168

The 1991 situation constituted a radical change in immigration evolution at 

Bridge Sidi Maghdour meander, because the distance between RR 419 and the 

Ouerrha channel becomes in direct contact (fig. 12).

These excessive cuts are due to the poor infiltration of the watershed, the strong 

degradation and deforestation of the forest of the Mountain Rif chain in the 

fig. 10 ‑ Situation of Ouerrha Wadi at Sidi Maghdor bridge in 1962.
Fig. 10 - Situação do curso de água Ouerrha, na ponte de Sidi Maghdor, em 1962.

fig. 11 ‑ Situation of Ouerrha Wadi at Sidi Maghdor bridge in 1982.
Fig. 11 - Situação do curso de água Ouerrha, na ponte de Sidi Maghdor, em 1982.
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The Method Soil Conservation Service for the infiltration model is based on the 

CN as an infiltration model, the parameter to be analyzed is CN representing the 

losses by infiltration with the following equation:

Pe : Cumulative rainfall;

P: The excess volume that participates in surface flow;

S: the potential maximum soil moisture retention after runoff begins.

watershed upstream in the studied site (J. Gartet, 2001 and El Mazi et al., 2017). 

To demonstrate the magnitude and the importance of the correlation between these 

parameters and the successive immigration channel of Ouerrha Wadi to the RR 

408, the curve number (CN) model was adopted to this situation, and to determine 

the real flow of the responsible position for this strong back of the channel in the 

beginning of the 90’s”.

fig. 12 ‑ Situation of Ouerrha Wadi at Sidi Maghdor bridge in 1991.
Fig. 12 - Situação do curso de água Ouerrha, na ponte de Sidi Maghdor, em 1991.
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fig. 13 ‑ Characterization of the event of 17-18 December 1983 at Ain Aïcha station 
in Ouerrha watershed, upstream of the studied site 

(Source: M. Essadaoui, 2012).
Fig. 13 - Caracterização do evento de 17 a 18 de dezembro de 1983 na estação de Ain Aïcha 

da bacia hidrográfica de Ouerrha, a montante do local estudado 
(Fonte: M. Essadaoui, 2012).

The observed flow on the 17-18 December 1983 event shows a flow exceeding 

2310 mm/s and the peak flow reached 2340 mm/s at Aïn Aïcha station upstream of 

studied site on Ouerrha watershed (fig. 13).

Interaction between the hydrodynamic action and the development processes

The climate is a key factor in the morphogenesis in the Ouerrha watershed. 

The temporal and spatial concentration of a high intensity rainfall is the 

dominant rule.

Daily rainfall data and the registered flow in the upstream stations of the studied 

area have observed the magnitude of these events and their repercussion on the 

stream hydrodynamic action in the collapse of the banks. The fragile substratum 

promotes the hydrodynamics through the marl formations at the base (G. Suter , 

1980 and A. Gartet, 2010), or through the recent quaternary formations at the top 

of the banks (fig. 14)
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fig. 14 ‑ Left bank collapsed of Ouerrha Wadi.
Fig. 14 - Colapso da margem esquerda do curso de água Ouerrha.

The undermining susceptibility of the Ouerrha wadi banks became real after 

1991 and directly affected the RR 408 at the bridge Sidi Maghdour on the left 

bank of Ouerrha wadi. Since 1995 the management interventions were started 

after the flood events in December 1995 and January 1996 (fig. 15).

The recorded instantaneous flow downstream the studied site (8 km) 

of the bridge Sidi Maghdor reached 750 m3/s in the hydrological station 

of Ourzagh. This event caused the cut of RR 408. The channel continued 

to immigrate into the road by creating a large meander through the bank’s 

collapse process (photo 1)

In January 1996, the Ministry of equipment had mobilized all provincial 

and local team to solve the stream bank erosion affected the RR 408. The 

development process established decided in immediately to ensure traffic on the 

concerned road in order to open up this heavily populated region. The easiest 

solution adopted and implemented in this case often is changing the route of 

the road (fig. 16).
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fig. 15 ‑ Characterization of the December 1995 flood event at Ain Aïcha station on 
Ouerrha watershed, upstream of the studied site (Source: M. Essadaoui, 2012).

Fig. 15 - Caracterização do episódio de inundação de dezembro de 1995 na estação de Ain Aïcha 
da bacia hidrográfica do Ouerrha, a montante do local estudado (Fonte: M. Essadaoui, 2012).

Photo 1 ‑ Undercutting of the RR 408 on Ouerrha Wadi in December 1995 by the bank 
erosion (Source: M. El-Fengour, 2013).

Fot. 1- Processo de erosão através de trabalho de sapa do curso de água Ouerrha, a minar a RR 
408, em dezembro de 1995 (Fonte: M. El-fengour, 2013).
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fig. 16 ‑ Process of undermining bank management established on the RR 408 at Sidi 
Maghdour bridge on Ouerrha wadi in January 1996.

Fig. 16 - Trabalho de sapa do Ouerrha, a minar a gestão estabelecida na RR 408, nas 
imediações da ponte de Sidi Maghdour, em janeiro de 1996.

Since 1995, several interventions were established to manage the bank erosion 

hazards (fig. 17). These risks affect not only the RR 408, but also the belt of trees 

along the road.

Huge quantity of accumulated sediment load during the major bank erosion 

affect directly life duration of downstream Al Wahda dam (7 km).

Conclusion

Understanding the mechanisms and the process cause the stream bank hazards 

and the failure of all the process of management and development establishes 

to protect the infrastructures such as road and drainage network in Central Rif 

Mountain in general and in Ouerrha watershed allow to the following results:

•	 The high energy of the hydrodynamic actions in Ouerrha wretched;

•	 The complication and interaction of the geological structures between the 

old and new formations constitutes the current landscape and demonstrates 
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fig. 17 ‑ Collapsed gabions filled with rip-rap placed on covering structures on the 
Ouerrha Wadi at Sidi Maghdour Bridge in 2009.

Fig. 17 - Colapso, para o Ouerrha, dos gaviões de pedra colocados em estruturas de cobertura na 
Ponte Sidi Maghdour, em 2009.

that the area has homogeneous structure and balanced consistency, however, 

it hides an unstable system with a delicate balance, and this situation is 

aggravated by external factors, variables and exert more pressure.

The failure of all the development process took place to manage the stream banks 

erosion on Ouerrha watershed confirm one or more of the following hypothesis:

•	 The new tectonic activity in this area, which is still unstable and knows 

continuous movements, can be considered as hypothesis for the explanation of 

the radical change in the channel of Ouerrha wadi at Sidi Maghdour Bridge;

•	 The natural evolution of the Ouerrha wadi to find its natural balance;

•	 The extraction of materials for construction very active in the Ouerrha valley;

•	 The design and kind of the development processes that took place are not 

adequate for the concerned area and the magnitude of the processes;

•	 The absence of prior hydrogeomorphological studies to know the current 

trend of channel migration and the hydrodynamic Action.
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função das normais pluviométricas e com a densidade populacional 

dos municípios. Os volumes pluviométricos foram totalizados por 

estação chuvosa. Os resultados indicam que nenhum dos fatores, se 

considerados de forma isolada, explica a distribuição de ocorrências. 

A relevância de atualizar o banco de dados, com a inserção das in-

formações de forma georeferenciada fica evidente. A vinculação da 

análise das ocorrências com a densidade demográfica deve ser feita 

em uma escala mais detalhada.

Palavras ‑chave: Banco de dados, desastres naturais, movimentos em massa, 

eventos severos, gestão de riscos.

abstract: Heavy rainfall, of both short and long duration, provides condi-

tions that reduce the effective stress in soil, and thus acts as one 

of the main triggers of mass movements. The relationship between 

rainfall, population density, mass movement events and affected 

persons is studied. The study area covers the eastern region of the 

state of São Paulo (BR) from 2009 to 2015. The number of events 

were studied to select the three most critical periods for detailed 

analysis. The spatial distribution of these events and their victims 

were compared with standardized rainfall as a function of normal 

rainfall and the population density of the municipalities. The 

total amount of rainfall was calculated for each rainy season. The 

results show that none of the factors taken in isolation explains the 

distribution of events. The relevance of updating the database by 

including information in georeferenced form is evident. Linking 

the analysis of the events with the population density should be 

done on a more detailed scale.

 

Keywords: Database, natural disasters, mass movements, severe events, 

risk management.



179

Introdução

Os eventos atmosféricos que proporcionam grandes quantidades de precipitação 

podem deflagrar desastres naturais como movimentos em massa, erosões hídricas, 

inundações e alagamentos. Nos bancos de dados de desastres naturais os danos re-

lacionados às vítimas são usualmente classificados como: desalojados, desabrigados, 

feridos e vítimas fatais. No estado de São Paulo, Brasil, as chuvas intensas são os 

principais agentes deflagradores dessas ocorrências.

Nesse estado essas chuvas ocorrem usualmente entre setembro a fevereiro e, não 

raro, se estendem até março. Sua incidência em ambientes urbanos expõe a popula-

ção a situações perigosas e provoca avultados danos.

A análise do risco deve considerar vários fatores que potencializam o perigo e 

que se alteram ao longo do tempo: condições meteorológicas; suscetibilidade do 

local que é um fator intrínseco à geologia e à geomorfologia; forma de ocupação 

do espaço assim como vulnerabilidade da população. Este é um desafio a ser en-

frentado, uma vez que as modificações devido às cicatrizes de desastres já ocorridas 

e alterações na forma de uso e ocupação do solo ocorrem a cada estação chuvosa. 

Sendo assim, embora por um lado a identificação dos fatores que atuam na ocor-

rência desses eventos seja dificultada pela dinâmica do processo, por outro lado é 

fundamental para a adoção de medidas preventivas ou corretivas.

Neste sentido, a espacialização das áreas atingidas por eventos severos, e seus im-

pactes ao longo de um determinado período, torna possível a localização das áreas 

mais propensas às manifestações de riscos.

Do mesmo modo, os mapas resultantes das análises mostram ser uma importan-

te ferramenta para a gestão de riscos, com o objetivo principal de prevenir perdas de 

vidas e danos ambientais.

Desastres Naturais no Brasil com ênfase na Região Sudeste

Nas últimas décadas houve um aumento na intensidade e na frequência dos desas-

tres naturais em todo o globo terrestre. De acordo com o EM-DAT (2012), o aumento 
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mais significativo foi a partir da década de 50, agravando-se na década de 80, e basea-

do nos dados da Organização das Nações Unidas (ONU), o crescimento populacional 

mundial pode estar relacionado com a maior ocorrência de desastres no âmbito global.

Além da densidade demográfica que contribui para esse aumento de desastres 

naturais, outros fatores também interferem tais como: a localização geográfica; as 

características geológicas; geomorfológicas; o uso e ocupação da terra; a vulnerabi-

lidade do local (educação, pobreza, cultura, quantidade de idosos e outros). Dessa 

maneira, existem regiões que são mais afetadas que outras em função tanto da mag-

nitude e frequência dos processos, como da vulnerabilidade do local.

É importante considerar que atualmente as ocorrências são registradas com maior 

eficácia e contam com a facilidade da internet para divulgação imediata, justificando-se as-

sim, a tendência crescente e significativa das notificações dos desastres dos últimos 15 anos.

Destaca-se que entre os piores desastres naturais ocorridos no mundo, 54 % es-

tão relacionados com as instabilidades atmosféricas severas. No Brasil, o pior desas-

tre natural ocorrido foi relacionado com movimentos em massa na Região Serrana 

do Rio de Janeiro em 2011. As regiões mais críticas afetadas por esses eventos no 

Brasil são as Regiões Sul, Sudeste e Nordeste. As inundações são as que mais afetam 

pessoas, seguidas dos movimentos em massa, e a Região Sudeste é a mais afetada, 

segundo o CEPED/UFSC (2013).

A distribuição de vítimas fatais causadas por movimentos em massa nos estados do 

Brasil, no período de 1928 a 2013, indicou o Rio de Janeiro como o estado de maior inci-

dência com 3679 mortes (fig. 1). Destacam-se também os estados de São Paulo com 949 

vítimas, Santa Catarina com 233 vítimas e Bahia com 276 vítimas (G. J. Pellegrina, 2015).

Algumas regiões dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, pertencentes à re-

gião Sudeste do Brasil, apresentam alta suscetibilidade aos movimentos em massa 

em função de uma conjunção de fatores tais como: características geológicas e geo-

morfológicas, o uso e ocupação do solo e do regime pluviométrico. 

No estado de São Paulo, destacam-se as Regiões da faixa Leste: Região Metro-

politana de São Paulo, incluindo a capital, as Regiões da Serra do Mar (Baixada 

Santista e Litoral Norte) e o Vale do Paraíba (fig. 2), e no estado do Rio de Janeiro, 

as Regiões Serranas, essas com o maior número de pessoas afetadas e vítimas por 

movimentos em massa (M. J. Brollo e C. J. Ferreira, 2016).
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Ceará (0,2%) Rio Grande do Sul (0,3%)
Maranhão (0,4%) Pernambuco (1,1%)
Minas Gerais (1,4%) Espirito Santo (1,7%)
Santa Catarina (4,3%) Bahia (5,1%)
São Paulo (17,7%) Rio de Janeiro (67,7%)

fig. 1 ‑ Ocorrência de mortes provocadas por deslizamentos, em estados da Federação do 
Brasil, no período 1928 a 2013 (Fonte: G. J. Pellegrina, 2015).

Fig. 1 - Deaths caused by landslides in states in Brazil, in the period 1928 to 2013 
(Source: G. J. Pellegrina, 2015).

fig. 2 ‑ Faixa Leste do estado de São Paulo (Fonte: Adaptado do mapa das Unidades 
Hidrográficas de Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHI) do estado de São Paulo 

do IGC (2014) sobre base da Wikimedia Commons (2017)).
Fig. 2 - Eastern strip of São Paulo state (Orange: Metropolitan Region of São Paulo; 

Red: Capital; Yellow: Baixada Santista Coast; Azul: North Coast; Green: Paraíba Valley) 
(Source: Adapted from the Hydrographic Units of Water Resources Management (UGRHI) of the 

state of São Paulo of IGC (2014) on the map of Wikimedia Commons Contributors (2017)).
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A Defesa Civil do estado de São Paulo segue a nomenclatura do COBRADE 

(Código Brasileiro de Desastres) para classificação de desastres que são divididos 

nas categorias natural e tecnológica. Na categoria natural os desastres são classifi-

cados nos grupos geológico, hidrológico, meteorológico, climatológico e biológico. 

O grupo geológico está dividido em 4 subgrupos: terremoto e emanação vulcânica, 

sem registro na região e movimentos em massa e erosão com ocorrências significati-

vas. O subgrupo movimentos em massa abrange: quedas, tombamentos e rolamen-

to; deslizamentos; corridas de massas e subsidências/colapsos. O subgrupo erosão 

engloba: erosão costeira/marinha, erosão de margem fluvial e erosão continental 

(CEPED/UFSC, 2013).

M. J. Brollo e C. J. Ferreira (2016) quantificaram os desastres naturais no es-

tado de São Paulo, no período de 2000 a 2015, seguindo a codificação COBRA-

DE. Observaram que 36 % dos municípios de São Paulo foram alvos de desastres 

geológicos (dos subgrupos movimento em massa e erosão), 54 % foram atingidos 

por eventos decorrentes de fenômenos do tipo meteorológico (chuvas, temporais, 

raios, vendavais, granizo, etc.) e 53 % foram alvos de fenômenos do tipo hidroló-

gico (inundação, enxurrada, alagamento, inundação costeira/ressaca). Segundo os 

autores somente a Capital recebe a classificação de ocorrência de acidentes muito 

alta, no Litoral Norte todos os municípios recebem a classificação alta exceto um 

município (Ilhabela), a Região Metropolitana e Baixada Santista tem municípios 

com classificação média a alta e no Vale do Paraíba a classificação de número de 

acidentes varia entre baixa, média e alta (fig. 3). 

Analisando unicamente os desastres do grupo geológico M. J. Brollo e C. J. Fer-

reira (2016) observaram que o Vale do Paraíba apresenta municípios com exposição 

variando de baixa a muito alta, e a faixa do Litoral Norte uma classificação alta e, 

sobretudo muito alta (fig. 4). Com relação ao número de óbitos o Vale do Paraíba 

recebe a classificação alta e o Litoral Norte a classificação média (fig. 5).

A organização e sistematização das informações sobre desastres é um dos primei-

ros passos para a gestão de riscos. No Brasil, os primeiros bancos de dados foram 

disponibilizados ao público a partir de 2010, quando surgiu o Atlas Brasileiro de 

Desastre Naturais, com informações entre 1991 e 2010, e, em 2011, o Banco de 

Dados de Desastres Naturais do IPMet (Centro de Meteorologia de Bauru), com 
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fig. 3 ‑ Frequência de eventos por município e número de municípios em cada faixa de fre-
quência no período 2000 a 2015 (Fonte: Modificado de M. J. Brollo e C. J. Ferreira, 2016). 
Fig. 3 - Frequency of events by municipality and number of municipalities in each frequency 

band, in the period 2000 to 2015 (Source: Modified of M. J. Brollo and C. J. Ferreira, 2016).

fig. 4 ‑ Frequência de desastres geológicos e número de municípios em cada faixa de fre-
quência no período 2000 a 2015 (Fonte: M. J. Brollo e C. J. Ferreira, 2016).

Fig. 4 - Frequency of geological disasters and number of municipalities in each frequency band, 
in the period 2000 to 2015 (Source: M. J. Brollo and C. J. Ferreira, 2016).
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informações desde 1980, e o SIDEC – Sistema Integrado de Defesa Civil, com 

informações desde 2008. O banco do IPMet é alimentado com dados da defesa 

civil e da mídia, enquanto o do SIDEC utiliza apenas os dados da defesa civil (G. 

S. Vieira et al., 2016).

Para um melhor conhecimento e compreensão das áreas afetadas faz-se necessá-

ria a utilização de um banco de dados com informações confiáveis e disponíveis ao 

usuário. Os dados armazenados no banco podem servir apenas para consultas ou 

servir para atributo básico em ciência de geoinformação.

G. Câmara e G. Ribeiro (2003) sugerem a utilização de uma única base de 

dados que integre informações espaciais provenientes de dados cartográficos, censi-

tários, cadastro urbano e rural, imagens de satélites, ocorrência de eventos e mapas.

Na perspectiva moderna de gestão de desastres, toda ação de planejamento, 

ordenação ou monitoramento do espaço deve considerar a análise dos diferentes 

fig. 5 ‑ Frequência de óbitos por Unidade Hidrográfica de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos (UGRHI) e número de municípios em cada faixa de frequência no período 2000 

a 2015 (Fonte: M. J. Brollo e C. J. Ferreira, 2016).
Fig. 5 - Deaths per Hydrographic Units of Water Resources Management (UGRHI) and 

number of municipalities in each frequency band, in the period 2000 to 2015 
(Source: M. J. Brollo and C. J. Ferreira, 2016).
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componentes do ambiente, incluindo o meio físico-biótico, a ocupação humana 

e seu inter-relacionamento. O emprego de técnicas de sensoriamento remoto e de 

sistemas de informações geográficas auxilia muito a identificação de áreas de riscos. 

Diversos autores apresentaram grandes contribuições a respeito do uso dessa me-

todologia, reduzindo custos, elaborando mapas, subsidiando avaliações e decisões 

futuras de planejamento (G. Câmara e A. M. U. Monteiro, 2004; Van Westen et al., 

2006; T. M. Sausen e M. S. P. Lacruz, 2015; M. O. Xavier et al., 2017). 

Justificativa

A região do Vale do Paraíba e a região do Litoral Norte, destacada respecti-

vamente em verde e azul na fig. 2, apresentam maior frequência de acidentes, no 

estado de São Paulo, causados pela geologia local (embasamento cristalino) com 

os processos de apropriação do território e de seus recursos (G. J. Pellegrina et al., 

2009a). Este é o caso de risco misto de componente geodinâmica, classificado por 

Lourenço (2007), quando além do fator antrópico, o evento está relacionado com 

as geodinâmicas, interna e externa, que actuam sobre a Terra.

A análise considerou os municípios do Vale do Paraíba e do Litoral Norte por 

serem regiões contíguas com padrão de ocupação semelhante. Por sua vez, foi exclu-

ída a capital (município de São Paulo) por apresentar, tanto um padrão de ocupação 

muito diferenciado, como um relevo menos acentuado.

Nestas regiões, o período chuvoso está sempre associado aos eventos de mo-

vimentos em massa. Foi escolhido como marco inicial do estudo o período entre 

setembro/2009 a março/2010, uma vez que apresentou um significativo número de 

pessoas afetadas, e a partir daí traçou-se um panorama da evolução destes eventos 

até março de 2015 (fig. 6).

A análise de movimentos em massa pode ser realizada com o foco em eventos 

pontuais isolados, normalmente relacionando o evento com a chuva do dia ou de 

dias imediatamente anteriores. Este tipo de análise fica prejudicado quando a rede 

pluviométrica não é suficientemente adensada, como é o caso, pois nem sempre se 

dispõe de registradores próximos aos locais de escorregamento. 
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Com efeito, a análise por episódio meteorológico fica prejudicada para grandes 

áreas em função da variabilidade espacial da chuva, especialmente nos eventos con-

vectivos. Esta variabilidade espacial se reduz para volumes pluviométricos acumula-

dos em intervalos temporais maiores, o que justifica a opção de considerar a época 

pluviosa de 6 meses.

Por último, é relevante a relação entre desastres e densidade populacional. 

Contudo, o banco de dados descreve as informações por município. Deste modo, a 

relação dessas duas variáveis só pode ser feita na escala municipal.

Metodologia

A partir do mapa geomorfológico do estado de São Paulo (IPT, 1981) foi feita 

uma caracterização da área de estudo.

Foi realizado um levantamento no banco de dados de desastres naturais do 

IPMet para quantificação do número de ocorrência dos eventos de movimentos 

em massa e suas reincidências, assim como as informações do número de danos e 

pessoas afetadas (desalojados, desabrigados, feridos e mortos) e dos eventos meteo-

rológicos deflagradores. As informações do banco de dados foram organizadas por 

período e por tipo de desastre de movimentos em massa (quedas de barreira, desliza-

mentos de terras, escorregamentos de encostas e erosão hídrica). Foram elaborados 

histogramas comparativos por período chuvoso no Brasil (setembro a março do ano 

subsequente), desde 2009 a 2015 com o número de eventos de movimentos em 

massa. Esta análise embasou a seleção dos três períodos a serem detalhados neste 

estudo, considerando não apenas os desastres, mas também o número de pessoas 

afetadas (IPMet , 2016; G. J. Pellegrina et al., 2009b). 

Sendo assim, sempre considerando o período chuvoso de setembro a março, se 

verificou que o período 2009/2010 obteve o maior número de ocorrências (33) e 

pessoas afetadas (12761, sendo 2 vítimas fatais). Por sua vez, se ressalta que este pe-

ríodo apresentou volumes de chuva acima das normais climatológicas. Na sequên-

cia, 2010/2011 e 2011/2012 apresentaram os menores números de ocorrências e 

afetados, e por este motivo foram descartados da análise. Na comparação dos três 
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períodos seguintes, 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015, o segundo teve menor 

número de ocorrências (fig. 6). Dessa maneira, a análise da evolução temporal, nes-

te trabalho, considerou os períodos 2009/2010, 2012/2013 e 2014/2015, para os 

quais os resultados foram espacializados compondo mapas cronológicos.

Os totais mensais de chuvas acumuladas de cada período estudado foram co-

letados dos dados das estações meteorológicas do Banco de Dados Hidrológico do 

DAEE (Departamento de Águas e Energia Elétrica do estado de São Paulo), INMET 

(Instituto Nacional de Meteorologia) e CEMADEN (Centro Nacional de Monito-

ramento e Alertas de Desastre Naturais) para o período de 2009 a 2015. Os dados 

foram organizados considerando os períodos chuvosos, isto é, os totais pluviométricos 

dos meses de setembro a dezembro foram somados e a estes foram acrescidas as alturas 

pluviométricas dos meses de janeiro a março do ano subsequente. 

Além disso, volumes pluviométricos típicos da região (normais pluviométri-

cas) foram adotados a partir das normais climatológicas de cada município da 

área de estudo no site do CEPAGRI (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Cli-

máticas Aplicadas à Agricultura, Brasil), considerando o período de 1961 a 1990 

CEPAGRI (2016).

fig. 6 ‑ Movimentos em massa, de 2009 a 2015: (a) Número de eventos por período 
chuvoso; (b) percentual do número de eventos por período chuvoso 

(Fonte dos dados: IPMet, 2016).
Fig. 6 - Mass movements, from 2009 to 2015: (a) Number of events per rainy period; 

(b) Percentual of the number of events per rainy period - 2009 to 2015 (Source: IPMet, 2016).

           (a)                                                                (b)
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Para uma melhor visualização das variações dos totais pluviométricos acima e 

abaixo das condições normais procedeu-se uma normalização dos totais dos perí-

odos chuvosos de 2009/2010; 2012/2013 e 2014/2015 registrados nas estações 

utilizando como referência a normal pluviométrica de cada município:

Pni = (Pi (setembro a março))/(Nm (setembro a março))

Sendo:

Pni: precipitação normalizada da estação pluviométrica i;

Pi (setembro a março): precipitação acumulada da estação pluviométrica i, no 

período de setembro a março;

Nm (setembro a março): normal climatológica do município em que se encon-

tra a referida estação i, relativa ao período de setembro a março.

Deste modo, o total pluviométrico do período chuvoso (setembro a março) 

foi comparado à altura pluviométrica da normal climatológica correspondente ao 

mesmo período. 

Esses valores foram inseridos em um ambiente SIG – Sistema de Informação 

Geográfica. O software utilizado foi o SPRING, que é um SIG com funções de pro-

cessamento de imagens, análise espacial, modelagem numérica de terreno e consulta 

a bancos de dados espaciais – projeto desenvolvido INPE – Instituto de Pesquisas 

Espaciais (G. Câmara et al., 1996; J. Garrido, 1996).

Os valores das normais pluviométricas dos locais de estudo foram georeferren-

ciados com as latitudes e longitudes centrais dos municípios e foi gerado um mapa 

das normais climatológicas espacializadas.

Os valores normalizados das estações foram espacializados em função das co-

ordenadas geográficas das estações meteorológicas. Esta representação permitiu 

identificar as regiões em que as chuvas foram superiores ou inferiores às normais 

climatológicas, já que quando Pni for maior que o valor unitário, isso significa que 

choveu mais que a normal no período.

As espacializações foram feitas por meio de interpolação dos valores pontuais e 

o fator de ponderação utilizado foi o inverso do quadrado da distância, obtendo-se 

uma matriz de valores. Estes valores foram fatiados e classificados automaticamente 

no SIG.
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Também foram inseridos em ambiente SIG os dados de densidade populacional 

por município obtidos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 

2016), que constitui no principal provedor de dados e informações do Brasil. 

Resultados

A partir do mapa geomorfológico do estado de São Paulo foi traçado um pa-

norama geral da região de estudo em que se destaca que as grandes formações do 

relevo paulista e suas relações com a geologia estabelecem uma estrutura complexa 

com características próprias nessas regiões atingidas pelos movimentos em massa, 

em função de descontinuidades estruturais, dobramentos e falhas.

Parte da região de estudo está inserida no Planalto Atlântico que, de maneira ge-

nérica, é constituído por formas de topos convexos, elevada densidade de canais de 

drenagem e vales profundos. As altitudes variam de 600 até 2000 m. A litologia do-

minante é de Granitos, Gnaisses e Migmatitos, cujo lineamento das fraturas facilita 

a ocorrência de movimentos em massa. Nessa região está inserido o Vale do Paraíba. 

A Serrania Costeira corresponde aos frontes das serras interiores (Serras do Mar 

e Paranapiacaba), que descem de altitudes de 800 a 1.200 m para as áreas baixas 

adjacentes ao mar, contendo feições como escarpas festonadas, espigões digitados, 

serras alongadas, morros paralelos, mar de morros, morros isolados, morrotes em 

meia-laranja e outras formas. 

As características geomorfológicas aqui apresentadas dessas regiões mostram por 

si só a alta suscetibilidade a movimentos em massa para os municípios estudados. 

Acrescido a isso, o problema de habitações em áreas de riscos aliado à taxa de pobre-

za das populações atingidas aumenta ainda mais a vulnerabilidade local.

Nessas condições, o resultado da avaliação dos totais pluviométricos no período 

estudado em relação às normais climatológicas para o mesmo período auxilia na 

prevenção e tomadas de medidas emergenciais para se melhorar a resiliência dos 

municípios. Por exemplo, quando em dezembro se percebe que o período tende a 

volumes pluviométricos maiores que as normais, medidas como evacuação de áreas 

de riscos podem ser tomadas com mais segurança.
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Posto isto, primeiramente são apresentadas as normais pluviométricas (CEPA-

GRI, 2016) em que se observa que a região do litoral e a região próxima à fronteira 

norte apresentam os maiores índices pluviométricos (fig. 7a). As regiões com as 

maiores densidades populacionais coincidem parcialmente com as regiões de maior 

índice pluviométrico (fig. 7b).

Exemplo da importância de se avaliar conjuntamente a geomorfologia, a 

densidade populacional e os volumes pluviométricos é o município de São José 

dos Campos que possui a maior densidade populacional e o maior PIB (Produto 

Interno Bruto) da região, o dobro da segunda colocada. As normais climatoló-

gicas altas associadas à suscetibilidade geomorfológica e à alta densidade popu-

lacional induziram a ocorrência de movimentos em massa e afetados em todos 

os períodos estudados.

fig. 7 ‑ Região de estudo: (a) Precipitações normais, (b) Densidades populacionais 
(Fonte dos dados: CEPAGRI, 2016 e IBGE, 2016).

Fig. 7 - Area studied: (a) Normal precipitation, (b) Population density 
(Source: CEPAGRI, 2016 and IBGE, 2016).
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As precipitações normalizadas, em função das normais pluviométricas, para o 

período de 2009/2010, permitem observar que choveu mais que a normal em pra-

ticamente toda a região (fig. 8), a maior precipitação registrada foi 2810 mm no 

município de Ubatuba. 

Registram-se valores muito acima das normais na região mais próxima do lito-

ral, onde também é observado o maior número de eventos e o maior número de 

vítimas (fig.s 9 e 10). Foram documentadas duas fatalidades no município de São 

Luís do Paraitinga. Importante ressaltar que o município com maior densidade 

populacional, São José dos Campos, apresentou 350 pessoas afetadas.

O município São Luís do Paraitinga, com 9000 vítimas (marrom), foi seguido 

pelos de Guaratinguetá, Ubatuba e Aparecida (fig. 10), respectivamente com núme-

ro de vítimas 1020, 801 e 691.

fig. 8 ‑ Precipitação normalizada, período 2009-2010 (Fonte dos dados: CEPAGRI, 2016).
Fig. 8 - Standardized rainfall in the period 2009-2010 (Source: CEPAGRI, 2016).

fig. 9 ‑ Número de eventos, período 2009-2010 (Fonte dos dados: IPMet, 2016).
Fig. 9 - Number of events in the period 2009-2010 (Source: IPMet, 2016).
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No período de 2012-2013, observou-se que na região leste choveu menos que 

as normais; na região central observaram-se valores próximos à normal e valores 

maiores que o dobro da precipitação normal na região próxima ao litoral (fig. 11). 

Dentre os municípios com maior número de eventos, um localiza-se próximo à 

região com volumes acima das normais climatológicas. Outros dois municípios com 

maior número de eventos, localizam-se perto das regiões com precipitação próxima 

às normais pluviométricas (fig.s 12 e 13), porém com alta densidade demográfica.

fig. 10 ‑ Pessoas afetadas por município, período 2009-2010 (Fonte dos dados: IPMet, 2016).
Fig. 10 - Victims per municipality in the period 2009-2010 (Source: IPMet, 2016).

fig. 11 ‑ Precipitação normalizada, período 2012-2013 (Fonte dos dados: CEPAGRI, 2016).
Fig. 11 - Standardized rainfall in the period 2012-2013 (Source: CEPAGRI, 2016).
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fig. 12 ‑ Número de eventos, período 2012-2013 (Fonte dos dados: IPMet, 2016).
Fig. 12 - Number of events in the period 2012-2013 (Source: IPMet, 2016).

fig. 13 ‑ Pessoas afetadas por município, período 2012-2013 (Fonte dos dados: IPMet, 2016).
Fig. 13 - Victims per municipality in the period 2012-2013 (Source: IPMet, 2016).

No período 2014-2015, observou-se que a chuva foi inferior à normal clima-

tológica, exceto para uma pequena faixa litorânea onde se concentrou também o 

maior número de eventos (fig. 14). 

Neste período chuvoso foi registrado o maior número de eventos (12) dos três 

períodos estudados no município de São Sebastião (litoral). Estas ocorrências foram 

favorecidas pela geomorfologia e uso e ocupação desordenada do local (fig. 15). 

O número de vítimas neste período foi significativamente inferior aos outros 

períodos analisados (fig.16).



194

fig. 14 ‑ Precipitação normalizada, período 2014-2015 (Fonte dos dados: CEPAGRI, 2016).
Fig. 14 - Standardized rainfall in the period 2014-2015 (Source: CEPAGRI, 2016).

fig. 15 - Número de eventos para período 2014-2015 (Fonte dos dados: IPMet, 2016).
Fig. 15 - Number of events, in the period 2014-2015 (Source: IPMet, 2016).

fig. 16 ‑ Pessoas afetados por município, período 2014-2015 (Fonte dos dados: IPMet, 2016).
Fig. 16 - Victims per municipality in the period 2014-2015 (Source: IPMet, 2016).
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Embora a chuva tenha sofrido variação nos três períodos estudados, observa-se 

a ocorrência de eventos nos três períodos para os municípios do litoral: Ubatuba, 

Caraguatatuba e São Sebastião, favorecidos tanto pela geomorfologia local, como 

pela ocupação desordenada. 

Quando se relaciona o número de vítimas em função da densidade populacional 

dos municípios para todo o período analisado observa-se uma pequena tendência do 

aumento de eventos com a densidade populacional (fig. 17), se bem que a densidade 

populacional não é a principal responsável pela ocorrência de eventos. Não foi inclu-

ído nesta análise um evento com mais de 9000 vítimas, ocorrido em 31 de dezembro 

de 2009 em São Luiz do Paraitinga. A introdução deste evento produziria uma distor-

ção na escala uma vez que os demais eventos tem número de vítimas inferior a 1000. 

fig. 17 ‑ Número de vítimas e função da densidade populacional para todo o período 
(Fonte: IPMet, 2016 e IBGE, 2016).

Fig. 17 - Number of victims and population density for the whole period. 
(Source: IPMet, 2016 and IBGE, 2016).

Verifica-se que existem municípios com baixa densidade com ocorrências mais 

elevadas que municípios mais populosos. É importante relembrar que a densidade po-

pulacional analisada por município não é representativa dos locais onde ocorrerem os 
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eventos. O intenso e desordenado processo de urbanização provoca, ora locais extre-

mamente adensados, ora vazios populacionais, que se perdem nesta escala de análise.

A análise em escala espacial mais detalhada não foi possível uma vez que, até o 

momento, o banco de dados do IPMet não está georreferenciado.

É relevante mencionar que os registros do número de vítimas podem estar 

subestimados em função das deficiências nas notificações locais. 

Conclusão

As regiões do Vale do Paraíba e do Litoral Norte, que historicamente apresen-

tam uma alta incidência de desastres naturais, exibem comportamento diferenciado 

entre os municípios estudados. 

Para os três períodos selecionados, o comportamento da chuva (chuvas norma-

lizadas) foi diferenciado, porém a região litorânea sempre apresentou trechos com 

precipitação acima das normais climatológicas. 

O volume de precipitação acumulada em uma estação chuvosa não explica indi-

vidualmente a distribuição de ocorrências por município. Porém, o monitoramento 

do volume pluviométrico mês a mês e sua comparação com a normal climatológica 

pode ser um indicativo de tomada de medidas emergenciais em regiões de alta sus-

cetibilidade geomorfológica. 

A escala de representação de eventos, assim como a densidade demográfica, am-

bas representadas por município, não parecem ser uma escala apropriada para este 

tipo de análise. Entretanto o banco de dados não fornece a informação georeferen-

ciada específica de cada ocorrência, mas sim por município. 

O IPMet está modificando o banco de dados introduzindo esta informação nos even-

tos que estão sendo alimentados, e nas informações que já estão armazenadas no banco.

A evolução temporal estudada abrange um período de transição no Brasil na ges-

tão de desastres naturais em função das pressões dos Marcos Internacionais (Hiogo 

e Sendai) e de ocorrências significativas no país. Nesse período foram implantados o 

CEMADEN (Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais) e 

o PPDC (Plano Preventivo de Defesa Civil) para muitos municípios do estado de São 
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Paulo. Estes planos visam permitir a implantação de medidas anteriores à ocorrência 

de acidentes, para reduzir perdas de vidas e minimizar os riscos. Um dos resultados 

práticos foi a melhora significativa no monitoramento com implantação de pluviôme-

tros. No período de 2014/2015, os pluviômetros da região foram triplicados A rede 

contava com 35 pluviômetros no início do período e passou a ter  90 pluviômetros. 

Dentre os parâmetros estudados, o que apresentou maior variação foi o número de 

pessoas afetadas, destacando-se o município de São Luís do Paraitinga com 9004 pessoas 

afetadas no período de 2009/2010, onde foram registrados 9 eventos. Destaca-se que esse 

município apresenta pouca densidade demográfica com 17 hab/km2, mas é caracterizado 

por ser uma região acidentada, relevo de espigões e cursos d’águas sinuosos. O evento 

específico de 31/12/2009 envolveu não apenas escorregamentos de terra, mas também 

transbordamento de rios e córregos, mostrando a complexidade das ocorrências.

O período de setembro de 2009 a fevereiro de 2010 foi o mais crítico, visto que 

foram registrados os maiores volumes pluviométricos em todos os municípios. Este 

período esteve sob forte influência de sistemas frontais estacionários e formação de 

intensas chuvas convectivas, que mantiveram os totais acima da média climatológica.

Por último, ressalta-se a importância da incorporação de dados geomorfológicos 

e de uso e ocupação do solo; da utilização de uma escala mais detalhada para repre-

sentar a densidade demográfica e da implantação de maior número de pluviômetros 

para o enriquecimento da análise. Essa é uma meta ambiciosa mas factível e neces-

sária para um país com tantas desigualdades sociais e ambientais como o Brasil.

Bibliografia

Brollo, M. J. e Ferreira, C. J. (2016). Gestão de riscos de desastres devido a fenômenos geodinâmicos 
no estado de São Paulo: Cenário 2000-2015. Boletim do Instituto Geológico, São Paulo, n.º 67. *IS-
SN0100-431X. Disponível em: http://igeologico.sp.gov.br/files/2016/10/boletim_IG_vol_67.pdf

Câmara, G., Casanova, M. A., Hemerly, A. S., Magalhães, G. C., Medeiros, C. B. (1996). Anatomia de 
Sistemas de Informações Geográfica. Campinas, UNICAMP. 193 p.

Câmara, G. e Monteiro, A. M. U. (2004). Conceitos básicos em ciência da geoinformação. In: G. Câ-
mara et al. (Ed.) Introdução a ciência da geoinformação, São José dos Campos: INPE.
Disponível em: www.dpi.inpe.br/gilberto/livros.html. Acesso em : março de 2016.

Câmara, G. e Ribeiro, G. (2003). Arquitetura de Sistemas de Informação Geográfica. In: Introdução à 
Ciência da Computação. INPE.
Disponível em: http://www.dpi.inpe.br/gilberto/livro/introdu/cap3-arquitetura.pdf. Acesso em 17/02/2011.



198

CEPAGRI-Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura. Disponível em: 
http://www.cpa.unicamp.br/outras-informacoes/clima-dos-municipios-paulistas.html. Acesso em 
novembro de 2016.

CEPED/UFSC (2013). Centro Universitário sobre Estudos e Pesquisa sobre Desastres/Universidade 
Federal de Santa Catarina. Atlas brasileiro de desastres naturais: 1991 a 2012. Volume Brasil. Ed. 2. 
Florianópolis: CEPED/UFSC,126 p

Em-Dat. The OFDA/CRED International Disaster Database. Disponível em: http://www.em-dat.net/. 
Acesso em: Março de 2016.

Garrido, J. (1996). Integrating remote sensingand GIS by object-oriented data modelling Computers & 
Graphics. Spring, 20: (3) 395-403.

IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Disponível em: https://www. ibge.
gov.br/ estatisticas-novoportal/sociais/populacao.html. Acesso em: novembro de 2016.

IGC - INSTITUTO GEOGRÁFICO E CARTOGRÁFICO. Mapa das unidade hidrográficas de recursos 
hídricos do estado de São Paulo – UGRHI. Escala: 1:1.000.000. (2014).
Disponível em http://www.igc.sp.gov.br/produtos/ugrhi.html. Acesso em março de 2017.

IPMet - Centro de Meteorologia de Bauru. Disponível em: http://www.ipmet.unesp.br /index2 .php? 
menu_esq1=&abre=ipmet_html/defesa_civil/index.php. Acesso em: novembro de 2016.

IPT- INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. MAPA Geomorfoló-
gico do Estado de São Paulo. Escala 1:1.000.000. Volumes I e II. Publicação 1183. São Paulo Brasil.

Lourenço L. (2007). Riscos Naturais, Antrópicos e Mistos. Revista Territorium (Revista da Associação 
Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança). Vol. 14. p 109-113. ISBN:0872-8941.
Disponível em: http://impactum-journals.uc.pt/territorium/article/view/3266/2513

Pellegrina, G. J. (2015). Precipitação e movimentos de massa: contribuição à emissão de alerta nos municí-
pios de Coimbra – Portugal e Campinas (SP) – Brasil (Tese de Doutorado). Apresentada ao Instituto de 
Geociências e Ciências Exatas do Campus de Rio Claro, da Universidade Estadual Paulista Júlio de 
Mesquita Filho,  área de Climatologia. 31-36.

Pellegrina, G. J., Peixoto, A. S. P., Nunes, L. H. (2009a). Banco de dados para danos causados por 
eventos severos ocorridos no Estado de São Paulo, Brasil. Anais da V Conferência Brasileira sobre 
Estabilidade de Encostas. COBRAE. São Paulo. Brasil. 8 p.

Pellegrina, G. J., Oliveira, M. A. A., Peixoto, A. S. P. (2009b). Elaboração de um Banco de Dados para 
Eventos Severos. Revista Territorium (Revista da Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Se-
gurança), Vol. 16. ISBN:0872-8941.
Disponível em: http://impactum-journals.uc.pt/territorium/article/view/3168/2419

Sausen, T. M., Lacruz, M. S. P. (2015). Organizadoras Sensoreamento remoto para desastres. Oficia de 
Textos. São Paulo p. 288

Van Westen, C. J., Van Asch, T. W. J., Soeters. R. (2005). Landslide hazard and risk zonation; why is it 
still so difficult? Bulletin of Engineering geology and the Environment 65 (2), p.167–184.

Viera, G. S.,Peixoto, A. S. P., Kaiser, I. M. (2016) Análise da Estrutura dos Bancos de Dados de Desastres no 
Estado de São Paulo Anais. do XVIII Congresso Brasileiro de Mecânica dos Solos e Engenharia Geotécnica. 8p.

Xavier,  M. O., Barella, C. F., Corteletti, R. C., Ferreira, S., Souza, T. S. A., Tavares, V. (2017) Banco 
de Dados de Movimentos Gravitacionais de Massa do Distrito Sede da Cidade Histórica de Ouro 
Preto (MG) para uso em Trabalhos Estatísticos de Mapeamento. Anais daVII Conferência Brasileira 
sobre Estabilidade de Encostas. COBRAE.  Florianópolis-Santa Catarina-Brasil, 7 p. 

WIKIMEDIA COMMONS CONTRIBUTORS (2017) SaoPaulo Municip SaoPaulo.svg, Wikimedia 
Commons, the free media repository, disponível em:  https://commons.wikimedia.org/w/index.
php?title=File: SaoPaulo_ Municip_SaoPaulo.svg&oldid=275975884. Acesso em março de 2017. 

http://www.cpa.unicamp.br/index.html
http://lattes.cnpq.br/8766997108889543
http://lattes.cnpq.br/9230604143872948


AS ÁREAS  DE pRESERVAÇãO pERMANENTE E  A 

SUA IMpORTÂNCIA NA pREVENÇãO DO RISCO 

(gEOMORFOLÓgICO) :  ESTUDO DE CASO EM 

SANTA MARIA,  RS ,  BRASIL

pERMANENT pRESERVATION AREAS  AND THEIR 

IMpORTANCE IN ( g E O M O R p H O LO g I C A L )  RISK 

pREVENTION:  CASE STUDY IN 

SANTA MARIA,  RS ,  BRAZIL

fernanda Maria follmann
Universidade Federal de Santa Maria/bolsista Capes/PDSE (Brasil)

ORCID: 0000-0002-3877-4621     ferfollmann@yahoo.com.br

franciele da silva
Universidade Federal de Santa Maria/bolsista Capes/PDSE (Brasil)

ORCID: 0000-0003-2853-7187     francieli17@gmail.com

eliane Maria foleto 
Departamento de Geociências, Universidade Federal de Santa Maria (Brasil)

ORCID: 0000-0003-2205-7801     efoleto@gmail.com

francisco da silva costa 
Departamento de Geografia, Universidade do Minho (Portugal)

ORCID: 0000-0001-7041-7811     costafs@geografia.uminho.pt

resumo: O trabalho tem como objetivo discutir a importância das Áreas de 

Preservação Permanente (APPs) na prevenção do risco geomorfológico, 

na área de estudo da microbacia hidrográfica Chácara das Flores, em 

Santa Maria/RS/Brasil. Para isso, combinou-se o mapa de ocupação 

em área de APP com o mapa das áreas de risco geomorfológico. Como 

metodologia, se utilizou o que está disposto em E. Oliveira et al., 2004. 

DOI: https://doi.org/10.34037/978-989-54295-4-7_5_10

https://orcid.org/0000-0002-3877-4621
https://orcid.org/0000-0003-2853-7187
https://orcid.org/0000-0003-2205-7801
https://orcid.org/0000-0001-7041-7811


200

Como resultado, obteve-se 81 % das áreas de risco coincidindo com as 

áreas que estão ocupadas nas APP, demonstrando assim a necessidade da 

efetivação da legislação ambiental em relação a ocupação nestes espaços.

Palavras ‑chave: Áreas de preservação permanente, incompatibilidade legal, 

risco geomorfológico, Santa Maria.

abstract: The objective of this work is to discuss the importance of Permanent 

Preservation Areas (APPs) in the prevention of geomorphological risk. 

A case study of the Chacara das Flores hydrographic basin, in Santa 

Maria/RS/Brazil was used for this. The occupation map in an APP 

area was combined with the map of geomorphological risk areas. The 

methodology used is that described in E. Oliveira et. al., 2004. It 

was found that 81 % of the risk areas coincided with the areas that 

are occupied in the APPs, thus demonstrating the need to enforce 

environmental legislation in relation to the occupation in these spaces.

 

Keywords: Permanent preservation areas, legal incompatibility, geomorpho-

logical risk, Santa Maria.

Introdução

A intensificação dos processos de urbanização e industrialização aliados ao aumento 

populacional promovem maiores impactos no sistema natural. Essa situação se torna 

mais sensível quando vinculada diretamente às áreas urbanas onde a concentração po-

pulacional e a demanda por infraestrutura são crescentes. Na maioria dos casos, sobre-

tudo nos países em desenvolvimento como o Brasil, a expansão urbana ocorre de modo 

desordenado, sem planejamento, desencadeando conflitos ambientais e situações de de-

sequilíbrio entre o meio natural e a ocupação humana, principalmente no que tange a 

ocupação inadequada em áreas como as Áreas de Preservação Permanente (APP).
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Por estarem associadas a importantes funções ambientais como “preservar os 

recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico 

de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas” (Brasil, 

2012) as Áreas de Preservação Permanente (APPs), regulamentadas pelo Código 

Florestal, possuem uso restrito, cabendo ao Poder Público assegurar a sua manu-

tenção e segurança. No entanto, a legislação ambiental vigente sobre a restrição de 

ocupação das APPs não é respeitada na sua totalidade, o uso restrito dessas áreas 

acaba sendo negligenciado pela população, a qual se utiliza de áreas demasiadamen-

te próximas de rios, nascentes e encostas para fins de moradia, configurando assim, 

um cenário de incompatibilidade com a legislação, cenário esse definido como de 

Incompatibilidade Legal.

As áreas de preservação permanente (APP) são espaços especialmente protegi-

dos, tratados como instrumento legal pela Política Nacional do Meio Ambiente na 

promoção da sustentabilidade ambiental. A preservação dessas áreas é fundamental 

para a conservação do equilíbrio ecológico dos cursos d’água e para a manutenção 

da quantidade e qualidade dos recursos hídricos.

De acordo com o Código Florestal Brasileiro (Brasil, 2012) considera-se Área 

de Preservação Permanente, área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, 

com a função ambiental de “preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade 

geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e 

assegurar o bem-estar das populações humanas”. Assim, a lei considera as APPs, em 

relação as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e intermitente, 

excluídos os efêmeros; as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes 

e as encostas ou partes destas com declividade superior a 45°, equivalente a 100 % 

(cem por cento) na linha de maior declive.

Nesta perspectiva, as APPs são áreas protegidas que exercem fundamental im-

portância na manutenção da vegetação, as quais exercem funções ambientais de 

relevada importância, pois mantêm o sistema em harmonia, a partir do qual assegu-

ram o bem-estar das populações.

As APPs, desse modo, desempenham diversos serviços ambientais, diretos ou 

indiretos. Integram processos como “a fotossíntese, a ciclagem das águas, a conser-

vação dos solos, a polinização, o controle de pragas, a competição entre organismos e a 
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predação” (N. Bensusan, 2008, p. 25) e, agrega-se a estes, a prevenção ao risco, pois, 

ao manterem a estabilidade do ambiente, minimizam o risco ambiental. 

Em relação ao risco, R. Julião et al. (2009) definem como a probabilidade de 

ocorrência de um processo e a respectiva estimativa das suas consequências sobre 

pessoas, bens ou ambiente, expressas em danos corporais e/ou prejuízos materiais e 

funcionais, diretos ou indiretos. C. Egler (1996) e C. Amaral (1998) consideram a 

classe maior do conceito de risco sendo representada pelo risco ambiental. 

C. Egler (1996) associa assim, o risco natural ao comportamento dos sistemas 

naturais. Associação entre os eventos que ocorrem naturalmente, e que devido à 

ocupação inadequada de certos espaços acarreta em riscos a população. O autor 

considera o grau de estabilidade e de instabilidade expresso em determinada área a 

eventos como inundações, movimentos de massa e aceleração de processos erosivos, 

eventos estes que foram analisados na área da microbacia hidrográfica Chácara das 

Flores. Tornando, deste modo, a denominação de risco natural a que mais se adéqua 

a abordagem do trabalho.  Associado a essa situação de desequilíbrios e conflitos 

ambientais está, na maioria dos casos, parte da sociedade que não dispõem de meios 

suficientes para obter um lugar seguro para sobreviver na cidade, deste modo, vê-se 

obrigada a residir em áreas como as de Preservação Permanente e/ou áreas natural-

mente frágeis, como planícies de inundação, áreas deprimidas e vertentes íngremes, 

acarretando em possíveis situações de risco para a população.

Perante a importância das Áreas de Preservação Permanente, tem-se como ob-

jetivo desta pesquisa analisar as funções ambientais das APPs, dentre estas, a de 

prevenção ao risco geomorfológico na microbacia hidrográfica Chácara das Flores, 

em Santa Maria/RS/Brasil.

Para tanto, é apresentado o estudo de caso da microbacia hidrográfica Chácara 

das Flores (fig. 1) situada nos bairros Chácara das Flores e Nossa Senhora do Perpétuo 

Socorro, em Santa Maria/RS. A escolha da área foi motivada pela importância que 

as APPs de drenagem e de encostas possuem nessa bacia, pois um estudo feito por E. 

Oliveira (2004) identificou dentro da bacia hidrográfica do Arroio Cadena a área da 

microbacia Chácara das Flores como uma área de médio e alto grau de risco geomor-

fológico, considerando como risco a dinâmica das vertentes - erosão e os movimentos 

de massa – e a dinâmica fluvial – processos de erosão das margens e de inundação. 
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fig. 1 ‑ Localização da Microbacia Hidrográfica Chácara das Flores em relação à Bacia 
Hidrográfica do Arroio Cadena.

Fig. 1 - Location of the Chácara das Flores watershed in relation to the Arroio Cadena  
river basin.

Apesar disso, essas áreas nem sempre são preservadas, o que ocorre muitas vezes 

é o desmatamento destes locais para seu uso na agricultura, pecuária e uso urbano. 

Isso gera uma série de consequências, pois a cobertura natural dessas áreas iria ate-

nuar o efeito erosivo, de lixiviação dos solos e, principalmente na regularização do 

fluxo hídrico (T. Costa et al., 1996).

O desmatamento das APPs, conhecidas também como matas ciliares, resulta na 

intensificação do assoreamento dos rios. Isso porque sem ela a erosão das margens 

leva sedimentos para dentro do rio, podendo inclusive mudar o curso do corpo 

d’água. Além disso, o processo de erosão se torna acentuado com a ocorrência de 

enchentes nas épocas de chuva. Dessa forma, as APPs têm um papel fundamental 

para impedir a erosão e assoreamento dos rios e garantir a manutenção das condi-

ções básicas dos solos e das águas.

Além disso, as matas ciliares funcionam também como filtros, retendo defen-

sivos agrícolas, poluentes e sedimentos que seriam transportados para os cursos 

d›água, afetando diretamente a quantidade e a qualidade da água e consequente-

mente a fauna aquática e a população humana (D. Quintas; R. Stolf; J. Casagrande, 
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2007). São importantes também como corredores ecológicos, ligando fragmentos 

florestais e, portanto, facilitando o deslocamento da fauna e o fluxo gênico entre as 

populações de espécies animais e vegetais. Logo, a composição da vegetação ciliar 

exerce influência direta sobre os efeitos por ela proporcionados. Quanto maior a 

diversificação maior será a contribuição ao meio ambiente. 

A conversão de áreas de floresta, cujos usos são limitados, em campo, agri-

cultura, uso social e demais atividades antrópicas é um fenômeno que coloca em 

risco as funções ambientais das áreas com limitações de uso, portanto caracteri-

zam pontos de conflito.  Estas áreas caracterizadas como conflito de uso do solo 

estão “entre as maiores responsáveis pelas erosões, assoreamentos de rios, de barragens 

e de açudes, enchentes e efeitos das secas” (J. Rocha, 1997, p. 72), configurando-se 

assim, os riscos naturais. 

Nesse contexto, destaca-se a área de estudo desta pesquisa, que se caracteriza 

por uma biodiversidade associada ao contato de duas unidades geomorfológicas 

(Depressão periférica Sul-Riograndense e Planalto Meridional brasileiro) e por ser 

uma área de nascentes de água. Esta biodiversidade caracteriza-se por pertencer ao 

Bioma Mata Atlântica, floresta que proporciona distintos serviços ecossistêmicos à 

sociedade de Santa Maria e demais seres vivos.

Um dos serviços ecossistêmicos proporcionados se refere a manutenção do fluxo 

hídrico, pois possibilita a infiltração da água, diminuindo o escoamento superficial, 

as inundações e, com isso o risco associado. Para tanto, a vegetação de Mata Atlânti-

ca existente nas Áreas de Preservação Permanente (APPs), contribuem efetivamente 

na minimização dos processos que geram o risco geomorfológico, pois realizam os 

processos mencionados em prol da manutenção dos serviços ambientais. 

Com a manutenção dessas condições básicas, mantem-se também o risco am-

biental minimizado, pois os sistemas ambientais se encontram na sua organização 

natural. No entanto, as ocupações das margens dos rios, caracterizadas no Brasil 

como APPs, alteram-se com a alteração dos usos do solo e inserção de áreas im-

permeáveis, gerando áreas de risco. Em Santa Maria, nomeadamente na área de 

estudo, verifica-se a ocupação de áreas associas ao risco, as mesmas, em grande se 

encontram também em Áreas de Preservação Permanente, intensificando o risco 

para a população.
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As alterações no uso do solo nas encostas influenciam os processos erosivos que 

podem promover a alteração da dinâmica fluvial como, por exemplo, o desmatamento 

ou o crescimento de área urbana nas encostas, que reduz a capacidade de infiltração e 

aumenta o escoamento superficial, promovendo a erosão hídrica das encostas e forne-

cendo maior volume de sedimentos para a calha fluvial, o que resulta no assoreamento 

do leito e aumento da área inundada em períodos de precipitação (S. Cunha e A. 

Guerra, 1996). Desse modo, os processos de dinâmica superficial do relevo, quando 

se desenvolvem em ambientes onde a ação humana se encontra presente, podem oca-

sionar grandes perdas econômicas como também vitimar as populações envolvidas. 

Perante os possíveis cenários de riscos geomorfológicos e o contexto de conflitos 

ambientais descritos nas Áreas de Preservação Permanente, tem-se como objetivo 

desta pesquisa mapear e analisar as áreas de risco geomorfológico situadas em Áreas 

de Preservação Permanente da microbacia hidrográfica Chácara das Flores, Santa 

Maria/RS/Brasil, partindo da hipótese de que, se o Código Florestal fosse realmente 

efetivado, através de fiscalização e políticas públicas de controle dessas áreas, situa-

ções de riscos à população poderiam ser evitadas e/ou mitigadas.

Metodologia

Para que o objetivo de mapear e analisar as áreas de risco geomorfológico situ-

adas em Áreas de Preservação Permanente da microbacia hidrográfica Chácara das 

Flores fosse contemplado, o desenvolvimento de mapeamentos prévios foi necessá-

rio. Assim, para a elaboração do mapa de ocupação em APP foram combinados o 

mapa das Áreas de Preservação Permanente com o mapa de ocupação do solo da 

microbacia hidrográfica Chácara das Flores. 

As APPs consideradas foram aquelas determinadas no Código Florestal, Lei n.º 

12.651/2012:

•	 -30 metros para os cursos d’água de menos de 10 metros de largura;

•	 Raio mínimo de 50 metros no entorno de nascentes e olhos d’água perenes;

•	 Encostas ou partes destas com declive superior a 45°, equivalente a 100 % 

na linha de maior declive.
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Para a identificação das áreas de risco geomorfológico foi realizada uma com-

binação dos mapas de susceptibilidade natural, padrão função urbana e eventos/

acidentes, como sugere C. Egler (1996).

As áreas naturalmente susceptíveis a risco foram estabelecidas consideran-

do a rede de drenagem, o substrato geológico e as declividades da microbacia. 

Deste modo, são consideradas susceptíveis as áreas ocupadas que, segundo C. 

Egler (1996):

•	 Tenham declividade inferior a 2 % e se localizem nas margens dos cursos 

d’água; 

•	 Apresentam declividades superiores a 12 %, onde os processos erosivos das 

vertentes são mais acentuados; 

•	 Depósitos fluviais juntos a rede de drenagem, determinados como geotec-

nicamente instáveis (Maciel Filho, 1990); 

•	 Áreas onde foram evidenciados processos de dinâmica superficial em estágio 

intensificado pelas atividades antrópicas. Essas áreas foram identificadas em 

campo, coletadas as coordenadas geográficas de cada local, e marcados os 

pontos no mapa de susceptibilidade natural. 

Para a confecção do mapa do padrão função urbana foram consideradas, como 

propõem E. Oliveira et al. (2004), as características construtivas/estruturais das 

moradias (padrão construtivo alto/médio/baixo), as condições de infraestrutura 

básica oferecidas à população residente no local, bem como a forma de ocupação 

do espaço (organizada/desorganizada). Portanto, o padrão urbano de determinada 

área expressa à vulnerabilidade do sistema social que em face de deflagração de um 

evento, pode vir a causar perdas econômicas e até mesmo humanas. A partir destes 

levantamentos pode-se estabelecer o padrão função urbana dividindo-se em Alto, 

Médio e Baixo padrão. Para a hierarquização foram atribuídos valores de 0 e 1, con-

forme citam E. Oliveira et al. (2004), para os parâmetros considerados de acordo 

com sua ocorrência, como pode ser observado no Quadro I.

A partir da soma atribuída às características que apresentam os locais pode-se 

estabelecer o padrão urbano, dividindo-se a área em: Alto Padrão Função Urbana 

(valor máximo 6 na soma total dos atributos); Médio (soma igual a 3, 4 e 5) e Baixo 

Padrão Função Urbana (soma igual a 0, 1 e 2).
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Já o registro de acidente é utilizado na hierarquização do risco como um fator 

agravante da situação de risco já instalada. A coleta de dados foi obtida através 

dos órgãos públicos responsáveis, Defesa Civil e Corpo de Bombeiros, pesquisa em 

acervos de jornais, além da entrevista com os moradores das áreas de risco, onde se 

identificaram os eventos/acidentes relacionados aos processos de risco à inundação, 

movimentos de massa e erosão das margens.

O grau de risco é o produto do cruzamento entre a susceptibilidade natural, o padrão 

função urbana e a ocorrência de algum evento/acidente na área, conforme o Quadro II.

variável característica valor

Malha Viária
Pavimentada 1

Não Pavimentada 0

Esgoto
Canalizado 1

Direto no Ambiente 0

Rede Pluvial
Apresenta 1

Não Apresenta 0

Padrão Construtivo
Alto/Médio 1

Baixo 0

Ocupação
Organizada 1

Desordenada 0

Obras de Contenção
Apresenta 1

Não Apresenta 0

QUADRO I - Parâmetros utilizados para a definição do Padrão Função Urbana.
tABLE i ‑ Parameters used to define the urban function pattern.

Fonte/Source: E. Oliveira et. al., 2004.

Padrão urbano Alto Médio Baixo

susceptibilidade natural Risco Baixo Risco Moderado Risco Alto

ocorrência de eventos/acidentes Risco Moderado Risco Alto Risco Iminente

QUADRO ii ‑ Cruzamento das variáveis e respectivos graus de risco.
Table II - Intersection of variables and respective degrees of risk.
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Desta forma foi possível estabelecer quatro graus para as áreas de risco:

•	 “Risco IV (cinza): Quando a área ocupada com Alto Padrão apresenta suscep-

tibilidade natural e não tem registro de ocorrência de eventos, constitui-se em 

uma área de grau IV, considerada de baixo risco;

•	 Risco III (amarelo): Ocorre quando a área apresenta-se com susceptibilidade 

natural e está ocupada com moradias de Médio Padrão Urbano sem ocorrên-

cia de eventos. Ou se a área susceptível estiver ocupada por moradias de Alto 

Padrão Urbano com registro de ocorrências. Assim, constituem as áreas de risco 

moderado de grau III;

•	 Rico II (laranja): Quando a área susceptível apresentar predomínio de ocu-

pação de Médio Padrão Urbano com registro de eventos, ou de Baixo Padrão 

Urbano sem registro de evento, constitui-se em áreas de alto risco de grau II;

•	 Risco I (vermelho): Quando a área ocupada com moradias de Baixo Padrão 

Urbano apresentar susceptibilidade natural e ocorrência de eventos é considera-

da de risco iminente, recebendo grau I, onde a intervenção dos órgãos públicos 

responsáveis deve ser de curto prazo” (E. Oliveira et al., 2004).

De posse dessa hierarquização foi elaborado o mapa das áreas de risco geomor-

fológico, espacializando, assim, os diferentes graus de risco atribuídos à área da 

microbacia hidrográfica Chácara das Flores. Na fig. 2 pode-se observar, de forma 

completa, a combinação de mapas que possibilitaram o resultado final da pesquisa:

A partir dos mapeamentos foi possível realizar a discussão sobre a importância das 

APPs em relação à proteção ao risco às populações. Isso porque muitas áreas de risco 

têm como característica a ocupação urbana, potencializando o risco já pré-existente. 

As APPs são áreas de proteção devido aos serviços ambientais que as suas ca-

racterísticas proporcionam, sendo um destes a minimização do risco às populações. 

Verificou-se, desse modo, a necessidade de efetivação da legislação ambiental na Mi-

crobacia Chácara das Flores, pois a ocupação urbana existente nestas áreas, além de 

incompatível em termos legais é, também um fator intensificador do risco ambiental.

Exemplo dessa afirmação pode ser observado nas catástrofes que atingiram a 

região serrana do Rio de Janeiro/Brasil, em 2011, e a região do Vale do Itajaí, em 

Santa Catarina/Brasil, no ano de 2008.  Os dois eventos contabilizaram centenas 

de vítimas fatais, além de prejuízos econômicos decorrentes ou potencializados pela 
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ocupação em Áreas de Preservação Permanente com fins agrícolas, com a presença 

de edificações ou obras de infraestrutura, como estradas. 

Resultados e discussões

Com base no que foi observado nos trabalhos de campo, fica evidente no de-

correr da microbacia, um cenário de incompatibilidade com a legislação ambiental. 

Podem-se perceber ao longo da área, intervenções na rede de drenagem, como a 

proteção das margens com pedras soltas e pneus, além da canalização em alguns 

pontos e barramentos no decorrer do canal principal. Na área da microbacia fica 

evidente, ainda, o descaso com os resíduos sólidos, que têm como destino final os 

canais de drenagem. 

Quanto às Áreas de Preservação Permanente ocupadas com uso do solo urbano, 

identificou-se um total de 73,27 % da área total das APPs ocupadas irregularmente 

(fig. 3). Destacando-se, principalmente, a ocupação urbana em áreas de margens da 

rede de drenagem.

fig. 2 ‑ Organização estrutural dos mapeamentos e análise das informações.
Fig. 2 - Structural organization of mapping and information analysis).
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fig. 3 ‑ Ocupação urbana em área de APP.
Fig. 3 - Urban occupation in APP area.

Em vista das declividades acentuadas, as quais dificultam a instalação de mora-

dias, as APPs das nascentes e encostas estão em melhores condições de conservação, 

embora a expansão urbana já avance em direção a essas áreas. Algumas nascentes já 

se encontram degradadas em alguns pontos, mas ainda prevalece a legislação. 

Quanto à identificação das áreas de risco geomorfológico na microbacia hidrográfica 

Chácara das Flores, pode-se concluir que predominam as áreas condicionadas à dinâmi-

ca fluvial (Dfluv) e em menor proporção à dinâmica das vertentes (Dve e Dvm) (fig. 4).

Na área da microbacia, as áreas de risco associadas aos processos erosivos estão locali-

zadas em setores onde a declividade é maior, na porção norte e leste da microbacia. Essas 

áreas apresentam um bom suporte de infraestrutura, tanto pública quanto das residências, 

viabilizando assim uma maior segurança no local. Todavia, o alto padrão urbano não ex-

clui o risco, apenas o torna menos possível. Nessas áreas não foram identificados registros 

de acidentes, todavia a susceptibilidade ocorre, caracterizando áreas de grau de risco IV.
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Já os movimentos de massa são processos evidenciados com menor amplitude 

dentro da área da microbacia, ficando restritos às áreas com maior declividade e, 

ainda, sem adensamentos populacionais.

As áreas de risco associadas à dinâmica fluvial, em sua maioria, localizam-se na 

confluência dos canais que formam a microbacia (fot. 1). São comuns os eventos 

que causam inundações nesses locais, atingindo as residências demasiado próximas 

às confluências e, estas por apresentarem um baixo padrão urbano, assim como 

localizarem-se em área susceptível e onde já foram registrados eventos/acidentes, 

fazem com que estas áreas possuam risco iminente face aos processos da dinâmica 

fluvial, notadamente às inundações.

Os outros pontos de risco identificados referentes à dinâmica fluvial estão asso-

ciados à baixa capacidade de drenagem dos depósitos aluviais que formam as áreas de 

margem dos canais, além destas circunstâncias de risco, tem-se um forte processo de 

erosão, o que já acarretou a destruição de residências localizadas nessas áreas, segundo 

relato do Corpo de Bombeiros. Essas áreas também foram classificadas como sendo 

fig. 4 ‑ Áreas de risco geomorfológico na microbacia Chácara das Flores.
Fig. 4 - Geomorphological risk areas in the Chácara das Flores watershed.
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de risco iminente face aos processos geomorfológicos evidenciados no local, pois se 

tem uma classe de baixo padrão urbano associado às características naturais propícias 

a desencadear circunstâncias de risco, além do registro de eventos/acidentes.

fot. 1 ‑ Área de risco geomorfológico sujeita a inundação na confluência de dois canais da 
microbacia hidrográfica.

Photo 1 - Geomorphological risk area subject to flooding at the confluence of two channels 
of the watershed

Ainda é possível identificar alterações na rede de drenagem, como canalização 

de nascentes, impermeabilização do leito e margens dos canais de drenagem. Outro 

agravante dos processos de dinâmica fluvial a destacar são as ruas e travessas não 

pavimentadas que, na maioria das vezes, terminam junto ao canal principal, cola-

borando com o deposito de sedimentos na rede de drenagem.

Através do mapeamento das áreas de risco geomorfológico na microbacia, pode-se 

quantificar que 18 % da área total da microbacia estão em situação de risco. A espa-

cialização desses locais é dispersa e com predomínio de áreas com risco a processos 

de dinâmica fluvial.
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Analisando os resultados obtidos por meio dos mapeamentos da ocupação ur-

bana em APP e das áreas consideradas de risco geomorfológico na microbacia de 

estudo, pode-se afirmar que as de ocupação urbana são, de fato, coincidentes com 

as áreas de risco geomorfológico. Isso porque, dos 18 % das áreas de risco identi-

ficadas, 13 % encontram-se situadas em Áreas de Preservação Permanente (fig. 5). 

Como se pode observar, as duas condicionantes se sobrepõem em maior pro-

porção ao longo das áreas de margens. As áreas de nascentes e as encostas com 

declividades superiores a 45° não apresentam valores expressivos, pois são áreas 

que ainda passam por um processo de expansão urbana, não havendo a presença 

de muitas edificações. O que faz da área motivo de alerta, uma vez que a tendên-

cia é que se repita o cenário das áreas mais rebaixadas se ocorrer a intensificação 

da urbanização.

Com os resultados do estudo de caso da microbacia hidrográfica Chácara das 

Flores é possível afirmar que a necessidade de efetivação da legislação brasileira 

sobre proteção das APPs é necessária, não somente para proteger a biodiversidade e 

qualidade dos recursos hídricos, mas também proteger as populações em relação ao 

fig. 5 ‑ Associação das áreas de ocupação urbana com as áreas de risco.
Fig. 5 - Association of urban occupation areas with risk areas.
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aumento do risco. Desse modo, os serviços ambientais prestados pela manutenção 

das Áreas de Preservação Permanente, de acordo com o disposto nas leis ambientais 

vão além do contributo ambiental, mas também social.

Conclusão

Através do estudo de caso da microbacia hidrográfica Chácara das Flores pode-

-se considerar alguns fatores que condicionam esse cenário: as áreas de ocupação em 

APP podem ser consideradas um espaço de transição entre o técnico, o político e o 

educacional. O fato das Áreas de Preservação Permanente apresentarem ocupação, 

de algum modo, consolida o estudo técnico, que atribui riscos a essas áreas, mas 

também configura uma deficiência na fiscalização, atribuída ao poder público, e, 

muitas vezes, uma falta de conhecimento da população, oriundo da ausência de 

uma educação ambiental adequada no conjunto da sociedade.

Ainda é possível concluir que existe a necessidade de adequação da atual legis-

lação protetora, sobretudo com uma fiscalização eficaz e com políticas públicas de 

controle e realocação de populações que habitam as APPs, principalmente naquelas 

áreas que o risco se apresenta de forma mais intensa.

Destaca-se, ainda, que medidas preventivas, de controle ou de mitigação de 

eventos de riscos são menos onerosas e mais eficientes na prevenção de tragédias. 

Embora inevitáveis esses eventos são previsíveis. Nesse contexto, a maior conscien-

tização e responsabilidade da população e dos poderes públicos se mostram como 

medida de adaptação inadiável.
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resumo: Esta pesquisa analisa os riscos ambientais decorrentes da exploração 

mineral no Maciço do Espinhaço-BA. Analisa também as alterações 

socioambientais decorrentes da implantação da mina. Percebe-se que 

com o início das atividades de mineração o território que margeia 

a área da exploração mineral sofre transformações socioespaciais e 

ambientais, bem como alterações na disponibilidade de recursos 

hídricos aos habitantes da área.
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abstract: This research studies the environmental risks arising from mineral 

exploitation in the Maciço do Espinhaço-BA. It also analyses the 
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territory that borders the mineral exploitation area underwent socio-

-spatial and environmental changes, as well as changes in the water 

resources available to the inhabitants of the area. 

 

Keywords: Environmental risk, environmental damage, iron ore mining.

Introdução 

A extração mineral não é novidade no Brasil. Desde o período colonial existem 

registros de mineração nas terras que hoje compõe o território brasileiro. De acordo 

com o Departamento Nacional de Produção Mineral-DNPM (2015), o setor 

mineral responde por 4 % do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, com mais de 

8.000 mil empresas mineradoras registradas no DNPM. O ferro é um dos minerais 

mais extraídos no país e representa 82 % do total de minérios exportados. 

Contudo, apesar da importância econômica da atividade, a extração mineral do 

ferro no Brasil também representa uma das atividades que oferece mais riscos, tanto 

para os trabalhadores das minas quanto para a população que habita as regiões e 

cidades próximas às minas de ferro. Os riscos da mineração na área da Mina Pedra 

de Ferro estão relacionados aos problemas oriundos da mineração que segundo 

Remacre (2011), podem ser englobados em quatro categorias: poluição da água, 

poluição do ar, poluição sonora, e subsidência do terreno. Em geral, a mineração 

provoca um conjunto de efeitos não desejados que podem ser denominados de 

externalidades e essas externalidades consubstanciam em riscos potenciais à 

sociedade diretamente envolvida nas diversas etapas da produção mineral. 

Algumas dessas externalidades segundo Remacre (2011) são: alterações ambientais, 

conflitos de uso do solo, depreciação de imóveis circunvizinhos, geração de áreas 

degradadas e transtornos ao tráfego urbano. Estas externalidades geram conflitos 

com a comunidade, que normalmente têm origem quando da implantação do 

empreendimento, pois o empreendedor não se informa sobre as expectativas, anseios 

e preocupações da comunidade que vive nas proximidades da empresa de mineração.
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Todas essas externalidades são relatadas pelas entidades não governamentais, 

Ministério Público Estadual e moradores entrevistados na pesquisa de campo para 

detectar os riscos e danos ambientais decorrentes da exploração mineral, já que o 

estudo que originou essa publicação trata das implicações socioambientais que a 

mineração de ferro promoveu e ainda promove no território do Município de Caetité.

Segundo tais representantes, nas diversas etapas da implantação do projeto 

Mina Pedra de Ferro os conflitos foram marcantes e ainda estão em ocorrência no 

atual estágio da exploração de ferro, principalmente quanto à implantação da lagoa 

de rejeito de minério que teve a licença de instalação autorizada, mas foi embargada 

pelo Ministério Público Estadual, por atingir área de preservação permanente no 

entorno de nascentes que drenam para a bacia do rio São Francisco. 

A exploração de ferro na Mina Pedra de Ferro, localizada no Maciço do 

Espinhaço, no Estado da Bahia-Brasil, está rodeada por comunidades rurais de 

diversos tamanhos. Tais comunidades já estão sendo afetados diretamente por 

alterações na qualidade do ar e nos níveis de ruído, danos a pinturas rupestres, 

diminuição dos elementos relevantes do patrimônio natural e cultural, além da 

diminuição do volume de água das nascentes que abastecem tais comunidades. 

A área onde está a estrutura produtiva do minério de ferro, bem como a cava 

da mina, a escombreira, construção dos diques de contenção de sedimentos, planta 

de beneficiamento do minério, barragem de lamas, estruturas de apoio operacional, 

vias de acesso internas, fabrica de explosivos e alojamento apresenta fragilidade do 

ponto de vista ambiental. Conforme o Código Florestal de 2012, o Maciço do 

Espinhaço em Caetité-BA, é considerado Área de Preservação Permanente-APP, 

por enquadrar em  vários parâmetros da lei um deles é: área protegida, coberta 

por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a 

paisagem, a estabilidade geológica; por possuir mais de uma centena de nascentes 

todas próximas uma da outra, por conformar topo de montanha com relevo 

fortemente ondulado. Isto determina que não devesse ter sido concedida a licença 

de instalação de todo esse parque produtivo, já que o grau de fragilidade ambiental 

é alto em toda a cadeia montanhosa do Maciço do Espinhaço. 

Essa fragilidade é definida tanto pelo relevo fortemente ondulado e escarpado; 

pela presença de mananciais e nascentes; pela presença de vegetação endêmica que só 
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existe no topo do Maciço do Espinhaço, pelo perfil de solos tipo neossolo e argissolo 

que são instáveis e rochosos. Além da forte presença de falhas geológicas, com  

encostas e vales que possuem pinturas rupestres. Todo esse complexo geoambiental 

forma uma espécie de berçário para diversas espécies do mundo animal e vegetal. 

A exploração do minério de ferro e toda a cadeia produtiva do setor mineral, 

que trabalha com recurso natural não renovável, podem acarretar danos sensíveis 

e duradouros ao meio ambiente e à sociedade. É esse enfoque que norteia este 

trabalho. Pretende-se com esta pesquisa apresentar as alterações socioambientais e, 

principalmente, os riscos e danos aos recursos hídricos nas comunidades diretamente 

atingidas pela mina Pedra de Ferro.

 Também tem-se uma avaliação socioambiental e dos riscos da exploração 

mineral, que apesar de estar em uma fase inicial, (de implantação do parque 

produtivo, escavação da cava da mina e produção de minério de ferro em fase 

experimental), já acarreta uma serie de danos na área da mineração.

Assim pretende-se aqui entender os riscos advindos da dinâmica de uso e 

ocupação da terra e como tais usos interferem na qualidade de vida dos moradores 

locais. Segundo o Conselho Estadual de Meio Ambiente- CEPRAM (2009), o 

conjunto de riscos advindos da mineração são os riscos individuais que ocorrem 

na produção propriamente dita, os riscos sociais que abrange toda a comunidade 

envolvida direta e indiretamente na extração produção e beneficiamento do minério 

de ferro e o risco ambiental que pode ser moderado, critico ou catastrófico a 

depender do raio de abrangência do fenômeno espacialmente falando.

Assim, foram pensados para a análise, os riscos e vulnerabilidades sociais e os riscos 

e danos ambientais produzidos pela implantação do parque produtivo da mina.  Além 

disso, busca-se verificar os indicadores das implicações ambientais da região de estudo. 

Nesse sentido, analisa-se aqui o uso e ocupação das terras no entorno da Mina 

Pedra de Ferro no município de Caetité-BA e demais municípios circunvizinhos, 

levando em consideração o processo de expropriação de terras realizado pelas 

diversas empresas de cunho mineralógico que se instalam no Maciço do Espinhaço.  

Além da expropriação das terras, existe uma serie de danos ambientais e que 

correspondem aos riscos aos quais os habitantes que residem nas comunidades do 

entorno estão diretamente expostos.
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Destacam-se as alterações na disponibilidade das águas nas bacias e microbacias 

do entorno da mina. Segundo os órgãos de fiscalização ambiental e segundo relato 

de moradores entrevistados (2015) já houve o rebaixamento do lençol freático 

que diminuiu a vazão da água e aumentou a profundidade dos poços tubulares 

utilizados no abastecimento das comunidades do entorno da mina. Em outros 

pontos já explorados para a implantação do parque produtivo (cava da mina, 

depósito de rejeitos I e II usina de beneficiamento e lavagem do minério) verifica-se 

o soterramento de várias nascentes e mananciais pela retirada da camada superficial 

do solo e supressão da vegetação natural da área para a implantação da mina, assim 

como os danos e impactos socioambientais iniciais causados pela implantação da 

Mina Pedra de Ferro no município de Caetité. 

Os procedimentos metodológicos utilizados para a obtenção dos resultados da 

pesquisa apresentados aqui, foram: a pesquisa de campo no ano de 2015 e 2016 

com a realização de observação direta em campo, com o levantamento dos aspectos 

produtivos e das alterações da paisagem por meio de fotografias e imagens seguida 

por entrevistas com moradores, associações locais e nacionais, seguido entrevistas e 

questionários aplicados junto aos órgãos ambientais municipais e estaduais, ministério 

público. Também foram realizados diversos levantamentos de dados junto aos órgãos 

públicos e sites especializados na questão mineralógica e socioambiental. Foram 

realizados levantamentos cadastrais para o mapeamento temático e sistemático do 

qual originou uma sequencia de mapas utilizados no estudo apresentado aqui. 

A atividade mineradora e o meio ambiente

A partir do momento que a sociedade passou a ser regida por modelos de 

produção e desenvolvimento econômico, começou a priorizar a maximização 

econômica em detrimento à conservação ambiental. Nessa linha de pensamento, 

Casseti, discorre que:

“A história do homem tem demonstrado a procura permanente de sua 

harmonia com a natureza, o que não exime a degradação ambiental de 
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ser considerada também histórica: inicia com a agricultura predatória 

na África (6.000 AC), continua com a quebra do equilíbrio natural 

decorrente da substituição da população nômade pela sedentária, como 

nas estepes da Ucrânia e América e intensifica-se com a implantação do 

sistema capitalista” (Casseti, 1995, p. 20).

Toda ação humana no espaço causa algum impacto em diferentes níveis, gerando 

alterações com graus diversos de agressão, levando às vezes as condições ambientais 

a processos até mesmo irreversíveis (Ross, 2005). Nessa perspectiva, como reforça 

Casseti (1995, p. 20) “a forma de apropriação e transformação da natureza responde 

pela existência dos problemas ambientais, cuja origem encontra-se determinada pelas 

próprias relações sociais”. 

Orellana (1985, p.126) ressalta que as relações sociais estão intrinsecamente 

ligadas às questões ambientais em um processo que denomina o meio ambiente 

como sendo o “resultado de interações e funcionamento entre os elementos sociais e 

naturais. [...] Que compatibiliza o desenvolvimento da economia humana com as 

restrições impostas pela natureza”.

Nessa perspectiva de análise Reigota destaca que: 

“Meio ambiente é um lugar determinado ou percebido, onde os ele-

mentos naturais ou sociais estão em relações dinâmicas e em interação. 

Essas relações implicam processos de criação cultural e tecnológica e pro-

cessos históricos e sociais da transformação do meio natural e construído” 

(Reigota, 1997, p.14).

Sobre isso, Guerasimov (1983, citado por Casseti, 1995, p. 43) constata 

que “a rigor, a Geografia tem estudado sempre o meio ambiente, tomado em seu 

conjunto como um sistema em que estão incluídos os componentes naturais e sociais 

(tecnológicos)”. Nesse caso, ao se tratar das questões ambientais, a geografia nos 

permite a aproximação do homem com a natureza, rompendo a visão dicotômica 

na compreensão da interdependência homem-natureza, assim como nos permite 

compreender a capacidade do homem de transformar a natureza e a si próprio. 
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Nessa perspectiva de análise acerca da relação homem com o meio ambiente e 

os problemas ambientais, desencadeados em função das atividades desenvolvidas 

sobre a natureza ao longo dos tempos, ressalta-se o papel do estudo de impacto 

sobre o meio natural, que para Sanchez (2013) o impacto ambiental refere-se às 

alterações ambientais resultantes da ação humana sobre a natureza, especialmente 

aquelas alterações resultantes da implantação de projetos de exploração de recursos 

naturais incluindo ai neste caso os projetos de exploração mineral com maior ênfase 

na alteração da paisagem. Já Bertrand (1978, citado por Hunka, 2006) afirma que 

“para cada ambiente existe uma atividade adequada, que pode ser tolerante e menos 

impactante, devendo ser prognosticado através do conhecimento profundo das relações 

que se processam nos sistemas ambientais”.

O meio ambiente encontra-se hoje sobrecarregado pelas atividades antrópicas, 

as quais o encaminham para o risco de exaustão de muitos dos seus recursos pelo 

uso continuo em muitos casos aplica-se a teoria do valor de uso pelo valor de troca  

ou seja, quanto mais escasso for o bem natural mais elevado se torna o seu valor 

e , em determinadas situações, não conseguem recuperar por si só, exigindo ações 

de recuperação e regeneração das áreas degradadas para o reequibrio ambiental 

De um modo geral, pode-se notar que há um confronto ideológico muito intenso 

entre desenvolver-se economicamente ou conservar a natureza. Este embate, 

portanto, tem sido bastante evidenciado nas principais conferências ambientais, 

ainda que seja de forma incipiente. Mas o fato é que, pelo menos no âmbito 

das discussões, tem existido uma análise mais cristalizada acerca dos problemas 

ambientais, demonstrando através das evidentes preocupações, a busca pelas 

soluções necessárias.

Nessa interação do homem com o meio ambiente, destaca-se a apropriação 

da natureza de maneira exacerbada e exploratória. Ao se apoderar dos minérios 

dispostos na natureza o homem constrói e reconstrói a paisagem em que esses 

recursos estão inseridos e, na maioria das vezes essa modificação atinge distintas 

regiões que vão além daquelas do entorno do parque produtivo Assim sendo, 

ressalta-se a mineração como um bom exemplo dos agentes transformadores que 

influenciam na constituição de uma nova paisagem por possuírem um considerável 

potencial indutor de alterações das relações no espaço. Como aponta Accioly.
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“A mineração  é  mui to  repre s entat iva ,  uma vez  que  é  uma 

atividade que exerce grande alteração na paisagem e no espaço, 

principalmente no caso de lavras a céu aberto, por seu potencial de 

transformação e degradação da paisagem. Além disso, a mineração 

é capaz de alterar substancialmente a estrutura e configuração de 

agrupamentos sociais e comunidades, visto que reconfigura o espaço 

por completo e suas relações, (des)construindo referências espaciais 

e culturais. Há situações onde observamos a completa destruição de 

lugares, desvinculando as raízes e identidade de famílias e grupos 

com o lugar” (Accioly, 2012, p. 12).

Na maioria dos casos, as modificações encontradas na paisagem local, 

oriundas da extração mineral, podem ser consideradas negativas ainda que a 

maior parte da população permaneça alheia aos danos ambientais. Como aponta 

Guerra e Vitte (2004, p.137), “toda e qualquer atividade econômica sempre se 

inicia com um saque sobre algum bem ambiental: a terra, os minérios, a vegetação, 

o ar, as águas, os animais”. 

No entanto, ao se realizar a exploração de algum mineral a céu aberto o ambiente 

sofrerá intensa modificação, influenciando diretamente na qualidade de vida das 

pessoas e na alteração da paisagem natural. Portanto, a mineração é um processo de 

atividades que agride o meio ambiente (Guerra e Vitte, 2004).

É necessário, pois, destacar que o aproveitamento de recursos minerais gera 

emprego e renda para população da área direta e indiretamente afetada, além 

dos tributos gerados para o município. Por isso, a aplicação coerente da política 

mineral pelos administradores municipais resulta, sem dúvidas, em um incremento 

significativo do orçamento municipal.

Diante das leituras realizadas centradas em autores como Accyoly(2012), Vitte 

(2007), Ross (2005), percebe-se que, áreas em que são desenvolvidas atividades 

mineradoras sua geomorfologia é alterada, seu relevo é modificado de forma brusca, 

podendo ter como maiores consequências, erosões que implicam em voçorocas e 

assoreamentos. O Relatório de Impacto Ambiental da implantação da Mina Pedra 

de Ferro na Bahia - RIMA, constata que: 
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“Serão efetuadas ações na área explorada como a remoção da cobertura 

vegetal e da camada superficial de solo nas áreas de acessos e estradas, de-

capameamento das áreas de lavra, processo de lavra e disposição de estéril 

que levarão ao aumento da propensão dos solos à erosão. A geração de áreas 

expostas em taludes de corte e aterro também poderá favorecer a ocorrência 

de movimentos de massa ou escorregamentos” (BAMIN, 2009, p. 124).

Durante a operação de uma mina o solo é alterado após a retirada da cobertura 

vegetal para abertura da cava e construção de vias de acesso. Ao decapearem a área 

de vegetação natural, as características do solo serão alteradas comprometendo sua 

permeabilidade, modificando suas propriedades em função da contaminação com 

resíduos sólidos, ocasionando a inviabilização para uso agrícola em decorrência 

disposição dos rejeitos soterrados ou expostos, entre outros agravos. Ainda 

conforme o Relatório de impacto Ambiental da Bamin o impacto associado 

à terraplanagem é negativo, de incidência direta, permanente e irreversível, 

pois o solo não retornara a sua condição original depois de cessada a ação de 

terraplanagem (RIMA, 2009, p. 90).

Ainda com relação ao uso do solo, Guerra e Vitte (2004, p. 233) chamam a 

atenção para a extensão das consequências da erosão dos solos. Nesse caso, eles 

afirmam que “a erosão tem suas consequências danosas não apenas onde ela ocorre, mas 

seus efeitos podem ser notados vários quilômetros afastados de onde o processo erosivo 

esteja acontecendo”. Assim sendo, infere-se que, os efeitos da exploração do ferro 

não se restringirão apenas ao local da mina, mas poderão se estender para áreas 

adjacentes interferindo em atividades agrícolas, assoreando rios, contaminando 

corpos hídricos, etc. 

Citam-se também os principais efeitos nocivos causados pelo material 

particulados gerados pela exploração de ferro e que acarretam danos sobre a saúde 

humana, como a diminuição da capacidade pulmonar, e os efeitos negativos no 

processo reprodutivo das plantas, comprometendo a vegetação local e regional. 

Além disso, conforme afirma Almeida (1999, p. 18), “a fauna, também, sofre com 

a disposição de partículas na atmosfera com o enfraquecimento do sistema respiratório 

dos animais tornando-os mais susceptíveis às doenças”. 
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A exploração de ferro também pode levar a sérios impactos sobre as águas na região 

onde ela se desenvolve. Os impactos ocorrem tanto nas águas superficiais quanto nas 

águas subterrâneas. Na primeira pela necessidade de água no processamento e trans-

porte do minério e na segunda pela usual presença de lençóis freáticos no subsolo que 

serão perfurados para uso na operação ou removidos para que o minério seja extraído. 

Sendo assim, o lençol deixa de existir ou é pelo menos modificado (Mendes, 2008).

Assim, os danos ambientais causados pela mineração promovem paisagens onde 

os cenários são, na maioria das vezes, de devastação. Conjectura-se que a recuperação 

ambiental da paisagem alterada não implicará o retorno à sua configuração original. 

Pode-se considerar uma nova configuração espacial e criação de novas paisagens, 

socialmente construídas.

A mina Pedra de Ferro e os principais depósitos minerais do Maciço do 

Espinhaço Norte

A mina Pedra de Ferro está localizada no Maciço do Espinhaço entre os 

municípios de Caetité, Pindaí, Caculé, Ibiassucê e Licínio de Almeida-BA. Esta 

porção do território baiano possui formações geológicas que concentram diversos 

depósitos ferríferos (fig. 1), formados há bilhões de anos e propiciou a implantação 

de uma cadeia produtiva da mineração em especial o complexo minerário para 

exploração de ferro. Para entender essa lógica precisamos ver como foi formado 

todo conjunto geológico do Maciço do Espinhaço Norte no Estado da Bahia. 

Possui uma geomorfologia orientada sobre os Patamares Oriental e Ocidental do 

Espinhaço, Pediplano Sertanejo e Superfícies dos Gerais do Planalto do Espinhaço. 

A área no entorno do Maciço do Espinhaço Norte abrange vários municípios 

com cidades pequenas e médias (fig. 1) que vem tendo um crescimento demográfico 

significativo entre os anos de 2000 a 2016, atingindo neste último ano uma população 

estimada em 400.000 habitantes (IBGE, 2016). As principais atividades socioeconômicas 

da região se apoiam fundamentalmente na agropecuária, na agricultura e na mineração. 

Na mineração destaca-se a exploração de ricas jazidas de urânio, manganês, ametista, 

argila e ferro, além da implantação de parques eólicos (IBGE, 2016).
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fig. 1 ‑ Mapa dos municípios e dos depósitos ferríferos no 
Maciço do Espinhaço- Estado da Bahia- Brasil.

Fig. 1 - Map showing the municipalities and the iron ore deposits in the 
Maciço do Espinhaço - state of Bahia, Brazil.
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Do Maciço do Espinhaço às Jazidas de Ferro

Situado na porção Centro-Sul do estado da Bahia, o Maciço do Espinhaço 

corresponde a um prolongamento da Cordilheira do Espinhaço que possui mais de 

700 km de extensão no sentido Norte-Sul, ocupando terrenos nos Estados de Minas 

Gerais e Bahia - Brasil (fig. 2).

fig. 2 ‑ Mapa da Cordilheira do Espinhaço entre os Estados da Bahia e Minas Gerais - Brasil 
(Fonte: Adaptado por Rocha 2016 de Megadiversidade, 2008).

Fig. 2 - Map of the Cordilheira do Espinhaço between the states of Bahia and Minas Gerais, Brazil 
(Source: Adapted by Rocha 2016 of Megadiversidade, 2008).
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A Cadeia do Espinhaço caracteriza-se por um conjunto montanhoso consti-

tuído por blocos de surpreendentes dimensões que afloram entre o Cerrado e a 

Mata Atlântica. No que concerne a Geomorfologia, surgiram vários termos para 

conceituar tal relevo, conhecido como “serra”, “cordilheira”, “orógeno”, ou “planalto” 

(Gontijo, 2008). Em 1822, Eschwege, conhecido por Barão de Eschwege, 

contratado pela coroa portuguesa para proceder ao estudo do potencial mineiro 

do Brasil, introduziu o termo “Serra do Espinhaço”. Saadi e Knauer afirmam que: 

“A Serra do Espinhaço, com mais de 1200 km de extensão, atravessa, 

em direção próxima ao meridiano, os estados da Bahia e de Minas 

Gerais, onde é separada em dois setores nas proximidades do paralelo 

17°00’S: Meridional e Setentrional. Com a descoberta dos depósitos 

diamantíferos no início do século XVIII em terrenos do Setor Meridional, 

estudos geológicos passaram a se concentrar especialmente na região de 

Diamantina” (Saadi, 1995, Knauer, 2007, p.81). 

Saadi (1995) discorre que a constituição fisiográfica da Serra do 

Espinhaço configura um planalto irregular de primeira magnitude no relevo 

brasileiro, esculpido pela ação fluvial em rochas metassedimentares meso e 

paleoproterozóicas, com uma importante distinção morfotectônica entre sua 

porção meridional e setentrional. A área de estudo, o município de Caetité, 

concentra-se na porção setentrional. 

Segundo Schobbenhaus (1972), o arcabouço tectônico do Espinhaço 

setentrional caracteriza-se por um sistema de dobras e falhas de abrangência 

regional. Fundamentalmente, encontra-se presente nas rochas da cobertura e em 

parte do seu embasamento, sendo, também, formado por um padrão estrutural de 

orientação preferencial N-S e NNW-SSE, que se encontra nas rochas da cobertura 

e em parte do seu embasamento.

 O Maciço do Espinhaço é considerado como uma das maiores cordilheiras do 

Brasil, devido à extensão, sua singularidade e forma. É uma cadeia de montanhas 

entrecortada por picos e vales muito longa em sua extensão. De acordo com o 

Projeto Espinhaço – COMIG (1997, p. 76), a Cadeia do Espinhaço: 
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“Representa um importante acidente geográfico que se estende desde as 

proximidades de Belo Horizonte até o limite norte do Estado da Bahia com 

o Estado do Piauí. O relevo da serra é marcadamente acidentado com alti-

tude geralmente superior a 1.000 m, alcançando um máximo de 2.002 m 

de altitude. A Serra do Espinhaço corresponde a um importante divisor de 

águas para as bacias hidrográficas do Rio São Francisco e dos rios que fluem 

para leste e deságuam no Oceano Atlântico, tendo como bacias hidrográfi-

cas principais as dos rios Jequitinhonha e Doce. [...] A região da Serra do 

Espinhaço encontra-se na faixa de clima subtropical quente, com microclimas 

diversos relacionados a fatores topográficos. A temperatura média anual está 

em torno de 18 a 19 °C. A precipitação anual varia de 850 a 1.400 mm, de 

norte para o sul da serra. As coberturas vegetais na região são representadas 

por campos rupestres e campos de altitude, cerrado e floresta subcaducifólia 

principal. A ocorrência de um determinado tipo está fortemente condiciona-

da a condições climáticas e aspectos morfológicos” (COMIG 1997, p. 76).

Nos últimos 20 anos, vários autores como Saadi (1995) discutem a correlação 

entre as unidades do Supergrupo Espinhaço, que seriam a Serra do Espinhaço 

Meridional e Setentrional e a Chapada Diamantina. No que concerne ao arcabouço 

tectônico do Espinhaço Setentrional, Danderfer (2000) destaca-se que é marcado 

por um padrão estrutural de orientação preferencial N-S e NNW-SSE, caracterizado 

por um sistema de dobras e falhas de abrangência regional, presente nas rochas da 

cobertura e em parte do seu embasamento.

A maioria da área do topo do Maciço do Espinhaço possui feições geoambientais 

com coberturas superficiais endêmicas caracterizadas genericamente por Superfície 

dos Gerais classificada como Savana Gramíneo-lenhosa.  

A drenagem do maciço do Espinhaço é perpendicular ao cume da Cordilheira 

que funciona como um divisor de águas entre a bacia do São Francisco, cuja 

drenagem daságuas corre para oeste, e a do Rio de Contas, onde a drenagem dos rios 

e afluentes se dirige para leste. São riachos e cabeceiras superiores de vários afluentes 

dessas bacias hidrográficas; os do São Francisco são os mais importantes. Nas bordas 

da Serra do Espinhaço estão as cabeceiras e nascentes de diversos córregos e riachos 

formadores destas bacias hidrográficas (RIMA, 2009).
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O Maciço do Espinhaço possui formações geológicas que vão do Arqueano ao 

terciário e os depósitos ferríferos estão situados em toda a falha geológica que deu 

origem à Cordilheira do Espinhaço e foram sucessivamente sofrendo solidificações 

e metamorfismos, criando diferentes tipos de rochas entre elas as que concentram 

um maior teor de ferro. 

Destacam-se na área mapeada (fig. 3) os complexos do embasamento cristalino, 

como é o caso do Complexo Gavião/Paramirim, Complexo Guanambi, Complexo 

Santa Isabel, Complexo Ibitira/Lagoa Real e granitoide de São Timóteo. As 

formações metavulcanizadas e metassedimentares do supergrupo do Espinhaço, do 

Grupo Chapada Diamantina, o Grupo serra de Inhaúma e as coberturas detríticas 

do terciário. A maioria da estrutura geológica do Maciço do Espinhaço remonta ao 

período do pré-cambriano inferior, com mais de dois bilhões de anos.

fig. 3 ‑ Geologia simplificada do Maciço do Espinhaço Norte – Estado da Bahia-Brasil
Fig. 3 - Simplified geology of the northern Maciço do Espinhaço - state of Bahia, Brazil.
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No centro da falha geológica do Espinhaço estão algumas das formações 

ferríferas entre a Formação Santo Onofre, a Formação Canatiba e o Complexo 

Santa Isabel. Outras formações situam-se na borda leste, entre o Complexo Gavião 

e o Complexo Geológico Lagoa Real.  

Na litologia do entorno da Mina Pedra de Ferro, destacam-se os anfibolitos, 

Arenitos feldspáticos, Depósitos eluvionares e coluvionares, gnaisses, granitoides, 

migmatitos, quartzitos e rochas básicas-ultrabásicas.  Na calha principal da mina 

Pedra de Ferro, os principais tipos de litologia (fig. 4) são os xistos com lentes de 

quartzo, magnetita, rochas metamorfizadas no interior da crosta, associadas com 

hematita, goetita e quartzitos.  

fig. 4 ‑ Perfil vertical da 
estrutura litológica na calha 

da mina Pedra de Ferro 
(Fonte: adaptado de 

BAMIN, 2012). 
Fig. 4 - Vertical profile of the 
lithological structure in the 

Pedra de Ferro mine 
(Source: adapted from 

BAMIN, 2012).

O entorno da mina Pedra de Ferro apresenta vegetação de Cerrado do tipo 

Savana Gramíneo-lenhosa nas partes mais altas, mata de galeria do tipo Floresta 

Estacional Decidual e Semidecidual nos vales das nascentes e encostas e Caatinga 

arbórea aberta nas áreas mais rebaixadas. A maior parte do território é composta 

por “gerais”, denominação comum à Savana Gramíneo-lenhosa existente em todo o 

topo da cadeia montanhosa do Espinhaço. 
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Os riscos e as implicações ambientais da mineração na sociedade contemporânea 

Pode-se dizer que os riscos ambientais  estão cada vez mais presentes na atual 

fase de desenvolvimento da sociedade contemporânea. Considerando que o planeta 

regido por modelos de produção em que a maximização dos lucros destoa das ideias 

de conservação ambiental, é de longa data, a preocupação sobre as ameaças que o 

meio ambiente vem sofrendo por conta da interferência direta do ser humano na 

natureza com fins na extração de recursos naturais na busca de alguma vantagem.  

Assim podemos dizer que o risco - dentre eles o risco ambiental - pode ser 

interpretado enquanto algo já estabelecido no processo produtivo, bem como 

algo que está prestes a se estabelecer, como é o caso da mineração de ferro no 

município de Caetité-BA. Para Guilan (1996), o rico pode ser visto como “ideia 

de avaliação de ‘algo não totalmente estabelecido’ [...] revela-se como um conceito 

adequado para apresentar um conhecimento científico relativo a um objeto por demais 

complexo, como o ambiente”.

A ideia de risco remonta aos primórdios do Homo Sapiens e sua relação direta 

com a natureza. Assim a relação homem-natureza remonta à própria existência 

humana na Terra e, conforme aponta Chauí (2003, p. 47), “a intervenção deliberada 

e voluntária dos homens sobre a natureza de alguém para torná-la conforme aos valores 

de sua sociedade”, ou seja, para que aperfeiçoasse a própria natureza do homem, 

tornava-se necessária a ação deste no ambiente em que habitava. 

Nessa perspectiva, no caso do setor mineral, que corresponde a uma das bases da 

economia brasileira, Expande-se pelo território com a ação humana na apropriação 

dos recursos naturais não renováveis.

Para que se tenha o desenvolvimento socioeconômico é essencial o uso dos bens 

disponibilizados na natureza, porém o uso contínuo de muitos bens classificados 

como bens naturais leva a uma escassez da fonte primária desse bem. Essa é a 

lógica contraditória do modo de produção capitalista. Neste sentido, a busca pela 

equalização das formas sociais de apropriação e de uso dos recursos do ambiente 

acaba produzindo uma nova feição para aquilo que se chama de natureza, ou seja, 

quando produzem bens materiais na sociedade industrial e pós-industrial o resultado 

disso é também uma produção da natureza. Desta forma torna-se necessário refletir 
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sobre o tipo de relação que se estabelece com a natureza, já que vivemos numa 

sociedade capitalista, em que sua mola propulsora é a acumulação de capital. 

 No caso do setor mineral, que trabalha com recurso natural não renovável, 

acarreta danos sensíveis e duradouros ao meio ambiente e a sociedade local. Os 

danos socioambientais causados pela exploração mineral, em certo sentido, são 

previsíveis e tanto o poder público quanto as empresas do setor, podem e devem 

programar ações mitigatórias para cada caso. O problema é que cada ambiente 

possui uma especificidade que na maioria das vezes não é levada em consideração no 

momento da implantação de uma mina, tal como o projeto de mineração da mina 

Pedra de Ferro, por exemplo. Tal especificidade pode ser detectada na estrutura 

geológica, na compartimentação topográfica do relevo, na quantidade de espécies 

existentes no local, no tipo de endemismo fitogeográfico e do endemismo da fauna 

do lugar, além das raízes e costumes que cada habitante adquiriu ao longo dos anos 

morando nessas encostas e topo do Maciço do Espinhaço. 

Outra questão diz respeito à diminuição do volume de água das nascentes 

existentes no entorno da área mineração.  A disponibilidade e uso dos recursos 

hídricos estão constantemente em pauta nas discussões acerca dos desafios 

representativos para a sociedade. Isso se deve, principalmente, à crescente necessidade 

de água potável para o abastecimento humano. 

Em contrapartida, dissemina-se o discurso economicista em defesa da necessidade 

de se utilizar os recursos naturais, e isso inclui a água, para gerar bens de consumo, 

com isso amplia-se  amplie o desenvolvimento econômico do sistema capitalista, no 

qual estamos inseridos. O uso da água ganhou arcabouço legal com a promulgação do 

Código de Águas em 1934, em que no artigo 36 prevê ser “permitido a todos usar de 

quaisquer águas públicas”. Enfim, o fato é que as atividades produtivas precisam ter 

acesso à água em volumes maiores do que aqueles específicos ao consumo humano 

para que possam contribuir ao bem-estar e ao desenvolvimento de populações 

inteiras (IBRAM, 2015).

Como destaca o documento da Agenda 21, resultado da Conferência das Nações 

Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD), Rio-92, a água é 

um importantíssimo bem mineral. Além disso, o Ministério de Meio Ambiente no 

relatório da Cnumad diz:
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 “A água é necessária em todos os aspectos da vida. O objetivo ge-

ral é assegurar que se mantenha uma oferta adequada de água de boa 

qualidade para toda a população do planeta, ao mesmo tempo em que se 

preserve as funções hidrológicas, biológicas e químicas dos ecossistemas, 

adaptando as atividades humanas aos limites da capacidade da natureza 

e combatendo vetores de moléstias relacionadas com a água” (CNUMAD, 

1992, p. 1).

Nessa perspectiva, ao se tratar de limites de capacidade dos elementos da natureza, 

Bertrand (2000) aponta que cada ambiente requer a prática de uma atividade que se 

adeque à tolerância de suas potencialidades e vulnerabilidades, e para isso é necessário 

conhecer, a fundo, as relações que se processam em cada sistema ambiental.  O uso da 

água pelo setor produtivo não exclui ou minimiza a importância inequívoca do acesso 

do ser humano aos recursos hídricos (IBRAM, 2015). 

De acordo com Magalhães et al. (2011), a expansão da atividade mineradora 

no país demandado exponencialmente mais da gestão de recursos hídricos. Dessa 

forma, a indústria de mineração apresenta elevadas complexidades de análise 

no que concerne aos danos socioeconômicos e ambientais desencadeados por 

essa prática nas fases de lavra, beneficiamento e transformação mineral. Rubio 

reforça que: 

“Em todo caso, não podemos esquecer de que a interação água–mine-

ração não se restringe à exploração da jazida, mas também abrange todos 

os processos de beneficiamento do minério, e de que deve-se considerar que 

após o cessar da atividade os impactos hidrológicos poderem perdurar por 

muito tempo” (Rubio, 2006, p. 23).

Com o desenvolvimento econômico, tem sido intensificado o uso dos recursos 

hídricos, devido à amplitude de variedades das suas utilizações. No caso, da 

exploração de minérios de ferro, na maioria das vezes, ocorre à degradação desses 

recursos e, concomitantemente, desencadeiam-se os conflitos com os usuários que 

demandam pelo uso da água.
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Ainda sobre a influência da exploração mineral sobre os recursos hídricos, Rubio 

(2006, p. 21) considera a água como:

“Ser um ativo muito interessante, ao qual podem ser dados muitos 

usos: regularização de escoamento superficial, criação de lagoas e am-

bientes aquáticos, abastecimento industrial, agrícola ou doméstico, uso 

turístico e de lazer etc. Fixada essa premissa, primeiramente se deve 

considerar que os métodos de lavra são determinantes nas afluências de 

águas e nos processos de alteração hídrica, em quantidade e qualidade” 

(Rubio 2006, p. 21).

Entretanto, são vários danos ambientais desferidos pelo modo de produção 

capitalista em função do lucro privado. Sendo assim, enfatiza-se que a mineração 

pode acarretar intensos e generalizados riscos ao meio ambiente, os quais 

conduzem a destruição de fontes, cursos d’água, córregos, poluindo os rios, 

inclusive, os lençóis freáticos.

Nesse caso, a utilização da água apresenta a função inversa dos usos prioritários, 

que deveriam atender primordialmente a população local, e não privilegiar as 

mineradoras. A água é, segundo a legislação ambiental, essencialmente para uso 

humano e numa segunda ordem, dessedentação animal desse modo,  as políticas 

públicas deveriam assegurar isso, o que nem sempre acontece.

A interação do homem com o meio ambiente quer seja de forma harmônica ou 

não, provoca sérias alterações a nível local, regional e até global. Nesse contexto a 

mineração não se difere das demais atividades econômicas.  Atualmente, a relação 

do homem com a natureza, intermediada, em parte, pela atividade mineradora, está 

chegando a uma situação limite, ao passo que as apropriações estão sendo realizadas 

num ritmo cada vez mais acelerado. Talvez as consequências se tornem irreversíveis, 

se não houver alterações drásticas nesse processo de apropriação da natureza pelo 

modo de produção vigente. Conforme Biolat (1977, citado por Casseti, 1995, p. 6), 

“a sociedade está numa relação direta com a natureza por todo um processo de produção 

de bens materiais e de desenvolvimento cultural dos homens, destinado a satisfazer as 

suas necessidades”.
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A interferência do homem sobre o meio não é recente, assim como a relação 

homem-natureza também não o é. Esse fato remete-nos, portanto, à própria origem 

da civilização humana, como sugere Gonçalves (2007, p. 47), “[...] Há vestígios da 

ação humana por toda parte, muitas vezes criando belas paisagens que parecem naturais; 

e também locais feios, desarmônicos, como as imensas monoculturas”. Não seria, então, 

extremo a máxima de que a degradação ambiental emaranha-se com a origem do 

homem. Conclui-se, portanto, que a forma de apropriação e transformação dos 

recursos naturais é determinada pelas leis transitórias da sociedade humana que se 

desenvolveu no planeta terra. 

Na concepção de Guerra (1969, p. 11), “os recursos naturais constituem todos os 

bens dadivosamente fornecidos pela natureza: o ar, a água, o alimento, o sol (como fonte 

de luz e calor), a vegetação, a fauna, os minerais etc”. Já Raffestin (1993) apresenta 

três formas de apropriação dos recursos naturais pelo ser humano, seriam elas: o 

exploracionismo, preservacionismo e conservacionismo.

Na análise sobre as relações que se travam entre ser humano – meio 

ambiente Casseti (1995, p. 13) relata que a natureza e o homem se integram 

e se interagem. Esse processo de apropriação e transformação da natureza 

pelo homem coloca em movimento braços e pernas, cabeças e mãos, em 

ordem para apropriar a produção da natureza numa forma adaptada às suas 

próprias necessidades.

Marx (1990, p. 34) ainda reforça que “o capitalismo cria a grande produção 

e a competição, que levam aparelhada a dilapidação da capacidade produtiva 

da terra”. Assim sendo, considerando que habitamos um planeta regido 

por modelos de produção e desenvolvimento que priorizam a maximização 

econômica em detrimento à conservação ambiental, evidencia-se que a 

manutenção e a expansão da qualidade de vida humana, da produção e 

do consumo são inimagináveis sem a exploração dos recursos minerais. E 

isso vem sendo praticado desde tempos remotos, como confirma Casseti 

(1995, p. 21), quando expõe que “a utilização espontânea da natureza, e a 

dilapidação de suas riquezas, esboçou-se nas primeiras etapas da história da 

sociedade e se acentuou na época feudal, porém alcançou um grau máximo no 

curso da sociedade capitalista”.
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Os riscos e as implicações ambientais da mineração de ferro em Caetité Bahia 

Muitos empreendedores de diferentes partes do mundo, empresas multinacionais 

e nacionais, como o caso das Indústrias Nucleares do Brasil (INB), passaram a 

pesquisar e explorar diferentes tipos de minérios no Maciço do Espinhaço nos 

últimos anos e, com isso, iniciou-se uma corrida pela ocupação de territórios antes 

sob o domínio de comunidades tradicionais, que secularmente mantinham seus 

modos de vidas (cultivo, criação, extrativismo) nessas áreas com formas de uso 

coletivo. Com a chegada de vários empreendimentos muitas dessas áreas foram 

expropriadas e a população impedida do acesso.

“De longa data há um debate, em escala mundial, sobre os efeitos de 

longo prazo da mineração (especialmente dos grandes empreendimentos) 

sobre a economia e a sociedade, especialmente no plano local e no âmbito 

regional. Questões como: se a mineração contribui para reduzir a pobre-

za ou se favorece a concentração de renda, se promove a capacitação de 

recursos humanos e melhora a qualidade de vida das regiões mineiras não 

têm uma resposta inequívoca” (Sanchéz 2007, p. 2002).

No caso das comunidades diretamente afetadas pela ação mineradora e pela 

expropriação das terras destacam-se as comunidades de Acoita Cavalo, Fazenda da Mata, 

Fazenda da Mata de Baixo, Rio da Faca e Rio da Faca de Cima, Fazenda das Flores/ João 

Barroca no município de Caetité, bem como uma serie de comunidades circunvizinhas 

à mina entre os municípios de Pindaí, Licínio de Almeida, Caculé e Ibiassucê-BA.

Segundo a prospecção do RIMA (2009, p. 119) o uso e a ocupação das terras no 

entorno da mina de Pedra de Ferro apontam que “a perda de áreas de agricultura e de 

pastagem representará, do ponto de vista econômico, uma mudança de uso da área, passando 

do uso agropecuário para o uso industrial”. Os tipos de usos da terra pretéritos à instalação 

da mineração permitem confirmar a importância dessas áreas para a sobrevivência 

das famílias que nelas residem e que sobrevivem, em muitos casos, da agricultura de 

subsistência. A chegada da mineração, portanto, representa uma mudança de uso da 

área que acarretará impactos ambientais de relevância negativa (fig. 5).
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fig. 5 ‑ Mapa de ocupação das terras e atividade mineradora da mina Pedra de Ferro 
(Fonte: adaptado de BAMIN, 2015). 

Fig. 5 - Map of land occupation and mining activity of the Pedra de Ferro mine 
(Source: adapted from BAMIN, 2015).

Além disso, segundo pesquisa de campo verificou-se que a BAMIN tem 

adquirido terras da superfície dos gerais (topo do Maciço do Espinhaço) que 

são de uso comum das populações tradicionais da região. Ao que tudo indica 

são terras públicas, de alto grau de fragilidade ambiental, por se tratar de áreas 

de topo de morro, com encostas dissecadas, por possuir borda de tabuleiro e 

ou chapada, sitiadas com inúmeras nascentes, e veredas (característica principal 

da superfície dos gerais) e, segundo o código florestal de 2012, são Áreas de 

Preservação Permanente (APPs). 
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Segundo o RIMA (2009, p. 121) após a implantação do parque produtivo da 

mineração, não haverá valorização terras, mas é justamente o contrário. “A mudança 

no uso e ocupação do solo nas áreas da mina implicará em mudança na estrutura fundiária, 

pois as pequenas propriedades passarão a ser de um único proprietário”, aumentando a 

concentração fundiária, e a consequente valorização das terras do entorno. 

A ausência dos poderes públicos municipal, estadual e federal no tocante ao uso e 

ocupação de terras no Maciço do Espinhaço tem gerado conflitos do empreendimento 

com as comunidades direta e indiretamente afetadas, principalmente pelas formas 

de uso do solo e da água, apresentando riscos às comunidades circunvizinhas. 

 A chegada das mineradoras e todo esse processo de instalação do parque 

produtivo do ferro provocaram manifestações por parte das associações e 

organizações não governamentais  e expectativas da base política econômica 

local  em busca de estabilidade nas relações sociais e espaciais das comunidades. 

No entanto, as expectativas foram sucumbidas pelo surgimento de novos riscos e 

vulnerabilidades sociais, econômicas e ambientais, que alteraram toda a fisionomia 

da paisagem local. Mais que isso, a mineração de ferro e a implantação do parque 

produtivo, com a abertura de rodovias e ferrovias, já alteraram toda dinâmica da 

natureza do Maciço do Espinhaço 

Tais alterações socioambientais podem ser percebidas na extinção de algumas 

nascentes do entorno da mina e diminuição das águas dos mananciais que circundam 

a cadeia montanhosa do Espinhaço. Quando tais nascentes minam, detecta de 

imediato sua coloração e odor alterados. É possível perceber, pelas observações in loco, 

que as águas do Riacho da Vaca, do Riacho Pedra de Ferro e de outros mananciais 

próximos à mina já saem do minadouro com uma coloração avermelhada e totalmente 

turva, em decorrência das atividades de decapeamento e terraplanagem realizadas 

pela mineradora, tornando esse recurso hídrico inapto para consumo humano.  Na 

opinião da maioria dos 36 (trinta e seis) moradores do entorno da mina entrevistados 

e das entidades de classe tais como a Comissão Pastoral da Terra (CPT), associações 

de pequenos produtores rurais de Caetité-BA e representantes do Ministério Público 

Estadual, a implantação da mineradora trará, além dos problemas ambientais, graves 

consequências socioeconômicas, como aumento do índice de violência por conta dos 

conflitos gerados pelo uso da água e outros usos. 
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Conclusões

As discussões acerca da relação homem-natureza remontam a história da 

sociedade. Desde as concepções teocêntricas, nas quais a visão de homem exterior à 

natureza permeava o discurso. Descartes (2002, p. 60) no século XVII já postulavam 

sobre os elementos que nos cercam, onde apontava que “poderíamos empregá-los da 

mesma maneira em todos os usos para os quais são próprios, e assim tornar-nos como que 

senhores e possuidores da natureza”. Entretanto, é a partir da sociedade industrial que 

se acirram os embates sobre a relação antagônica homem-natureza.

Refletir sobre as relações entre o homem e a natureza requer, antes de tudo, 

analisar as relações de dependência entre a sociedade local, os recursos ambientais 

e a utilização futura desses recursos. A relação sociedade-natureza é condicionada 

pelo contexto geográfico e, concomitantemente, associada aos aspectos físicos, 

biológicos, econômicos, sociais e culturais, com vistas à sustentabilidade ambiental 

e à produção e reprodução as variações da formação social. Como aponta Casseti 

(1995, p. 7), “quanto mais a sociedade se desenvolve, mais ela transforma o meio 

geográfico pelo trabalho produtivo social, acumulando nele novas propriedades”. 

Os desdobramentos resultantes da implantação do projeto de Mineração 

denominado Mina Pedra de Ferro, revelam o quão grande e diversificadas são as 

possibilidades de danos e impactos que a atividade mineradora pode exercer sobre 

os territórios e paisagens. Ao analisar os aspectos socioeconômicos, observa-se que 

a população do entorno da Mina – Habitantes em parte de Caetité e em Parte de 

Pindai, - é majoritariamente constituída por pessoas de baixo nível socioeconômico, 

com renda menor ou igual a um salário mínimo, apresentando problemas de 

emprego, dificuldades no acesso a assistência médica e transporte. Alia-se a isso a 

falta de infraestrutura básica em suas moradias.

Quanto ao uso dos recursos hídricos, a situação se agrava, já que esse bem 

tornou-se inapto para consumo humano ou animal devido a presença de rejeito 

do minério, principalmente nas comunidades abastecidas pelo manancial do 

Riacho da Vaca em Caetité-BA Em entrevistas com moradores no ano de 2015, 

estes afirmaram que há dificuldade na obtenção de água potável; a  água chega nas 

comunidades  somente com carro pipa, já que o leito do riacho da Vaca e outros 
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dois mananciais do entorno estão com a água impregnada de um material de cor 

vermelha e totalmente turva. Há, portanto, a necessidade de gerenciar os recursos 

hídricos no setor da mineração, pois, sem dúvidas, a recuperação dessas áreas é um 

problema complexo, que requer planos efetivos de reabilitação ambiental. 

De acordo com as informações obtidas nos trabalhos de campo e com as 

entrevistas realizadas junto aos moradores do entorno da mina e dos representantes 

que comunitários que residem em Caetité e demais municípios atingidos pela 

mineração, é notório que a população, em sua maioria, não é alheia ao que ocorre 

no território local, nem se torna expectadora de políticas exploratórias daqueles 

que aqui chegam para explorarem as riquezas naturais existentes e deixam apenas a 

destruição ambiental e o caos social. Para demonstrar sua insatisfação os moradores 

locais, a Pastoral da Terra e entidades de classe, realizaram várias mobilizações em 

defesa das terras destinadas à produção da agricultura familiar, dos mananciais 

que abastecem as comunidades do entorno da mina e pela sobrevivência das 

comunidades atingidas pela mineradora. 

Insatisfeita com a situação vigente, entre os anos de 2013 e 2015 a população dos 

municípios de Caetité, Guanambi, Pindaí e Caculé realizou algumas atividades de 

intercâmbio entre os representantes do ministério Público do poder público municipal 

e Estadual e dos representantes das empresas envolvidas diretamente na produção 

e exploração mineral com as comunidades impactadas pelos empreendimentos da 

Bahia Mineração e da Fiol Ferrovia Oeste-leste  obra  de infraestrutura ferroviária 

que visa atender ao projeto Minerário com o escoamento da produção no intuito de 

resolver as questões relativas aos processos de desapropriação de terras, indenização 

de bens patrimoniais e de reparação dos danos já causados pelo inicio da operação 

de toda essa estrutura produtiva. Além disso, a população organizada em entidades 

representativas promoveram manifestações contra a derrubada da vegetação para 

construção da barragem de rejeito. Manifestaram e ainda manifestam-se em prol do 

bem estar socioambiental e lutam pela garantia de acesso ao seu território de origem.

Enfim, pode-se dizer que os riscos ambientais decorrentes da implantação da 

mina Pedra de Ferro estão diretamente relacionados aos processos iniciais que 

já foram implementados que são a supressão da cobertura vegetal do topo do 

Maciço do Espinhaço, do decapeamento da área da cava da mina para a o inicio 
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da exploração mineral, estes por sua vez promoveram vulnerabilidade social da 

população diretamente atingida pelo empreendimento. 

Tal vulnerabilidade aponta para riscos sociais de médio prazo caso não 

seja mitigados em tempo hábil, aumentando os conflitos sociais no entorno da 

área afetada pela mineração. Estudos posteriores poderão apontar quais são os 

direcionamentos e decisões políticas e técnicas deverão ser adotadas para solucionar 

os problemas decorrentes dessa atividade mineral recém-implantada.
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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.
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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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É neste contexto territorial cada vez mais complexo, que urge 
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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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