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A cartografia climática no planeamento
Sevinate Pinto*
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RESUMO

Depois de um longo período em que as preocupações climáticas nos processos de
urbanização foram constantemente relegadas para planos secundários, à medida que as
preocupações económicas prevaleciam, a informação climática é hoje, cada vez mais, utilizada nos
processos de planeamento.
No reconhecimento de que a urbanização influencia o clima de determinado território e de
que o contrário é igualmente verdade, a cartografia climática surge como um meio, cada vez mais
adoptado, de transmitir dados climáticos relevantes, a planeadores e a outros agentes de
intervenção no território.
Este artigo pretende reflectir acerca da utilidade da cartografia climática no planeamento;
das experiências de aplicação de cartografia climática em alguns países, bem como abordar o
estado da cartografia climática em Portugal
KEY WORDS: climatic maps; urban climate; urbanization; planning

ABSTRACT

After a long period in which the climatic concernings were constantly ignored in the
urbanization processes, as the economic factors gained importance, the climatic data is now starting
to be relevant in the planning activity.
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Acknowledging that the urbanization influences climate and that the opposite is also true, the
climatic maps emerge as a relevant mean to divulge climatic data to the entire professional group
that work in, and with, the territory, and that have the power to change it.
This article reflects about: the utility of climatic maps in planning; several experiences of
elaboration of climatic maps in some countries; as well as the state of the art of climatic maps in
Portugal.
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INTRODUÇÃO
Na maior parte dos países ditos desenvolvidos, salvo em alguns raros e aplaudidos casos, o
processo de urbanização, resultado de um modo de vida que previlegia cada vez mais as
acessibilidades e a disponibilidade imediata de bens e serviços, tende a caracterizar-se por uma
densificação do edificado em detrimento de uma ocupação esparsa do território e ambientalmente
mais salutar. Referem-se sobretudo os países desenvolvidos, uma vez que nos países tidos como
sub-desenvolvidos ou em vias de desenvolvimento, a ocupação planeada e equilibrada do território
é relegada para segundo plano, pela premencia de problemas que se prendem com a própria
subsistência da população. Muito provavelmente esta situação assim continuará até que as
necessidades básicas destas populações sejam atendidas.
Ora, neste quadro complexo, em que o território é ocupado, muitas vezes, de uma forma
irracional, e em que o ordenamento e o planeamento territorial são “luxos” aos quais grande parte
dos países ainda não se podem dar, surgem situações complicadas e muitas vezes dramáticas, de
errada ocupação do território. São assim promovidas as situações de desconforto físico das
populações, elevando-se, em muitos casos exponencialmente, o risco a que essas populações
estão sujeitas.
Mesmo nos países em que o planeamento territorial é uma realidade, não são raros os
casos em que as variáveis físicas do território, entre as quais o clima, são pouco acauteladas nos
processos de urbanização, contrariando toda a lógica de sustentabilidade ambiental que, estudos da
área da ecologia, têm vindo a provar ser necessária em todos os processos que impliquem uma
qualquer ocupação do território.
Será que o processo de planeamento, tal como é levado a cabo hoje em dia, tem em conta
as variáveis físicas do território? Será o clima uma preocupação dos agentes de intervenção no
território? Até que ponto a cartografia climática pode ajudar a inverter uma situação que é hoje
quase insustentável ao nível do planeamento? Estas são algumas questões a que este artigo
pretende modestamente dar resposta.
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O ESTUDO DA CLIMATOLOGIA NO PLANEAMENTO
O planeamento urbano, enquanto processo que visa proceder a modificações no uso do
solo de determinado território, deve reger-se em grande medida por variáveis ambientais (variáveis
físicas). De facto, estas variáveis nem sempre são tidas em conta, por motivos que se prendem em
grande medida com questões económicas e sociais.
De entre aquelas que são as variáveis físicas normalmente visadas nos processos de
planeamento, o clima é talvez aquela que mais influência tem no conforto das populações que
utilizam e habitam os territórios.
Contrariando o que se tem passado nas últimas décadas, o planeamento urbano é hoje,
cada vez mais, uma função de preocupações ambientais, e, em grande medida, climáticas, senão
veja-se: “Urban planning is increasingly confronted with climatic questions connected to projected
land-use transformations. Although in many cases economic or social demands are dominating over
environmental issues, planners are being aware of their needs for optimizing urban planning
processes with respect to urban climate, at least for achieving better public acceptance for their
projects” (Scherer, 1999).
Assim, a climatologia urbana (área da climatologia que estuda as características da
morfologia urbana, da topografia dos aglomerados urbanos, dos materiais utilizados na sua
construção, da existência ou não de características moderadoras de determinados elementos
climáticos, etc... naquela que é a sua relação com o clima) está claramente vocacionada para
auxiliar os processos de planeamento.
Esta área específica da climatologia, fornecendo documentos válidos (muitas vezes
cartográficos) e claramente utilizáveis, das variacões climáticas às escalas mesoclimática, de clima
local ou mesmo de topoclima, está em condições de representar uma importante mais valia num
processo de planeamento: o entendimento climático na sua relação com o meio! “Applied urban
climatology and applied human biometeorology provide methods and models, which can be helpful
for the implementation of climatic issues in urban planning” (Alcoforado, 2006).
A emergente preocupação com as questões climáticas ao nível do planeamento urbano,
que tem vindo a ganhar importância entre os principais agentes de intervenção no território, está
longe de ser novidade.
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De facto, as preocupações ambientais nas áreas urbanas, e nomeadamente as
preocupações climáticas, têm já uma longa história, muito embora, em determinados períodos,
pareçam ter regredido naquela que seria a sua espectável evolução.
Aquela que é normalmente conhecida por arquitectura tradicional, bem como o urbanismo
empírico que caracteriza o modo tradicional de ocupação do território, espelha muitas das principais
preocupações climáticas que o Homem tem revelado ao longo dos tempos.
Na verdade, as migrações populacionais em direcção às grandes metrópoles, que se
fizeram e fazem sentir um pouco por todo o Mundo, foram responsáveis pelo abandono de muito
conhecimento “de experiência feito” aos mais diversos níveis. À medida que se adensava
desmedidamente a construção, perdia-se qualidade de vida ao nível ambiental.
É também aqui que se enquadra a perca gradual do conhecimento do clima; de como tirar
vantagem, ao nível arquitectural e urbanístico, das suas características positivas; e de como
enfrentar as adversidades por “ele” impostas.
“Segundo Potcher (1989), no planeamento das cidades gregas (por volta de 500 a.C.), as
condições climáticas já eram consideradas. Yoshino (1990/91) refere que o engenheiro e arquitecto
romano Marcus Vitruvius estabeleceu, no início da era cristã, as seguintes regras: o local de
construção ideal será uma colina (melhor para a saúde e livre de nevoeiros e geadas); a orientação
da vertente e a distância a pântanos, lagos e ao litoral também se terão em conta; as ruas principais
deverão ter uma direcção intermédia entre a dos dois rumos predominantes do vento (medido numa
torre do centro da cidade).” (Alcoforado, 1999).
“As regras da arquitectura tradicional foram progressivamente substituídas pelo recurso a
soluções, que passam pelo emprego de tecnologias avançadas, dando lugar a uma dependência
cada vez maior do Homem em relação aos recursos naturais.” (Alcoforado, 1999).
O facto de ainda existir um longo caminho a percorrer no que diz respeito à integração das
questões climáticas nos processos de planeamento urbano, não significa que não se consigam
reconhecer exemplos de louvar. Aqui podemos citar por exemplo: a cidade de Kiruna na Suécia, ou
de Fermont no Canadá, ambas exemplos de adaptação da geometria do traçado urbano e dos
próprios materiais utilizados, ao frio e aos ventos fortes.
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O quadro que se segue (figura 1) pretende, de uma forma simplificada, dar conhecimento
dos “recentes” trabalhos e reuniões que decorreram acerca destas temáticas, e sobretudo
demonstra que muito há ainda a fazer neste campo.
De notar que nos trabalhos e reuniões citadas, grande parte dos estudos dizem respeito ao
fenómeno de ilha de calor urbano, bem como ao estudo de precipitações extremas em ambiente
urbano.

Trabalhos /
Reuniões

Data

Área geográfica (País)

Principais avanços

1976, 1977,
• Monteiro; Tarifa e

1985

Lombardo

(respectivamente

Brasil

Estudos iniciais acerca destas
temáticas

)
1988, 1991
• Lindquist; Mattsson

(respectivamente

Suécia

Elaboração de mapas topoclimáticos

)
• Eliasson

1993

Suécia

1997

Brasil

1998

Brasil

1998

Japão

Tese de doutoramento “Urban
Climate related to street geometry”

• IV Encontro
Nacional de Conforto
no Ambiente

Tratadas as relações entre clima
urbano e planeamento

Construído
• III Simpósio
Brasileiro de
Climatologia

Tratadas as relações entre clima
urbano e planeamento

Geográfica
• 2ª Reunião NipoGermânica – “Análise
climática para o

Reflexões sobre o tema e aplicação a
cidades japonesas e alemãs
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planeamento
urbanístico”
• Upmanis

1999

Suécia

Tese de doutoramento “Influence of
parks on local climate”

• Elaboração
sistemática de
documentos

Posterior a 1999

Alemanha, Aústria e

climáticos para o

Suiça

Elaboração de vários documentos
climáticos com aplicação no
planeamento

planeamento

Figura 1 – sistematização de alguns dos mais “recentes” trabalhos e reuniões que incidiram sobre os
temas afins da relação clima/planeamento urbano. Adaptado do artigo “aplicação da climatologia ao
planeamento urbano, alguns apontamentos”, de Alcoforado, M.J., in Finisterra, 1999, pp. 83-94.

A UTILIDADE DA CARTOGRAFIA CLIMÁTICA
Neste contexto “recente” de crescente preocupação com as temáticas relacionadas com o
clima urbano, surge a necessidade de criar documentos que traduzam as principais características
climáticas das áreas urbanas ou das áreas a urbanizar.
Os dados climáticos para planeamento, começam mesmo a ser considerados por alguns,
como extremamente importantes para um processo de urbanização sustentada. “Cite-se igualmente
o exemplo de um professor de planeamento da Universidade de Pennsylvania (Golany, 1996) que
considera uma tarefa primordial a «tradução» de dados de climatologia urbana em ferramentas para
o desenho urbano.” (Alcoforado, 1999).
Para além destas preocupações, a climatologia urbana aplicada, assume hoje, cada vez
mais, como um objectivo claro, mas não exclusivo, a sugestão de medidas de planeamento
apropriadas a cada caso específico. “One of the aims of applied urban climatology and applied
human-biometeorology is to suggest planning measures that can be taken in order to reduce
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negative effects or to take advantage of the positive consequences of urbanization on climate”.
(Alcoforado, 2006).
Assim, a informação climática para planeamento, reveste-se crescentemente de um cariz
gráfico, de célere apreensão pelos utilizadores (leia-se agentes de intervenção do território) e com
vantagens de tratamento simultâneo de vários tipos de informação climática (vários elementos
climáticos, por exemplo).
É neste contexto que surge a cartografia climática – potente ferramenta de divulgação de
resultados de investigação climática, e de cruzamento com as características do edificado urbano,
para servir um público de agentes de intervenção do território, cada vez mais interessado nestas
temáticas, à medida que apreende a sua importância.
Muito embora este tipo de cartografia, pela quantidade de informação que pretende tratar,
muitas vezes de forma mais ou menos exaustiva, se revista frequentemente de problemas de leitura
e de compreensão, é já considerada por muitos autores como um documento analítico importante,
que pode no futuro vir a assumir inclusivamente cariz vinculativo, por exemplo ao nível da sua
utilização em planos de ordenamento do território.
A cartografia climática pode ser entendida como geradora de documentos de entendimento
das especificidades climáticas do território. É esta ideia que pretende ser abordada na figura 2, que
apresenta a cartografia climática como interface entre o Homem, a cidade e o clima.
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Figura 2 - Esquema simplificado da cartografia climática como interface entre o Homem, a cidade e o
clima.

De facto, quando pensamos nas relações existentes entre o Homem, a cidade e o clima,
rapidamente nos apercebemos de que se tratam de relações complexas, em que os dois sujeitos
(cidade e clima) se influenciam mútua e inequivocamente, e o terceiro sujeito (o Homem) se
relaciona com os anteriores, estabelecendo relações complexas.
Repare-se como as características da cidade, sejam elas a topografia, o traçado urbano ou
a densidade de construção (para citar alguns exemplos), influenciam o comportamento dos
elementos climáticos, podendo estas características da cidade, tornarem-se elas próprias, factores
do clima. Para tal, basta pensarmos naquele que é considerado o exemplo “acabado” de influência
do clima pela parte do Homem e das suas cidades, ou seja o fenómeno de Ilha de Calor Urbano.
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Mas se tal é verdade, não é menos correcto afirmar que o clima influencia a cidade e dita as
suas características. Acerca desta questão, já aqui foram referidas anteriormente algumas das
adaptações da cidade ao clima do território em que se encontra instalada.
A figura 2 apresenta-nos ainda a cartografia climática como uma ferramenta de conjugação
das relações existentes entre os três conceitos, e de entendimento das características climáticas de
determinado território. Aqui a cartografia climática deve estar presente ao nível do planeamento
preventivo e do planeamento rectificativo, tratando-se estas de duas fases complementares entre si.

ORGANIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO CLIMÁTICA PARA O PLANEAMENTO – UM EXEMPLO
Sendo a cartografia climática um dos possíveis “outputs” daquilo que deve ser a
organização de informação climática para o planeamento, qual a metodologia a utilizar em todo este
processo?
A bibliografia consultada não apresenta nenhuma metodologia tipo, pelo que a figura 3,
apresentada de seguida, é apenas um raciocínio teórico, daquela que poderia ser uma metodologia
a seguir.
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Figura 3 – Exemplo de metodologia faseada de organização de informação climática para o
planeamento. Baseado e adaptado do artigo “aplicação da climatologia ao planeamento urbano,
alguns apontamentos”, de Alcoforado, M.J., in Finisterra, 1999, pp. 83-94.

A figura 3 apresenta uma organização de informação climática para o planeamento, de uma
forma faseada.
Assim são sugeridas três fases:
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- uma primeira fase de descrição climática da área em estudo, com recurso a uma análise
climática mais “tradicional”, incorporando, ou não, metodologias recentes de aquisição de
dados climáticos;
- uma segunda fase de elaboração de cartografia, trabalhando por um lado ao nível dos
mapas sintéticos das funções climáticas (ver figura 3), e por outro, ao nível dos mapas de
avaliação climática (ver figura 3). Aqui trabalha-se a definição de unidades que apresentem
comportamento

climático

análogo,

utilizando-as

posteriormente

para

apontar

potencialidades e vulnerabilidades, com vista a extrair informação para o planeamento;
- uma terceira fase, baseada nas duas fases anteriores, de elaboração de documentos
normativos para o planeamento.

O CASO ALEMÃO
A Alemanha é talvez o país mais avançado no que respeita a utilização de informação
climática no planeamento e a elaboração de cartografia climática aplicada, e constitui-se como um
verdadeiro caso de sucesso.
Várias têm sido as iniciativas alemãs neste sentido, sendo de referir sobretudo o “Climate
Booklet for Urban Development” que é facilmente consultado na Internet.
Esta publicação da responsabilidade do Ministério do Interior alemão, em parceria com o
Departamento de Protecção Ambiental de Estugarda, constitui-se como um documento
extremamente completo e que refere algumas das questões mais relevantes acerca da utilização de
dados e análises climáticas no planeamento.
Aqui é discutida a pertinência da elaboração de cartografia climática para o planeamento,
sendo defendido que “Maps in the context are a very significant tool for the planner, and are also a
meaningful method of communicating information for politicians and the interested public.”.
É ainda referido que, quanto mais representativa e convincente for a cartografia, maiores as
hipóteses desta ser incorporada nos processos de planeamento. Para isso, e para citar apenas
alguns exemplos, a produção deste tipo de mapas requer o tratamento individual de parâmetros
climáticos e o uso de estatística correlacional.
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Um exemplo de elaboração e utilização de cartografia climática no planeamento na
Alemanha, é sem dúvida o “Climatic Atlas of The Stuttgart Regional Federation”, cuja metodologia
de elaboração é complexa e evoluída e está descrita no documento já aqui referido: “Climate
Booklet for Urban Development”.

O CASO JAPONÊS
O Japão é um caso claro de avanço, no que respeita a elaboração e utilização de
cartografia climática no planeamento.
No artigo “Urban Environmental Climate Map for Community Planning” de Tanaka et al., é
possível ler que no Japão, por força de um clima quente e húmido, as questões climáticas nos
processos de planeamento são de extrema importância.
Segundo estes autores, os agentes com responsabilidade de intervenção no território, têm
dificuldade em apreender informação climática de estudos “tradicionais”, pelo que propõem a
elaboração de mapas específicos: “Urban Environmental Climate Map for Community Planning”.
Estes mapas, na opinião dos autores, têm diversas funções, sendo a primordial, o seu cariz de
apoio à decisão no planeamento.
Muito embora a proposta de elaboração deste tipo de mapas tenha já alguns anos, as
metodologias a empregar na sua realização ainda não estão totalmente homogeneizadas.
De acordo com o artigo citado, este tipo de mapas deve na verdade revestir-se de duas
componentes (dois mapas distintos) (ver figura 4): Mapa de análise climática (“Climate analysis
Map”) e Mapa de recomendações (“Recommendation map” ou “Hint map”).
O primeiro tipo de mapa pretende representar as condições actuais de clima urbano, tais
como: caracterização do vento e das condições térmicas, para uma área específica (área de
abrangência do mapa).
O segundo tipo de mapa representa as áreas que necessitam de melhorias do ponto de
vista da interacção da cidade com o clima e as áreas a conservar também deste ponto de vista
(confronto vulnerabilidades/potencialidades).
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Figura 4 – diagrama de utilização e enquadramento de “Urban Environmental Climate Map”. retirado
de “Urban Environmental Climate Map for Community Planning” , de Tanaka et al.

Este é um país onde a utilização de cartografia climática no planeamento está longe de ser
ideal, mas em que a fase de reconhecimento da sua importância foi ultrapassada e se avança já
para a elaboração deste tipo de cartografia, sendo que em alguns casos esta já se encontra mesmo
em utilização.
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A CARTOGRAFIA CLIMÁTICA NO PLANEAMENTO EM PORTUGAL
Em Portugal, os trabalhos de cartografia climática vocacionada para o planeamento, ainda
permanecem, na sua quase totalidade, de âmbito académico.
De facto, trabalhos de elaboração de cartografia climática, podem ser encontrados no nosso
país, muito embora o objectivo directo não seja a sua aplicação ao planeamento. Damos o exemplo
do projecto CLIMAAT II (Clima e Meteorologia dos Arquipélagos Atlânticos II), a decorrer no
Arquipélago da Madeira, e que visa reforçar o conhecimento climático bem como produzir
cartografia climática, mas vocacionada para a compreensão das alterações climáticas.
Alguns núcleos de investigação de universidades portuguesas dedicam-se à elaboração e
aperfeiçoamento de metodologias de elaboração de cartografia climática vocacionada para o
planeamento. Aí, alguns desses trabalhos começaram, nos últimos anos, a ter aplicação prática, à
medida que os resultados têm sido partilhados com agentes de intervenção do território,
nomeadamente com departamentos urbanísticos dos principais municípios portugueses.
Depois de um longo período de relativa ausência de preocupações climáticas na práctica do
planeamento urbano, os últimos anos têm sido caracterizados por um aumento destas
preocupações.
De uma forma ainda incipiente, algumas empresas privadas apresentam já, entre o seu
“portfolio”, trabalhos de análise climática de espaços urbanos, tendo em vista a tomada de decisões
de planeamento. No entanto, a cartografia climática, tal como tem vindo a ser discutida ao longo
deste trabalho, é ainda um horizonte longínquo, no que respeita a maioria deste tipo de trabalhos.
Esta é uma área em que muito há ainda por fazer, e em que, na nossa opinião, se
enfrentam dois problemas distintos: a importação e elaboração de metodologias bem como a sua
aplicação; a divulgação de resultados fora do âmbito académico, de forma a aumentar a aplicação
destes trabalhos, cujo potencial é vasto.
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No que concerne o planeamento urbano em Portugal, e salvo raras excepções, o estudo
das variáveis físicas do território é muitas vezes relegado para segundo plano.
Ao analisar os principais instrumentos de planeamento em Portugal ao nível municipal (os
Planos Directores Municipais), torna-se clara a diminuta importância de que se reveste a análise do
clima.
Muito embora grande parte destes planos se encontre actualmente em fase de revisão e
grandes avanços tenham sido feitos desde a última geração de Planos Directores Municipais, a
verdade é que, no que respeita a análise climática, o tratamento de dados climáticos a este nível
continua a ser insuficiente, sendo que a cartografia climática é rara (longe dos exemplos da
Alemanha ou do Japão) e os principais fenómenos climáticos são mencionados a escalas
insuficientes.

CONCLUSÃO
De tudo o que foi referido anteriormente neste artigo, importa sobretudo realçar o papel
fundamental que a cartografia climática pode desempenhar na “tradução” de dados climáticos para
planeadores e para inúmeros agentes de intervenção no território.
Esta é uma ferramenta de divulgação de dados climáticos em clara ascensão, à medida que
o interesse pelas questões ambientais, no geral, e climáticas, em particular, se reveste de crescente
importância.
Já são conhecidos alguns exemplos de sucesso de elaboração e divulgação de cartografia
climática, em Portugal e no estrangeiro, muito embora a situação ideal, que passa indubitavelmente
pela utilização deste tipo de cartografia em planos de ordenamento, esteja muito longe de ser
alcançada.
As metodologias para a elaboração de cartografia climática ainda não estão
homogeneizadas e conhecem-se várias formas de abordar a questão. Este será um problema a
ultrapassar nos próximos anos, de forma a que os trabalhos que surjam, possam ser comparados e
melhorados.
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Aplicação de “redes neuronais” e “regressão logística” na realização
de cartografia de susceptibilidade de deslizamentos translacionais
superficiais na área de Lousa
Artificial Neural Networks and Logistic Regression applied to the susceptibility cartography of
occurrence of superficial slides in Lousa
A. Monteiro Almeida♣
Palavras-chave: Cartografia de susceptibilidade, deslizamentos translacionais superficiais, redes
neuronais, regressão logística, SIG
Resumo
Os riscos naturais representam um potencial perigo para as actividades humanas, colocando
em risco culturas agrícolas, habitações, infra-estruturas, ameaçando a segurança e a vida
quotidiana dos seres humanos. A variedade de estudos sobre esta temática e os investimentos
realizados na sua prevenção atestam a sua importância.
No estudo dos riscos naturais, a susceptibilidade deverá ser entendida como a probabilidade de
ocorrência de um determinado fenómeno de acordo com as características específicas do território
em causa. Desta forma, o estudo da susceptibilidade insere-se no campo da prevenção e
minimização das consequências de ocorrência de um fenómeno.
No presente artigo pretende-se avaliar a utilização de redes neuronais e da regressão logística,
em ambiente de SIG, na realização de cartografia de susceptibilidade de ocorrência de
deslizamentos translacionais superficiais para a área de Lousa.
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Key words: Susceptibility cartography, superficial translational slides, neuronal networks, logistic
regression, GIS
Abstract
Natural hazards are a potential danger for human activities, representing a risk to agricultural
cultures, habitations, infrastructures and threatening the security and the life of the human beings.
The variety of studies about this subject, as well as the investments carried out in its prevention,
certifies the high importance that it is given to them.
While studying natural hazards, the susceptibility will have to be understood as the probability of
occurrence of one phenomenon, according to specific characteristics of the territory in cause. This
way, the susceptibility study inserts itself in the field of the prevention and minimization of the
consequences of occurrence of the phenomenon.
This article looks forward to evaluate the use of neural networks and logistic regression, in GIS,
with the intention of carrying out a susceptibility cartography of occurrence of superficial slides in
Lousa.
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1- Introdução
A paisagem é constantemente alvo de modificações provocadas por agentes naturais,
antrópicos ou o resultado da interacção entre ambos os agentes. Os movimentos de vertentes
englobam-se dentro dos agentes naturais, embora possam ter origem em causas antrópicas, que
provocaram um desequilíbrio num determinado sistema.
Zêzere (2005) argumenta que a ocorrência dos movimentos de vertente é motivada pelo
acumular de diversos factores em simultâneo, desta forma, é errónea a tentativa de atribuir
responsabilidades somente a um factor, pois é comum atribuir essa “culpa” ao factor
desencadeante, aquele que provocou o “despertar” do movimento, quando na verdade, deveria ter
sido ao conjunto dos factores que provocaram o desequilíbrio.
O facto dos movimentos de vertentes poderem provocar alterações profundas e de uma
forma súbita nas formas de relevo e consequentemente na paisagem, fá-los destacarem-se de
outros agentes naturais, no que concerne à dinâmica de vertentes.
A importância dos estudos sobre os movimentos de vertentes não se prende apenas com
as alterações que estes provocam na paisagem, consequentemente nas formas do relevo, mas
também e principalmente com a perigosidade e riscos que estes representam para as actividades
humanas e para a vida humana.
Os movimentos de vertentes, especialmente aqueles com maior magnitude e que se
desenvolvem de forma súbita, estão associados a elevados prejuízos materiais, monetários, assim
como a um elevado número de mortes humanas. São vários os exemplos de grandes prejuízos e
baixas humanas, provocados pelos movimentos de terrenos, que são noticiados pelos mass media.
Não será demais recordar as 29 mortes que ocorreram na povoação de Ribeira Quente, na ilha de
São Miguel nos Açores, em Outubro de 1997 em consequência de uma escoada lamacenta, após
um período prolongado de chuvas intensas (Brum Ferreira, 2005) ou mais recentemente, em
Janeiro de 2006, um deslizamento em Cijeruk na Indonésia que provocou a morte de cerca de 300
pessoas e avultados prejuízos materiais (agência LUSA, 05/01/2006).
As novas tecnologias são poderosas ferramentas que poderão ser utilizadas no estudo dos
movimentos de vertentes, especialmente na utilização de poderosos e complexos métodos
estatísticos com vista a obtenção de cartografia de susceptibilidade e no estudo do risco
geomorfológico. Neste campo é de referir a extrema importância dos Sistemas de Informação
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Geográfica (SIG), que permitem o cruzamento de diversas variáveis cartográficas, com a vantagem
de produzirem informação georreferenciada, nomeadamente a produção de cartografia indirecta de
susceptibilidade, com o recurso a métodos estatísticos complexos, como por exemplo a utilização
de análises multivariadas e redes neuronais.
De acordo com Zêzere (2000), “os movimentos de vertente incluem desabamentos,
balançamentos, deslizamentos, expansões laterais, escoadas e movimentos complexos” que são
“determinados pela gravidade e, quase sempre, pelo teor em água presente nos terrenos”. Neste
trabalho será dada especial atenção aos deslizamentos translacionais superficiais.
1.1- Os movimentos translacionais superficiais
Os deslizamentos translacionais superficiais são definidos por Zêzere (2001) como
“movimentos peliculares (...), que afectam quase exclusivamente os depósitos que revestem a maior
parte das vertentes, ao longo de superfícies de ruptura planares, frequentemente localizadas no
contacto com um substrato rochoso impermeável: margas, argilas ou tufos vulcânicos”. Zêzere
(2001) afirma que: estes deslizamentos são muito frequentes nos afloramentos do Complexo
Vulcânico de Lisboa, Albiano-Cenomaniano médio, Kimeridgiano superior-Titoniano inferior e
Kimeridgiano inferior e médio, particularmente na metade inferior das vertentes, onde a espessura
dos depósitos é maior. No que concerne à área de estudo, constata-se que mais de 50% da
superfície é constituída por afloramentos do Complexo Vulcânico de Lisboa.
Segundo Zêzere (2001), os deslizamentos translacionais superficiais são movimentos de
vertentes muito comuns, mas que movimentam um reduzido volume de material deslizante. O autor
atesta que este tipo de movimentos ocorre tendencialmente em vertentes com declives moderados
e fortes (em média superiores a 37%). Por fim, o autor atribui como principal causa deste tipo de
movimentos a má intervenção antrópica, justificando com o elevado número de instabilidades que
ocorrem ao longo dos taludes das estradas e nos terrenos agrícolas abandonados.
2- Enquadramento Geográfico da área de Lousa
A área de estudo distribui-se nos concelhos de Loures e Mafra (sendo que neste último
concelho a área estudo apresenta uma ocupação muito reduzida), mais especificamente nas
freguesias de Lousa, Fanhões, St. Antão do Tojal, Loures e St. Estêvão das Galés (esta última
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freguesia do concelho de Mafra). No total a área de estudo apresenta uma superfície próxima dos
17 000 ha.
No que diz respeito à rede hidrográfica, a área de estudo é interceptada pelo Rio de Loures
e pela Ribeira de Lousa, sendo que na área a NE é ainda possível observar o início da Ribeira de
Fanhões. A área em estudo localiza-se na “bacia hidrográfica de 6ª ordem do Rio de Loures”
(Zêzere, 2001).

Declives da área de Lousa
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Mapa 1- Declives da área de estudo

Gráfico 1- Declives da área de estudo

O mapa 1, corroborado pelo gráfico 1, mostra que a área de estudo possui uma superfície
diversificada no que diz respeito aos declives. É possível observar vertentes com declives
superiores a 50% (sensivelmente 0,2% da área de estudo). As vertentes de maior declive localizamse junto aos cursos de água que interceptam a área de estudo, especialmente na vertente esquerda
da Ribeira de Lousa, a classe com maior expressão é a dos declives entre os 5% e os 10% (cerca
de 35%).
Com base na distribuição do declive, é possível distinguir duas áreas:
- uma primeira área, que, em grosso modo corresponde ao quadrante Oeste da área de
estudo delimitado a Este pelos cursos de água (Rib. de Lousa e Rio de Loures) incluindo
ainda as vertentes juntos aos cursos de água.
- uma segunda área a Este desses cursos de água, excluindo a vertentes junto dos cursos
de água mencionados. Esta área caracteriza-se por uma superfície mais plana que a
anterior, destacando-se a Sul uma grande área plana.
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Gráfico 2- Exposição das vertentes da área de

estudo

A cartografia de exposição das vertentes (mapa 2 e gráfico 2) revela um domínio relativo
das vertentes expostas ao sector Sul, aproximadamente 50% das vertentes possuem uma
exposição solar S, SO e SE. As áreas planas, em termos de exposição solar, representam
aproximadamente 10% da área de estudo. No mapa 2 podemos observar que as áreas planas
encontram-se sobretudo a SE e Este, indo de encontro à área de declive mais fraco referido
anteriormente na análise à distribuição do declive.
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No que diz respeito ao tipo de solos (ver mapa 3 e gráfico 3) da área e estudo os solos
evoluídos, solos Mólicos (Klb, Kvcd); Barros (Cbc, Cb) e solos Argiluviados (Pdg, Vcd), representam
cerca de 58% da área de Lousa. Refira-se, ainda, que a classe dos Barros Castanho-Avermelhados,
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não Calcários, de basaltos ou doleritos ou outras rochas eruptivas ou cristalofílicas básica (Cb)
abrange cerca de 33% da área de estudo.
Os solos poucos evoluídos correspondem a 39% da área de estudo e são constituídos por:
- Afloramentos rochosos de calcário ou dolomias (Arc) , Solos Incipientes (A, Aa, Aac, At,
Sba, Sbl), Solos Litólicos (Lb, Pto, Vt), que correspondem a 26,5% da área de estudo;
- Solos Calcários (Pcdc, Pcs, Pcsd', Pcsd(p), Spc'(p), Vto), ocupando 12,5% da área de
estudo.
A área social apresenta uma ocupação de 3,5% da área de estudo.
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Gráfico 4- Geologia da área de estudo

No que concerne à geologia (ver mapa 4 e gráfico 4) todo o sector Sul, com excepção das
superfícies junto aos cursos de água, é ocupado pelo Complexo Vulcânico de Lisboa,
representando 57% da superfície em estudo. As restantes duas unidades geológica mais
importantes da área de estudo são os Calcários e Arenitos e Calcários com Rudistas que
correspondem aproximadamente a 33% da superfície de estudo, localizando-se no sector Norte de
Lousa. Os Aluviões e aterros, que ocupam 5,5% da área de estudo, distribuem-se ao longo do
percurso do Rio de Loures e Rib. de Lousa. Os restantes 4% localizam-se no sector Norte que se
caracterizam pela presença de filões e massa de traquito, de riolito ou de basalto.
3- Metodologia
A avaliação da susceptibilidade e perigosidade geomorfológica, de acordo com Varnes,
1984; Carrara et al., 1991; Hutchinson, 1995; Turner e Schuster, 1996 in Zêzere, 2005, assenta
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sobre quatro princípios fundamentais: (i) “o passado e o presente são as chaves para o futuro”; (ii)
os movimentos de vertente podem ser reconhecidos, classificados e cartografados; (iii) as
condições que causam os movimentos (factores de instabilidade) podem ser identificadas,
registadas e utilizadas para construir modelos preditivos; (iv) a ocorrência de movimentos de
vertente pode ser inferida, no espaço e no tempo. Deste modo, é possível o zonamento de um
território em classes de susceptibilidade ou de perigosidade, hierarquizadas com diferentes valores
de probabilidade (Zêzere, 2005).
Zêzere, 2005, com base em Gueremy, 1984; Asté, 1991; Soeters & Van Westen, 1996,
apresenta três etapas no processo de avaliação da susceptibilidade e da perigosidade
geomorfológica: (i) inventário e análise das manifestações de instabilidade já verificadas; (ii)
identificação dos factores condicionantes (para a avaliação da susceptibilidade) e desencadeantes
(para a avaliação da perigosidade) responsáveis pelo aparecimento ou aceleração dos movimentos;
(iii) interpretação dos factores com recurso a modelos de relação espacial, directa ou indirecta.
O presente trabalho tem como objectivo final a realização de uma cartografia de
susceptibilidade geomorfológica, nomeadamente de susceptibilidade de ocorrência de
deslizamentos translacionais superficiais para a área de Lousa, utilizando métodos de cartografia
indirecta com base em análise estatística discriminante.
Os métodos de cartografia indirecta por análise estatística discriminante implicam a
utilização de modelos estatísticos multivariado. Desta forma a análise é realiza com base nas
relações espaciais entre as variáveis (dependentes e independentes).
Neste artigo pretende-se, para além da produção de uma cartografia de susceptibilidade de
ocorrência de deslizamentos translacionais superficiais, avaliar o desempenho da regressão
logística e das redes neuronais do tipo Radial Basis Functions Link Network (RBFLN), na realização
de cartografia indirecta de susceptibilidade geomorfológica.
O trabalho exigiu a realização de três fases complementares, mas de carácter distinto:
- A primeira fase correspondeu ao inventário em campo dos deslizamentos e a identificação
de factores naturais que possam desencadear os deslizamentos translacionais
superficiais, que posteriormente irão ser utilizados como variáveis independentes.
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- A segunda fase compreende a aquisição e tratamento da informação cartográfica, de
modo a que esta possa ser utilizada em ambiente SIG, nomeadamente em ArcView 3.2, e
principalmente que essa informação possa ser usada pela extensão ArcSDM.
Foi necessário a georreferencição dos esboços geomorfológicos, com o objectivo de criar
um ficheiro vectorial do tipo pontual, em ambiente SIG, com a representação cartográfica dos
deslizamentos translacionais superficiais. A informação relativa à localização dos deslizamentos
translacionais superficiais corresponde à variável dependente.
Foram utilizadas como variáveis independentes a informação relativa ao tipo de solo,
geologia, declives e exposição das vertentes.
A aquisição e o tratamento das variáveis independentes foram realizados do seguinte modo:
• A cartografia geológica e a cartografia dos solos foram convertidas para formato matricial
e posteriormente realizada a reclassificação das classes com o agrupamento de alguma
classes. A reclassificação consistiu na atribuição de valores numéricos às classes
geológicas de pedológicas.
• No caso dos declives e exposições, esta informação foi adquiria por processos de
modelação espacial com base na informação das curvas de nível à escala 1:10 000.
Posteriormente a informação referente aos declives e exposições foi reclassificada, de
modo a poder ser utilizada pela extensão ArcSDM.
A reclassificação realizada à informação dos solos, geologia, exposições e declives não
apresentou qualquer tipo de hierarquização ou indexação das diferentes classes. A reclassificação
teve como objecto a uniformização da informação, no caso dos mapas do tipo de solo e geologia a
criação de classes quantitativas e no caso dos declives e exposição transformar a informação em
dados discretos.
- A terceira fase corresponde ao processamento/ modelação dos mapas de susceptibilidade
de ocorrência de deslizamentos translacionais superficiais. Esta fase foi realizada com
base na extensão ArcSDM para ArcView 3.X. Os métodos escolhidos, para a modelação
dos mapas de susceptibilidade foram a regressão logística e as Redes Neuronais do tipo
RBFLN.
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A utilização destes métodos estatísticos em ArcSDM implica a elaboração de unidades
cartográficas, que correspondem a unidades de condições únicas. Cada unidade realizada possui
características únicas. Este processo é realizado de uma forma automática pelo ArcSDM.
A utilização da regressão logística não implicou mais nenhuma operação de geração de
informação cartográfica. Em relação às redes Neuronais do tipo RBFLN, foi necessário a
delimitação de pontos que correspondem a áreas de reduzida, ou nula, probabilidade de ocorrência
de deslizamentos translacionais superficiais. Esta informação foi obtida com base na modelação,
realizada anteriormente, pela técnica da regressão logística.
3.1- Métodos estatísticos utilizados na modelação da susceptibilidade
3.1.1- Regressão Logística
Nos estudos de susceptibilidade geomorfológica a regressão logística revela-se útil pelo
facto de permitir avaliar a relação entre as múltiplas variáveis independentes e a variável
dependente. Conhecendo a relação entre as variáveis independentes e a variável dependente é
possível prever o comportamento da variável dependente.
A regressão logística, ao contrário da regressão múltipla, possui a capacidade de realizar
análises a variáveis discretas.
3.1.2- Redes Neuronais Artificiais
A utilização das Redes Neuronais Artificiais poder-se-á revelar de grande utilidade nos
estudos de susceptibilidade geomorfológica, uma vez que estas técnicas de inteligência artificial,
baseadas no comportamento cerebral humano, possuem a capacidade de “aprender” e/ou adquirem
conhecimento a partir de dados, mediante modelos de inteligência artificial. Esta capacidade de
aprendizagem tem demonstrado grande eficiência no reconhecimento de padrões; modelação de
memória associativa, interpolações, previsão de séries temporais, classificações de informação
obtida por detecção remota, etc.
Brown et al. (2000) defende que a eficiência demonstrada pelas redes neuronais, na
classificação de dados e reconhecimentos de padrões deve-se sobretudo:
- à aptidão de identificar comportamentos imperceptíveis a uma análise humana e/
ou a outros métodos analíticos;
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- à capacidade de classificar um conjunto de dados, sem que para isso seja
necessário uma pré-classificação das variáveis, por exemplo a possibilidade de
efectuar um mapa de susceptibilidades de deslizamentos translacionais
superficiais, sem que para isso seja necessário “introduzir” essas localizações no
modelo;
- à aptidão em trabalhar com pouco dados, dados limitados, dados
interdependentes ou não lineares, dados que possam introduzir ruídos na análise;
- à capacidade de trabalhar com grandes conjuntos de dados.
3.1.2.1- Processo de aprendizagem das redes neuronais
É a capacidade de aprendizagem das redes neuronais, que poderá justificar uma mais valia na
utilização destas técnicas nos mais variados estudos, inclusive nos estudos de susceptibilidade
geomorfológica. Essa capacidade de aprendizagem, por parte das redes neuronais, possibilita a
identificação de padrões/ comportamentos que passam despercebidos a outras técnicas estatísticas
e ao raciocínio humano.
Tal como no raciocínio humano, as redes neuronais aprendem por tentativa e erro a partir de
um determinado ambiente. Esta capacidade de aprendizagem é obtida por um processo de treino,
que consiste num procedimento interactivo, no qual o modelo vai ajustando os pesos das variáveis
até encontrar o melhor desempenho, esse processo de treino termina quando a rede neuronal
obtém uma solução generalizada para cada classe de problemas apresentado.
Os modelos de redes neuronais poderão ser diferenciados pelos algoritmos utilizados no
processo de aprendizagem. Os algoritmos diferem entre si pelo modo como os pesos são alterados
durante o processo de treino.
A fase de treino revela-se de extrema importância, pois é a partir deste processo que o modelo
irá gerar uma generalização das diferentes condições apresentadas, e posteriormente realizar uma
classificação final. Desta forma, a fase de treino deverá ocorrer da forma mais rigorosa possível, a
fim de evitar uma má generalização do comportamento das variáveis.
Uma vez que as redes neuronais “aprendem” com o ambiente que lhes é apresentado e
posteriormente identificam padrões, a partir da generalização do comportamento dos diferentes
dados apresentados, a fase de treino deverá ser realizada apenas com uma parte dos dados, por
forma a que esta apreenda correctamente os comportamentos das variáveis em estudo. Após o
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processo de treino, realizado com uma parte dos dados, serão introduzidos os restantes dados de
modo a que seja realizada a classificação final.
De uma forma simplificada, o processo de aprendizagem consiste no conjunto de processos
levado a cabo pela rede neuronal, na escolha dos pesos e deslocamentos associados a cada
neurónio.
Os processos de aprendizagem poderão ser divididos em dois grandes grupos:
3.1.2.1.a) Supervisionados - Neste tipo de processos, é dado um conjunto de informação que
permite aos modelos um conhecimento prévio de respostas correctas ou incorrectas. Desta forma
os modelos ajustam os pesos e os desvios das diferentes arestas e neurónios, com base no
conhecimento prévio de respostas correctas ou incorrectas, de modo a modelar o fenómeno da
melhor forma possível.
3.1.2.1.b) Não supervisionados ou de auto-organização - Nos processos de aprendizagem não
supervisionados ou de auto-organização a fase de treino é realizada sem se conhecer à priori as
respostas correctas, deste modo a aprendizagem é realizada por associação e reconhecimento de
padrões comportamentais entre as diferentes variáveis, desta forma a rede neuronal procura
comportamentos semelhantes entre as variáveis.
3.1.2.2- Redes Neuronais do tipo Radial Basis Functions Link Network
No presente estudo foi utilizado uma Rede Neuronal do tipo “Radial Basis Functions Link
Network” (RBFLN). Este tipo de redes neuronais caracterizam-se pelo valor da função depender da
distância a uma referência decrescendo à medida que aumenta a distância a uma referência e
aumentando à medida que diminui a distância. Desta forma as redes neuronais do tipo RBF
baseiam-se em funções radiais.
Os pesos e os desvios atribuídos às arestas e neurónios, durante o processo de
aprendizagem, no caso das redes neuronais do tipo RBF, são atribuídos com base na posição,
largura, e forma das variáveis em estudo.
Este é um classificador do tipo supervisionado, desta forma, será necessário, para além das
variáveis independentes, a localização do objecto em estudo. No presente trabalho foi utilizada a
localização dos deslizamentos translacionais superficiais, foram ainda, por meio da realização de
uma regressão logística, identificados os pontos com menor probabilidade de ocorrência de
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deslizamentos translacionais superficiais. A informação relativa aos locais com ocorrência de
deslizamentos e dos locais de baixa probabilidade de ocorrência de deslizamentos, será utilizada
pelo modelo estatístico de modo a obter uma modelação o mais correcto possível.
As redes neuronais de função de base radial combinam uma única camada escondida
(radial) com uma camada de saída pontual. Os neurónios da camada escondida agem como centros
do cluster, agrupando elementos similares do treino, e a camada da saída dá forma a uma função
ou a uma regressão discriminante.
As redes do RBF usam um processo de treino dividido em dois estágios - primeiro, atribuem
os centros radiais e os seus desvios; em segundo, optimizam a camada da saída. Uma RBF
clássica usa a função da activação da identidade na camada da saída, podendo ser utilizada uma
optimização linear, que é relativamente mais rápida que o Treino de Retropropagação. (Rocha et al,
2006)
3.2- Avaliação e validação dos modelos de susceptibilidade
A cartografia de susceptibilidade de ocorrência de deslizamentos translacionais superficiais
na área de Lousa foi realizada com base na regressão logística e nas redes neuronais do tipo
RBFLN, permitindo avaliar e comparar o desempenho dos dois modelos estatísticos.
A avaliação do desempenho dos métodos estatísticos passou pelos resultados obtidos na
validação indirecta dos mapas de susceptibilidade. Uma vez que a validação indirecta poderá ser
realizada de acordo com dois métodos, por determinação de taxas de sucesso ou de taxas de
predição, para cada modelo estatístico foram realizados dois mapas de susceptibilidade.
No caso da validação indirecta por determinação de taxas de sucesso a modelação da
susceptibilidade, com ambas as técnicas estatísticas, foi realizada com base na informação de
todos os deslizamentos translacionais superficiais. No que concerne á validação indirecta por taxas
de predição, os modelos de susceptibilidade foram realizados com base em 55% dos deslizamentos
translacionais superficiais, os restantes 45% foram utilizados para a validação da modelação, em
ambos os casos a escolha dos deslizamentos foi realizada aleatoriamente e de uma forma
automática pelo ArcSDM.
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4- Susceptibilidade de ocorrência de deslizamentos translacionais superficiais na área de
Lousa
A cartografia de susceptibilidade aqui apresentada diz respeito à ocorrência de
deslizamentos translacionais superficiais na área de Lousa. Como já foi referido, vários poderão ser
os factores que motivam o acontecimento de um deslizamento, desde os factores naturais aos
factores antrópicos. Neste trabalho foram utilizadas quatro variáveis independentes: geologia, solos,
declives e exposições. Com excepção da cartografia dos solos, que apresenta apenas uma classe
de carácter antrópico (localização das áreas sociais), todas as variáveis utilizadas possuem
exclusivamente informação cartográfica de factores naturais, o que poderá causar problemas na
análise da susceptibilidade de deslizamentos translacionais superficiais, uma vez que a ocorrência
destes é muito influenciada pelas actividades humanas.
Uma vez que a realização da cartografia de susceptibilidade foi concretizada com base em
dois métodos estatísticos e com base em duas metodologias de validação, a análise dos mapas da
susceptibilidade será estruturada com base nos métodos de validação, permitindo desta forma uma
comparação mais directa dos mapas obtidos com os diferentes métodos estatísticos que lhe deram
origem. Desta forma, os dois primeiros mapas a ser analisados dizem respeito aos métodos de
avaliação por taxas de sucesso e os dois últimos mapas foram realizados com intenção de poderem
ser validados por metodologia de taxas de predição. No final de cada grupo de análises da
cartografia de susceptibilidade, será realizada a análise dos resultados de validação da cartografia
de susceptibilidade, que permitem avaliar o desempenho de cada método estatístico.
4.1- Cartografia de susceptibilidade modelada por métodos de regressão logística, utilizando
a totalidade dos deslizamentos
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A cartografia de susceptibilidade obtida com o método da regressão logística, utilizando
como áreas de treino os 82 deslizamentos inventariados, mostra que cerca de 68% da área de
estudo possui uma susceptibilidade de ocorrência de deslizamento translacionais superficiais
moderada ou forte (ver mapa 5 e gráfico 5).
Ao observarmos o mapa 5, que representa a susceptibilidade de ocorrência de
deslizamentos translacionais superficiais na área de Lousa realizado com base nos métodos
estatísticos de regressão logística, é facilmente observável uma forte correlação visual com a
distribuição dos declives. Tal como na distribuição dos declives (mapa 1) nesta cartografia de
susceptibilidade, é possível a identificação de duas áreas:
- uma área, que de forma generalizada, se concentram os valores mais elevados de
susceptibilidade. Grosso modo, essa área corresponde às margens direitas do rio de
Loures e Ribeira de Lousa.
- uma segunda área a Este dos cursos de água referidos anteriormente, que se caracteriza
por valores de susceptibilidade mais variadas, e que raramente apresenta valores de
susceptibilidade forte.
Observa-se, também, uma forte correlação entre a unidade geológica calcário com rudistas
e o nível de susceptibilidade reduzida ou nula.
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No sector Sul da área de estudo individualizam-se quatro áreas de susceptibilidade
reduzida ou nula, estas áreas corresponde a solos do tipo Pdg (Solos Argiluviados Pouco
Insaturados - Solos Mediterrâneos, Pardos, de Materiais Não Calcários, Para-Solos Hidromórficos,
de arcoses ou rochas afins); Pcs (Solos Calcários, Pardos dos Climas de Regime Xérico, Normais,
de margas ou materiais afins) e Vt (Litólicos, Não Húmicos, Pouco Insaturados Normais, de arenitos
grosseiros).
4.2- Cartografia de susceptibilidade modelada por métodos de redes neuronais do tipo
RBFLN, utilizando a totalidade dos deslizamentos
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Mapa 6- Susceptibilidade de ocorrência de deslizamentos

Gráfico 6- Susceptibilidade de ocorrência
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As redes neuronais do tipo RBFLN permitiram obter um mapa de susceptibilidade (ver mapa
6 e gráfico 6) em que a classe mínima de susceptibilidade é a moderada, correspondendo a 21% da
superfície de Lousa. A classe de susceptibilidade com maior representatividade é a forte, esta
classe distribui-se ao longo de 61% da área de estudo. A classe susceptibilidade elevada ocupa
17% da área de estudo.
De um modo geral este método estatístico caracteriza a área de Lousa como sendo uma
área de forte susceptibilidade de ocorrência de deslizamentos translacionais superficiais.
No mapa de susceptibilidade realizado com base nas redes neuronais do tipo RBFLN
(mapa 6) utilizando a totalidade dos deslizamentos (82 deslizamentos) como áreas de treino,
verifica-se a Norte da área de estudo há uma maior concentração da classe de susceptibilidade
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elevada, pelo contrário a área Sul é onde se concentram as áreas com menor grau de
susceptibilidade (susceptibilidade moderada). De um modo geral, este comportamento é
semelhante aos resultados obtidos no mapa de susceptibilidade realizado com a regressão
logística, mas ao contrário deste último mapa, é de extrema dificuldade encontrar uma correlação
visual entre as variáveis independentes e o a distribuição da susceptibilidade no mapa 6.
A maior mancha correspondente ao grau elevado de susceptibilidade encontra-se a Norte
da área de estudo, próxima da linha administrativa da freguesia de Fanhões estendendo-se para SO
até próximo do fim administrativo da freguesia de Lousa. Esta mancha apresenta uma correlação
visual positiva com a unidade geológica Calcários com rudistas, existindo uma contradição com os
resultados da regressão logística que apresentaram os valores mais baixos de susceptibilidade nos
locais com esta unidade geográfica.
É ainda possível observar uma correlação visual negativa entre a susceptibilidade e os
declives, esta correlação é facilmente observável na vertente esquerda da Ribeira de Lousa, que
possui um forte declive e apresenta níveis de susceptibilidades moderadas (a mais baixa obtida
nesta análise). Também neste caso, existe uma certa contradição com os resultados obtidos com a
regressão logística, que apresentou valores de susceptibilidade fortes nas áreas de maior declive.
4.3- Validação indirecta da cartografia de susceptibilidade por taxas de sucesso
A validação é uma das etapas mais importantes de qualquer estudo que envolva a
modelação geográfica do comportamento de um determinado fenómeno. A sua importância
prende-se com o facto permitir avaliar o desempenho da modelação e posteriormente efectuar
ajustes ao modelo utilizado.
Desta forma, a validação dos resultados de susceptibilidade obtidos vão permitir avaliar
estatisticamente o desempenho de cada método estatístico.
A validação por taxas de sucesso permite que durante o processo de modelação sejam
utilizados todos os deslizamentos translacionais superficiais, uma vez que a avaliação será
realizada com base nesses mesmos deslizamentos.
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A análise das curvas de sucesso (gráfico 7), para cada método estatístico, permite observar
que até aos 20% de área utilizada para a modelação, os dois métodos estatísticos possuem taxas
de sucesso idênticas, muito próximas dos 60%, revelando um bom desempenho para ambos os
métodos. A partir dos 20% de área utilizada na modelação, o método das redes neuronais
apresenta uma quebra no crescimento da taxa de sucesso, atingindo os 90% de sucesso utilizando
80% da área de estudo, os 100% de sucesso na previsão dos deslizamentos translacionais
superficiais é atingida utilizando cerca de 95% da área de estudo.
No que concerne à regressão logística, esta, após os 20% de área de estudo, apresenta um
crescimento das curvas de sucesso superior ao método das redes neuronais. Por conseguinte, para
sensivelmente 46% da área de estudo obtém-se uma taxa de sucesso de 90%. É atingido os 100%
de sucesso com aproximadamente 77% da área de estudo.
As taxas de sucesso permitem concluir que o método da regressão logística mostra um
melhor desempenho na modelação da susceptibilidade de ocorrência de deslizamentos
translacionais superficiais, apresentando a vantagem do seu cálculo ser mais simples e necessitar
de menor capacidade e tempo de processamento computaçional.
4.4- Cartografia de susceptibilidade modelada por métodos de regressão logística, utilizando
55% da amostra
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O mapa 7 representa a distribuição da susceptibilidade de ocorrência de deslizamentos
translacionais superficiais com base na regressão logística, utilizando como áreas de treino 55%
dos deslizamentos translacionais superficiais recolhidos na área de estudo. De uma forma geral, a
distribuição da susceptibilidade neste mapa é idêntica à distribuição do mapa 5. Desta forma, a área
com maior susceptibilidade de ocorrência localiza-se a Oeste do rio de Loures e da ribeira de Lousa,
enquanto que as áreas a Este desses cursos de água apresentam valores mais baixos de
susceptibilidade, mantendo-se a correlação visual positiva com a distribuição dos declives.
Registam-se, ainda, a mesma correlação visual entre as unidades geológicas calcário com
rudistas e o nível reduzido ou nulo de susceptibilidade. Verifica-se igualmente, no sector Sul da área
de estudo a individualização de quatro área de baixa ou reduzida susceptibilidade, coincidentes com
os solos do tipo solos do tipo Pdg (Solos Argiluviados Pouco Insaturados - Solos Mediterrâneos,
Pardos, de Materiais Não Calcários, Para-Solos Hidromórficos, de arcoses ou rochas afins); Pcs
(Solos Calcários, Pardos dos Climas de Regime Xérico, Normais, de margas ou materiais afins) e Vt
(Litólicos, Não Húmicos, Pouco Insaturados Normais, de arenitos grosseiros).
As maiores diferenças, comparativamente à utilização de todos os deslizamentos,
registam-se na diminuição dos níveis de susceptibilidade. Observando o gráfico 8
comparativamente com o gráfico 5, verifica-se uma diminuição das classes de susceptibilidade
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moderada e forte, passando a classe moderada a ocupar cerca de 23% (menos 8%) e a classe forte
susceptibilidade a ocupar aproximadamente 21% (menos 16%). A classe que registou um maior
aumento foi a susceptibilidade baixa, cerca de 20%, registando no gráfico 8 30% da área de estudo
nesta classe. Também houve um acréscimo de área com susceptibilidade reduzida ou nula
passando 21,5% para 25,3%.
Utilizando “apenas” 55% da amostra, a área de estudo passou de uma área de susceptibilidade
moderada ou forte, para uma área de susceptibilidade baixa ou moderada.
4.4- Cartografia de susceptibilidade modelada por métodos de regressão logística, utilizando
55% da amostra
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Utilizando 45 deslizamentos (mapa 8 e gráfico 9), ao invés de 82 deslizamentos (mapa 6 e
gráfico 6), a modelação por redes neuronais do tipo RBFLN aumentou a área de susceptibilidade
elevada, passando de 17,4% para 24,4 %. A classe de susceptibilidade forte manteve-se inalterada
nos 61%. Por seu lado, a superfície com baixa susceptibilidade de ocorrência de deslizamentos
translacionais superficiais passou a ocupar 14,5% (menos 6,7%). Com base nesta cartografia de
susceptibilidade a área de Lousa caracteriza-se por possuir uma susceptibilidade de ocorrência de
deslizamentos translacionais superficiais forte.
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No mapa 8 observa-se uma clara dominância da classe de susceptibilidade forte, que se
distribui ao longo de toda a área de estudo. Tal como já tinha sido referido aquando da análise do
mapa 6, no mapa 8 continua-se a observar junto das vertentes da ribeira de Lousa e do rio de
Loures, áreas onde o declive é maior, valores de susceptibilidade mais reduzidos (susceptibilidade
moderada), facto este que poderá encontrar explicação na ocorrência de um número muito reduzido
de deslizamentos translacionais superficiais nessas vertentes, utilizados na modelação (ver mapa
8).
A classe de susceptibilidade elevada encontra maior expressão para SE da ribeira de
Lousa, contrariamente ao que se passa anteriormente na cartografia de susceptibilidade
apresentada no mapa 8.
4.5- Validação indirecta da cartografia de susceptibilidade por taxas de predição
A validação indirecta por taxas de predição utiliza a informação relativa à variável
dependente, neste caso os deslizamentos translacionais superficiais, que não foram utilizados na
modelação da susceptibilidade para validar o modelo. A avaliação da predição do modelo é
realizada pela percentagem de deslizamentos, que não foram utilizados na modelação, que se
encontram nas classes de susceptibilidade mais elevadas.
Regressão Logistica

Redes neuronais RBFLN

nº

%

deslizamentos

deslizamentos

reduzida/ nula

3

8

moderada

7

19

baixa

3

8

forte

23

62

moderada

15

41

elevada

7

19

forte

16

43

total

37

100

total

37

100

Susceptibilidade

Susceptibilidade

nº

%

deslizamentos deslizamentos

Tabela 1- Taxas de predição da cartografia de susceptibilidade de ocorrência de deslizamentos translacionais
superficiais em Lousa, por método estatístico utilizado na modelação da susceptibilidade

Ambos os modelos apresentam taxas de predição relativamente elevadas (tabela 1),
podendo os ambos os modelos serem considerados válidos.
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A regressão logística é o método estatístico que apresenta as melhores de predição, uma
vez que a classe de susceptibilidade forte, que representa 21% da área de estudo, apresenta uma
taxa de predição de 43% (tabela 1) e a classe de susceptibilidade moderada possui uma taxa de
predição de 41%. No que concerne às rede neuronais, os resultados são um pouco inferiores aos
da regressão logística, uma vez que a classes mais elevada de susceptibilidade apresenta uma
valor de predição reduzido 19%, semelhante ao valor da classe de susceptibilidade moderada, a
mais baixa deste modelo. A classe de susceptibilidade elevada, que representa 61% da área de
estudo, possui uma taxa de predição de 62%.
Tal como na validação por taxas de sucesso, a regressão logística exibe valores de
predição superiores aos das redes neuronais, apresentando, desta forma, uma melhor modelação
relativamente ao modelo das redes neuronais.
5- Conclusão
A cartografia de susceptibilidade deverá ser encarada como uma poderosa ferramenta, ao
dispor de todos os indivíduos, desde o grande público aos técnicos de ordenamento e planeamento
territorial. Só desta forma é possível minimizar as consequências resultantes dos riscos naturais.
No que diz respeito à susceptibilidade de ocorrência de deslizamentos translacionais
superficiais para a área de Lousa, concluí-se que este é um território que apresenta um nível de
susceptibilidade elevado, consequência de uma morfologia relativamente declivosa associados a
unidades geológicas, especialmente os afloramentos do complexo Vulcânico de Lisboa, que
apresentam tendência para a ocorrência de deslizamentos.
Relativamente aos métodos estatísticos utilizados na modelação da susceptibilidade
conclui-se que ambos os modelos apresentam bons desempenhos, especialmente a regressão
logística. Apesar da maior complexidade dos modelos de redes neuronais, a regressão logística
apresentou melhores resultados, em qualquer uma das metodologias utilizadas.
Uma vez que a classificação dos modelos de redes neuronais funciona por aprendizagem
dos comportamentos das variáveis, a falta de variáveis antrópicas, que se revelam de extrema
importância na explicação dos deslizamentos translacionais superficiais, e a importância atribuída à
informação morfológica (utilização dos declives e das exposições), poderão ter provocado a
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introdução de ruído na análise diminuindo a capacidade explicativa da modelação por redes
neuronais.
Pelo exposto neste artigo, conclui-se que a utilização de redes neuronais necessita, ainda,
de uma maior aplicação ao nível de trabalhos de investigação, com o objectivo de avaliar e melhorar
o desempenho destas na modelação da susceptibilidade geomorfológica. Recomendando-se a
utilização da regressão logística, comparativamente às redes neuronais, em trabalhos com
dimensão semelhante à aqui apresentada, uma vez que a regressão logística é menos exigente ao
nível computacional e a sua utilização e manuseamento menos complexo.
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RESUMO
A constatação de que existe um longo caminho a ser percorrido no âmbito do planeamento ao nível
da segurança e da protecção civil é algo que facilmente se reconhece quando se efectua o rescaldo
dos inúmeros eventos observados cada ano no território nacional. Para dar resposta a esta
necessidade foi equacionado e desenvolvido um sistema de inventariação de recursos e meios para
a gestão dos serviços de protecção civil assente numa plataforma SIG – o “Sistema de Gestão de
Riscos” (SGR).
Esta plataforma foi desenvolvida tendo como objectivo primordial permitir, em simultâneo, o
estabelecimento de ligações estreitas entre os diferentes tipos de riscos, assim como entre os meios
e os agentes ou entre todas as infra-estruturas de apoio ou de base. Riscos naturais, como
cheias/inundações, sismos ou incêndios florestais, podem passar a ser geridos conjuntamente com
os riscos tecnológicos, como acidentes em estabelecimentos industriais perigosos ou acidentes no
transporte de matérias perigosas.

488

ACTAS
14º Congresso da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Regional
4 a 6 de Julho de 2008

1. ALGUMAS NOTAS INTRODUTÓRIAS
As dificuldades que se observam na gestão de situações de emergência por desconhecimento da
realidade do terreno ou mesmo por força da informação (como a demografia, os equipamentos a
evacuar ou para onde deverão ser evacuados os cidadãos afectados, entre outras) se encontrar
distribuída por diferentes locais, são problemas colocados diariamente aos serviços de protecção
civil.
A revisão dos planos de emergência e a incorporação de novos dados constitui um requisito
fundamental à necessária redefinição de estratégias e de formas de gestão de risco, bem como à
adequação às realidades territoriais e ao estabelecimento de parcerias.
A tomada de consciência, por parte dos diferentes decisores, de que um plano de emergência tem
de ser dinâmico e flexível levou à apresentação de uma proposta de um Sistema de Gestão de
Risco (SGR), criado com base nos critérios e normas técnicas nacionais definidas para a
elaboração dos planos de emergência de protecção civil, gerais ou especiais, de âmbito municipal,
distrital, regional ou mesmo nacional.
O projecto apresentado assume um Sistema de Informação Geográfica (SIG) como plataforma
fundamental, na qual podem ou não ser associadas outras cartas e projectos de análise territorial
(Figura 1a), a partir da qual se interliga um conjunto de diferentes bases de dados, que integram
diversos campos temáticos associados aos mais variados aspectos relacionados com a segurança
(Figura 1b).
A

B

Figura 1a e 1b – Plataforma de acesso às diferentes cartas temáticas e ao módulo do SGR.
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A possibilidade de uma permanente actualização, quer por parte dos diferentes serviços de
protecção civil, quer pelos diversos agentes intervenientes no processo de gestão de situações de
emergência e socorro, confere a esta ferramenta um grande dinamismo.
O acesso às bases de dados, que pode ser efectuado quer de forma independente, quer em
conjunto, permite a caracterização da dinâmica territorial, perigosidades, vulnerabilidades, formas e
meios de lhes dar resposta, assim como possibilita a elaboração de cartografia temática. A
protecção civil passa a estar dotada de um eficiente instrumento que vai permitir o cumprimento das
suas responsabilidades nos domínios da gestão de situações de emergência e socorro, assim como
uma maior adequação, em tempo real, à especificidade de cada uma. Esta capacidade de
interligação concede ao utilizador e a quem decide um potencial de previsão e de decisão
impensável até há bem pouco tempo.
Com a realização de diferentes Sistemas de Gestão de Risco e de planos de emergência contíguos
e confrontando toda a informação recolhida e trabalhada a diferentes escalas, o projecto permite a
sua evolução para um patamar superior, tornando possível o implementar da tão desejável gestão
supramunicipal (ou mesmo regional) de situações de emergência e socorro.
2. METODOLOGIA
Em termos metodológicos, a construção de um SGR assenta em diferentes fases, todas elas
fundamentais ao êxito da construção do projecto.
A primeira fase de desenvolvimento do trabalho prevê, no contexto do trabalho de gabinete, duas
componentes que se complementam. Por um lado, deve ser realizada uma caracterização geral do
território, em particular dos aspectos físicos e demográficos, o que permitirá, no caso da demografia,
identificar, localizar e inventariar os diferentes grupos e estratos sociais, bem como a referenciação
de “grupos de risco” para diferentes situações de emergência. Em simultâneo, e ainda desenvolvido
em trabalho de gabinete, deve ser realizado, não só um exaustivo o levantamento do historial dos
factores e situações de risco associadas à área em estudo, como todo o trabalho de preparação dos
inquéritos que vão servir para o posterior trabalho de levantamento de terreno.
Numa fase seguinte, e já com os inquéritos definidos, proceder-se-á à identificação de instituições,
unidades industriais, comércio/serviços e entidades que apresentem planos de emergência
aprovados e o respectivo estado actual de implementação. Concretizado o levantamento dos planos
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de emergência existentes e o respectivo estado de implementação, segue-se a georreferenciação e
criação de uma base de dados individual que permita o acesso aos diversos planos de emergência.
Em paralelo efectuar-se-á também a inventariação e respectiva georreferenciação dos diferentes
meios e recursos ligados aos vários serviços, quer da protecção civil, quer detidos por particulares,
trabalho esse que culmina na criação de novas bases de dados.
Como toda a estrutura do projecto assenta num conjunto bastante complexo de informação, esta
terá de ser a mais fiável e rigorosa possível. Nesse sentido, a realização do projecto apresenta
como suporte fundamental um moroso e exaustivo levantamento de campo, o qual deverá
contemplar a totalidade dos agentes de protecção civil, bem como dos meios disponíveis. A recolha
da informação é realizada através de inquéritos directos e recolha de pontos por GPS, tarefa
realizada por uma equipa interdisciplinar, facto que permite um melhor conhecimento do território.
O contacto estreito com os agentes directos do processo tem como objectivo permitir que estes
documentos possam reflectir um conhecimento mais fiel da realidade existente. Além disso, a
recolha da informação junto dos agentes e das próprias populações torna este trabalho ainda mais
humano e capaz de perceber a verdadeira dimensão das carências e problemas que rodeiam a
capacidade de resposta a situações de emergência e socorro.
A fase final de evolução do sistema assenta na construção de diferentes bases de dados, cada uma
representativa dos diversos níveis de protecção civil, bem como de outras ligadas a todos os
agentes – Polícia, Bombeiros, Hospitais, INEM, entre muitos outros – e actividades civis – meios,
equipamentos, pessoal, entre outros (Figura 2).

Figura 2 – Acesso aos diversos níveis de análise.

491

ACTAS
14º Congresso da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Regional
4 a 6 de Julho de 2008

Como resposta às dificuldades de interligação entre as diferentes componentes de segurança,
diferenças que obrigaram mesmo à elaboração de bases de dados independentes, bem como à
existência de níveis de informação distintos, linguagens e componentes específicos para cada nível,
foi desenvolvida uma plataforma SIG capaz da tão necessária ligação3. Esta forma de acesso foi
construída com base numa programação capaz de oferecer uma leitura integrada das diferentes
bases de dados, tarefa bastante complexa dado a elevada quantidade de informação.
Após o exaustivo trabalho de inventariação e preparação das bases de dados anteriormente
referido, foi desenvolvida uma plataforma Web dinâmica utilizando uma arquitectura definida por
dois níveis distintos de programação, com uma correspondência directa ao conjunto de informação
alfanumérica e cartográfica disponível nas múltiplas funcionalidades do SGR dinâmico.
O primeiro nível de programação foi desenvolvido com suporte à tecnologia ASP (Active Server
Pages), que apresenta uma estrutura compacta e funcional, uma vez que foi implementada com
recurso aos chamados Objects. Estes apresentam instruções que permitem uma maior interacção e
manipulação dos resultados pelos operacionais de acordo com os seus objectivos, de uma forma
simples e rápida, dissimulando a complexidade dos sistemas de gestão de bases de dados interrelacionais existentes na estrutura física da plataforma.
Para o desenvolvimento do segundo nível foi utilizada a tecnologia GeoMedia WebMap Enterprise,
como motor de disponibilização dos objectos da informação cartográfica na plataforma Web,
integrando as funcionalidades específicas para a utilização do SGR, através do desenvolvimento de
componentes programados em Microsoft DotNET. Este nível permitiu valorizar a informação
geográfica a disponibilizar, utilizando acessos rápidos a toda a informação georreferenciada
disponível na organização do SGR, bem como a possibilidade de realizar análises sofisticadas para
a apresentação de simulações de ocorrências bastante complexas. Com o culminar da arquitectura
da plataforma esta passa a permitir dar resposta a todo um conjunto de informação associada a um
determinado equipamento ou lugar a partir de dados actuais, uma vez que a cartografia contém

3

Deste modo, e exceptuando esta necessidade de terminologia, o objectivo primordial foi o

de uniformizar ao máximo as diferentes bases de dados, de modo a que estas possam então
ser trabalhadas e analisadas numa única plataforma.

492

ACTAS
14º Congresso da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Regional
4 a 6 de Julho de 2008

informações alfanuméricas que podem ser actualizadas em tempo real através do módulo de edição
desenvolvido para o efeito.
Neste contexto, o desenvolvimento da plataforma em ambiente Web assumiu-se como um objectivo
elementar à portabilidade desta plataforma, permitindo aceder, manipular e editar toda a informação
disponível no SGR apenas com o recurso a um computador portátil com uma ligação a um browser
(ex: Internet Explorer ou Netscape), permitindo a sua gestão em situações de crise num qualquer
local remoto à ocorrência.
Para cada nível de informação existe uma caracterização, a mais completa possível, de modo a
especificar não só os aspectos relacionados com a estrutura física, mas também toda uma análise
dos recursos humanos e materiais.
3. OPTIMIZAÇÃO DA GESTÃO DOS RISCOS A DIFERENTES ESCALAS. DA MUNICIPAL À SUPRAMUNICIPAL
Com base na metodologia descrita pretende-se com a ferramenta desenvolvida proporcionar aos
agentes decisores a possibilidade de exercer as suas atribuições legais, permitindo uma acção
multi-escala, de acordo com o grau da situação de emergência, optimizando, deste modo, os meios
e recursos.
A ferramenta permite mesmo utilizações diferenciadas, em lógicas com perspectivas
complementares. Por um lado, possibilita a identificação das vulnerabilidades e o tomar de decisões
que visem a sua progressiva redução e minimização dos efeitos caso o risco se manifeste e, por
outro lado, uma vez que nem sempre é possível evitar que este se manifeste, permite optimizar a
sua gestão.
Deste modo, o sistema constitui uma poderosa ferramenta que se assume como essencial no apoio
à gestão de situações de emergência e socorro, assumindo um papel determinante no exercício da
planificação, identificação e promoção do desenvolvimento dos sistemas integrados de protecção
civil.
Além do maior enfoque sobre os incêndios florestais, outros perigos foram considerados, tais como
inundações, ruptura de estruturas e acidentes com matérias perigosas. A plataforma ao não ser
estanque, vai permitir facilmente a actualização dos vários perigos, quer seja actualizando
directamente a cartografia, quer seja por alteração das bases de dados, o que se reflecte
posteriormente na representação gráfica.
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Os incêndios florestais, que são uma das catástrofes naturais mais graves em Portugal, não só pela
elevada frequência de ignição e extensão de área ardida, com os consequentes impactes negativos
no ambiente e na economia (por vezes de subsistência), bem como pela sua perigosidade junto das
populações4, receberam, por parte dos autores, uma maior focalização.
Com a manipulação da plataforma, pode ser realizada, no caso dos incêndios florestais, uma gestão
pormenorizada do território, tendo em consideração as diferentes variáveis envolvidas. Deste modo,
a plataforma permite realizar três níveis de gestão: a preventiva, com a disponibilização das faixas
de gestão de combustível, sobre as principais infra-estruturas de base (Decreto-Lei n.º 124/2006, de
28 Junho); a gestão no teatro de operações, com a disponibilização de toda a cartografia necessária
à gestão da crise, nomeadamente as infra-estruturas de risco ou de acolhimento (aglomerados
urbanos, escolas ou mesmo lares de idosos), bem como da cartografia de risco de incêndio, de
propagação ou de rescaldo; e, por último, a simulação, através do cruzamento das diferentes
variáveis disponíveis na plataforma (uso do solo, morfologia, declives ou mesmo a proximidade aos
pontos de água e postos de vigia), de diferentes cenários evolutivos na propagação dos incêndios
florestais, simulando o desenvolvimento da ocorrência, o que permite avaliar, desta forma, a
activação ou a disponibilização dos meios mais adequados para cada situação (Figuras 3 e 4).

Figura 3 – Módulo de gestão de meios e recursos numa situação de crise.
4

Populações que muitas das vezes se encontram completamente isoladas, geralmente idosa

e sem meios de deslocação, sejam pelos deficientes acessos ou pelas suas reduzidas
capacidades físicas.
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Figura 4 – Módulo de simulação de propagação de um incêndio florestal.
Em simultâneo aos incêndios florestais, e sempre numa lógica de análise complementar, também as
cheias e inundações foram alvo de uma maior atenção, em particular nos projectos associados ao
Baixo Mondego.
As obras hidráulicas desenvolvidas nas últimas décadas, que tiveram como principal objectivo a
regularização do rio Mondego (barragens, diques e açudes), foram evitando as habituais cheias de
carácter regional. Porém, no Inverno de 2000/01, diferentes factores naturais e antrópicos levaram a
que o impensável se verificasse, com o plaino aluvial a ser de novo inundado. Com base na
plataforma do SGR a situação algo caótica verificada nos finais de Janeiro poderia ter sido
minimizada, aliás como se pode observar com a utilização da plataforma. Assim, o conhecimento,
no caso do Município de Montemor-o-Velho, dos “alvéolos” de inundação, que foram sendo
preenchidos em função do sucessivo rebentamento dos diferentes pontos dos diques, permitiria
saber no imediato quais os sectores inundados e também quais as vias de comunicação e as
populações afectadas (Figura 5). Aliás, um estádio posterior de desenvolvimento, o projecto visará
mesmo a integração de uma componente de análise prospectiva, também nesta temática.
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Figura 5 – Exemplos de “alvéolos” de inundação em função do rebentamento de diques.
Neste quadro os objectivos progressivos, quer de ordenamento, quer de segurança, a médio e a
longo prazo, vão ser alcançáveis, numa lógica de garantir a coerência da rede de gestão de
situações de emergência e socorro, em simultâneo com as políticas de ordenamento do território.
O resultado atingido será o corolário de um trabalho profundo de diagnóstico actual das
preocupações e necessidades, passando os diversos serviços de Protecção Civil - Distritais e
Municipais - a disporem de uma completa e fundamental ferramenta com dezenas de base de
dados, que vai permitir o normal cumprimento das operações de protecção civil, possibilitando
ainda, através da sua disponibilização via Web, a sua utilização em pleno teatro de operações ou a
sua disponibilização a colunas de apoio a um evento (que apresentam um relativo ou mesmo, por
vezes, um total desconhecimento do terreno), permitindo, deste modo, que estas tomem contacto
com o território enquanto se deslocam para a base de apoio operacional de uma qualquer
ocorrência.
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Mais do que um diagnóstico actual, o objectivo primordial passa por incutir um carácter intemporal
ao SGR, possibilitando a actualização a cada momento e em contínuo das diferentes bases de
dados e tornando possível o seu imediato reconhecimento pelo sistema de análise cartográfica.
Desta forma, qualquer alteração (eliminação ou introdução) poderá ser realizada em duas
plataformas distintas, mas com leitura conjunta imediata.
Contudo, qualquer cidadão tem perfeita consciência de que as susceptibilidades, vulnerabilidades e
perigosidades não são estanques, ultrapassando as fronteiras administrativas. Como tal, torna-se
fundamental planear a gestão do território, não só à escala municipal, mas também à escala
supramunicipal (quer seja para uma associação de municípios, distrito ou um território ainda mais
extenso).
A interligação entre as diferentes escalas consegue-se facilmente com a plataforma do SGR, pois
os diferentes territórios são estudados e analisados segundo a sua escala, o que permite ao
utilizador descer de escala de análise sempre que desejável, fazendo com que o pormenor
aumente, mesmo em síncrono. A plataforma SGR possibilita, assim, agrupar vários projectos numa
única plataforma que se interligam facilmente entre si através da definição de escalas de
apresentação.
Neste sentido torna-se possível efectuar uma análise integrada em termos supramunicipais de uma
qualquer situação de risco. Os exemplos anteriormente referidos – incêndios florestais e inundações
– são alguns dos que melhor exemplificam como as fronteiras administrativas não têm qualquer
validade em termos de protecção civil. Porém, outros exemplos podem exemplificar esta capacidade
de análise a diferentes escalas e que resposta dar, por exemplo, a um acidente (descarrilamento,
acidente químico) numa via ferroviária de grande tráfego, como a Linha do Norte, que neste caso
particular envolve três municípios vizinhos, nomeadamente Coimbra, Montemor-o-Velho e Soure.
Torna-se, assim, possível, em caso de acidente, analisar, a qualquer momento, os graus de
dificuldade de acesso à linha, definindo sectores de corte da via ou acessos ou quais os agentes
que devem ser envolvidos. Do mesmo modo, pode ser analisado, numa situação de crise referente
a uma contaminação de alta patogenicidade pelo vírus Influenza (mais conhecida por gripe aviária),
a sua relação com as composições ferroviárias, que percorrem amplos sectores do território
nacional, criando diferentes cenários de resposta (Figura 6).
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Os Pauis, por serem zonas alagadas e preferenciais como espaços de nidificação de aves
migratórias, apresentam uma susceptibilidade elevada a este tipo de ocorrências. Assim, e num
território onde se observam vários espaços com estas características, o SGR permite criar
facilmente as referidas faixas de segurança (Decreto-Lei n.º 110/2007, de 16 Abril), cuja definição
torna possível introduzir todo um conjunto de variáveis, que vão permitir dar resposta a questões
como: colocação das equipas de desinfestação; definir os pontos onde colocar as forças
policiais/militares para controlo de circulação, não permitindo a violação da zona de segurança;
quantas pessoas se encontram no perímetro de contenção; que recursos alimentares são
necessários na zona de contenção.
Em simultâneo, torna-se possível obter percursos alternativos que facilitem a movimentação de
pessoas, meios e recursos com uma rapidez muito elevada, assim como conjugar todas as
premissas que devem ser analisadas.
A ferramenta (SGR) permite, assim, uma actuação no território a diferentes escalas. Se a uma
escala de maior detalhe esta é primordial na fase de prevenção, isto é, pré-crise, na gestão de
crises de envolvência municipal, a uma escala supramunicipal esta desempenha papel importante
não só na fase de prevenção, mas acima de tudo ao nível da operacionalização na gestão de crise.
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Figura 6 – Visualização das faixas de segurança em caso de contaminação pelo vírus Influenza,
juntamente com os sectores da linha ferroviária afectada.
4. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES FINAIS
A concretização do SGR enquanto instrumento que possa suportar a totalidade da estrutura de
protecção civil constitui-se como um projecto que, embora ambicioso, deve ser assumido como um
sustentáculo para a gestão de uma qualquer situação de emergência e socorro.
Mais do que dar “corpo” a uma formalidade legal, a metodologia do SGR apresentada pretende
constituir-se como um instrumento de trabalho por excelência, não só na gestão diária dos meios e
recursos disponíveis, como também no processo de ordenamento e planeamento de equipamentos
de resposta a situações de emergência e socorro.
Um projecto de SGR, quer de índole municipal, quer de índole supramunicipal, possibilita, ainda, a
automatização de todo um conjunto de processos que eram, outrora, baseados em documentos em
papel, os quais se tornavam muitas vezes de difícil leitura e interligação, criando, assim, condições
para análises e decisões em curtos espaços de tempo.
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