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Entrevista 
 

Cynthia Echave & Salvador Rueda 
Agência de Ecologia Urbana de Barcelona 

 
“A ecologia urbana é uma disciplina holística cujo campo 
teórico se alimenta e entra em diálogo com muitas outras 
disciplinas" 

  
Entrevistado por José Carlos Ferreira - Junho de 2013  
 
Cynthia Echave (arquiteta) doutorada pela Universidade Politécnica da Catalunha e Salvador Rueda 
(biólogo e psicólogo) licenciado em biologia (1976) e psicologia (1980), desenvolveram o Índice de 
Habitabilidade no Espaço Público. Ambos têm trabalhado em temas relacionados com mobilidade, 
ecologia urbana, espaço público, urbanismo, quer no desenvolvimento de projetos, quer ao nível da 
docência. 
 
 

J.C.F.: O que é a ecologia urbana? 
 
A ecologia urbana é uma disciplina que 
estuda os contextos habitados pelo 
homem como sejam os ecossistemas 

urbanos. Para isso é necessária a 
aplicação de uma visão sistémica de 
funcionamento quer das cidades quer do 
planeamento. De um lado, analisam-se as 
características do conjunto de elementos 
bióticos (organismos vivos: flora, fauna e 
pessoas) e por outro os abióticos 

(elementos inertes: minerais, agua e 

energia) que compõem uma determinada 
unidade física delimitada (biótopo). 
Doutro lado, analisa-se o conjunto de 
inter-relações que se produzem entre si 
e que regulam tanto o funcionamento do 

metabolismo urbano como o grau de 
complexidade urbana. 
Os metabolismos do ecossistema urbano 
caracterizam-se por uma série de 
processos de entrada e saída do sistema 
de matéria e energia. Os processos de 
entrada referem-se à obtenção de 

recursos que entram no sistema na forma 
de água, eletricidade e bens. Os processos 
de saída de matéria e energia do sistema 
fazem-se em forma de resíduos sólidos e 
emissões para a atmosfera (ruído, calor e 

gases contaminantes). 
As relações que se dão dentro do 

ecossistema são diversas, algumas delas 
são por exemplo o mutualismo, a 
simbiose, a cooperação, a competição, a 
exploração e a predação, entre as que 
mais se destacam. A ecologia urbana, 
traduz estas relações no contexto 

influenciado pelo homem, analisando 
assim as relações entre os organismos e o 
suporte físico que os sustenta através dos 
processos de intercâmbio de matéria, 
energia e informação. 

A ecologia urbana é uma disciplina 
holística, cujo campo teórico se alimenta 
e entra em diálogo com muitas outras 
disciplinas como sejam o urbanismo, a 
economia, a biologia, a sociologia, a 

antropologia, a geografia, a engenharia, o 
direito, entre as mais destacadas.  
 
Como se relaciona com as outras 
ecologias? 
 
Atualmente identificam-se várias 

subdisciplinas da ecologia, como sejam a 

ecologia matemática, a ecologia evolutiva, 
a ecologia microbiana, a economia 
ecológica, a dendroecologia, a ecologia 
social, a ecologia do comportamento, 
entre outras. 

A relação da ecologia urbana com estas 
outras “ecologias” dá-se a partir da 
interação com as características do habita 
humano.  
Por exemplo, o ecossistema urbano 
relaciona-se com o resto do ecossistema 
natural através de diversos processos, 

especialmente aqueles vinculados com o 
metabolismo urbano e a biodiversidade 
(Hooper et al., 2002). Como se mencionou 
anteriormente, as cidades vinculam-se aos 
processos da Biosfera tanto no que se 

refere à gestão dos recursos naturais para 
a obtenção de energia, água, matérias-

primas e alimentos como também pelo 
impacto resultante de atividades 
antropológicas do meio físico e os 
restantes organismos vivos. 
 
Quando apareceu a Ecologia Urbana e 

como evoluiu? 
 
A origem da ecologia como disciplina data 
de finais do século XIX e princípios do 
século XX. A noção de que a natureza se 
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encontra em equilíbrio, foi a principal ideia 

que motivou os estudos dos naturalistas 
da época. Alguns dos naturalistas mais 
relevantes do século XIX foram Malthus, 
De Candolle y Darwin, que articularam o 
papel da competência para a obtenção de 
recursos e o controlo do crescimento das 
populações em extinção. Estes conceitos 

forneceram a base para a teoria da 
evolução biológica e os principais 
paradigmas da ecologia moderna. 
Na década dos anos 50 e 60 do século XX, 
surgem novas correntes de pensamento e 
disciplinas como a sociologia, a 

arquitetura e a geografia que analisam a 
ecologia humana, como da teoria da 
ecologia para descrever a estrutura e o 
funcionamento das cidades (Hawley 1944; 

Park & Burgess 1967).  Sem dúvida, que 
podemos afirmar que até à década de 70, 
quando a ecologia urbana surge 

formalmente como subdisciplina da 
ecologia - e isto deveu-se ao esforço de 
compreender a espécie humana e os seus 
aglomerados (em contínuo crescimento) - 
a incidência mais relevante era sobre os 
processos que regulam os ecossistemas 
naturais, especialmente os de tipo urbano. 

No entanto, a necessidade de integrar os 
contornos urbanos na ecologia vai incidir 
nos impactes do desenvolvimento urbano 
sobre a saúde e bem-estar do próprio 
homem no planeta. 
 

Quais são as tendências futuras da 
Ecologia Urbana? Como se integra na 
ecologia em geral? 
 
A tendência futura da ecologia urbana é 
sem dúvida a adaptação dos ecossistemas 
urbanos à nova era da informação e 

conhecimento. Até agora a prosperidade 
dos aglomerados urbanos baseou-se numa 
competição voraz por um maior consumo 
de energia e recursos, com baixa 
internalização dos impactes sobre o meio 
natural e a atmosfera, assim como os 
impactes de caracter social e cultural. 

Poder-se-ia dizer que um dos principais 
reptos que a ecologia urbana enfrenta, é a 

de conseguir estabelecer modelos 
económicos e de gestão adequados para 
projetar os aglomerados humanos 
acautelando a complexidade, estabilidade 

e eficiência. 
 
Como nasceu a Agencia de Ecología 
Urbana de Barcelona? Qual a importância 
da agência para promover uma cidade 
mais sustentável?  

A Agência de Ecologia Urbana de 

Barcelona - http://bcnecologia.net/ é um 
consórcio público dedicado a repensar as 
cidades visando a sustentabilidade. O 
consórcio foi criado em 2000 e faz parte a 
Câmara Municipal de Barcelona, a 
Assembleia Municipal de Barcelona e a 
Entidade Metropolitana dos Serviços 

Hidráulicos e Tratamento de Resíduos. O 
principal objetivo da Agência é repensar 
as cidades, os sistemas urbanos, 
aplicando critérios que resultam da 
ecologia académica e da sustentabilidade. 
O foco de trabalho da Agência são os 

sistemas urbanos e, por extensão, os 
ecossistemas que os contextualizam e lhe 
dão suporte.  
Salvador Rueda, biólogo e psicólogo, é o 

fundador da Agência e dirige uma equipa 
multidisciplinar formada por advogados, 
ambientalistas, arquitetos, biólogos, 

físicos, geógrafos, engenheiros, 
informáticos e químicos.  
A importância da Agência na promoção de 
cidades mais sustentáveis apoia-se nos 
seguintes pressupostos: a) o enfoque 
conceptual dos seus trabalhos é 
transversal a fim de integrar tudo aquilo 

que incide sobre a planificação ecológica 
das cidades; b) a Agência trabalha 
continuamente na criação de instrumentos 
e metodologias de análise que definem 
estratégias de atuação urbana. 
Pelo que podemos afirmar que os 

principais produtos da Agência no que se 
refere à ecologia urbana é o 
desenvolvimento de métodos de cálculo 
de indicadores de sustentabilidade urbana 
e a configuração de um modelo conceptual 
definido através das seguintes áreas do 
conhecimento i:  

 
Mobilidade e Espaço Público 
  
A Agência propõe um modelo de 
mobilidade baseado em Superquadras, 
como uma alternativa para aumentar a 
eficiência e habitabilidade das cidades. 

Este modelo tem como objetivo principal o 
carater cívico do espaço público e 

consegui-lo a partir da reorganização das 
redes de mobilidade (veiculo privado, 
transporte publico, bicicleta e peões) e da 
gestão dos parques de estacionamento e 

distribuição urbana. Destacam-se: Plan de 
Movilidad en Barcelona, Plan Director de 
Transporte Público de Álava, Plan de 
Movilidad y Espacio Público de Vitoria-
Gasteiz. 

http://bcnecologia.net/-
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Figura 1. Esquema de superquadras 

 

 

    
 

Figura 2. Índice de Habitabilidade 

 
Gestão de Resíduos 
 
A Agência propõe um modelo de gestão de 
resíduos eficiente baseada principalmente 
na prevenção, minimização e máxima 

reutilização. A experiência nesta área de 
conhecimento é vasta tanto no 
planeamento como na implementação e 
sensibilização através de campanhas de 
cidadania. Destacam-se: Dinamización 
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Portal Progremic, Plan de Gestión de 

Residuos Urbanos de Galicia, Programa de 
Gestión de residuos de Cataluña 
  
Água 
  
A Agência integra a água como um dos 
vetores dos metabolismos urbano nas 

propostas das diferentes estratégias 
urbanísticas que se elaboram. Em 
particular os projetos dedicados 
exclusivamente ao âmbito da água que se 
caracterizam pela análise hídrica do 
território. As propostas que se baseiam 

principalmente na diminuição da procura 
urbana da água através de estratégias de 
reutilização e regeneração.Destacam-se: 
Gestión sostenible de la demanda de agua 

en la Región Metropolitana de Barcelona, 
Sistema de información y simulación 
urbana del agua (SIMU-A) 

  
Energia 
  
A Agência integra a energia como um dos 
vetores do metabolismo urbano em 
diferentes estratégias e proposta 
urbanísticas que se elaboram. Em 

particular os projetos dedicados 
exclusivamente ao âmbito da energia 
caracterizam se pelo desenvolvimento de 
ferramentas de cálculo e de investigação 
sobre sistemas de geração de energia 

renovável à escala urbana. Destacam-se: 

Plan de Acción de energía sostenible del 
Municipio Viladecans,Sistema de 
Calefacción y ACS (SCACS), Elaboración 
del balance energético del futuro modelo 
de red de autobuses 
  
Contaminação Atmosférica 

  
A Agência aborda a análise da 
contaminação atmosférica e o ruido 
relacionado com a mobilidade urbana. 
Representa um aspeto muito importante 
na formulação de estratégias de melhoria 

de habitabilidade no espaço público, assim 
como no planeamento territorial. 
Destacam-se: Estrategia de Lucha contra 
el cambio climático en Vitoria-Gasteiz, 

Plan Estratégico NOX Región Metropolitana 
de Barcelona. 
  

Urbanismo e Espaço Público 
  
A área de urbanismo e espaço público 
engloba um conjunto de atuações e 
projetos nos quais se fundem as 
diferentes áreas de conhecimento de 
forma integral. Destacam-se: Plan 

Director de Supermanzanas en Vitoria-
Gasteiz, Proyecto de urbanización Sector 
de Llevant Figueres, Plan Estratégico de 
Sostenibilidad para Donostia-San 
Sebastián

   

 

 
Figura 3. Avaliação no caso Figueres 



 Ecologi@ 6: 3-7 (2012) Entrevista 

 

ISSN: 1647-2829            7 

 

 
Figura 4. Projeto de Urbanização do sector de oriental de Figueres 

 

 

i http://bcnecologia.net/es/areas-de-
conocimiento 

 
 
 

http://bcnecologia.net/es/areas-de-conocimiento
http://bcnecologia.net/es/areas-de-conocimiento
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Destaques 
 

 

 

 

 

Resilient Cities 2013 debate 

questões relacionadas com 

stakeholders e segurança 

alimentar 
 

De 30 de Maio e 2 
de Junho decorreu 
em Bona, na 
Alemanha, o 

Fourth Global 

Forum on 
Resilience and 
Adaptation uma 
iniciativa do 
Organizado pelo 

ICLEI - Local Governments for 
Sustainability, que reuniu representantes 

de governos locais, de organizações 
internacionais e de organizações não-
governamentais, de instituições 
académicas e de investigação e ainda do 
sector privado. Este congresso contou com 
a presença de cerca de quinhentos 

participantes de cinquenta e um países, 
entre os quais cento e quinze 
representantes oficiais de cinquenta e 

cinco cidades de África, América do Norte, 
América do Sul, Ásia, Europa, Médio 
Oriente e Oceânia.  
 

Durante este evento decorreram quarenta 
e oito sessões que contaram com a 
participação de mais de duzentos 
oradores. Do programa intenso do Forum 
sobressaíram este ano em questões de 
conteúdo dois aspectos que convém 
salientar: (1) um painel dedicado a 

stakeholders e governância; (2) uma 
mesa redonda sobre alimentação e 
soberania alimentar. Na componente de 
envolvimento de stakeholders e modelos 
de governância, as experiências mais 

inovadoras vieram dos países não 

ocidentais como o Brasil, Shri Lanka, a 
Tailândia e o Nepal, revelando não só uma 
elevada capacidade criativa face às 
limitações existentes como ainda 
reforçando a importância do 
desenvolvimento e implementação de 
modelos e soluções locais em lugar de 

abordagens globais. Para além das vinte e 
nove sessões temáticas, teve lugar um 
interessante e dinâmico Resilient Urban 
Food Systems Forum, sobre segurança 
alimentar nomeadamente da logística 

associada a esta problemática; no final, foi 
produzido um relatório acessível através 
de: 
http://resilient-
cities.iclei.org/fileadmin/sites/resilient-
cities/files/Resilient_Cities_2013/RUFS/RU
FS_2013_Report.pdf  

 
Organizado também pelo ICLEI, e na 
sequência do Fourh Global Forum, 

decorreu, a 3 de Junho, o Open European 
Day: European cities adapt to climate 
change - cities learning from cities. Este 

encontro teve por objectivo a troca de 
experiências e a discussão aberta sobre o 
conhecimento e a prática de soluções 
visando a adaptação às mudanças 
climáticas previstas nos países do 
continente europeu. Neste evento 
participaram numerosas cidades 

europeias, entre as quais as cidades 
portuguesas de Almada e de Cascais. 
 
Mais informação em: 
http://resilient-cities.iclei.org/bonn2013/ 
 
 
 
 

Monsanto desiste de cultivar 

novos transgénicos na união 

europeia 
 

Recentemente, a 

Monsanto – 
multinacional 

norte-americana - 
desistiu dos cinco 
pedidos de 

autorização 
pendentes em 

Bruxelas, sendo 
vontade da 

empresa solicitar autorização para 
importar para a EU as espécies que já 
planta nos EUA e na América Latina, 
alterando a sua estratégia. 
  

Em oposição à Monsanto os ambientalistas 
consideram que o consumo de 
transgénicos a  longo prazo é prejudicial 
para a saúde, e a Greenpeace considera 
que apesar de tudo estas “são boas 
notícias para a ciência e a investigação 

europeias”. Heman Van Bekkem 
(consultor da organização para a política 

http://resilient-cities.iclei.org/fileadmin/sites/resilient-cities/files/Resilient_Cities_2013/RUFS/RUFS_2013_Report.pdf
http://resilient-cities.iclei.org/fileadmin/sites/resilient-cities/files/Resilient_Cities_2013/RUFS/RUFS_2013_Report.pdf
http://resilient-cities.iclei.org/fileadmin/sites/resilient-cities/files/Resilient_Cities_2013/RUFS/RUFS_2013_Report.pdf
http://resilient-cities.iclei.org/fileadmin/sites/resilient-cities/files/Resilient_Cities_2013/RUFS/RUFS_2013_Report.pdf
http://resilient-cities.iclei.org/bonn2013/
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agrícola sustentável) afirma que “o recuo 

da Monsanto pode finalmente criar espaço 
para a agricultura europeia se concentrar 
em práticas e tecnologias modernas que 
oferecem avanços reais para a produção 
alimentar e as comunidades rurais.” 
Apesar de tudo isto a UE continua a ser 

um dos maiores importadores de 

transgénicos do mundo. 
 
Mais informação em: 
http://www.publico.pt/economia/noticia/m
onsanto-desiste-de-cultivar-novos-
transgenicos-na-uniao-europeia-1600665

 

 

http://www.publico.pt/economia/noticia/monsanto-desiste-de-cultivar-novos-transgenicos-na-uniao-europeia-1600665
http://www.publico.pt/economia/noticia/monsanto-desiste-de-cultivar-novos-transgenicos-na-uniao-europeia-1600665
http://www.publico.pt/economia/noticia/monsanto-desiste-de-cultivar-novos-transgenicos-na-uniao-europeia-1600665
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Articular Instituições para uma gestão integrada e 

mais efetiva 
 
Margarida Nunes 

 
APA/ARH Tejo 
margarida.nunes@apambiente.pt 

 

 
Introdução 

 
A gestão integrada de zonas costeiras 
(GIZC) é uma abordagem amplamente 

aceite internacionalmente para a gestão 
sustentável de ambientes costeiros. A 
GIZC realça a integração entre sectores, 
níveis da administração, stakeholders, 

usos e escalas espaciais e temporais 
(Portman, et all, 2012). “Integrar” 
significa unificar, juntar as partes num 
todo. Neste artigo dá-se conta de uma 
experiência a este nível, na região de 
Lisboa e Vale do Tejo, em que 
um fóruminformal de gestão, integrando 

diversas agências governamentais de 
diferentes níveis da administração, se 
constituiu com um objectivo comum e 
bem definido, alterando deste modo a 
tradicional forma de trabalhar 
isoladamente, sobretudo em matérias 

sensíveis como são as demolições de 
construções ilegais. Em 2009, seguindo 
uma abordagem totalmente inédita e 
inovadora, a Câmara Municipal de 
Peniche, a Administração da Região 
Hidrográfica do Tejo, I.P., a Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento Regional 

de Lisboa e Vale do Tejo e a Estrutura de 

Projecto para a Reposição da Legalidade / 
Programa Finisterra, constituíram uma 
espécie de task-force governamental, 

tendo-se juntado para delinear uma 
estratégia comum que permitisse 
concertar esforços para repor, de forma 
pragmática, a legalidade no sítio da Água-

Doce, no Baleal, ocupado por um conjunto 
de usos e construções ilegais, 
desqualificadores daquele território, 
visando depois a sua recuperação 
ambiental e paisagística. Igualmente 
interessante nesta intervenção, é o facto 
da iniciativa da acção ter partido de uma 

autarquia que, ponderado o 
descontentamento dos utilizadores do 
espaço versus o impacto na paisagem e 
no turismo local, optou pela segunda 
situação. De notar ainda que embora o 
resultado desta inovadora iniciativa não 

tenha tido total eficácia em termos de 
resultado final, uma vez que ainda 
permanecem situações que violam o 
regime legal aplicável, o certo é que 
demonstrou ser uma metodologia que 
apresenta inequívocas vantagens na 
abordagem deste tipo de problemas.

 

 
Figura 1. Reposição da legalidade no sítio da Água Doce – Área de intervenção 
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Descrição do local 

  
Esta parcela de território, localizada, entre 
a estrada de ligação a Ferrel/Peniche e o 
Oceano Atlântico, constitui uma área 
sensível do ponto de vista costeiro (Figura 
1). O local está abrangido pela Reserva 
Ecológica Nacional, pelo Plano de 

Ordenamento da Orla Costeira Alcobaça-
Mafra, denominadamente em Área de 
Protecção Integral do POOC, por um plano 
de pormenor (UOPG 9) e ainda pelo 
Domínio Hídrico (Domínio Público 
Marítimo). A área foi alvo de ocupações 

ilegais reincidentes que remontam à 
década de 70. Nos anos 80, esta área foi 

objecto de uma intervenção de reposição 

da legalidade, na sequência de diligências 
da então Secretaria de Estado do 
Ambiente então tutelada pelo Eng.º Carlos 
Pimenta. Não obstante esta primeira 
intervenção voltou depois a ser ocupada 
por todo o tipo de usos. Para além 
deroulottes predominam as construções 

fixas de alvenaria e madeira de utilização 
sazonal, embora com casos de 1ª 
habitação. Algumas destas habitações de 
alvenaria, resistentes às demolições de 80 
dominantemente por razões de carácter 
social, acabaram por ser o factor que 

despoletou a fixação de novos 
clandestinos.

 
 

 

 

  

 
Água Doce 1972 

 
Água Doce 1982 

 

 

 

 

 
Água Doce 1989 

 

 

 
Água Doce. 2004 

 

Figura 2. Imagens aéreas que mostram a evolução da ocupação do solo no Sítio da Água Doce entre 
os anos 1972 e 2004. Fonte: IGP 
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Sítio da Água Doce. 2007 
  

Figura 3. Vista aérea e planta de enquadramento do Sítio da Água Doce. 
Fonte: SIARL e ARH Tejo I.P. 

 

 

 
O grupo de trabalho 

 
O grupo de trabalho reúne na primeira 
fase dos trabalhos, semanalmente na 
Câmara Municipal de Peniche, entidade 
que despoleta a iniciativa. O objectivo é 
implementar uma metodologia célere para 

se proceder à reposição da legalidade no 

local tendo em vista a sua posterior 
recuperação ambiental e paisagística, 
começando por retirar as construções e 
estruturas que ali foram surgindo (Figura 
2 e 3). Há empenho na realização de tal 
tarefa que deverá desenvolver-se através 

de passos certos e seguros por parte de 
todas as instituições presentes na sua 
esfera de competências, de forma a poder 
haver a máxima eficácia e consequente 
execução. É definido um calendário para a 
execução das diversas fases de execução 
da acção. 

Integraram o Grupo do Baleal, 

representantes de Câmara Municipal de 
Peniche (CM de Peniche) de entre os quais 
o próprio presidente, da Administração da 
Região Hidrográfica do Tejo, (ARH Tejo 
I.P.), da Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional de Lisboa e 

Vale do Tejo (CCDRLVT), o coordenador 

da Estrutura de Projecto para a Reposição 
da Legalidade (EPRL/SEOTC) e numa 
primeira fase a Capitania do Porto de 
Peniche. 
 
Nas reuniões do fórum são discutidos e 

analisados os vários aspetos e problemas 
que o desenvolvimento e concretização da 
acção suscitam designadamente, a 
delimitação do âmbito de competência de 
cada uma das entidades envolvidas de 
acordo com as respectivas atribuições 
legais; os aspectos jurídicos e legais 
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relativos às diversas situações, 

identificação dos problemas sociais, 
ambientais e de saúde pública inerentes à 
acção e apresentação das respectivas 
propostas de solução, entre outros. Esta 
acção colaborativa e integrada a todos os 
níveis, incluiu um processo de notificação 
de demolição totalmente articulado em 

que os responsáveis das estruturas ilegais 
foram notificados em simultâneo pelas 

três entidades, tendo a própria audiência 

de interessados sido analisada em 
colaboração. A minuta das diferentes 
notificações foi produzida em conjunto, 
com prazos, linguagem, etc. comuns, para 
que os notificados se apercebessem da 
perfeita articulação e determinação da 
administração na concretização do 

objectivo 

 
 
Grupo do Baleal - Definição de tarefas e articulação de procedimentos 
 
Levantamento e caracterização dos usos 
Análise jurídica e legislação aplicável 
Definição do âmbito de actuação de cada entidade e articulação de calendários 
Aspectos sociais e inquéritos 
Componentes logísticas e apoio técnico 
Procedimentos administrativos e jurídicos 
Informação e sensibilização do público para a acção 
Concertação das notificações a emitir pelas várias agências governamentais 

 
Definição temporal dos procedimentos 
 
- Esclarecimentos e sensibilização 
- Notificação da intenção de demolição 
- Audiência de interessados 
- Notificação do procedimento de demolição 
- Retirada voluntária 
- Retirada coerciva 
- Casos específicos (realojamentos e aspectos sociais) 

 
Temas incluídos na análise de situações de reposição da legalidade: 

 
- Quais os quadros legais aplicáveis e as oportunidades de actuação em termos contra-ordenacionais; 

- Existência de licenças, autorizações e inscrições nas finanças; 

- Análise temporal da ocupação através de fotos aéreas de várias épocas: (avaliação de direitos adquiridos e 
ressarcimentos a privados); 

- Levantamento quanto à tipologia das construções e proprietários / utilizadores; 

- Medidas para estancar o surgimento de novas construções clandestinas; 

- Desenvolvimento do conteúdo de fichas, tendo em vista a integração da informação e que abranjam a perspectiva 

das diversas entidades; 

- Aspectos que merecem maiores cuidados em termos sociais; 

- Projecto de requalificação da área; 

- Estratégias para se despoletar o processo; 

- Aspectos informativos e de sensibilização 

- Papel de cada entidade; 

- Calendarização de acções, 

- Custos da operação (a retirada, eventuais indemnizações, requalificação) 

- Medidas necessárias e afectação de meios. 

- Qual o comprometimento possível dos serviços 

 
Figura 4. Levantamento e caracterização das ocupações do Sítio da Água Doce. 

Fonte: Câmara Municipal de Peniche 
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Tabela 1. Fichas de caracterização das ocupações do Sítio da Água Doce 
 

  
Conteúdo das fichas de caracterização das ocupações do Sítio da Água Doce 
  
Caracterização 

no terreno 
Tipos de 

usos 
Infra-

estruturas 

(saneamento, 

electricidade, 

etc 

Classe de Espaço ou 

servidão/condicionante 
Legislação 

a invocar 
Entidades 

envolvidas 

Construção em 

madeira e 

materiais pré-

fabricados 
Construção em 

alvenaria 
Construção 

revestida a chapa 
de zinco 
Churrasqueira em 

alvenaria 
Caravana/Roulotte 
Caravana com 

avançado 
Tenda 
Vedado e 

desocupado 

Indefinido 
Possivelmente 

anexo 
Habitação do 

próprio 

proprietário 
1ª habitação 
2ª habitação 
Campismo 

selvagem 
Garagem 
Vedações, 

muro portão, 

pavimento, 

poço, poste 
  

Abastecimento 

de água (P - 

Poço; F - Furo; 

R – Rede)         
Águas 

Residuais (S - 

Sem 

tratamento; F - 
Fossa séptica 

Electricidade ( 

RE - 

Directamente 

da Rede 

Eléctrica; FT - 

Fornecida por 

Terceiro) 

UOPG-Unidade Operativa 

do POOC 
  
Área de Protecção 

Integral do POOC (API) 
  
Área Urbana 
  
REN – Reserva Ecológica 

Nacional 
  
Domínio Hídrico (margem 

do mar) 
  

RCM 

11/2002 

artigo 73 

nº1  
 UOPG 

POOC 
  
RCM 
11/2002 

artigo 34 

nº2 al. a) 
API do 

POOC  
  
DL55/99 

artigo 98 nº 

1 al. a) 
RJUE 
  
DL 

319/2002 

de 18/12 

art.º 18º 
Campismo 

Selvagem 
  
 DL 
166/2008 

artigo 20 nº 

1 al. b) 
REN 
  
 DL 226 

A/2007 

art.º 2º nº1 

Ocupação 
DH 

Câmara 

Municipal de 

Peniche 
  
CCDRLVT 
  
ARH Tejo 
  
MAOTDR por 

via de 

incumprimento 

de POOC 

(CCDRLVT e/ou 

ARHT) 

 
 
Foi produzida uma base de dados 
completa associando a cada uma das 48 
parcelas, a sua descrição- tipologia da 

ocupação, construção, infra-estruturas 
básicas associadas, classe de espaço ou 

servidão/condicionante, legislação a 
invocar, que entidades estão envolvidas 
relativamente a cada uso e classe de 

espaço e a identificação do utilizador. 

 

 
Tabela 2. Descritores utilizados na base de dados relativos às ocupações das parcelas do Sítio da 

Água Doce 
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Tabela 3 – Protótipo para fichas de identificação de cada utilizador no Sítio da Água Doce 
  

  
Identificação do utilizador. Categorias a considerar 
  
Nome conforme 

registo predial 
Nome do utilizador Observações Cadastro/Registo nas 

finanças/outros registos e 

documentos envolvidos 
Nome (se 

conhecido) 
  

Nome (se conhecido) 
  

Morada 
Existência de antigas licenças 
Pedidos de apoio à Protecção 

Social 
Outras questões socias 
Anteriores notificações para 

demolição 

Artigo da Caderneta Predial Urbana 

(Artigo…) 
Artigo da Caderneta Predial Rústica 

(Artigo…) 
Cópia de registo predial 
BI, NIF, 
Escritura de compra e venda, 

Comprovativo do pagamento de IMI, 
Licença de construção 
Recibos de água, luz ou 

electricidade, 
Habilitação de Herdeiros 
  

 

 
Protocolo de cooperação 
  
A CCDR-LVT, a ARH do Tejo, I.P. e a 
Câmara Municipal de Peniche, atentas as 
suas competências e atribuições, acordam 
em cooperar no domínio da acção de 

reposição da legalidade e na requalificação 
ambiental e paisagística a ter lugar na 
Zona da Água Doce, Baleal, concelho de 

Peniche.” As medidas foram formalizadas 
através de um protocolo de cooperação, 
sendo que as situações abrangidas 
estavam perfeitamente definidas nos 
documentos do Grupo de Trabalho, 
intervindo cada uma das entidades no 

âmbito das respectivas atribuições legais. 
As entidades intervenientes acordam nas 
seguintes medidas: 

 
  
Âmbito de competências 
  
Domínio Púbico Marítimo (ARH do Tejo) Área de Reserva Ecológica Nacional (CCDR-LVT) Espaço Natural de Protecção 

Integral do POOC Alcobaça/ Mafra (todas as entidades) Área Urbana (CM Peniche) Campismo selvagem (CM Peniche) 
  

 
 
Todos- Divulgação, sensibilização e 
informação 
 
-Sensibilizar a opinião pública com a 

divulgação das intervenções previstas nos 

seus sítios da internet e nas suas 
publicações informativas próprias; 
 

 

 

 
 

Figura 5. Cartaz de divulgação da acção, elaborado pela ARH do Tejo I.P. municipal
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-Convocar uma conferência de imprensa 

conjunta antecedendo o início da acção; 
-Elaborar nota de imprensa conjunta 
contendo a descrição pormenorizada da 
acção, com divulgação local, regional e 
nacional; 
-Partilhar informação relativa ao 
desenrolar da presente acção. 

 
Obrigações da CCDR-LVT 
 
-Proceder à notificação dos proprietários 
das ocupações ilegalmente edificadas em 
área de Reserva Ecológica Nacional, para 

a retirada voluntaria; 
-Proceder à notificação da decisão de 
coercivamente se lhes substituir no 
cumprimento da ordem referida 

anteriormente - CM de Peniche demolirá 
coercivamente; 
-Definir em coordenação com a ARH do 

Tejo, IP, medidas de recuperação 
ambiental nos espaços libertos de 
ocupação. 
 
Obrigações da ARH do Tejo, I.P. 
 
-Proceder à notificação dos proprietários 

das ocupações ilegalmente edificadas em 
área do Domínio Público Marítimo, para a 
retirada voluntária; 
-Proceder à notificação da decisão de 
coercivamente se lhes substituir no 
cumprimento da ordem referida 

anteriormente - CM de Peniche demolirá 
coercivamente; 
-Implementar medidas de recuperação 
ambiental nos espaços libertos de 
ocupação nomeadamente ao nível da 
descompactação do solo, regeneração do 
coberto vegetal e colocação de estruturas 

de protecção. 
-Elaborar um painel informativo local, 
contendo as fases de implementação das 
medidas previstas ao nível da reposição 
da legalidade e recuperação ambiental e 
paisagista da área em causa. 
 

Obrigações da Câmara Municipal de 
Peniche 

 
-Proceder à notificação dos proprietários 
das ocupações ilegalmente edificadas – 
área urbana da UOPG 9 do POOC 

Alcobaça-Mafra e campismo selvagem, 
para a retirada voluntária; 
-Afixar os editais elaborados pelas três 
entidades no local onde as construções 
foram erigidas, bem como nos locais de 
estilo, ou seja, Tribunal e Junta de 
Freguesia; 

-Proceder à análise das questões de 
âmbito social que eventualmente surjam 

no decorrer da execução deste protocolo, 

seu encaminhamento e resolução;  
-Proceder aos trabalhos de demolição que 
eventualmente sejam necessários 
executar, caso os proprietários ou 
possuidores não procedam à demolição 
voluntária das construções ilegalmente 
edificadas; 

-Anteceder trabalhos de demolição com 
plano de gestão de resíduos resultantes de 
demolições de acordo com o estabelecido 
no Decreto-Lei 46/2008, de 12 de Março; 
-Proceder a limpeza geral do terreno com 
transporte de resíduos para destino final 

adequado; 
-Efectuar as acções de sensibilização das 
populações que se justifiquem no âmbito 
da execução deste protocolo, em estreita 

colaboração com a CCDRLVT e ARH do 
Tejo, I.P. 
 

Todos – Fiscalização 
 
Promover acções de fiscalização em 
intervalos de tempo regulares, recorrendo 
aos seus próprios agentes de fiscalização 
ou à cooperação das competentes 
autoridades policiais. 

 
Da teoria à prática 
 
Todos os ocupantes foram alvo de 
notificação em simultâneo por parte de 
cada uma das entidades que alegaram, no 

âmbito das suas atribuições legais 
específicas, a contra-ordenação de cada 
situação em particular. Durante a 
operação de afixação dos editais no local 
não houve nenhuma manifestação 
agressiva por parte dos populares; os 
primeiros editais foram afixados nas 

ocupações em 19 de Março. Foi estipulado 
o prazo de 15 dias para os ocupantes 
alegarem o que entendessem em sua 
defesa. 
 
Pouco tempo passado sobre a afixação das 
notificações, várias estruturas foram 

removidas, voluntariamente, desde 
construções em alvenaria até roulottes, 

vedações e materiais diversos; embora 
muito poucas. 
 
Posteriormente foram recebidas as 

pronúncias dos que não retiraram. Estas 
foram alvo de uma análise conjunta por 
parte das entidades. Cerca de 99% dos 
casos foram considerados para demolição 
coerciva à excepção de 2 das construções 
que configuravam situações sociais 
especiais. As notificações para demolição 

coerciva, concluídas e assinadas, nunca 
chegaram a ser afixadas. Entre algumas 
das dificuldades invocadas são avançadas 
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questões logísticas impeditivas da guarda, 

com segurança, dos bens não retirados 
voluntariamente. 
 
Lições aprendidas 
 
As zonas costeiras são áreas onde 
tipicamente diversas entidades da 

administração têm tutela e competências 
para aplicar os variados diplomas legais 
que concorrem na gestão destas áreas. 
Tal situação pode transformar-se no “jogo 
do empurra” quando estão em causa 
intervenções para tratamento das 

questões da legalidade dos usos. 
 
A tramitação habitual e as abordagens 
isoladas por parte das entidades torna os 

processos muito morosos e por vezes 

inconsequentes. A acção governativa pode 
ser altamente melhorada através de um 
mecanismo de “task-force governamental” 
que integre as várias entidades, e que 
pode ser constituído mesmo a título 
informal desde que haja um objectivo 
comum proposto. 

 
Há contributos valiosos para o processo e 
que resultam das experiências que são 
partilhadas pelos diversos elementos que 
participam nas reuniões do grupo. A acção 
pode assim ser delineada de uma forma 

muito mas célere. 
 

 
 

 
  

Figura 6. O núcleo visado pela ação no Sítio da Água Doce 
 
 

Para além das já citadas, uma das 

inegáveis vantagens deste mecanismo em 
ações de reposição da legalidade é o facto 

de tal permitir também diluir 
animosidades geradas pelos visados 
contra as instituições que atuam no 
cumprimento da legalidade. Este aspeto é 
particularmente sensível para as 
autarquias e sobretudo quando são ações 
que envolvem grupos de indivíduos que, 

face à maior proximidade entre eleitos e 
eleitores, é com frequência gerador de 
inibições por parte daquelas que, são 

também as entidades melhor posicionadas 

para actuarem neste tipo de situações. 
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A cratera da montanha Ngorongoro, em África, é um lugar único e por muitos considerada a oitava 
maravilha do mundo. O ecossistema que a cratera abriga torna-a um lugar privilegiado para a 
conservação e o estudo dos grandes mamíferos da savana africana. O equilíbrio deste sistema, que já foi 
designado de Éden da savana Africana, é, no entanto, frágil e preservá-lo constitui um verdadeiro 
desafio. 

 

 
A formação do Vale do Rift e a cratera 
do Ngorongoro 
 

A cratera do Ngorongoro é parte da Área 
de Conservação do Ngorongoro (ACN), 
situada no Nordeste da Tanzânia entre o 
Monte Kilimanjaro, a montanha mais alta 
de Africa com 5892 m, e o Lago Vitória, o 
maior lago de África. Esta área de 

conservação inscreve-se no amplo sistema 

do Serengetti-Ngorongoro-Masai Mara, 
onde predomina a savana. A região não é, 
todavia, apenas uma grande planície, e 

dela fazem parte vários vulcões extintos e 
as suas caldeiras, montanhas colossais, 
lagos e as grandes falésias do Vale do Rift 
compondo uma paisagem surpreendente e 
intrigante, cuja tectónica continua a ser 
investigada e a desafiar a interpretação 

(Fig 1). 
 
 

 
  

Figura 1. Região do vale do Rifft e Montanha Ngorongoro 
 
 

Em termos geológicos a paisagem actual 
resultou de muitas fases de modificações 
profundas ocorridas na crusta terrestre. 
 
Há cerca de 500 milhões de anos atrás 
formou-se a placa de rocha em que esta 

área assenta. Os movimentos da crusta 
terão feito emergir do oceano esta rocha, 
expondo-a à erosão. Durante milhões de 
anos o vento, as chuvas e o sol moldaram 
a sua superfície, tendo as formações 
graníticas mais duras resistido ao 

desbaste e persistido comoinselberg e 
colinas que agora emergem das planícies 
na região. i 
 
Há cerca de 200 milhões de anos o 
supercontinente Pangea começou a 

dividir-se em porções que viriam a 
originar os actuais continentes. Há cerca 
de 70 milhões de anos, o continente 
africano teria atingido já a forma e posição 
actuais. Há cerca de 20 milhões de anos, 
no continente africano abriu-se uma 
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gigantesca fenda com orientação Norte-

Sul, do Egipto à Africa do Sul. Os bordos 
da fenda afastaram-se, o solo afundou 
abrindo o Vale do Rift, as rochas 
afundadas fundiram na profundidade do 
manto e a crusta terrestre enfraqueceu ao 
longo desta fenda, permitindo o 
afloramento de lavas através de fissuras e 

a formação de vulcões. Este processo, 
aliás, ainda prossegue hoje em dia. 
  
Quando o ravinamento se iniciou na região 
do Ngorongoro, o afundamento de terras 
criou a escarpa de Eyasi que se prolongou 

pela área de Ngorongoro. Este 
ravinamento inicial foi parcialmente 
disfarçado pela deposição de lavas que 
jorraram há cerca de 15 milhões de anos. 

As lavas acumularam-se, camada após 
camada, selando as fendas da crusta até 
que as fissuras restantes, e por onde a 

lava poderia ascender á superfície, 
originaram os actuais vulcões, como o 
Oldeanni, o Sadiman, o Ngorongoro e o 
Lemagarut. O Oldeani parou de crescer há 
cerca de 3 milhões de anos, quando 
explodiu. O Ngorongoro cresceu 
lentamente e, há cerca de 2,5 milhões de 

anos, terá rivalizado em dimensão com o 
Monte Kilimanjaro. Quando a camara 
magmática que alimentara o vulcão do 
Ngorongoro abateu, o cume da montanha 
colapsou originando a actual caldeira. Os 
vulcões Olmoti e Empakaa também 

desenvolveram fracturas circulares e os 
respectivos cumes abateram para o 
interior. A lava continuou a correr por 
chaminés colaterais originando as crateras 
e pequenos cones no interior ou nos 
flancos exteriores das montanhas maiores. 
Isto é visível, por exemplo, no interior da 

grande caldeira do Ngorongoro. O colapso 
destes vulcões pode ter sido auxiliado pela 
abertura de uma nova grande fissura na 
região, a falha de Manyara. A actividade 
vulcânica era então muito generalizada e 
por toda a região podem hoje observar-se 
caldeiras, cones e montanhas vulcânicas 

formadas durante esse período. 
 

Há cerca de 2 milhões de anos a 
actividade vulcânica na região começou a 
diminuir e as principais características da 
área ficaram definidas. A erosão, contudo, 

não parou. A chuva abriu canyons nas 
montanhas e nos bordos das caldeiras, 
formou lagos no exterior e no interior das 
crateras, e arrastou pedras e solos para as 
regiões mais baixas. As erupções finais do 
vulcão de Kerimasi estenderam camadas 
de cinzas ricas em carbonatos que 

serviram de base à formação de solos 
férteis nas planícies de Serengetti e Sale. 
Kerimasi extinguiu-se e outro vulcão, o 

Lengai, entrou em actividade lançando 

novas camadas de cinzas que terão sido 
contemporâneas dos primeiros hominídeos 
na região. O Lengai ainda não está extinto 
e teve erupções recentes, em 1983 e 
2007. 
 
A presença humana 

 
Os hominídeos vivem na região de 
Ngorongoro há milhões de anos, tendo os 
nossos mais antigos antepassados deixado 
restos fossilizados na Garganta de Olduvai 
e imprimido as suas pegadas (os mais 

antigos registos de marcha bípede 
conhecidos) nas cinzas vulcânicas do 
vulcão Lengai, em Laetoli. ii 
  

A presença nos últimos 10 000 anos de 
diversos povos nómadas e pastores, 
sobretudo ligados à cultura “Stone Bowl”, 

foi assinalada através dos achados de 
ossos de gado e taças de pedra com 
contas. Outros povos de agricultores, 
como os Iraqw, deixaram na região traços 
datados de há 2 000 anos. Terão sido eles 
a construir uma aldeia, Engaruka, provida 
de um sistema de irrigação datado de há 

500 anos e abandonada pouco depois. Os 
Datoga terão chegado há cerca de 300 
anos com os seus rebanhos e desalojado 
os ocupantes da cratera do Ngorongoro. 
Os Maasai entraram na região no século 
XIX, e travaram guerra contra os Datoga 

acabando por controlar a área do 
Serengetti e do Ngorongoro. 
  
Nos últimos 200 anos chegaram os 
exploradores, missionários e colonos 
Europeus. No período da partilha de 
Africa, resultante da Conferência de 

Berlim 1884-5 e do projecto do Mapa Cor-
de-Rosa, os Alemães ocuparam e 
administraram aquele território 
(designado então por “Deutsch Öst 
Africa”). Entre os colonos alemães, os 
irmãos Siedentopf estabeleceram-se na 
cratera do Ngorongoro no final do seculo 

XIX, criando ali gado, aliás 
frequentemente roubado pelos Maasai. No 

final da I Grande Guerra (1914-1918) os 
alemães partiram e o Território do 
Tanganika ficou sob administração inglesa. 
  

Ainda antes da II Grande Guerra (1939-
1945), já a cratera do Ngorongoro tinha 
merecido reconhecimento como 
ecossistema de vida selvagem 
excepcional, e em 1951 era parte da 
Reserva do Serengetti. Em 1959 a área da 
cratera do Ngorongoro foi separada do 

Parque do Serengetti. A Área de 
Conservação de Ngorongoro (ACN) é hoje 
um Sítio de Herança Mundial declarado 
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pela UNESCO desde 1979, e Reserva da 

Biosfera Internacional desde 1981. iii 
 
À descoberta do Ngorongoro: 
A subida da montanha 
  
A montanha de Ngorongoro ergue-se 
como um cone truncado nas terras altas 

do Nordeste da Tanzânia. Embora o 
Ngorongoro se situe quase sobre o 
Equador (3º 15ŽS, 35º 35ŽE), o clima é 
influenciado pela estação do ano e pela 
altitude. O cume está quase diariamente 
envolto em brumas matinais que 

frequentemente se dissipam durante a 
manhã. A bruma forma-se durante a 
madrugada devido ao acentuado 
arrefecimento nocturno, pois no bordo da 

cratera a temperatura do ar desce abaixo 
de 10ºC durante a noite e atinge 30ºC 
durante o dia. Estas brumas fornecem a 

humidade que mantém verdejante a 
floresta de montanha que reveste as 
encostas exteriores da montanha e o 
bordo da cratera. Aos visitantes que 
sobem a montanha e param no bordo da 

cratera para admirar o panorama, estas 

brumas frequentemente escondem a 
cratera, embora a capa de bruma não 
desça até ao chão da caldeira. 
 
A cratera do Ngorongoro é uma caldeira 
sem actividade vulcânica, quase circular e 
com um diâmetro de 16-19 km. O bordo 

da cratera ergue-se a 2375 m acima do 
nível do mar, e o interior da cratera está 
situado entre 400 e 610 m abaixo do 
bordo. Uma pista (estrada de terra batida) 
permite percorrer o bordo da cratera 
(“crater rim”, em inglês). Do bordo da 

cratera há três pistas que descem para a 
caldeira. A caldeira é relativamente plana 
com uma área de 26 400 ha, tem um solo 
fértil e água e, devido à alta escarpa que a 

rodeia, constitui um ecossistema muito 
resguardado do exterior. A caldeira acolhe 
também um lago alcalino, duas nascentes, 

um curso de água e duas zonas 
pantanosas, oferecendo uma grande 
diversidade de habitats para plantas e 
animais (Fig 2). 

 
 

  

 
Figura 2. Mapa da cratera do Ngorongoro 
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Visitei a cratera do Ngorongoro em 

Setembro, vindo do lago Manyara e 
entrando na área da montanha pela 
Ladwore Gate e dali subindo pela pista 
aberta através da floresta no flanco sul do 
vulcão. A floresta é densa, verdejante, e 
ocupa uma faixa contínua desde o sopé, 
nos 1400 m de altitude, até ao bordo da 

cratera (Fig 3). Predominam osCrotons, as 
Acacias e as Albizias (semelhantes às 
acácias mas sem espinhos) que 
constituem a maioria das árvores. O 

estrato arbustivo inclui plantas como o 

tomate indiano, e abundantes arbustos de 
flores amarelas (Senecsius hadiensis, 
Psiadia punctulata, Crotolaria agatifolia) 
ou flores alaranjadas das vinhas 
trepadeiras (Guynura scandens), 
pontuadas do amarelo pálido ou branco 
das flores dos Hybiscus. Suspensos dos 

ramos das árvores da floresta abundam as 
raízes aéreas de cor avermelhada das 
figueiras-estranguladoras (Ficus 
thonningii), que descem em busca do solo.

 
  

 

 
Figura 3. Esquema da montanha Ngorongoro e cobertura vegetal 

 

 
A floresta alcança e recobre o bordo da 

cratera, e aqui os Crotons dão lugar 
às Nuxia, árvores de troncos nodosos com 
abundantes «barbas» de líquenes 
suspensos. Nesta área são visíveis os 
trilhos abertos na floresta pelos elefantes, 
búfalos e antílopes. Na floresta das 
encostas exteriores do Ngorongoro e 

sobretudo no “crater rim” há manadas de 
búfalos e de antílopes (Kobus 
ellipsiprymnus) e algumas dezenas de 
leões e leopardos que, habitualmente, não 
descem à cratera. Os antílopes são 
tímidos e ao menor ruido rapidamente se 
ocultam na vegetação arbustiva. As 

manadas de búfalos circulam pela floresta 
e, ao nascer do dia, no meio da bruma, é 
comum vê-los a pastar na orla da pista 
(Fig 4). Têm os seus trilhos habituais de 
passagem pela floresta e, no lusco-fusco 
do final da tarde, pude observá-los 

descendo um trilho, por entre densa 

vegetação, até à linha de água para ali se 

dessedentarem. Já os leopardos e leões 
são esquivos e difíceis de observar neste 
habitat de floresta densa. 

 

 
 

Figura 4. Bufalos na bruma matinal 
pastando no bordo da cratera 
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Do bordo da cratera, mas de escassos 

lugares apenas, pode apreciar-se uma 
vista panorâmica para o interior da 
caldeira e para o exterior da montanha. 
Um miradouro privilegiado é o local 
conhecido por «crater view», de onde se 
pode apreender a dimensão da caldeira e 

a extensão da planície de savana no seu 

interior. Dali podemos tentar localizar 
elefantes ou outros grandes animais 
deambulando pela caldeira, mas isso 
apenas se consegue com recurso aos 
binóculos (Fig 5). 

 

 

  

 
Figura 5. Vista panorâmica da cratera do Ngorongoro, do sítio conhecido por “crater view” 

 
 

 

A cintura de floresta verde e densa no 
exterior da montanha não é contínua em 
redor do Ngorongoro, sendo mais 
exuberante nas vertentes Sul e Leste 
(expostas aos ventos do Oceano Indico) e 
mais seca nas vertentes Oeste e Norte 

(efeito «sombra»). Nas encostas do lado 
Oeste há grandes extensões cobertas de 
pasto e savana onde o povo Maasai 
estabeleceu algumas aldeias e onde 
apascentam as suas manadas de vacas, 

cabras e ovelhas. 
  

Percorrendo a pista da “crater rim” no 
sentido dos ponteiros do relógio, após esta 
zona das pastagens a estrada desce para 
a Depressão de Malanja, onde a encosta 
apresenta poucas árvores e a pista e os 
terrenos se tornam poeirentos. 
Ultrapassada a Depressão de Malanja, a 

pista bifurca-se: para Norte seguindo para 
o Lago Natrão e Planície do Serengetti, e 
para Sul permitindo o acesso (descida) à 
cratera do Ngorongoro. 
 
A descida à caldeira 

  
Fiz a descida para a caldeira pela pista de 

Seneto. A encosta é abrupta e a pista 
perigosa. À medida que se desce, as 
árvores rapidamente rareiam e cedem o 
lugar às plantas suculentas e arbustos 
espinhosos que se tornam predominantes. 

Os grandes cactos-candelabro (Euphorbia 
candelabrum e E. bussei), com dimensões 
de árvores, marcam a paisagem. As 
acácias, aqui mais raquíticas que no 
exterior da caldeira, tornam-se esparsas e 
desaparecem completamente no sopé da 
escarpa. As derradeiras acácias que 

cresceram nesta encosta são o suporte de 
numerosos ninhos suspensos dos tecelões. 
  
Chegados ao chão da caldeira, a planície 
estende-se por uma vasta extensão à 
nossa frente. A ligeira bruma matinal 

torna pálidas as tonalidades da savana e, 
ao fundo, a parede da cratera, como uma 
gigantesca cortina de cores esbatidas, 
fecha o horizonte. De qualquer ponto no 
interior da caldeira este vulto das escarpas 

do vulcão é sempre visível. 
  

A relva da caldeira é verdejante e alta na 
estação das chuvas (Novembro a Maio), e 
rasteira e amarelecida na estação seca 
(Junho a Outubro). O chão da vasta 
caldeira tem na sua maioria o aspecto de 
um prado. As espécies mais rasteiras de 
relva, mais tenras (Sporobolus, Digitaria, 

Cynodon), são as preferidas dos 
herbívoros. As espécies de relva mais 
altas e visíveis, e também mais bonitas 
pelas cores amarelas e avermelhadas 
(Themeda, Chloris, 
Pennisetum,Andropogon, etc.), são 

contudo as menos nutritivas. 
  

Nesta altura do ano (Setembro) as pistas 
que cruzam a caldeira estão poeirentas, e 
os animais deslocam-se pela cratera 
procurando os locais de pasto mais fresco 
ainda restante. 

  
O lago Makai (ou Magadi, que em suwahili 
significa soda) é alimentado pelo riacho de 
Munde, cujo caudal varia sazonalmente. A 
superfície do lago reduziu-se muito desde 
o início da estação seca. As águas, ao 
recuarem, deixaram uma crosta salina que 

o vento e frequentes torvelinhos de ar 
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quente elevam agora na atmosfera, 

formando esbranquiçadas espirais de sal 
com dezenas de metros de altura. Este 
fenómeno é semelhante ao que se 
observa com a poeira nas pradarias 
(“devil’s dust”, em inglês). 
  
Além do lago, a cratera tem duas zonas 

húmidas pantanosas, o pântano de 
Gorigor e o pântano de Mandusi, ambas 
com exuberante vegetação aquática de 
juncos (Cyperus), tifas (Typha 
angustifolia), arbustos floridos 
(Aeaschynomene) e relvas suculentas 

devido à abundancia de água. O pântano 
de Gorigor tem uma lagoa em cuja 
proximidade se mantem, há mais de um 
século, um pequeno bosque de acácias de 

tronco de casca amarela (“yellow fever 
acacia”, Acacia xanthofloea) conhecido 
como Floresta de Lerai. Atrás da Floresta 

de Lerai uma paisagem de pequenas 
colinas, revestidas por prados de relva 
ainda alta e verde, prolonga-se até ao 
sopé da abrupta parede da cratera. 
 
Os grandes animais da caldeira 
  

Percorrer a caldeira num veículo todo o 
terreno é a única maneira de procurar e 
observar os animais que ali vivem. Com o 
passar dos anos as pistas ficaram 
marcadas no solo, e os animais 
habituaram-se à presença dos veículos. 

  
Há poucas pedras no interior da cratera, 
mas alguns blocos de rocha vulcânica 
(bombas vulcânicas) com 0,3 a 2 m de 
altura podem ser vistos a intervalos 
razoáveis na planura. Ao redor da base de 
cada bloco, o chão apresenta quase 

sempre um carreiro circular e afundado 
pelo frequente pisotear de javalis e zebras 
que ali veem regularmente para se coçar 
contra a pedra. 
  
As manadas de gnus, ou boi-cavalo 
(Connochaetes taurinus), são as mais 

numerosas dos grandes animais que 
vivem na caldeira. Milhares de gnus, 

agrupados ou dispersos pela savana, 
pastam a relva baixa e, em muitas zonas, 
já seca. A dentição do gnu, que pertence á 
Família Bovidae, é a de um herbívoro e 

permite-lhe cortar a erva rente ao solo 
sem dificuldade. Estes animais têm a 
dimensão de um cavalo, podendo pesar 
250 kg, e o seu trote pela savana faz-se 
sem dificuldade quando se trata de 
escapar aos leões. A crina preta e 
esvoaçante, assim como a cabeça larga, 

tornam-nos inconfundíveis (Fig 6). 
  
  

 
  

Figura 6. Gnus no plano da cratera 

 
As manadas de zebras, zebra-de-Burchell 

(Equus quagga burchelli), são numerosas 

e estes animais são os mais vistosos no 
terreno. As suas listas formam um padrão 
característico, mas apesar da aparência 
não há duas zebras iguais. As listas 
diferem sobretudo na região das 
omoplatas e permitem às crias identificar 
a mãe no meio da manada. Pastam 

dispersas pelo prado, mas agrupam-se 
para se deslocar e ir beber nas nascentes 
ou linhas de água. As lagoas e nascentes, 
situadas em ligeiras depressões no 
terreno, são contudo os locais preferidos 
pelos leões para embuscar as presas. 
Nestes locais as zebras formam longas 

colunas de indivíduos, que se estendem 

desde os morros até à beira de água e se 
mantêm atentos à aproximação de leões. 
Enquanto bebem as zebras vão trocando 
relinchos curtos para se tranquilizar e 
encorajar reciprocamente, mas, de súbito, 

um relinchar mais sonoro e nervoso lança 
no ar o alerta de aproximação de leões, e 
num ápice a coluna de animais desfaz-se 
e as zebras partem á desfilada pelo prado 
(Fig 7). 
  

 
  

Figura 7. Zebras de Burchell 

  
Os gnus e as zebras do Seringetti realizam 
anualmente uma grande migração sazonal 

que leva milhares de animais até às 
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planícies de Mara, no Quénia, na busca de 

pasto verde. As manadas existentes na 
cratera geralmente não participam nessa 
migração pois aqui têm pasto e água 
durante todo o ano. 
  
As manadas de búfalos (Syncerus caffer), 
cada uma com mais de uma centena de 

indivíduos, pastam em locais bem 
definidos da cratera e vão-se deslocando 
lentamente á medida que o pasto, verde 
ou seco, é consumido. Mantêm-se 
agrupados e é raro ver búfalos isolados 
pelo prado. Observo e fotografo estes 

imponentes animais. Olham os seres 
humanos com aparente bonomia enquanto 
ruminam o pasto. Mas a tranquilidade é 
ilusória e há que guardar alguma distância 

pois a carga de um búfalo enfurecido pode 
ser fatal. O búfalo macho atinge os 800-
900 kg e 1,80 m de altura, enquanto a 

fêmea é mais pequena e geralmente não 
excede 500-600 kg. Um touro bravo da 
lezíria do Tejo raramente excede os 500 
kg. Os búfalos começam a pastar ao 
romper do dia, e reduzem a actividade nas 
horas de maior calor, deitando-se na 
relva. Estes animais bebem 30 a 40 litros 

de água por dia, e por isso não se afastam 
muito da água. A pelagem escura e 
brilhante dos búfalos é apenas manchada 
pelo tom castanho de terra e estrume 
aderente ao pêlo. Os chifres ondulados, 
que se ampliam num forte e larga base 

ligada ao osso do crânio, fazem lembrar 
um penteado volumoso com risco ao meio 
na linha de junção dos chifres. Pela 
cratera encontrei várias ossadas de 
búfalos, sendo o crânio e os chifres de 
fácil identificação (Fig 8). 
 

 
 

Figura 8. Búfalos 

 
As gazelas de Thompson (Gazella 
thomsonii) e as gazelas de Grant (Nanger 
granti) pastam em grupos, sobretudo 
durante a manhã, procurando no número 
uma defesa contra um possível ataque dos 

carnívoros que, frequentemente, caçam às 

primeiras horas do dia. Com o passar das 

horas e a subida da temperatura do ar, os 
leões ficam mais inactivos e as gazelas 
dispersam-se mais confiantes pelo prado. 
As gazelas de Thompson («tommies»), 
com as suas listas escuras oblíquas sobre 
os flancos e o contínuo menear da curta 
cauda, identificam-se facilmente (Fig 9). 

 

 
  

Figura 9. Gazelas de Thompson 

  

Os elefantes (Loxodonta africana) 
alimentam-se no pântano, caminhando 
pela lama e no meio dos juncos. São 
herbívoros não ruminantes, com um baixo 
rendimento de digestão da celulose, e 
precisam de comer quase continuamente. 
A observação das suas fezes revela que as 

plantas estão pouco digeridas e continuam 

reconhecíveis. Na hora do calor, 
empoeiram-se num terreno seco, não 
muito longe do pântano, ora rebolando-se 
no pó ora aspirando e projectando com a 
tromba grandes jactos de pó para o dorso 

(Fig 10). 
 

 
 
Figura 10. Elefantes na orla do pântano de 

Gorigor 

 
Na lagoa situada no pântano de Gorigor, 
uma dezena de hipopótamos 
(Hippopotamus amphibius) imerge na 
água para se alimentar de vegetação 
aquática. Emergem de tempo a tempo 
(cada 5 a 10 min) para respirar, e 
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ocasionalmente ficam á superfície sendo o 

seu dorso usado pelas garças e herons 
como poiso (Fig 11). Um hipopótamo 
recém-nascido emerge ao lado da mãe e 
pasta também na lagoa. Não há crocodilos 
na cratera, pelo que as crias estão 
seguras neste meio aquático. Apesar da 
ausência de predadores a população de 

hipopótamos é de poucas dezenas, e tem-
se mantido estável. Olhando para as 
escarpas da cratera, interrogo-me como 
terão estes animais conseguido chegar 
aqui! 
 

 
  

Figura 11. Hipopótamo no pântano de 
Mandusi 

 
O sol está agora no zénite. A bruma 

matinal dissipou-se por completo e o ar 
está quente. Dois rinocerontes pretos 

(Diceros bicornis) aproximam-se do 
pântano para beber. Esta espécie está 
ameaçada de extinção, sendo este um dos 
raros locais onde podem ser observados 
em liberdade. Um rinoceronte negro 

adulto tem cerca de 150 cm de altura no 
ombro e 3 m de comprimento, podendo 
pesar 1000 a 1500kg. Na cabeça têm 2 
chifres, por vezes 3, sendo o primeiro o 
mais longo e atingindo 1 metro de 
comprimento. Estes chifres são usados 
para defesa, intimidação e para 

desenterrar raízes e ramos para a sua 
alimentação. São míopes e não 
conseguem distinguir uma pessoa a 30 
metros de distância, o que me permite 

aproximar e fotografá-los a pé. Têm 
contudo a reputação de possuir um olfacto 

e ouvido apurados. Assim deverá ser pois 
parecem aperceber-se da presença de 
seres humanos, ficam inquietos e 
desviam-se da sua trajectória para a 
água. Já perto de umas pequenas colinas, 
escolhem um pedaço de terreno aberto 
para se colocar em posição de defesa. 

Durante instantes quedam-se estáticos, 
depois rodopiam nervosamente, dão 
pequenas corridas como se investissem 
contra um inimigo pressentido mas 

invisível, para logo de seguida 

estancarem, levantando uma nuvem de 
pó, e retomar a postura inicial, estáticos, 
em atitude de alerta e ameaça. 
Gradualmente acabam por se acalmar e 
deslocam-se a passo para o abrigo das 
acácias da Floresta de Lerai, onde 
retomam a pastagem (Fig 12). 

 

 
 

Figura 12. Rinoceronte preto 

 
A pele do rinoceronte é muito espessa e 
protege o animal dos espinhos afiados e 
do corte pelas folhas das gramíneas. A 

espessura da pele parece formar placas 
duras, que motivaram uma das mais 
famosas representações de rinocerontes, 
feita por Albrecht Durer, pintor 
Renascentista alemão, que em 1515 
desenhou uma representação do 

rinoceronte que o faz parecer um animal 

couraçado. O rinoceronte era 
desconhecido na Europa, e Durer fez o 
desenho baseado numa descrição do 
exemplar oferecido por D. Manuel I, Rei 
de Portugal, ao papa Leão X. 
  
O declínio do rinoceronte era quase certo 

desde que os humanos o começaram a 
caçar há cerca de 2000 anos, e sabendo 
que uma fêmea dá à luz um vitelo apenas 
em cada 2 a 5 anos. A população de 
rinoceronte-negro que terá existido em 
África no início do século XVIII foi 

estimada em 800 000 a 1 000 000 
animais. Existiam cerca de 100 000 em 

1960, mas a caça desenfreada nas 
décadas seguintes, devida à cobiça do 
corno de rinoceronte que na Ásia se vende 
ao preço do diamante, é a causa da caça, 
hoje ilegal, e da sua quase extinção. Uma 

das melhores fotos do World Press Photo 
2012 mostra um rinoceronte numa 
reserva em África, com os cornos 
serrados, e sendo escoltado por dois 
guardas armados para o proteger dos 
caçadores furtivos. 
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Em zonas secas e poeirentas da planície 

dourada habitam e passeiam os 
facocheros (Phacochoerus africanus) (Fig 
13). Estes porcinos de pêlo cinzento e 
acastanhado, parentes próximos do javali, 
têm curtos membros musculosos e 
caminham com um passo rápido e firme. 
A cabeça é desproporcionadamente 

grande para a altura dos membros e para 
o tronco (representa 1/5 do peso do 
corpo), o que as longas presas 
encaracoladas ainda mais acentuam, 
conferindo-lhes um ar empertigado. 
Escavam as suas tocas no meio do campo 

aberto e é comum ver o macho montar 
vigia, postado sobre o montículo de terra 
ao lado da abertura. Ao menor sinal de 
alarme, sobretudo quando há aproximação 

de leoas, as crias rapidamente 
desaparecem no interior da toca. Quando 
os facocheros se deslocam pela caldeira 

fazem-no muitas vezes isolados, e outras 
vezes em linha seguindo a fêmea à frente, 
as crias no meio e o macho por último. 
Pastam a relva seca, tendo para isso que 
dobrar as patas dianteiras e apoiar-se nos 
cotovelos. Ao final da tarde é frequente 
vê-los esfregar o corpo no pó para se 

libertarem de parasitas, ou degastando as 
suas presas esfregando-as energicamente 
nas poucas pedras existentes. Sendo na 
savana presas fáceis para os leões e 
hienas, é surpreendente ver na caldeira do 
Ngorongoro os facocheros caminhar por 

entre esses carnívoros. Supostamente, a 
abundância de outras presas, tais como as 
zebras e gnus, torna-os menos procurados 
pelos predadores. 
 

 
 
Figura 13. Facochero (em primeiro plano) 

e famíla de leôes perto do Lago Makai 

 
Os leões (Panthera leo) em famílias com 
um macho de juba volumosa (pesa cerca 
de 200 kg), duas a quatro fêmeas (130 

kg) e várias crias repousam no prado. 
Nesta altura do ano, a cor da relva seca 
quase que os esconde dado o tom cor de 
mel do seu pêlo (Fig 14). A quietude do 

grupo, dormindo pela hora de calor, 

contrasta com a movimentação e ensaiada 
durante a manhã por duas leoas tentando 
isolar na orla do pântano alguma zebra 
mais lenta ou enfraquecida. As leoas não 
foram bem-sucedidas hoje mas amanhã 
certamente voltarão a tentar e acabarão 
por caçar uma presa para alimentar toda a 

horda. Na cratera existem várias hordas 
de leões, com número diferente de 
elementos, e que ocupam zonas distintas 
dentro da cratera onde, além de caçar, 
têm os seus terreiros habituais de 
repouso. 

 

 
 

Figura 14. Leoa em acção de caça 

 
As hienas pintadas (Crocuta crocuta) 

vagueiam preguiçosamente pelo prado 

(Fig 15). Caminhando assim, isoladas, 
parecem errantes e sem propósito. 
Durante a tarde, ocasionalmente 
dormitam numa cova do terreno. Contudo, 
ao cair da noite juntam-se em matilha 

para, num golpe de surpresa, atacar uma 
gazela que se isolara no capim. As hienas 
são caçadoras em grupo e temíveis 
predadores. A gazela não lhes escapou, e 
o festim sangrento das hienas prolongou-
se pela noite dentro. 
 

 
 

Figura 15. Hiena 

 
No prado há ossadas de grandes animais, 

alguns porque foram presas dos 
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carnívoros, enquanto outros morreram de 

velhice, tal como testemunham as ossadas 
de um elefante cujo crânio imponente e 
esbranquiçado se destaca no campo. A 
morfologia deste crânio permite confirmar 
que a espécie que habita a cratera se 
trata efectivamente do L. africanus. 
  

As avestruzes (Struthio camelus) estão 
dispersas pelo prado, em zonas de capim 
mais alto, e continuamente vigiam os ovos 
postos numa ligeira depressão no solo. 
Um ovo de avestruz pesa cerca de 1,4 kg 
e tem um volume de cerca de 1 litro. Os 

ovos são fáceis de encontrar pois são 
grandes e de um branco reluzente, 
contrastando com o prado acastanhado. O 
macho e fêmea não se afastam muito do 

ninho, chocando os ovos alternadamente 
durante cerca de 35 dias. 
 

 
 

Figura 16. Grous 

 

 
  

Figura 17. Aves no pântano de Mandusi. 
Ao fundo, manadas de herbívoros 

 
Prosseguindo a descoberta da caldeira, 
deparamos com numerosos bandos de 
grous (Balearica regulorum), que se 
alimentam com sementes de gramíneas e 
insectos do prado (Fig 16). De vez em 
quando, levantam voo em formação, 

descrevem um círculo amplo a baixa 
altitude e pousam numa colina ou prado 
mais adiante. O espectáculo destas aves 

de cores brilhantes, com uma invulgar 

cabeça coroada de plumas douradas 
(“crowned cranes”, é o nome comum em 
inglês) é soberbo, particularmente durante 
a parada nupcial em que os machos 
enchem de ar o saco faríngeo de côr 
vermelha. Numa das áreas pantanosas os 
grous, pousados perto da linha de água, 

partilham a orla do meio aquático com 
herons, íbis, garças, avocetas, bicos-de-
colher e gansos-do-egipto, na busca de 
alimento (Fig 17).  
 
Entre as muitas espécies de aves 

residentes na ACN contam-se a abetarda-
gigante (Ardeotis kori), o pássaro-
secretário (Sagittarius serpentarius) e o 
íbis-sagrado (Threskiornis aethiopicus). 

Para a observação de aves na caldeira do 
Ngorongoro, o clímax é atingido quando 
os bandos de flamingos cor-de-rosa, aves 

pernaltas migradoras que vêm da Rússia, 
Mar Negro e do Mediterrâneo, chegam aos 
lagos do Leste de África, incluindo o lago 
Makat também. 
 
ACN: objectivos valiosos mas um 
equilíbrio difícil 

  
A Área de Conservação de Ngorongoro foi 
criada pelo Governo da Tanzânia não com 
o estatuto de um parque nacional mas 
com o estatuto especial de uma área em 
que se pretende harmonizar múltiplos 

usos do território. Ali, tem-se tentado 
integrar e gerir vários valores e 
interesses, designadamente a protecção 
da vida selvagem e biodiversidade, o 
modo de vida e sobrevivência do povo 
Maasai, a conservação da floresta, a 
preservação e o estudo do património 

arqueológico e pré-histórico desta área 
que foi um dos cadinhos da humanidade, 
promover a investigação científica neste 
soberbo laboratório natural e, ainda, 
facilitar o turismo de natureza e o seu alto 
valor educativo. Nem sempre tem sido 
fácil alcançar estes objectivos. iv 

  
A caldeira de Ngorongoro abriga um total 

estimado pela ACN em cerca de 20 000 a 
25 000 animais de grande porte, na 
maioria ungulados. A relva da caldeira 
sustenta uma população de herbívoros 

que conta com cerca de 7000 gnus, 4000 
zebras-de-Burchell, 4000 búfalos, e 3000 
antílopes (Taurotragus oryx), gazelas de 
Grant e gazelas de Thompson. Outros 
grandes mamíferos incluem menos de 15 
exemplares de rinoceronte-preto, duas 
dezenas de hipopótamos, e cerca de 30 

elefantes. Não há girafas na cratera. Entre 
os carnivoros existentes contam-se 
hienas, chacais, chitas e o serval. O 
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número de leões está estimado hoje em 

cerca de 60. A densidade de mamíferos de 
grande porte e de carnívoros parece ser 
aqui a mais elevada da savana Africana. 
  
Os censos de fauna efectuados pela ACN 
nos últimos 40 anos mostram que a 
população de mamíferos tem tido sempre 

mudanças. Por exemplo, a população de 
gnus flutuou entre 8000 e 15000; os 
facocheros não foram observados antes de 
1976 e hoje são comuns; os búfalos 
migraram para dentro da cratera depois 
da saída dos Maasai e do seu gado nos 

anos 70 e eram já cerca de 3000 em 
1987. Existe também uma avifauna 
abundante e variada, que inclui a 
abetarda-gigante, o grou, a avestruz, o 

pássaro-secretário, o íbis, o ganso-do- 
Egipto, o francolim, e outros, que são 
residentes, enquanto os flamingos e as 

rolas africanas são migradores e sazonais. 
 

 
  

Figura 18. Masai e rebanho de cabras 
pastando na cratera, junto à nascente de 

Seneto 

 
 

 
  

Figura 19. Mulheres Masai 

  
Apesar de a cratera ter paredes muito 
altas, não é um recinto totalmente 

fechado e os animais, como os búfalos, 
elefantes, gazelas e leões conseguem 
facilmente sair e entrar. No entanto, nos 

últimos anos, com excepção dos leões, a 

fauna de grandes dimensões tem 
permanecido isolada na cratera, o que faz 
recear que a consanguinidade possa 
diminuir a resistência das populações, em 
especial de rinocerontes e de 
hipopótamos. A população de leões ronda 
hoje os 60 indivíduos, mas há 30 anos 

atrás uma doença vitimou a maioria e 
reduziu a população a 7 ou 8 exemplares. 
A migração de indivíduos vindos de de 
fora da cratera permitiu gradualmente a 
reconstituição da população destes 
carnívoros. 

  
As áreas adjacentes da cratera, e que 
integram a Área de Conservação do 
Ngorongoro, têm uma população residente 

de Maasai que habita em diversas aldeias 
(“boma”, em swaihli). Os Maasai não 
habitam, actualmente, no interior da 

caldeira mas é frequente os seus rebanhos 
pastarem ali, junto ao sopé das paredes, e 
não é raro vê-los pastar juntamente com 
as manadas de herbívoros selvagens (Fig 
18, 19). 
 
Para os Maasai, pastores de longa 

tradição, toda a riqueza e estatuto social 
se baseia no número de cabeças de gado 
que possuem. Por isso as crianças são 
desde pouca idade os guardadores de 
rebanhos e os pais, que não permitem que 
frequentem a escola, ensinam-lhes que o 

gado é tudo o que é importante. 
Alimentam a crença que Deus colocou o 
gado no mundo para eles se alimentarem, 
e que todo o gado foi dado aos Maasai. No 
entanto, os Maasai consomem pouca 
carne, sendo a sua alimentação sobretudo 
á base de leite e sangue do gado. Como 

são pastores, e não caçadores, pouca 
pressão exercem sobre a fauna selvagem 
da Área através da caça. Contudo, com o 
encorajamento de um modo de vida 
sedentário e a melhoria da alimentação, 
aumentou no povo Maasai a ligação á 
agricultura. v 

  
Nas últimas décadas a população Maasai 

residente na Área cresceu 
significativamente (de 11 000 em 1954 
para 57 000 em 2003) e com ela 
cresceram os rebanhos de gado. A 

pressão sobre o ecossistema e sobre a 
fauna selvagem resulta precisamente de 
uma maior percentagem de pasto 
consumida pelo gado domesticado, 
reduzindo assim o alimento disponível 
para as populações de herbívoros 
selvagens. A isto acresce o uso de solos 

para a agricultura dos Maasai 
sedentarizados. A população global de 
herbívoros selvagens residentes na cratera 
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parece ter decrescido. O número de 

rinocerontes pretos – na cratera eram 
cerca de 100 em 1965, são hoje menos de 
15 - tem diminuído devido à caça ilegal 
para comércio do corno de rinoceronte. 
  
Existe um plano de conservação e gestão 
da Área para procurar manter o equilíbrio 

entre recursos de pastagem, populações 
de herbívoros e de carnívoros, controlo de 
epizootias, e protecção às espécies 
ameaçadas tal como o rinoceronte. As 
medidas de conservação incluíram, em 
vários períodos, a deslocação de aldeias 

de Maasai para áreas mais afastadas, o 
que nem sempre tem sido bem aceite e é 
hoje muito contestado pelo povo Maasai. 
Por outro lado, nos últimos anos verificou-

se o crescimento do turismo e do número 
de viaturas de safari, que trazem um 
rendimento apreciável ao país mas 

complicam a conservação pois incentivam 
a construção de estradas, trouxeram o 
aumento do ruído e da poluição, o 
aumento de produção agrícola para uma 
maior população de turistas ainda que 
sazonal, e a rápida mutação do modo de 
vida tradicional. 

 

 
 

Figura 20. No «crater view»: o Autor e 
Gerard, o guia local 

 
A Área de Conservação do Ngorongoro 
deve a existência ao trabalho de 
divulgação e defesa da biodiversidade da 

região feito sobretudo por dois 

naturalistas alemães, os Grzimek pai e 
filho, que se bateram durante décadas 
pela criação e gestão da Área. No local 
conhecido por «crater view», um 
memorial marca o agradecimento da 
Tanzânia a estes naturalistas. vi (Fig 20). 

Contudo, o esforço de conservação nunca 
está completado. A ACN faz um esforço, 
periodicamente revisto, de gestão das 
áreas abertas ao pastoreio, de combate à 
caça ilegal, e controla o acesso de viaturas 
de safari ao parque (o acesso é limitado). 

Este esforço é indispensável para a 

preservação da Área e da sua 

biodiversidade. Além disso, a ACN 
colabora com programas escolares de 
educação da juventude e promove 
projectos de investigação sobre a fauna e 
a flora do parque, acolhendo 
investigadores nacionais e estrangeiros. 
 

O sucesso destes programas e o equilíbrio 
dos vários interesses são necessários para 
a sobrevivência desta área e da fauna e 
flora características do grande bioma da 
savana africana. 
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i Os inselberg (ou kopje) na planície do 
Serengetti são afloramentos de gneisses e 
granitos, hoje com formas arredondadas pela 
erosão. 
  
ii As pegadas fósseis preservadas nas cinzas 
vulcânicas de Laetoli foram feitas há 3,6 
millhões de anos por Australopithecus 

afarensis, um dos primeiros hominídeos. Restos 
arqueológicos dos seus descendentes 
Australopithecus boisei foram encontrados na 
Garganta de Olduvai, situada a 25 km de 
Laetoli. O Australopithecus boisei precedeu 
o Homo abilis, do qual descende o H. erectus e, 
mais tarde, o homem moderno Homo sapiens. 
A família de arqueólogos Leakey há várias 
gerações que efectua escavações no 
desfiladeiro de Olduvai. Os seus trabalhos 
contribuíram para a descoberta dos primeiros 
hominídeos nesta região, designadamente com 
os achados de A. Boisei (“Zinj”) e A. Afarensis 
(“Lucy”). 
  
iii A Área de Conservação do Ngorongoro, que 
inclui a cratera de Ngorongoro, é considerada 
património natural mundial pela UNESCO. 
(Link: http://whc.unesco.org/en/list/39). Esta 
classificação foi dada até hoje a um número 
limitado de sítios. A Lista do Património Mundial 
inclui 962 propriedades que fazem parte do 
património cultural e natural que o Comité do 
Património Mundial considera como tendo valor 
universal excepcional. Estas propriedades 
incluem 745 culturais, 188 naturais e 29 
mistas, localizadas em 157 Estados Membros 
da UNESCO. 
  
iv O turismo de natureza foi a fórmula 
encontrada para assegurar a sustentabilidade 
das áreas de conservação da natureza. A ACN 
recebeu no ano de 1968 um total 40 174 
visitantes (dos quais 78% eram não residentes 

na Tanzânia). Em 1990, o número de visitantes 
subiu para 125 962 (dos quais 50 % eram 
residentes). Em 2003 recebeu 225 256 
visitantes (dos quais 36% eram residentes no 

país). O número total nunca parou de crescer, e 
o número de visitantes do país também não. 
Entre os visitantes nacionais há uma grande 
percentagem de crianças em idade escolar, e as 
visitas são parte do plano de educação 
nacional. 
  
v Os Massai, ou Maasai, são um povo do Leste 
de Africa, com uma população estimada em 
cerca de 1 milhão, e que na actualidade ocupa 
vastas extensões do Quénia e da Tanzânia. 
Falam Maasai e Suwahili, e são essencialmente 
pastores. Para saber mais:http://www.maasai-
association.org/welcome.html 
  
vi Graças aos esforços dos zoólogos alemães 
Bernhard and Michael Grzimek, (pai e filho, 
respectivamente), o Ngorongoro e Serengeti 
são hoje áreas protegidas. Eles efectuaram os 
primeiros recenseamentos de fauna e estudos 
de ecologia nos anos 50 do seculo XX. Esses 
levantamentos ecológicos e o livro de B. 
Grzymek, «Serengeti shall not die», chamaram 
a atenção do mundo para esta região e 
contribuíram para lançar o movimento 
internacional de conservação da natureza. 
Durante muitos anos Bernhard G. (1909-1987) 
manteve um programa sobre a fauna africana 
na televisão alemã. Michael G. (1934-1959) 
faleceu na queda da sua avioneta no 
Ngorongoro quando filmava um documentário, 
baseado no livro referido, em defesa da ACN. 
No modesto monumento em sua memória, 
erguido no bordo da cratera de Ngorongoro, a 
lápide referente a Bernhard Grzimek tem 
gravado: «A liftime of caring for wild animals 
and their place on our planet. It is better to 
light a candle than to curse the darkness». 

 
 

 

http://whc.unesco.org/en/list/39
http://www.maasai-association.org/welcome.html
http://www.maasai-association.org/welcome.html


 Ecologi@ 6: 31-39 (2012) Artigos de Revisão 

 

ISSN: 1647-2829            31 

 

Sobre o rosto humano da Ecologia 
 

Ana Cristina Carvalho 

 
CESNova, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa 
Av. de Berna, Edifício FCSH – ID, 3.º, 1069-061 Lisboa 
acristinacarvalho@clix.pt 

 
Resumo 
 
A Ecologia Humana tem uma inequívoca origem marcada no tempo e na 
geografia: a Escola de Chicago da segunda década do século XX. Centrada nas 
estreitas relações entre Sociosfera e Ecosfera, as quais se revestem de uma 

constante mutabilidade, a atual Ecologia Humana é uma área científica 

imbuída de forte vitalidade, com intensa produção científica e frequentes 
encontros de investigadores. Este artigo começa por rever brevemente o seu 
historial e sua relação com a Demografia e a Ecologia clássica, após o que 
elenca alguns conceitos-chave desta ciência para propor a sua correspondência 
com a prática da Ecologia Humana. Numa tentativa de expor a dinâmica deste 
campo científico e relevância para as sociedades de hoje, ensaia-se uma 

sistematização das áreas temáticas inseríveis no seu âmbito, com base na 
análise da programação das principais conferências internacionais realizadas 
este século. 
 
Palavras-chave: Ecologia Humana, Ecologia Clássica, Ecossistema, 
Vulnerabilidade humana 

 
 
Abstract 
 
Human Ecology has an unequivocal origin booked in time and in geography: 

the American “School of Chicago”, in the twenties of twentieth century. 
Focused on the close relations between Sociosphere and Ecosphere, which 

assume a permanent mutability, current Human Ecology is a scientific land of 
great vitality, with intense scientific production and frequent researcher 
meetings. This paper begins by reviewing, on a brief basis, the history of HE 
and its relationship with Demography and classical Ecology, after which it 
proceeds by listing some basic ground concepts of this science, in order to 
propose a correspondence to the practice of Human Ecology. Attempting to 
portray the dynamics and relevance of Human Ecology for today’s society, we 

essay a systematization of themes which may be included in its boundaries, 
based on the programs of this century’s main international scientific 
conferences. 
 
Keywords: Human Ecology, Classical Ecology, Ecosystem, Human 
vulnerability 

 
Os capítulos I a III deste artigo correspondem substancialmente, com alterações de conteúdo e redação 
e algumas atualizações, ao Capítulo “O Rosto Humano da Ecologia” da tese de Mestrado em Ecologia 
Humana e Problemas Sociais Contemporâneos (Carvalho, 2009) defendida na FCSH – UNL. 

 
I. Introdução 
  

Os séculos XVIII e XIX foram palco da 
individualização e especialização de 
diversas ciências, produzindo um 
conhecimento cada vez mais rigoroso e 
sistemático sobre o ser humano, a Terra e 
as leis do Universo. Durante o século XX, 
novos contextos da humanidade exigiram 

o aprofundamento e revisão das 
perspetivas científicas tradicionais, cuja 

resposta foi, para algumas ciências, a 
diluição das suas fronteiras e subsequente 
abertura à cooperação com outros 
territórios científicos. Essa simbiose, 
particularmente entre as ciências naturais 
e exatas e as ciências sociais e humanas, 
desenvolveu-se sobre um suporte 

mailto:acristinacarvalho@clix.pt
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metodológico inteiramente científico, 

abrindo novos e criativos caminhos..A 
Ecologia Humana, cujo desígnio inicial era 
responder à complexificação de problemas 
dos habitantes das grandes metrópoles 
americanas nos anos 20 do século XX, 
inscreve-se nessa lógica de novas formas 
de conhecimento. O enquadramento 

mundial da época, bem como uma 
população com um volume e exigências de 
manutenção sem precedentes, sedenta de 
recursos que ameaçavam escassear em 
qualidade e quantidade, colocava inéditos 
desafios às ciências que até então dela se 

tinham ocupado: a Demografia e a 
Sociologia Urbana. Esse quadro 
impulsionou a nova área científica que, 
numa perspetiva interdisciplinar e 

sistémica, procurou abordar a espécie viva 
ecologicamente dominante sobre a Terra – 
o Homo sapiens - integrando a sua faceta 

biológica com a dimensão sociocultural 
que a distingue das restantes espécies 
animais. Embora logo de início 
corporizando um modelo inovador da 
epistemologia da ciência, só a partir de 
meados do século passado a Ecologia 
Humana viria a expandir o seu campo de 

ação e a progredir no sentido de um novo 
paradigma do conhecimento humano e 
científico. 
 
II. Sobre a Demografia, a Ecologia e a 
génese da Ecologia Humana 

  
2.1. A ciência demográfica de cariz 
analítico tomou forma definitivamente em 
meados do século XIX. i Uma década 
depois, em 1869, o zoólogo alemão Ernest 
Haeckel cunhava o termo Oecologia - a 
partir dos étimos gregos oikos elogos, 

significantes, respetivamente, de “casa” e 
“estudo de” – para designar a abordagem 
funcional e integradora dos organismos 
vivendo numa estreita dependência do 
meio que habitam (Odum, 2007, 1973:4). 
  
Mas uma visão ecológica das espécies era 

já inerente à teoria da Seleção Natural 
que Charles Darwin, mestre de Haeckel, 

propusera dez anos antes n’A Origem das 
Espécies (2009,1859): a sobrevivência 
resultava da limitada capacidade de 
suporte do ambiente, a qual, por sua vez, 

induzia uma competição que selecionava 
os indivíduos mais aptos. ii 
  
Só em meados do século XX a palavra 
“ecologia” viria a conquistar espaço na 
linguagem corrente e a inspirar ideais e 
ativismos conducentes ao movimento 

ecologista. Enquanto ciência, detentora de 
uma estrutura conceptual e métodos de 
análise bem definidos, a Ecologia tem no 

seu percurso uma evidente 

contemporaneidade com a Demografia, 
em especial se compararmos os respetivos 
saltos qualitativos e as designações por 
que ambas passam a ser reconhecidas 
enquanto ciências individualizadas durante 
a segunda metade do século XIX. 
  

2.2 Durante a sua evolução, a 
Humanidade usufruiu sem preocupações 
de limitação do manancial de espaço e 
outros recursos proporcionados pelo 
ecossistema terrestre global. Da 
subsistência através da caça e recoleção, 

passando pela descoberta do fogo, pelo 
pastoreio, pela agricultura itinerante e 
mais tarde sedentária, depois pela 
expansão europeia que uniu mundos, até 

à sociedade urbanizada de hoje – o ser 
humano cumpriu uma escalada de 
expansão e conquista, onde os impactes 

sobre os ecossistemas passaram de 
mínimos a profundos, a uma escala que 
ao tempo da caça e do pastoreio era 
localizada, sendo hoje claramente global. 
Historicamente, os problemas ambientais 
cresceram, generalizaram-se e 
agravaram-se à medida que a população 

humana foi, também ela, “ganhando 
terreno”, quer do ponto de vista do seu 
volume mundial, quer, nomeadamente a 
partir da Revolução Industrial, com o 
intensificar dos padrões de consumo, 
potenciados por um avanço tecnológico 

que serviu também como arma de ataque 
à própria Natureza. Desde então, a 
atividade humana caracteriza-se por um 
duplo modus operandi: ora subtrai 
avidamente recursos naturais, por vezes 
até à depauperação mais completa 
dos stocks (veja-se os exemplos recentes 

e extremos do asiático Mar de Aral ou de 
vastas manchas abatidas da Floresta 
Amazónica), ora injeta substâncias 
residuais que aniquilam a qualidade dos 
meios naturais recetores. Extração e 
poluição - consumo de recursos e 
produção de resíduos - essa dupla 

intensificada durante o século XX, 
associou-se ao êxodo rural em direção às 

cidades e centros industriais, ditando 
consequências também no campo social. A 
estas somou-se o forte incremento da 
população mundial: os pouco mais de 

1600 milhões de humanos que habitavam 
a Terra em 1900 precisaram apenas de 
um século para se multiplicarem até aos 
mais de seis mil milhões que o povoavam 
em 2000 (Dupâquier, 2002) e até aos sete 
mil milhões atuais. Uma das 
características desse crescimento foi o 

diferencial entre vários pontos do Globo; 
outra foi a convergência demográfica nos 
grandes centros urbanos, levando a um 
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incremento da população urbana mundial 

de 15% para quase 50% durante o século 
passado, segundo o World Watch Institut 
(2007) e o Programa Habitat Nações 
Unidas (2011). Em cem anos, os laços 
entre a população humana e os meios 
naturais ou artificiais que ocupa sobre a 
Terra evoluíram rapidamente em número, 

intensidade e complexidade. 
  
Procurando tornar-se uma ponte sistémica 
entre a Sociologia Urbana e a Ecologia, a 
Ecologia Humana nasce no âmbito da 
Ecologia Urbana do conjunto de autores, 

suas teorias e obras conhecidos como “A 
Escola de Chicago”. Este grupo de 
urbanistas e sociólogos - onde se 
destacam R. Ezra Park, Ernest Burgess e 

Robert D. McKenzie – reagia, nos anos 20 
do século passado, às crescentes pressões 
demográficas daquela cidade americana, 

caracterizadas por inéditos fluxos 
migratórios e inédita rotação de 
habitantes (Hawley, 1986). O seu objetivo 
inicial - estudar as mal conhecidas 
relações sociais no seio de uma população 
condicionada pela nova realidade – era 
conservador e visava manter a estrutura e 

o equilíbrio urbanos originais, 
neutralizando ou evitando a mudança não 
planeada e não desejada. No seu 
contexto, Burgess (1925) comparava o 
crescimento urbano aos processos de 
organização e desorganização análogos 

aos processos anabólico e catabólico do 
metabolismo corporal, enquanto 
Mackenzie imputou à Ecologia Humana a 
responsabilidade de estudar as ligações 
interespaciais e temporais dos humanos 
“urbanos”, afetados por mecanismos de 
seleção, distribuição e de adaptação ao 

Ambiente – os mesmos fatores que 
entram no jogo de sobrevivência das 
restantes espécies vivas do Planeta. 
  
Em As Camadas Ecológicas do Homem, 
Lamy (1996) recorda como a espécie 
humana é praticamente a única espécie 

ubiquista da Biosfera, colonizando a Terra 
do Equador aos polos; e considera que, ao 

manter uma relação com o ambiente 
intensificada e complexificada desde o 
início do processo de hominização, o ser 
humano soube “inventar”, no momento 

mais crítico desse processo, a ferramenta 
para lidar com esse tipo de interação: a 
“Ecologia Humana”. Por outras palavras, 
os recursos de evolução do saber humano 
proporcionados por esta área híbrida da 
ciência estão ao dispor da humanidade 
também como resultado de um seu 

mecanismo da adaptação a um ambiente 
externo em franca mudança. 
  

Ao preservar os contornos holísticos da 

ciência ecológica tradicional, a Ecologia 
Humana, que Sautter (2010:992) 
considera “uma espécie de revolução 
cultural”, privilegia o reconhecimento do 
Humano como parte não opositora mas 
integrante da Natureza. Eugene Odum 
(1973, 2004:815) sublinha que a 

interação entre as esferas natural e 
cultural deve ser acolhida pela Ecologia 
Humana muito para além dos princípios da 
ecologia geral aplicados à espécie 
humana, já que lhe estão associadas a 
“tendência para desenvolver cultura 

independentemente do ambiente” e 
capacidades em matéria de conduta, de 
flexibilidade e de dominação do meio 
muito superiores às das outras espécies. 

Nesta sequência, acrescenta: 

  
“Chegou o momento de o homem 
administrar tanto a sua própria 
população com os recursos de que 
depende, dado que pela primeira 
vez na sua breve história se 
encontra perante limitações 
definitivas, e não puramente 

locais. O ordenamento dos 
ecossistemas e a ecologia humana 
aplicada tornaram-se assim novos 
empreendimentos que requerem a 
fusão de um conjunto de 
disciplinas e de missões”. 

  
Numa sociedade global crescentemente 
mais urbana, mais populosa e mais 
heterogénea, a Ecologia Humana vai além 
da posição assumida pelo grupo de 
Chicago, ao admitir a necessidade e a 

inevitabilidade da mudança. Reconhece 
nas variáveis ambientais, nomeadamente 
nas oscilações de disponibilidade dos 
recursos naturais, inegáveis fatores de 
mudança social a que os grupos humanos 
têm de se adaptar. E, ao fazê-lo, 
reequaciona a concentração e crescimento 

das populações urbanas e rurais; 
reequaciona a forma como o ser humano 
se organiza no território, por vezes 
geradora de desequilíbrios nos 

ecossistemas, em que medida é afetado 
pelo ambiente global, regional e local, mas 
também como o concebe e o influencia 

(Craveiro, 2007). 
  
Considerando a Ecologia Humana como “a 
mais social das ciências sociais”, Pires e 
Craveiro (2011:9) salientam a 
contribuição dos trabalhos de Émile 

Durkheim sobre divisão do trabalho na 
segunda metade do século XIX e a sua 
convicção de que “a adaptação cultural da 
espécie humana é um produto das 
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pressões demográficas e da 

disponibilidade de recursos” (p. 5). Em 
linha com este pensamento, os autores 
definem-na como o “estudo das formas de 
adaptação ao ambiente por parte das 
comunidades humanas”, centrando-a 
nesse processo tão caro à ecologia 
clássica que é a “adaptação” (p.6). Esta 

perspetiva encarna a evolução conceptual 
sofrida pela Ecologia Humana desde 
Chicago, que à época se centrava, 
segundo argumenta Miley (1980), no 
conceito “competição” (essencialmente 
competição pelo espaço). 

  
Ressalvando a divergência de atitude face 
à mudança, os investigadores de hoje, um 
pouco por todo o mundo, corroboram o 

que foi evidente para os autores 
americanos há nove décadas: que os 
desafios locais e globais em matéria de 

ambiente e sociedade terão de ser 
ultrapassados com a atuação conjunta das 
ciências naturais e das ciências sociais. 
Bruckmeier (2010:51) assinala o novo 
fôlego da análise da sociedade e suas 
relações com a natureza dado pelas 
escolas alemã e austríaca nas últimas 

duas décadas, que incluem “uma 
discussão crítica de diagnósticos 
naturalísticos, idealistas ou tecnocráticos 
de uma ‘crise ambiental”. 
  
Em 2010, o Congresso do Certificado 

Internacional de Ecologia Humana, com 
sede em Bruxelas, emitiu a Charte de 
l’Ècologie Humaine. Embora de contornos 
gerais, a Carta acentua as dimensões 
espacial e temporal e define os princípios 
gerais da disciplina: 

 

L’écologie humaine plus qu’une 
discipline est une attitude 
scientifique qui à travers une 
approche pluridisciplinaire des 
problématiques complexes liant 
l’Homme et ses environnements 
vise à apporter une meilleure 

compréhension des situations 
passées et actuelles, afin 

d’envisager le futur. 
Il en résulte que les interactions 
étudiées se rapportent davantage 
à un environnement « vécu » qu’à 

un environnement au sens 
écologique. L’écologie humaine 
doit ainsi se situer aux interfaces 
des sciences de la Vie, des 
Sciences de la Terre et des 
Sciences Humaines. iii 

  

III Conceitos básicos da Ecologia 
Clássica na Ecologia Humana 
  

Assumindo que o desejado rumo de 

Desenvolvimento Sustentável na atual 
pós-modernidade pressupõe um 
conhecimento aprofundado dos sistemas 
humanos e ecológicos, é evidente o papel 
contributivo da Ecologia Humana para 
esse fim. Em alternativa à ênfase da sua 
sobreposição com as ciências sociais, 

estabelece-se de seguida (Quadro I) um 
paralelismo entre os conceitos básicos da 
ecologia de Haeckel e a prática da atual 
Ecologia Humana. 
 
Tomemos o exemplo da capacidade de 

homeostasia. Qualquer ecossistema 
natural, bem como as populações, 
comunidades e os sistemas não bióticos 
nele incluídos, tem capacidade de se 

automanter e autorregular por 
mecanismos homeostáticos, resistindo às 
alterações exteriores e preservando o seu 

equilíbrio (Odum, 1973, 2004:51). A ação 
humana tem vindo, de forma crescente, a 
pressionar os limites a partir dos quais a 
tensão pode conduzir à disfunção ou ao 
desaparecimento - criando ruturas em 
tantos ecossistemas a nível mundial. Um 
exemplo é o conjunto de pressões de 

origem antrópica que após a Revolução 
industrial, e particularmente desde 
meados do século passado, vem 
interferindo na capacidade homeostática 
do sistema climático global, fazendo da 
mudança nos padrões climáticos uma 

questão universal e grave, de génese 
humana e de repercussões sociais 
(Santos, 2007; Carvalho, 2009). As 
alterações climáticas são um bom objeto 
de estudo da Ecologia Humana, podendo 
interpretar-se na sua tripla qualidade de 
multifacetado problema ambiental a que 

se associam variados riscos ecológicos, de 
consequente problema social, e ainda de 
motor de mudança da sociedade, ao 
induzirem transformação das comunidades 
e respetivos sistemas, inspirando novas 
políticas, novos movimentos ecologistas e 
de cidadania, nova organização do 

território e novos saberes profissionais 
(Craveiro, 2007). A Ecologia Humana 

equaciona assim o clima como fator 
potenciador ou condicionante do 
desenvolvimento social, abordando a 
nossa relação com um ambiente global 

gradualmente mais quente num mundo 
convulsionado por questões climáticas. 
 
Por outro lado, uma comunidade natural 
forma-se, em regra, por um número 
relativamente pequeno de espécies 
abundantes ou comuns e um número mais 

elevado de espécies pouco abundantes, 
que compõem a sua biodiversidade ou 
diversidade biológica. Num sistema, a 
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ausência de heterogeneidade / diversidade 

pode comprometer a sua plasticidade, i.e., 
a sua capacidade de adaptação às 
pressões exteriores. Os ataques de origem 

antrópica à biodiversidade local ou global 

continuam a aumentar, reflexo de uma 
relação disfuncional do ser humano com a 
ecosfera que lhe suporta a vida. 

 

Tabela 1. Conceitos Básicos de Ecologia Geral e sua transposição para a Ecologia Humana 

ECOLOGIA CLÁSSICA ECOLOGIA HUMANA 
Recursos Naturais Recursos naturais e 

e Recursos humanos: criatividade, inventividade, compromisso 
político, etc. 

Espécie viva Espécie Humana 

População População humana mundial, regional, local 

Comunidade Comunidades Humanas 

Ecossistema Sistemas humanizados e semi-humanizados 

Habitat de uma espécie Habitat urbano 

Homeostasia Homeostasia do ser humanos e sistemas humanos 

Resistênciaiv e Resiliênciav Resistência dos sistemas humano e sociais 

Biodiversidade Diversidade de indivíduos (genética, morfológica, 
comportamental, de aptidões, etc.); de sistemas humanos 
(sociedades rurais, urbanas…), de opções políticas, económicas 
e sociais 

Adaptação Adaptação cultural, científica, de governança, etc. (governos, 
agentes económicos e sectores da economia, organizações 
internacionais e cidadãos) 

Leis do Mínimo e da 
Tolerância 

Leis do Mínimo e da Tolerância 

Dominância Ecológica Dominância Ecológica da espécie humana sobre a Terra 

Sobrevivência da espécie 
e equilíbrio da População 

Desenvolvimento Sustentável assente na Trilogia Ambiente, 
Economia e Sociedade e dimensão Institucional subjacente 

Pressões naturais do 
meio 

Pressões ambientais decorrentes da atividade humana, 
pressões sociais. 

Competição inter- e intra-
específica 

Competição entre comunidades humanas, entre estratos 
dentro da mesma comunidade, etc. 

Cooperação Cooperação científica; entre governos; entre regiões e classes 
sociais; humanitária 
Solidariedade entre países mais ricos e mais pobres; entre 
sectores mais e menos robustos; Solidariedade intergeracional. 

  

Fonte: adapt. de Haeckel (1869) por Carvalho, 2009

A conduta de um ser vivo, definida como o 

comportamento ou atividade, inata ou 
adquirida, que ele desenvolve a fim de se 
ajustar às condições ambientais e garantir 
a sobrevivência ou para se integrar em 
comunidades organizados (Odum, 2004), 
pode transpor-se para os sistemas 

humanos em pelo menos três das suas 
componentes: os instintos, a 
aprendizagem e o raciocínio. Estando em 
causa recursos, algo indispensável à 
sobrevivência e prosperidade da espécie 
em disponibilidade limitante (Bernardo, 
1995), existe uma conduta de relação que 

se instala, entre espécies ou dentro da 
mesma espécie: a competição inter- e 
intraespecífica. Tratando-se da espécie 
humana, está em jogo o segundo tipo, 
com as comunidades e sistemas humanos 
a competir entre si por recursos como a 

água, terra arável ou o próprio espaço. Já 

as interações positivas, caso da 
cooperação, que desempenham um 
assinalável papel ecológico, são 
particularmente importantes no contexto, 
por exemplo, das políticas internacionais, 
na busca de soluções para problemas 

ambientais globais. 
  
Para crescer, prosperar e reproduzir-se 
num dado meio, uma espécie ou um 
organismo necessita de recursos numa 
quantidade mínima: “Lei” do Mínimo de 
Liebig (Odum, 2001, 1973) . Porém, não é 

apenas a deficiência de um fator, como o 
calor, a água ou a luz, mas também o seu 
excesso qualitativo ou quantitativo que 
ditam o sucesso do ser vivo. Estes limites 
mínimo e máximo ecológicos, dentro de 
cujo intervalo uma espécie sobrevive e 
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progride, representam os limites de 

tolerância com que V. E. Shelford (1913), 
citado por Odum (2004:170), construiu a 
“Lei“ da Tolerância. Uma mesma espécie 
pode manifestar larga amplitude de 
tolerância a um fator e estreita a outros, o 
que constitui um conceito importante 
dentro da questão das Alterações 

Climáticas ou de outras em que os limites 
ecológicos estejam em causa. A espécie 
humana deve a sua larga distribuição pelo 
Globo a uma grande amplitude de 
tolerância a muitos fatores ambientais, 
como o gradiente de temperatura e 

luminosidade natural. Para tal, 
desenvolveu ecótipos - populações locais 
adaptadas cujos limites de tolerância 
estão também adaptados às condições de 

cada local. Paralelamente a essa 
adaptação biológica da nossa espécie, 
ocorre a resposta adaptativa 

marcadamente cultural, objeto de estudo 
privilegiado da Ecologia Humana. 
  
Também o conceito de dominância 
ecológica reflete a presença humana na 
Terra, no sentido em que o ser humano 
afeta fortemente o ambiente de todas as 

outras espécies com quem divide o 
ecossistema planetário. Esta posição de 
dominante ecológico distingue-nos das 
demais espécies e coloca-nos como 
vorazes beneficiários do leque de 
“serviços” prestados pelos ecossistemas 

(UNEP, 2006). 
 
IV. Produção científica recente e 
divulgação escrita 
  
4.1. A Ecologia Humana percorreu um 
longo caminho no seio dos meios 

académicos internacionais, quer 
americanos quer europeus e australianos, 
até à edição da Charte de l’Ècologie 
Humaine. Área interdisciplinar por 
excelência, como delinear os seus limites 
conceptuais, sabendo que constitui um 
campo sobreposto a outros temas onde a 

relação ser humano – ambiente é nuclear? 
Um método possível de aproximação a 

esse objetivo parte da consulta 
ao website da Society for Human Ecology 
(SHE) vi e seleciona os temas na base dos 
painéis de comunicação e debate das suas 

conferências internacionais, entre 2000 e 
2011. 
  
Numa primeira análise foram encontrados 
trinta e oito temas, integráveis no 
universo e no espírito da Ecologia Humana 
(Figura 1), o que atesta a “pluralidade 

epistemológica” que Pires e Craveiro 
(2011:10) atribuem à Ecologia Humana, 
quando salientam o contributo especial da 

Geografia, Antropologia, Psicologia e 

Sociologia. Do conjunto de temas, seis 
remetem diretamente para a reflexão 
sobre a própria ciência (no centro), seus 
conteúdos e epistemologia ou para áreas 
específicas dentro da Ecologia Humana – 
caso da Ecologia da Saúde. Os restantes 
podem agregar-se em quatro grupos não 

estanques: no quadrante superior 
esquerdo da figura, os temas 
tradicionalmente ligados às Ciências do 
Ambiente, do lado direito os do domínio 
das Ciências Sociais e Humanas e da 
Filosofia, e na parte inferior esquerda 

grandes temas de investigação e reflexão 
com lugar cativo no meio científico e 
político nas últimas décadas, em matéria 
da relação da humanidade com o planeta. 

 
O tema “Vulnerabilidade Humana” é um 
bom exemplo da vitalidade desta área 

científica. Desde os anos 90 do século 
passado, a Vulnerability Science assume 
um crescente alcance no âmbito da 
Ecologia Humana. Enquanto conceito 
multifatorial, a vulnerabilidade humana 
estabelece uma ponte inequívoca entre 
questões ambientais e preocupações de 

ordem social. Explora o facto, nem sempre 
evidente, de, na presença de uma pressão 
ambiental comum, por exemplo um 
desastre ecológico agudo ou as graduais 
alterações de clima, diferentes 
comunidades ou estratos sociais poderem 

manifestar diferentes níveis de resposta, 
que são fator de também diferentes 
capacidades de adaptação, podendo 
resultar em magnitudes de danos também 
muito díspares. A catástrofe humana do 
furacão Katrina, que em 2005 inundou a 
cidade norte-americana de New Orleans 

causando mais de 1800 mortos, é uma 
imagem tristemente convincente de 
quanto uma comunidade menos 
favorecida no seu contexto nacional pode 
sofrer um golpe profundo por causas 
ambientais. À Ecologia Humana importa, 
assim, avaliar se os sistemas humanos 

dispõem de suficientes recursos 
(económicos, infraestruturais, tecnológicos 

e políticos, de informação) para garantir 
uma resposta de adaptação adequada às 
pressões ambientais a que estão sujeitos. 
Num mundo a diferentes velocidades de 

desenvolvimento humano, as sociedades 
mais pobres e mais dependentes dos 
ecossistemas naturais apresentam 
tendencialmente menor capacidade de 
adaptação e sofrem, em consequência, de 
maior vulnerabilidade a disfunções do 
meio biofísico em que se inserem. 

 
4.2. As publicações em Ecologia Humana 
destinadas ao meio científico ou ao público 
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geral, quer em língua portuguesa, em 

Portugal e no Brasil, quer a nível 
internacional mais alargado, foi objeto de 
revisão em Carvalho (2012), que 
pesquisou a produção de títulos em quatro 
idiomas (português, espanhol-castelhano, 
francês e inglês) até 2010, a partir de 
diversas bases bibliográficas nacionais e 

internacionais. O estudo revela uma 
dinâmica científica importante desta área, 
acentuada nas últimas duas décadas do 
século XX e primeira deste século. No 
total, foram recolhidos mais de duzentos 
títulos de livros editados em Portugal e no 

estrangeiro, da responsabilidade de 
centena e meia de autores e ou 
editores/organizadores. O panorama 
bibliográfico em documentos “Livro” (de 

texto único ou coletâneas de artigos de 
autoria variada) revela uma prevalência 
evidente de autores e escolas anglo-

saxónicos, nomeadamente dos Estados 

Unidos e Reino Unido, embora surjam 
autores de nacionalidade francesa e 
alguns portugueses e brasileiros. Do 
conjunto total uma minoria, apenas 
quarenta, incluem no seu título ou 
subtítulo a designação “Ecologia Humana”. 
Destes, apenas duas dezenas são títulos 

portugueses, sendo que apenas o mesmo 
número de referências têm edição original 
em Portugal. Uma conclusão muito 
preliminar é a de que um número pouco 
elevado de autores portugueses reflete 
diretamente sobre este domínio científico, 

parecendo escassa a aposta de 
académicos e investigadores em divulgar 
esta temática de forma apelativa para um 
público exterior aos circuitos académicos – 

editando o livro de texto único ou a 
coletânea de vários contributos. 

 

 
 

Figura 1. Temas constantes das programações das Conferências da Society for Human Ecology 
(SHE) entre 2000 e 2011 

Fonte dos dados: http://societyforhumanecology.org/
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V. Considerações Finais 

  
Se já na Antiguidade clássica era possível 
encontrar escritos e filósofos ocupados da 
relação utilitária que o Ser Humano 
mantem com o ambiente biofísico, foi no 
início do século XX, no seio da Ecologia 
Urbana da Escola de Chicago, que a 

Ecologia Humana se afirmou como 
domínio do conhecimento científico, 
assente numa base conceptual e 
metodológica concreta. 
  
A sua evolução epistemológica leva a atual 

Ecologia Humana a enfrentar os desafios 
ambientais às várias escalas e a assumir 
que é tão fundamental o impacte dos 
indivíduos e sociedades sobre o ambiente 

quanto os efeitos da maior ou menor 
qualidade deste sobre aqueles. Indagando 
soluções que o tradicional hermetismo da 

ciência não providencia, esta área move-
se por um dinamismo perseverante que 
articula dezenas de disciplinas e áreas do 
conhecimento - das Ciências do Ambiente 
às Ciências Sociais e Humanas, à Filosofia 
e aos grandes temas de investigação e 
reflexão que ocupam o meio científico e 

político sobre a sustentabilidade das 
relações da Humanidade com o Planeta. 
Ativa nos cinco continentes, os seus 
pensadores e investigadores reúnem 
periodicamente no palco internacional, 
não deixando empalidecer a lógica inicial 

da interdisciplinaridade e da abordagem 
criativa subjacente à sua génese. 
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Resumo 
 

As áreas verdes podem melhorar a qualidade de vida do cidadão urbano 

devido, principalmente, à cobertura vegetal que oferecem à população, dando 
oportunidade de se ter este contato em áreas impermeabilizadas. As áreas 
verdes têm várias funções urbanas e periurbanas, representadas, atualmente, 
pelos jardins, praças e parques públicos.  Algumas áreas verdes periurbanas 
são áreas protegidas e há muitas possibilidades de integração destas com os 
centros urbanos próximos e com o rural também. O objetivo deste artigo é 

fazer uma reflexão preliminar sobre o uso de parques periurbanos para lazer e 
recreação, destacando o seu papel como espaço vivencial para o público em 
geral. Os exemplos usados: Parque Estadual Campos do Jordão, SP, Brasil e 
Parque Natural de Sintra-Cascais, Portugal. 

  
Palavras-chave: área verde, periurbano, lazer 
 
 

Abstract 
  

The green areas can improve the quality of life of urban citizens due mainly to 
cover the public offering, giving opportunity to have contact with the green in 
impermeable areas. Green areas have several functions and peri-urban, 

represented currently by gardens, squares and public parks. Some peri-urban 
green areas are protected areas and there are many possibilities for 
integrating these with nearby urban centers and the countryside too. The 
purpose of this article is to make a preliminary reflection on the use of 
periurban parks for leisure and recreation, highlighting its role as a public 
space for the general public. The examples used State Park Campos do Jordao, 

Brazil and the Natural Park of Sintra-Cascais, Portugal, 

 
Keywords: Green areas, periurban, leisure 

 

 

 
Introdução 
 

O objetivo do presente texto artigo é 
realizar uma reflexão preliminar sobre o 
uso de parques periurbanos para lazer e 
recreação, destacando o seu papel como 
espaço público, tomando como exemplos 
o Parque Estadual Campos do Jordão, SP, 

Brasil e o Parque Natural de Sintra-
Cascais, Portugal. 

  
Os procedimentos metodológicos usados 
para sua elaboração foram relacionados à 
revisão de literatura em uma perspectiva 
de exploração do tema em tela, realizando 
uma pesquisa preliminar, exploratória e 
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descritiva, voltada para os aspectos 

qualitativos das áreas verdes em espaços 
urbanos e periurbanos. 
  
As áreas verdes urbanas e periurbanas 
são essenciais para melhoria da qualidade 
de vida da população em geral, 
constituem-se necessidade ambiental, pois 

árvores contribuem para o controle da 
poluição, oferecem sombra amenizando a 
temperatura do ar, minimizam os ruídos e 
enchentes, ajudando a conservação da 
biodiversidade, embelezando a paisagem, 
justificando-se, plenamente, a realização 

de pesquisas sobre o assunto. 

  
O uso do verde urbano, 

especialmente no que diz respeito 
aos jardins, constituem-se em um 

dos espelhos do modo de viver 
dos povos que o criaram nas 
diferentes épocas e culturas. A 
princípio estes tinham uma função 
de dar prazer à vista e ao olfato. 

 
Somente no século XIX é que 
assumem uma função utilitária, 
sobretudo nas zonas urbanas 
densamente povoadas. 

Determinaram conhecimentos que 
foram desenvolvidos e 
aprimorados na Idade Média, 
quando surgiram os jardins 

botânicos, os quais davam ênfase 
ao cultivo e manutenção de 
espécies medicinais. Com o 

Renascimento, o homem passa a 
cultivar uma grande variedade de 
espécies vegetais de diferentes 
regiões, as quais eram 
colecionadas e expostas em 
jardins botânicos do Velho Mundo 
(Loboda e De Angelis, 2005, 

p.126). 
  

Pode-se dizer que as áreas verdes 
urbanas e periurbanas públicas 

caracterizam-se como lugares  simbólicos 
onde a natureza representada pela 

cobertura vegetada é um diferencial 
diante das outras variáveis deste espaço 
construído. Tal vegetação pode ser um 
fator para dar conformidade à arquitetura 

local. 

  
A qualidade de vida urbana está 
diretamente atrelada a vários 
fatores que estão reunidos na 

infra-estrutura, no 
desenvolvimento econômico-social 
e àqueles ligados à questão 
ambiental. No caso do ambiente, 

as áreas verdes públicas 

constituem-se elementos 
imprescindíveis para o bem estar 
da população, pois influencia 
diretamente a saúde física e 
mental da população (Loboda e De 
Angelis, 2005, p.131). 

  

A jardinagem moderna ocidental sofreu 
múltiplas influências, sendo aquelas 
advindas do Egito as mais marcantes, 
destacando-se também as oriundas dos 
gregos, dos persas, dos romanos, dos 
árabes, dos italianos e dos franceses. 

  
A Grécia é considerada como o país em 
que pela primeira vez os espaços livres 
assumem função pública ao serem 

considerados como locais de passeio, 
 conversa e lazer da comunidade. 

  

Do símbolo de liberdade (a Ágora 
ateniense era o lugar onde, não só 
era possível fazer reuniões, mas 
também onde cada um podia dar 

sua própria opinião) ao símbolo do 
poder (o Fórum romano era o local 
de comércio e de política popular), 
as praças foram reduzidas a [... ] 
oásis de verde [... ] (De Angelis, 
2000, p.128). 

  
Com o passar do tempo, os parques 
públicos foram sendo edificados  nas 

cidades européias e americanas  a partir 
do século XVI, configurando-se como uma 
maneira típica de urbanização  dos 
espaços contemporâneos baseados em um 

redirecionamento das relações entre o 
homem e natureza. No Brasil, praças e 
parques também existem há muito tempo, 
oriundos do início da colonização, sendo 
um dos primeiros jardins públicos 
construídos  o Passeio Público do Rio de 
Janeiro de 1779 (Segawa,1996). 

 
Conceituação 
  
De acordo com Di Fidio (1990) há  
categorias de espaços urbanos e 

suburbanos, a saber: Espaços verdes 

urbanos privados e semi públicos como os 
jardins residenciais e hortos urbanos; 
Espaços verdes urbanos públicos como 
praças, parques urbanos, jardim botânico 
etc; espaços verdes suburbanos como os 
cinturões verdes. 
  

As cidades, hoje, geralmente 
industrializadas, absorvem cada vez mais 
pessoas que imprimem uma série de 
rearranjos socioespaciais que mudam suas 
feições, há um constante processo de 
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compactação e impermeabilização do solo 

devido às construções e abertura de 
arruamento o que, usualmente, acarreta a 
retirada da vegetação original e 
possibilidade de surgimento de uma 
mudança localizada do clima urbano com 
tendência de aumento de temperatura. 
Enfim, a urbanização traz benefícios mas 

também causa impactos socioespaciais e 
ambientais significativos. 
  
Milano (1993) define áreas verdes urbanas 
como áreas livres na cidade, com 
características fundamentalmente  

naturais. É inquestionável a importância 
dessas áreas em centros urbanos que, 
cada vez mais, estão adensados (Hardt, 
1996). 

  
Wilheim et al. (2000) dizem que a 
qualidade de vida pode ser influenciada 

pela paisagem ao passo que há 
recuperação psíquica, o prazer intelectual, 
a sensação agradável do ambiente 
despoluído, limpo e ordenado, a noção de 
espaço público disponível, a visualização 
do equipamento coletivo, as condições de 
segurança propiciadas por espaço que 

garanta a integridade física, a orientação 
no espaço urbano e a liberdade de opções 
na movimentação urbana. 
  
Nota-se que a qualidade de vida em sua 
forma de expressão mais clara está 

intimamente relacionada ao bem-estar 
que envolve aspectos e fatores 
ambientais, ou seja, a qualidade de vida 
não deve ser considerada apenas 
analisando condições de abrigo, acesso à 
educação, saúde e segurança, mas 
ponderar sobre se ter um ambiente 

natural e saudável para usufruir. 
  
As áreas verdes, independentemente do 
ambiente em que estão, possuem funções 
ecológicas e sociais relevantes, porém 
ainda não há um aproveitamento 
adequado das mesmas, pois faltam 

iniciativas que fomentem o debate sobre 
questões voltadas a educação e 

preservação com o intuito de consolidar a 
noção de ecossistema, imprescindível para 
o equilíbrio ambiental. Trata-se de um 
equilíbrio que considere o cuidado 

contínuo e constante sobre a qualidade 
dos sistemas hídricos, a proteção de solos 
em áreas de risco bem como da qualidade 
atmosférica, do controle de ruídos etc. 
  
Por outro lado, é interessante notar que 
essas áreas podem, por muitas razões, 

atrair investimentos, gerar empregos e 
atividades turísticas (Ganglof, 1996). 
 

Áreas verdes, lazer e turismo 

  
Nas áreas verdes existentes em espaços 
urbanos e periurbanos podem ocorrer 
diferentes formas de lazer e, 
principalmente, um turismo especializado 
que, segundo Beni (2006) tem certas 
características individuais que evidenciam 

a influência da cultura, valores e 
comportamentos daqueles que o praticam. 
  
Tais áreas verdes também atraem todo 
tipo de turista em busca de experiências 
junto à natureza com rica vegetação que 

“resulta da conjugação dum conjunto de 
factores ecológicos e históricos” (Quintal, 
2009, p.73). Enfim, os turistas que 
procuram as áreas verdes são atraídos 

pela flora e também pela fauna, 
principalmente pássaros, curiosos em 
descobrir elementos dos ecossistemas 

locais com nítidas motivações ambientais. 
Há também aqueles que apreciam fazer 
caminhadas em meio ao verde, com ar 
puro e paisagem repousante. O contexto 
indica que essa vivência da população  em 
áreas verdes urbanas e periurbanas 
podem despertar a necessidade de sua 

valorização e proteção por parte dos seus 
responsáveis da esfera pública. Este, ao 
ser provocado pelo pleito da sociedade, 
muitas vezes,  passa a pensar em oferecer 
boas condições de uso dessas áreas 
verdes, ou seja, “colocar a natureza à 

disposição dos cidadãos, de forma 
responsável e sustentada” 
(Carreiras,2009, p.1). 
  
Pode-se dizer que a atenção do poder 
público e da própria comunidade em 
relação às áreas verdes em cidades e em 

seu entorno próximo, visa aprimorar a 
conservação  das mesmas e também a 
melhoria da qualidade de vida do cidadão, 
pois dota o urbano e periurbano de 
cobertura vegetal o que é fundamental 
para a manutenção do equilíbrio dinâmico 
dos ecossistemas. Por outro lado, estes 

espaços abertos que oferecem 
oportunidades de lazer, geralmente, 

localizados em lugares com déficit de área 
de recreação para a população, 
apresentam, muitas vezes, certa 
dificuldade de administração, devendo ser 

planejadas de acordo com os pleitos e 
necessidades da comunidade. É bom 
observar que área verde é diferente de 
espaço livre, a primeira é  uma categoria 
de espaço livre, um subsistema deste, 
devendo ser dotada de infraestrutura de 
lazer para várias faixas etárias (Nucci, 

2001). 
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Os espaços livres em cidades podem ter 

inúmeras funções, tais como 
  

oferecer iluminação e ar aos 
edifícios altos situados no centro 
da cidade; dar oportunidade ao 
cidadão  satisfazer suas 
necessidades de ocupação do 

tempo livre (física, psicológica e 
social) e propiciar que áreas 
relevantes, com características 
únicas, possam ser preservadas e 
conservadas. Assim, as principais 
funções dos espaços livres de 

construção são: recreativa, 
educativa, ecológica e estética ou 
paisagístico-integradora (Mazzei; 
Colesanti e Santos, 2007, p.39). 

  
É importante dizer que essas áreas 
  

[... ]   possuem várias 
características em comum com 
relação às dificuldades de 
execução dos programas de 
manejo ou o gerenciamento 
propriamente dito, principalmente 
o programa de proteção, no qual a 

fiscalização, normalmente 
precária, é responsável pela 

inibição da caça, pesca, extração 

de madeira e vegetais de interesse 
econômico, extração de minérios 
entre outros recursos naturais, 
além de responsável pela 
prevenção e combate a 
incêndios florestais. Outra 
característica comum dessas 

unidades é o uso da terra no 
entorno, onde a predominância de 
atividades agrosilvopastoris 
delineiam diversos impactos à 
biota das áreas protegidas 
(Mazzei; Colesanti e Santos, 2007, 

p.34). 
  
O caso do Parque Estadual de Campos 
do Jordão, S. Paulo, Brasil 

  
Denominado oficialmente como Estância 
hidromineral de Campos do Jordão, criada 

pelo Departamento de Apoio ao 
Desenvolvimento das Estâncias (DADE) do 
governo do estado de São Paulo, o 
município de pouco mais de 47 mil 
habitantes tem em sua história uma 
trajetória que o levou a ser um dos mais 
importantes destinos turísticos brasileiros 

(IBGE, 2010). 
 

 
 

 

Figura 1. Localização do Município de Campos do Jordão no Estado de São Paulo, Brasil 
 
 

De maneira geral, os aspectos geográficos 
que envolvem clima e relevo são os 

principais pontos que atraem milhares de 
visitantes todos os anos para a região. 
Trata-se, segundo  Ab’Sáber (2003), de 
uma topografia montanhosa e acidentada, 

classificada como “Mares de Morros 
Florestados” ou “Planalto Atlântico” 

resultando em diversos recursos 
paisagísticos naturais que representam 
atrativos importantes para o turismo e 
prática de esportes de aventura. 
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Andrade (1997) enuncia o clima como 

tropical de altitude, com ventos e 
precipitações brandas, elucidando o papel 
da geomorfologia das linhas mestras da 
Serra da Mantiqueira que estão 
distribuídas em vales profundos e morros 
com altitudes entre 1.030 e 2.007 metros, 
na divisa entre São Paulo e Minas Gerais. 

  
A vegetação da região estudada tem 
predomínio originalmente da Mata 
Subtropical Perenifólia (Eiten, 1983), ou 
Estacional Semidecidual, contando com 
fragmentos de araucária, Araucaria 

angustifolia e Araucaria podocarpus, muito 
prestigiada e importante na paisagem de 
Campos do Jordão e especialmente do 
Parque Estadual de Campos do Jordão 

(Veloso, 1991).  
  
Quanto à organização do espaço, Campos 

do Jordão e a região próxima apresentam 
peculiaridades em comum com predomínio 
de áreas protegidas, paisagens rurais, e 
pequenos centros urbanos em seus 
territórios. 
  
A preservação das áreas verdes associada 

ao clima de altitude com temperaturas 
amenas deram abertura às condições 
iniciais de atratividade para as elites dos 
centros urbanos mais próximos, ou seja, a 
parcela da sociedade com recursos para 
deslocamento e permanência nesses 

locais. O Turismo serrano desenvolveu-se 
no Brasil, inicialmente, como uma maneira 
de “fugir” do clima predominantemente 
tropical típico do Brasil como um todo.  
  
O núcleo urbano de Campos do Jordão 
data do começo do século XX, no entanto, 

o desenvolvimento da atividade turística é 
mais recente, marcada a partir da década 
de 1940 quando houve uma transição de 
sentido da visita ao local, passando dos 
antigos sanatórios para tratamento de 
doenças respiratórias para um turismo de 
segunda residência (Almeida, 2006). 

  
A evolução da atividade estimulou o 

investimento em instalações turísticas e 
há mais de três décadas existe uma 
demanda constante pela área por meio de 
boas autoestradas que permitem acesso 

às duas maiores metrópoles do Brasil, São 
Paulo e Rio de Janeiro. A partir da 
construção de vias com ligação entre as 
serras e os centros mais populosos da 
região ocorreu uma expansão das 
residências secundárias, configurando 
uma fase importante na consolidação de 

Campos do Jordão como “Suíça brasileira” 
tal como propagado nos veículos 
midiáticos e que motivou a valorização do 

espaço e a implementação de 

infraestruturas e serviços voltados ao tipo 
de público consumidor emergente. 
  
Ao longo do tempo os atrativos locais 
popularizaram-se e Campos do Jordão 
passou a receber maiores fluxos de 
visitantes, estabelecendo-se um 

verdadeiro turismo de massa na área, 
notadamente a partir da década de 1980 
aos dias atuais, multiplicando-se as 
estruturas locais. 
  
Neste mesmo período cresceu a 

preocupação com as questões ambientais 
e noções de preservação, influenciando o 
imaginário social que se voltou para o 
verde, demandando novas modalidades de 

lazer junto à natureza, turismo rural e de 
aventura, os quais eram notadamente 
adequados à paisagem da região da Serra 

da Mantiqueira. 
  
Campos do Jordão hoje é considerada 
uma “cidade turística”, ou seja, sua 
economia está baseada essencialmente no 
turismo, dependendo principalmente 
dessa atividade  para manutenção do seu 

território. 
  
Ali os turistas se sentem atraídos pelo que 
lhes parece diferente e interessante, pelo 
que não vivenciam no cotidiano. Trata-se 
de um espaço de lazer, de distanciamento 

de hábitos e rotina, ou seja, daquilo vivido 
diariamente, como poluição, violência, 
barulho, trabalho desgastante e estresse 
(Hirata e Queiroz, 2012). Nota-se 
claramente a construção de uma 
paisagem simbólica que atrai o público por 
meio de um cenário de arquitetura e 

estética com a intenção de complementar 
a sensação de frio a partir da imitação dos 
modelos dos edifícios urbanos europeus. 
  
Segundo Almeida (2006), o espaço e o 
território turistificados têm passado por 
transformações e adaptações com o 

intuito de destacar aspectos visuais que 
representem o lugar que os visitantes 

desejam ver (ou que se imagina que eles 
queiram). Porém, a criação de imagens 
com esse objetivo muitas vezes reforça 
estereótipos e desconstrói formas 

tradicionais de organizações sociais e 
alimentar o que pode gerar conflitos entre 
as paisagens voltadas para os turistas e as 
paisagens do dia-a-dia local. 
  
Nos últimos anos, segundo estimativa da 
prefeitura de Campos do Jordão, o 

município tem recebido cerca de meio 
milhão de visitantes por ano na alta 
temporada compreendida entre os meses 
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de junho e julho, principalmente. Em 

decorrência da expansão turística nessa 
região da Serra da Mantiqueira, muitos 
problemas e impactos negativos surgiram, 
tais como roubos, furtos, mendicância, 
vandalismo, congestionamento entre 
outros (Almeida, 2006). 
  

Inserido no contexto de Campos do Jordão 
estão áreas de florestas protegidas, sendo 
a mais conhecida delas, o Parque Estadual 
de Campos do Jordão (PECJ) ou Horto 
Florestal como é popularmente chamado.  
É uma unidade de conservação da 

natureza (Brasil, 2000) cujos aspectos 
físicos, climáticos e históricos explicam a 
sua significância como área verde no 
ambiente periurbano jordanense. Sua 

criação ocorreu em 1941 pelo Decreto Lei 
11.908 o que o coloca como primeiro 
parque estadual paulista. Sua área 

abrange atualmente 8.341 hectares, o que 
representa um terço da superfície 
municipal.  
  
Localizado na porção leste-nordeste do 
Estado de São Paulo, nas encostas da 
Serra da Mantiqueira, o parque faz divisa 

a sul com a bacia do rio Paraíba do Sul e a 
noroeste com o Estado de Minas Gerais. 
Sua área abrange parte dos municípios de 
Campos do Jordão, São Bento do Sapucaí 
e Santo Antônio do Pinhal, perfazendo um 
total de 675 km2 (Marques de Sá, 2002; 

Sirgado, 2001). 
  
No Parque encontramos um importante 
remanescente da Mata Atlântica, num 
mosaico com três fisionomias básicas: a 
mata de Araucária e Podocarpus, os 
Campos de Altitude e a Mata 

Nebular. Segundo a Fundação Florestal 
(2011), o destaque dos atrativos do PECJ 
são as trilhas chamadas Monteiro Lobato, 
Quatro Pontes, Cachoeira, Rio Sapucaí, 
Celestina e Campos e contemplam a 
demanda de um público variado entre 
crianças, jovens, adultos e idosos. Além 

das trilhas, existem serviços dentro do 
parque como restaurante, trenzinho, 

lanchonete, loja de artesanatos e de 
chocolates produzidos no município entre 
outras coisas. 
  

A movimentação que ocorre no PECJ é 
estreitamente relacionada às atividades 
que ocorrem no centro urbano do 
município que fica a uma distância de 
aproximadamente 13 quilômetros. No 
percurso podem-se observar vários 
condomínios de casas de veraneio, hotéis, 

restaurantes, pousadas entre outros 
empreendimentos turísticos ligados, por 

exemplo, a passeios a cavalo e à venda de 

artesanato. 
  
Dessa forma, os visitantes estão 
envolvidos em duas atmosferas, a urbana 
e a rural, distintas, mas entrelaçadas e 
complementares. Se à noite os visitantes 
preferem prestigiar a Vila Capivari (local 

que concentra a oferta de serviços de 
restauração e lojas) onde ocorrem eventos 
gastronômicos, concertos e atividades 
noturnas, durante o dia muitos escolhem 
atividades ao ar livre, desenvolvidas, 
notadamente, no ambiente periurbano 

com áreas verdes preservadas que muito 
apetecem os turistas. 
  
Esse contato que chega ao periurbano até 

as florestas protegidas resulta em sua 
maior valorização como espaço público, 
abrindo-se a possibilidade de 

sensibilização dos visitantes em relação 
não só ao lazer, mas também às questões 
ambientais. 
  
No interior do estado de São Paulo o PECJ 
é o mais visitado, e alcança, segundo a 
gestão do parque em 2011, uma média de 

60 mil visitantes por ano. Estes vão à 
unidade, principalmente, com automóveis 
particulares, como apontado no estudo de 
Hirata e Queiroz (2012) que entrevistou 
72 visitantes e destes 71% responderam 
que o transporte mais utilizado para ir até 

Campos do Jordão é o carro. 
  
O estudo também abordou questões 
ligadas à percepção ambiental notando 
que os rearranjos socioespaciais e 
ambientais que impactam a região não 
são observados pelos entrevistados como 

algo negativo. Além disso, percebe-se 
certa superficialidade de interação com a 
realidade local, ou seja, há indícios de que 
a estadia dos visitantes é estreitamente 
relacionada ao espaço construído para 
recebê-los, concentrados nas vilas 
turísticas intencionalmente projetadas 

para o perfil turístico apresentado, não 
havendo relação com o espaço do 

município como um todo, incluindo suas 
fragilidades ambientais e de inclusão 
social. 
  

De acordo com Barbieri (1997), vê-se que 
há divergências entre as razões que levam 
os visitantes até o parque e as atividades 
ali desenvolvidas, realçando que a 
presença de grande parte dos turistas está 
ligada a um “ponto turístico”, isento da 
consciência de sua condição como área 

protegida. 
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As diferentes maneiras de se fazer turismo 

estão estreitamente relacionadas à 
percepção ambiental dos visitantes, sendo 
ela construída à base dos valores culturais 
e pela educação, promovendo-se uma 
interpretação individual fruto das 
experiências anteriores e concepções 
sobre a valoração da natureza. 

  
Segundo Almeida (2006), a 
sustentabilidade do turismo na área está 
comprometida, devido à inexistência de 
mecanismos nas localidades que permitam 
maior envolvimento dos residentes nas 

decisões sobre o turismo, além de contar 
majoritariamente com grupos políticos e 
empresários no processo de tomada de 
decisão. 

  
Há carência de infraestrutura urbana 
voltada à população local e também do 

domínio sobre os princípios do turismo 
sustentável, tais como o controle do fluxo 
de visitantes, a organização do espaço, a 
valorização dos moradores e, 
principalmente, a visão de futuro 
necessária para se evitar degradação 
ambiental. 

  
O planejamento e a sensibilização são 
instrumentos que permitem uma 
aproximação do visitante e podem 
proporcionar uma sensação de 
pertencimento e valorização destes 

ambientes como o do PECJ.  
  
A supervalorização dos fatores econômicos 
é uma barreira considerável em diversos 
ambientes para alcançar os objetivos das 
políticas de planejamento sustentável, 
como considera Ruschmann abaixo: 

  
Encontrar o equilíbrio entre os 
interesses econômicos que o 
turismo estimula, e o seu 
desenvolvimento planejado, que 
preserve o meio ambiente, não é 
tarefa fácil, principalmente porque 

o controle da atividade depende 
de critérios, valores subjetivos e 

de uma política ambiental e 
turística adequada que ainda não 
se encontrou no nosso país nem 
em outros países (Ruschmann, 

1997,p.11). 
  
Enfim, o desenvolvimento de toda 
atividade turística, incluindo a que ocorre 
em parques, deve contemplar fatores 
estabelecidos por um planejamento, 
representando, dentro de parâmetros 

sustentáveis, uma alternativa para 
minimizar conflitos e impactos, 
considerando as necessidades dos 

visitantes, incorporando as populações 

autóctones, bem como a integridade do 
ambiental local. 
 
O caso do Parque Natural de Sintra-
Cascais, Portugal 
  
Sintra-Cascais é um dos treze parques 

naturais i de Portugal continental, 
localizado próximo de Lisboa, capital do 
país, entre o Cabo da Roca (freguesia de 
Colares, Concelho de Sintra, ponto mais 
ocidental de Portugal) e praia do Guincho 
(Concelho de Cascais, costa ocidental 

atlântica). É dividido em zonas, a saber: 
agrícola (fruta e vinho) e costeira (praias, 
falésias e dunas), com cobertura vegetal 
de floresta primitiva com espécies 

variadas, algumas endêmicas como a 
“saudade” que só existe na flora 
portuguesa, enfim, com grande 

diversidade paisagística. Enfim, é  “uma  
área de contrastes e bastante 
heterogénea a diversos níveis: 
paisagístico, geomorfológico, ocupação 
humana, actividades económicas, etc.” 
(Baltazar e Martins, 2004, p.1). 
  

A porção litorânea do Parque tem 
estrutura de diversas rochas com 
diferentes graus de resistência aos 
processos erosivos formando um relevo de 
costa acidentado (Serra de Sintra), 
apresentando costões/falésias e  praias 

entrecortadas em enseadas, ambiente de 
grande beleza cênica, muito apreciado por 
aqueles que alí passam. 
  
A área foi classificada pela UNESCO 
(United Nations, Educational, Scientific 
and Cultural Organization) como paisagem 

cultural e património da Humanidade 
desde 1995 e englobada na Rede Natura 
2000 ii (Turismo de Portugal,2012). 
  
De acordo com Batista (2010, p.15) “A 
Conservação da Natureza em Portugal 
assim como noutros países europeus, tem 

assumido predominantemente um 
carácter preservacionista privilegiando os 

condicionamentos da ocupação do espaço 
e do desenvolvimento de actividades 
consideradas incompatíveis com a 
conservação. O turismo surge 

frequentemente como uma actividade 
compatível com os objectivos de 
conservação de APŽs contribuindo para 
que estas áreas não constituam ilhas 
isoladas do restante território, uma vez 
que compreendem propriedades públicas e 
privadas, onde se desenvolvem diferentes 

actividades (agrícolas, pecuárias, 
industriais, etc.) e onde a ocupação 
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humana assume uma expressão muito 

representativa”. 
  
A autora lembra que já no começo dos 
anos de 1970, em Portugal, foi 
promulgada a Lei 9 (19/06/1970) que 
previa a criação de parques nacionais que 
podiam compreender Reservas integrais; 

naturais; de paisagem e  turísticas, 
afirmando que estas últimas 
“correspondiam às zonas a desenvolver 
segundo as necessidades das populações 
e do turismo, em conformidade com os 
objectivos do parque, e subordinadas a 

um ordenamento destinado a favorecer a 
sua unidade e conservação natural e a 
harmonia das construções” (Batista, 2010, 
p.40). 

  
De acordo com o Plano de Ordenamento 
do Parque Natural de Sintra Cascais, este 

desenvolve-se em dois espaços 
dominantes: (1) a Serra de Sintra e (2) o 
litoral atlântico norte, com orientações 
territoriais definidas, nomeadas normas 
dirigidas à sua gestão. Na primeira – a 
Serra de Sintra – estas normas referem-se 
a: 

  
 Promover a preservação e 

valorização do espaço florestal e 
natural da Serra de Sintra. 

 Manter a área litoral 
Colares/Guincho como paisagem e 

zona única. 
 Garantir que as intervenções na 

orla costeira não comprometem 
nem descaracterizam o espaço 
serra. 

 Garantir padrões de elevada 
exigência urbanística, 

arquitectónica e paisagística para 
os núcleos urbanos. 

 Garantir níveis e padrões de 
ocupação edificada e turística 
consentâneos com a salvaguarda 
e valorização paisagística, 
ecológica e patrimonial. 

  
Enquanto que no que se refere ao Litoral 

Atlântico Norte visa: 
 

 Assegurar a manutenção da 
agricultura como factor de 

qualificação da paisagem e de 
equilíbrio dos ecossistemas e da 
ocupação do território. 

 Preservar e estabilizar a paisagem 
associada às encostas das ribeiras, 
atendendo a padrões de qualidade 
paisagística. 

 Controlar e enquadrar as pressões 
urbanas. 

 Configurar e estruturar a ocupação 

urbana do eixo Ericeira-Mafra e do 
eixo Colares-Magoito .Interior 
norte agrícola. 

 Contrariar o fenómeno da 
dispersão da edificação 
promovendo a concentração em 
núcleos e em áreas devidamente 

planeadas e infra-estruturadas. 
  
Os recursos naturais existentes na área 
protegida do Parque atraem muitas 
pessoas, nomeadamente, pesquisadores e 
turistas que têm definido a sua identidade 

associada ao seu grande valor 
paisagístico. A visitação realizada no local 
indica que o turismo pode contribuir para 
conservação da natureza a partir de um 

processo de desenvolvimento sustentável. 
  
A proximidade de zonas intensamente 

urbanas, a linha de Sintra, torna-o um 
local periferencial e atribui-lhe uma função 
essencial ao acolher uma série de 
actividades de lazer que constituem 
escape para os urbanitas e contribuem 
para uma melhoria das suas condições de 
vida. 

  
Simultaneamente, detentor de um plano 
de ordenamento este Parque zela pela 
preservação dos seus valores naturais 
resistindo a um crescimento urbano 
desordenado em mancha de oleo, 

 preservando um território de grande 
potencial natural evitando a destruição de 
um bem publico e/ou uma apropriação 
individual de um bem colectivo. 
 
Considerações finais 
  

O principal propósito deste texto foi 
evidenciar a utilização dos  parques 
periurbanos para lazer e recreação, 
destacando o Parque Estadual Campos do 
Jordão, SP, Brasil e o Parque Natural de 
Sintra-Cascais, Portugal. . 
  

“A queda da qualidade de vida nas 
grandes cidades, provocada pela 

superpopulação, poluição sonora, visual, 
do ar e das águas, congestionamentos e 
violência, além das pressões e da rotina 
do cotidiano, estressam os citadinos de tal 

forma que, nas férias e nos feriados, 
buscam o descanso no contato com o 
verde e a natureza, geralmente longe dos 
centros urbanos. Essa necessidade torna-
se cada vez maior, e o aumento do 
número de pessoas que viajam em ‘busca 
do verde’ faz com que, ironicamente, 

passem a agredir e deteriorar ambientes 
alheios” (Ruschmann, 1992, p.42). 
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A proximidade a Lisboa faz do Parque 

Natural de Sintra-Cascais uma área de 
extrema importância do ponto de vista 
turístico. O mesmo pode-se dizer sobre o 
PECJ, zona privilegiada para o lazer dos 
visitantes de Campos de Jordão, 
configurando-se, estas duas áreas 
naturais, locais  que necessitam de 

intervenções que garantam a integridade 
do seu rico patrimônio socioambiental 
periurbano. A permanência da atividade 
turística local depende da preservação dos 
recursos naturais. 
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i Em Portugal continental, existem atualmente 

treze Parques Naturais: Montesinho; Douro 
Internacional; Litoral Norte; Alvão; Serra da 
Estrela; Tejo Internacional; Serras de Aire e 
Candeeiros; São Mamede; Sintra-Cascais; 
Arrábida; Sudoeste Alentejano e Costa 
Vicentina; Vale do Guadiana; e Ria Formosa. 
Parque Nacional é uma categoria voltada para a 
conservação de ecossistemas e recreio (IUCN, 
1994:12; 2002:10). 
 

ii A Rede Natura 2000 é uma rede de áreas 
designadas para conservar os habitats e as 
espécies selvagens raras, ameaçadas ou 
vulneráveis na União Europeia. Resulta da 
implementação de duas directivas 
comunitárias: Directiva Aves (79/409/CEE, de 2 
de Abril), relativa à conservação das aves 
selvagens; Directiva Habitats (92/43/CEE, de 
21 de Maio), relativa à protecção dos habitats e 
da fauna eflora selvagens. Deve permitir 
alcançar os objectivos estabelecidos pela 
Convenção sobre Diversidade Biológica, 
aprovado na Cimeira da Terra no Rio de 
Janeiro, em 1992. 
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Resumo 
  
Este ensaio pretende reflectir sobre o contributo que o conceito de resiliência, 
e o corpo teórico a ele associado, pode trazer à busca de estratégias e de 
soluções para os grandes problemas que a sociedade enfrenta actualmente. 

Este trabalho encontra-se dividido em cinco partes. Numa primeira fase é 

introduzido o conceito de resiliência de um sistema na sua multiplicidade de 
aspectos, bem como o seu enquadramento à luz da teoria de sistemas e da 
teoria da complexiade. Numa segunda parte é apresentada a metateoria da 
Panarquia, de Holling. a que se segue um capítulo que aborda dois dos 
conceitos associados - o da adaptabilidade e o da transformabilidade dos 
sistemas complexos adaptativos. O quarto elemento deste trabalho consiste 

numa breve descrição e análise das especificidades da aplicação da teoria da 
resiliência aos sistemas humanos. Por fim, numa última fase é discutido em 
que medida uma sociedade em crise, como a sociedade de risco, pode manter 
a sua identidade no decurso de um processo evolutivo e qual a contribuição da 
teoria da resiliência e do pensamento resiliente para esta análise. 
 

Palavras-chave: resiliência; panarquia; sistemas complexos adaptativos; 
sistemas socio-ecológicos  

 

 
1. Resiliência e Sistemas Resilientes 
  
Passaram quase quatro décadas desde 
que o termo resiliência surgiu como um 
conceito distinto de outros conceitos até aí 
associados à definição de "estabilidade". 
Holling, no seu artigo "Resilience and 

stability of ecological systems", em 1973, 
foi o primeiro cientista a definir resiliência 
como "a persistência de relações num 
sistema; uma medida da capacidade dos 
sistemas em absorver alterações das suas 
variáveis de estado, das suas variáveis 
determinantes e dos seus parâmetros, 

continuando a perdurar no tempo". 
  
O conceito de resiliência apresenta 

atualmente uma grande variedade de 
definições, provenientes de um vasto 
corpo de disciplinas, mas todas as noções 

derivam, na sua essência, de um corpo 
teórico baseado na teoria de sistemas e na 
teoria da complexidade. A sua aplicação 
estende-se a numerosas áreas - da 
Ecologia à Inovação Social - mas tem sido 
particularmente frutífera no domínio dos 
sistemas socio-ecológicos, i.e. sistemas 

ecológicos fortemente influenciados pelas 
atividades humanas em que se regista 
uma não menos forte dependência dos 

sistemas sociais em relação aos recursos e 
aos serviços providenciados pelos 
ecossistemas (Berkes et al., 2003). 
  
Folke (2006) descreve as raízes do 
conceito de resiliência "na gestão da 
capacidade dos sistemas socio-ecológicos 

lidarem com a mudança, se adaptarem às 
alterações e moldarem as modificações". 
Norris et al. (2008), num trabalho de 
revisão, lista vinte e uma formas correntes 
de interpretar resiliência, utilizadas desde 
o nível do indivíduo ou da comunidade, e 
até ao dos sistemas físicos, ecológicos e 

sociais. A maioria das definições dão 
ênfase à capacidade do sistema se 
adaptar com sucesso a situações de 

perturbação, de stress ou de adversidade. 
  
A resiliência tem sido igualmente 

abordada em termos da ênfase atribuída a 
duas características distintas da 
estabilidade de um sistema: 
  

 a estabilidade do sistema na 

vizinhança do ponto de equilíbrio; 
neste contexto, a resiliência é 
definida como o tempo necessário 
para um sistema regressar a um 
estado de equilíbrio após uma 
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perturbação (de entre os 

defensores desta visão destacam-
se deAngelis, 1980; Pimm, 1984; 
Tilman e Downing, 1994; Lugo et 
al., 2002); 

 as condições longe de qualquer 

ponto de equilíbrio, onde a 
instabilidade pode deslocar o 
sistema para outra região 
controlada por um conjunto 
distinto de variáveis e 
caracterizada por uma arquitetura 

sistémica diferente (nesta linha 
destacam-se Holling, 2001; 
Gunderson, 2000; Holling e 
Gunderson, 2002; Walker et al., 
2004). 

  

Gunderson (2000), distingue entre 

resilência de engenharia ("engineering 
reslience") e resiliência ecológica 
("ecological resilience"): a primeira 
permite a um sistema, após uma 
perturbação, retornar a um estado ou a 
uma função pré-designado; a segunda, 

assume a possível coexistência de 
múltiplos estados de equilíbrio num 
mesmo sistema, considerando que a 
velocidade de retorno deste ao seu estado 
inicial de equilíbrio é apenas uma das 
formas de avaliar um sistema em termos 
da sua resiliência. 

  
De acordo com Norris et al. (2008) e no 

que respeita à conceptualização da 
definição de resiliência, parece existir um 
consenso entre especialistas sobre dois 
aspetos importantes: 
  

 a resiliência é mais uma 
"capacidade" ou um "processo" do 
que um "resultado"; 

 a resiliência está mais associada à 

adaptabilidade do que à 
estabilidade. 

  
Os sistemas resilientes têm sido 

associados a um género especial de 
sistemas complexos - os sistemas críticos 
adaptativos complexos. Estes sistemas 

dissipativos sensu Prigogine (1984) 
caracterizam-se por: [1] terem um 
comportamento muito especial, "entre a 
ordem e o caos"; [2] apresentarem uma 

capacidade de auto-organização derivada 
da rede dinâmica de interações - relações 
de retroalimentação positivas e negativas 
- entre os elementos que compõem as 
designadas microestruturas (por exemplo, 
indivíduos) e entre estes e a 

macroestrutura de que fazem parte. A 
emergência de um novo comportamento 
do sistema como resultado da 

reorganização da rede à escala micro - em 

resposta à alteração das condições do 
sistema - aumenta a probabilidade da 
persistência do sistema considerado no 
seu todo (escala macro) (Mitleton-Kelly, 
2003). 
  
Na perspetiva da dinâmica de sistemas e 

aprofundando o conceito de "resiliência 
como capacidade do sistema", Gotts 
(2007) defende que a estrutura de um 
sistema resiliente pode ser caracterizada 
por quatros aspetos: [1] regimes 
múltiplos meta estáveis - em lugar de um 

único ponto de equilíbrio, os sistemas 
resilientes apresentam múltiplos pontos de 
equilíbrio; [2] ocorrências de episódios de 
mudança – os sistemas com regimes 

múltiplos meta estáveis podem alternar 
rapidamente entre estados logo que os 
respetivos limiares críticos sejam 

ultrapassados; [3] resiliência sensuHolling 
e Gunderson (2002:28), i.e. “(...)  a 
magnitude da perturbação que pode ser 
absorvida antes dos sistemas modificarem 
a sua estrutura devido à alteração das 
variáveis e dos processos que controlam o 
seu comportamento"; [4] multiplicidade 

de escalas e de interações entre elas - os 
sistemas ecológicos e os sistemas sócio 
ecológicos formam uma estrutura multi-
hierárquica, dependente da escala e por 
ela interligada (Holling et al., 2002) 
  

Por outro lado, Bruneau et al. (2003) 
consideram que os sistemas resilientes 
apresentam quatro características chave, 
designadas como os quatro Rs: [1] 
Robustez, i.e. a capacidade de suportar 
condições de stress sem sofrer 
degradação; neste sentido, uma 

estratégia robusta barra ou contractua 
uma vasto leque de perigos, mas é frágil 
se funciona apenas para um reduzido 
número de cenários; [2] 
Redundância, i.e. a extensão da 
possibilidade de substituição de elementos 
constituintes do sistema face a eventos 

disruptores ou a fenómenos de 
degradação - relacionada com a 

redundância está a condição de 
diversidade; [3] Rapidez, ou seja, a 
capacidade de atingir metas/objetivos 
num período de tempo adequado por 

forma a conter perdas e evitar crises; [4] 
Capacidade mobilizadora 
("Resourcefulness"), a capacidade em 
identificar problemas e mobilizar recursos 
face a condições que ameaçam o sistema. 
  
Aplicando o conceito de resiliência aos 

sistemas socioeconómicos, Buckle et al. 
(2000) definem um sistema resiliente 
como apresentando um conjunto de 
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qualidades de pessoas, comunidades, 

agências e infraestruturas que reduzem a 
vulnerabilidade a 3 níveis: 
[1] capacidade de prevenir, mitigar perdas 
e de, caso os danos ocorram; 
[2] manutenção das condições de vida das 
populações dentro dos parâmetros 
considerados normais e 

[3] gestão da recuperação do impacto 
sofrido. 
  
De acordo com a Estratégia Internacional 
para a Redução de Desastres das Nações 
Unidas (UN/ISDR, 2004), resiliência é a 

capacidade de um sistema, comunidade 
ou sociedade, potencialmente exposto a 
perigos, se adaptar a esta situação 
resistindo ou modificando-se por forma a 

atingir e manter um nível aceitável de 
funcionamento e estruturação. Isto é 
determinado pela capacidade de auto-

organização do sistema social e pela 
aptidão deste em incrementar as suas 
competências de aprendizagem e 
adaptação, incluindo a capacidade de 
recuperar de um desastre. 
  
Todas as definições de resiliência 

anteriormente apresentadas têm por base 
o princípio de que a resiliência é uma 
propriedade estática do sistema, i.e., de 
que o seu valor não varia. 
  
Desde meados de 1990, ecologistas, 

economistas, cientistas das áreas das 
ciências sociais e matemáticos têm 
trabalhado conjuntamente na elaboração 
de uma teoria da resiliência, no 
desenvolvimento de modelos e aplicações 
desta teoria e na avaliação de casos de 
estudo. Esta investigação científica 

interdisciplinar continua até aos dias de 
hoje, a cargo de grupos de cientistas e de 
gestores organizados em redes. Uma 
destas redes, a "Resilience Alliance", dá 
ênfase às propriedades dinâmicas e 
adaptativas dos sistemas socio-ecológicos 
definindo a resiliência como "a capacidade 

do sistema absorver perturbações, ser 
modificado e depois se auto-organizar 

mantendo ainda assim a sua 
identidade, i.e. retendo a mesma 
estrutura básica e modo de 
funcionamento" (Resilience Alliance, 2013) 

 
2. Panarquia - princípios teóricos 
  
A teoria da resiliência é um corpo de 
conhecimentos, em expansão, que tenta 
articular explicações para as origens e o 
papel da "mudança" em sistemas 

adaptativos, em particular o tipo de 
mudanças que são promotoras da 
evolução dos sistemas (Redman e Kinzig, 

2003). No centro da teoria da resiliência 

está o ciclo da adaptação. De acordo com 
Holling (2001), hierarquias e ciclos de 
adaptação constituem a base dos 
ecossistemas e dos sistemas socio-
ecológicos, através das suas várias 
escalas. Ciclos de adaptação individuais 
estão interligados hierarquicamente no 

tempo e no espaço. Estas hierarquias 
imbricadas podem ter um efeito 
estabilizador através da memória do 
passado e do distante que, gravada na 
estrutura do sistema, permite a 
recuperação deste após a ocorrência de 

uma mudança. Estas mesmas hierarquias 
podem ser destabilizadoras quando a rede 
de ligações entre as diversas escalas se 
torna demasiado densa e intensa, 

permitindo que pequenas mudanças 
ocorridas a uma escala reduzida possam 
originar crises globais, numa "cascata" de 

efeitos. No seu conjunto, estas hierarquias 
de ciclos adaptativos formam uma 
"panarquia". 
  
Um sistema complexo adaptativo e 
dissipativo é caracterizado por três 
propriedades que moldam o seu ciclo de 

adaptação e o seu estado futuro: [1] a 
riqueza do sistema, i.e. a energia nele 
acumulada e que corresponde ao potencial 
disponível para a mudança (este potencial 
determina o leque de opções disponíveis 
no futuro e inclui todo o capital ecológico, 

económico, social e cultural acumulado 
bem como todas as mutações e invenções 
ocorridas mas não expressas no sistema); 
[2] os mecanismos de controlo interno do 
sistema, i.e. o grau e o tipo de ligações 
entre as variáveis internas de controlo  e 
os processos (estas interligações 

traduzem-se na maior ou menor 
flexibilidade ou rigidez destes controlos 
que por sua vez determinam a 
sensibilidade do sistema a perturbações); 
[3] a resiliência do sistema, uma medida 
da sua capacidade de continuar a 
desempenhar as suas funções e de manter 

a sua identidade face a choques 
inesperados ou imprevistos. 

  
O ciclo dinâmico de adaptação de um 
sistema vivo, da célula ao bioma, é 
caracterizado por quatro fases: a da 

exploração (r); a da consolidação 
organizacional (K); a da libertação (Ω); e 
a da reorganização (α). A Figura 1 
representa estas fases expressas no 
espaço tridimensional definido pelas três 
propriedades do sistema anteriormente 
descritas. A trajetória do sistema alterna 

entre longos períodos de lenta acumulação 
e transformação de recursos - o designado 
"frontloop" r e K - e curtos períodos que 
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geram oportunidades para a inovação - o 

"backloop" Ω e α. 
  
Durante a primeira sequência, da 
exploração à consolidação, as ligações 
entre os elementos e a estabilidade 
aumentam ao mesmo tempo que se 
verifica um aumento de energia 

acumulada / capital. Embora este capital 
seja necessário para o crescimento e 
maturação do sistema, ele também 
representa um aumento do potencial para 
o surgimento de outros tipos de sistema e 
de outros futuros. Para um sistema 

socioeconómico, este potencial acumulado 
poderá derivar das capacidades humanas, 
das redes sociais e das relações de 
confiança recíprocas que se desenvolvem 

de forma incremental e integrada na 
progressão da fase "r" para "K"; Esta 
transição da fase "r" para a fase "K" 

maximiza a produção e a acumulação, 
torna-se progressivamente mais 
previsível. 
  
À medida que o sistema progride na fase 
"K", a ligação entre o capital acumulado, a 
estrutura e os processos determinantes do 

sistema torna-se cada vez maior, 
aumentando a rigidez do controlo do 
sistema; eventualmente, o número e 
intensidade das ligações que compõem 
esta rede excedem um ponto crítico e 
qualquer mudança poderá despoletar uma 

alteração do sistema. Atingida a fase Ω de 
"libertação", o capital acumulado é 
dissociado e a organização rígida que o 
enquadrava desaparece; esta é uma fase 
crítica para o sistema uma vez que pode 
ocorrer uma delapidação do capital 
existente (natural e/ou social) o que a 

suceder vai condicionar a reorganização 
do sistema. Holling (2001) menciona 
vários exemplos de colapso de sistemas 
naturais, económicos e sociais que 
ilustram a evolução de uma fase "K" para 
uma fase "Ω", enquanto que Walker et al. 
(2006) refere que a perda excessiva de 

qualquer forma de capital na 
fase  resulta em reconfigurações do 

sistema muito estáveis e simultaneamente 
depauperadas, como por exemplo a 
denominada armadilha da 
pobreza ("poverty trap"). 
  
A passagem da fase Ω de "libertação" para 

a fase α de "reorganização" é um período 
durante o qual ocorrem numerosas 
recombinações, por exemplo de 
conhecimento e/ou de experiência, 
conducentes às inovações que marcam o 
início do ciclo seguinte "r". Esta é uma 
transição marcada pela incerteza e pela 

impredictabilidade - todas as mutações, 

inovações, capital acumulado e elementos 

externos ao sistema são reclassificados e 
recombinados, alguns resultando em 
novas oportunidades de exploração. 
  
Quando se inclui a dimensão da resiliência 
na representação do ciclo de adaptação, é 
possível verificar que esta propriedade 

varia, expandindo-se ou contraindo-se, ao 
longo do ciclo. A resiliência diminui à 
medida que sistema avança na fase de 
consolidação (K) e aumenta quando o 
sistema atravessa rapidamente a fase de 
reorganização (α) para dar início a um 

novo ciclo. De igual forma, atributos que 
conferem resiliência na fase de 
reorganização podem ser secundários na 
fase de consolidação, enquanto que 

atributos que determinam a resiliência nas 
escalas superiores podem ser secundários 
nas escalas inferiores (Redman e Kinzig, 

2003). 
 

 
 

Figura 1. Resiliência como a terceira 
dimensão do ciclo de adaptação 

(Fonte: Gunderson e Holling, 
2002  in  Holling, 2004) 

 
Nesta perspetiva, a resiliência é uma 
propriedade dinâmica dos sistemas 
adaptativos porquanto as suas 

características se alteram ao longo do 
processo de evolução do próprio sistema, 
aos seus diversos níveis. 

  
Existem exceções ao ciclo adaptativo 
anteriormente descrito. Na realidade, nem 
todos os sistemas apresentam uma 
dinâmica "perfeita" e Walker et al. (2006) 
descrevem quatro situações de sequências 
alternativas às quatro fases do processo 

de transição. 
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A Teoria da Panarquia descreve de que 

forma um sistema pode inventar e 
experimentar, criando oportunidades, ao 
mesmo tempo que mantem a estabilidade 
e a capacidade de absorver processos 
destabilizadores. Um sistema panárquico é 
simultaneamente conservador e criativo 
(Figura 2): 

  

 cada nível do sistema associado a 
uma determinada escala 
temporal/espacial/organizacional 

que opera a uma velocidade 
própria, determinada pela 
proteção dos ciclos, lentos e 
largos, dos níveis superiores e 
pelo estímulo dado pelos ciclos de 
inovação, rápidos e pequenos, dos 

níveis inferiores; 

 ciclos pequenos e rápidos podem 
afetar ciclos mais largos e lentos, 
determinando a sua libertação 
(revolta) da mesma forma que 

ciclos mais largos e lentos podem 
controlar a reorganização de ciclos 
mais pequenos e rápidos 
(memória). 

 

 
 

Figura 2. Representação das ligações críticas 
entre os três níveis de um sistema panárquico 

(Fonte: Gunderson e Holling, 
2002  in  Holling, 2004) 

 
Um dos paradoxos associados ao conceito 
de resiliência, enquanto propriedade dos 
sistemas dinâmicos adaptativos, reside no 
facto de um sistema mais resiliente 
implicar maior flexibilidade e portanto um 
controlo mais lasso; no entanto, um 

sistema resiliente é igualmente definido 
pela sua capacidade em manter a sua 
estrutura e o controlo. 
  

Uma vez que os sistemas dinâmicos estão 

em permanente mudança, o conceito de 
resiliência inclui também uma capacidade 
de aprendizagem e de adaptação que 
envolvem uma complexidade 
organizacional crescente - daqui resulta 
um segundo paradoxo, uma vez que o 
recurso a um aumento da complexidade 

para ultrapassar um problema, no curto 
prazo, pode impossibilitar a sua resolução 
no longo prazo (Redman e Kinzig, 2003). 
Estes são apenas dois dos aparentes 
paradoxos inerentes à teoria da resiliência 
uma vez que os aspetos que contribuem 

para a resiliência de um sistema 
dependem das escalas temporal, espacial 
e organizacional em causa, bem como da 
fase do ciclo de adaptação em que o 

sistema se encontra. 
 
3. Resiliência, Adaptabilidade e 

Transformabilidade 
  
Na medida em que as componentes de um 
sistema podem sofrer alterações e 
interagir a diferentes escalas temporais, 
diversos autores descrevem os limiares 
críticos de mudança do sistema e as suas 

configurações alternativas em termos de 
variáveis de controle "lentas" e de 
variáveis de estado "rápidas". Ao nível dos 
ecossistemas, as reservas de nutrientes, 
as propriedades de um solo e a 
diversidade biológica são exemplos de 

variáveis "lentas" - caracterizadas por 
uma baixa velocidade ou uma reduzida 
probabilidade de mudança. Neste caso, se 
a estrutura do sistema é definida pelas 
variáveis "lentas", a dinâmica desse 
mesmo sistema resulta da interação entre 
as variáveis de estado que, por sua vez, 

respondem às condições criadas pelas 
variáveis "lentas" (Folke et al. 2004 ). 
Diferente dos sistemas naturais, nos 
sistemas sociais as variáveis de controle 
podem ser "lentas", como a cultura (no 
sentido antropológico do termo), ou 
caracterizarem-se por mudanças rápidas, 

como a tecnologia (Walker et al., 2006). 
  

As relações entre as variáveis de controle 
e as variáveis de estado são não-lineares. 
Quando ultrapassado o limiar crítico de 
uma variável "lenta", os efeitos registados 

ao nível das variáveis de estado são 
ampliados, implicando a alteração das 
relações de retroalimentação entre elas. 
Isto dá origem a uma conjugação 
alternativa das interações entre variáveis 
que define uma nova configuração da 
dinâmica do sistema ou mesmo um novo 

regime (Walker and Meyers, 2004) que 
pode ser reversível ou irreversível. 
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As variáveis "lentas" são frequentemente 

consideradas como externas ao sistema 
na medida em que as escalas temporais a 
elas associadas as tornam aparentemente 
pouco relevantes para a dinâmica em 
estudo ou impossibilitam a sua 
manipulação. No entanto, a dinâmica 
verificada a uma determinada escala é em 

parte definida pelas relações de 
retroalimentação entre as variáveis 
"rápidas" das escalas espaciais inferiores 
("comando bottom-up") e pela 
configuração das variáveis "lentas" de 
controle que resulta das relações de 

retroalimentação a escalas espaciais 
superiores ("comando top-down"). O grau 
de "externalidade" das variáveis de 
controle depende da existência e da 

intensidade dos processos de 
retroalimentação que levam a que a 
dinâmica do próprio sistema, à escala em 

análise, influencie a dinâmica daquelas 
variáveis. 
  
A ocorrência de mecanismos de 
retroalimentação e de limiares críticos a 
diferentes hierarquias de escalas 
possibilita o que se designa por cascata de 

limiares críticos (Kinzig et al., 2006). 
Neste caso, o cruzamento de um limiar a 
uma dada escala induz o cruzamento de 
outros limiares críticos conduzindo o 
sistema a regimes alternativos 
irreversíveis, de elevada resiliência mas 

frequentemente não desejados. Em 
sistemas socio-ecológicos, ignorar as 
variáveis "lentas" e as interações entre 
escalas e subsistemas pode ter 
consequências gravosas para a sociedade 
como o ilustra as situações ocorridas nas 
cidades de Nova Orleães, de Phoenix 

(Arizona) e da Cidade do Cabo 
(Ernstson et al., 2010). 
  
A reconfiguração de um sistema socio-
ecológico na sequência do cruzamento de 
um limiar crítico corresponde a uma auto-
organização dos elementos que integram 

o sistema. Esta reorganização tem por 
base o (re)estabelecimento de ligações 

entre as componentes, articuladas em 
redes modulares espácio-temporais. Na 
realidade, a sequência conexão-quebra-
conexão faz parte de um processo 

permanente que caracteriza a dinâmica 
dos sistemas complexos adaptativos. O 
grau de flexibilidade das redes que 
compõem estes sistemas determina, em 
grande parte, a adaptabilidade do sistema 
- a sua capacidade em acomodar / lidar 
com a mudança, um dos aspetos 

fundamentais da resiliência. 
  

Do ponto de vista da dinâmica de 

sistemas, a adaptabilidade é uma 
propriedade que permite ao sistema 
absorver os choques mantendo a sua 
estrutura e funcionalidade. Nos sistemas 
socio-ecológicos tal pode implicar atuar 
por forma a evitar que o sistema 
ultrapasse um limiar crítico ou intervir no 

sentido de alterar a estrutura do próprio 
sistema de maneira a mover esse limiar. A 
energia disponível para que esta 
reorganização ocorra pode ser demasiado 
elevada face à disponibilidade e possíveis 
conjugações dos recursos requeridos - 

capitais natural, social, humano, 
económico e financeiro. Neste caso, o 
limiar crítico é ultrapassado e o sistema 
sofre uma transformação - surgem novas 

variáveis de estado em lugar de outras, 
que desaparecem, emergem novas 
hierarquias de escalas e novas relações 

inter-escalares. Quando ocorre a 
transformação do sistema, os ciclos 
adaptativos são interrompidos e uma nova 
panarquia é iniciada, sendo o processo 
irreversível. A transformabilidade de um 
sistema corresponde assim à capacidade 
de um sistema alterar a sua identidade. 

  
A transformação de um sistema socio-
ecológico pode ser forçada - e.g. por 
alteração das condições ambientais ou das 
circunstâncias socioeconómicas - ou pode 
ser intencional. Em ambos os casos, ela 

envolve mudanças da configuração das 
redes sociais, dos padrões de interação 
entre atores - incluindo relações políticas e 
de poder - e das instituições e 
organizações sensu Ostrom (1990). 
Enquanto as transformações planeadas 
podem ser iniciadas a pequena escala, de 

forma sequenciada, visando a modificação 
global do sistema, as transformações não 
planeadas ocorrem em geral a escalas 
superiores à da escala em foco, fora da 
esfera de influência e controle dos atores 
(Folke et al., 2010). 
  

Os conceitos de adaptabilidade e a 
transformabilidade têm sido objeto de 

alguma confusão na literatura que aborda 
a temática da resiliência. Dois fatores têm 
sido apontados como contribuindo para 
esta situação: [1] a interdisciplinaridade 

do processo, em curso, de constituição 
das bases de um corpo teórico associado à 
"resiliência", com a utilização paralela de 
diferentes definições provenientes de 
áreas científicas distintas; [2] a escala 
considerada e a perspetiva implícita de 
abordagem. Neste último caso, o que um 

autor pode designar por 
"transformabilidade", a uma dada escala 
temporal, outro pode denominar de 
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"adaptabilidade" referindo-se a uma 

escala temporal mais alargada; por outro 
lado, a capacidade de transformação que 
caracteriza determinados subsistemas das 
escalas inferiores de uma panarquia, 
garante que o sistema, à escala global, 
mantenha a sua adaptabilidade. 
 

4. A especificidade dos Sistemas 
Humanos 
  
Os sistemas humanos apresentam pelo 
menos três características únicas que 
alteram o carácter do sistema panárquico 

que integram, bem como a variabilidade 
(associada à inovação e experimentação) 
dentro do sistema (Holling, 2001): 
previsão e intencionalidade; tecnologia; 

comunicação. 
  
A aplicação do modelo do ciclo de 

adaptação aos sistemas humanos é 
substancialmente diferente da aplicação a 
outros tipos de sistema. Tal resulta do 
facto dos seres humanos serem 
simultaneamente participantes do 
processo de mudança e elementos ativos 
que tentam manipular tanto a sua posição 

na curva de adaptação do sistema como 
as consequências das perturbações do 
sistema. Indivíduos ou grupos podem 
antever o que julgam ser fases de 
crescimento, de colapso ou de 
reorganização, e ajustar o seu 

comportamento em função dessa 
expectativa - o que sucede nos mercados 
financeiros, por exemplo. Para Holling 
(2001: 401), a previsão e a 
intencionalidade podem reduzir ou mesmo 
eliminar o comportamento caótico de 
alguns ciclos. De acordo com Redman e 

Kinzig (2003), as sociedades atuam 
frequentemente de forma deliberada no 
sentido de garantir que se mantêm, tanto 
tempo quanto o possível, numa fase de 
crescimento (r) próximo da fase de 
consolidação (K); esta faixa é entendida 
como próxima da capacidade de carga do 

sistema e as sociedades tentam manter a 
posição através de um elevada produção e 

acumulação de capital ou através da 
modificação da capacidade de carga 
recorrendo, por exemplo, à tecnologia. 
Como consequência, uma vez que a fase 

de crescimento requer uma elevada 
disponibilidade de energia, a componente 
humana tem de permanentemente 
aumentar o seu contributo em esforço de 
trabalho por forma a garantir a resiliência 
do sistema, um padrão que Netting (1993) 
identifica como repetitivo nas sociedades 

humanas. 
  

A maioria dos sistemas humanos pretende 

atingir o máximo de eficiência. 
Comportamentos eficientes, tais como a 
especialização, a diminuição da 
redundância e a simplificação das redes de 
conexão, permitem ao sistema produzir 
mais a um custo inferior, em termos de 
trabalho, materiais e energia, tornando-o 

mais competitivo, mas eventualmente 
menos resiliente. A eficiência pode 
permitir a um sistema criar e acumular 
bens, muito para além das necessidades 
de consumo, e desta forma possibilitar a 
concentração de poder ou o 

armazenamento de capital. Esta 
acumulação de um excesso de bens 
produzidos é uma condição necessária, se 
bem que não suficiente, para o 

surgimento de uma sociedade complexa. 
Apesar de uma possível diminuição da 
resiliência e do desaparecimento pontual 

de cidades, sociedades e mesmo 
civilizações, a associação recorrente entre 
eficiência, complexificação e 
hierarquização dos sistemas sociais sugere 
que esta é uma estratégia com um nível 
elevado de persistência nos sistemas 
humanos. Redman e Kinzig (2003), 

referem exemplos de sociedades que, 
seguindo estratégias consideradas 
ineficientes eram simultaneamente muito 
resilientes tanto ao nível global do sistema 
como na perspetiva de vários dos seus 
subsistemas; a introdução de aparentes 

ineficiências a curto-prazo permitiam a 
mediação de riscos que ameaçavam estas 
sociedades no longo-prazo. 
  
Nos sistemas humanos, os níveis 
inferiores de organização nem sempre se 
caracterizam mudanças rápidas - muitas 

das entidades associadas a estas escalas, 
como por exemplo núcleos familiares em 
zonas rurais, atuam de forma 
conservadora com tradições 
profundamente enraizadas que demorarão 
muito tempo a ser alteradas. 
Paralelamente, aos níveis mais elevados 

da organização social, supostamente 
caracterizados por uma grande inércia e 

pouco suscetíveis à mudança, as 
alterações podem ocorrer de forma 
abrupta, como a queda de uma dinastia 
ou uma substituição da administração. 

Esta dinâmica pode reverter os ciclos de 
"revolta" e de "memória" associados à 
resiliência do sistema, descritos no 
capítulo anterior. Nesta situação, as fortes 
tradições presentes nos níveis sociais de 
menor escala fornecem um repositório 
para muita da informação que poderá ser 

crítica, como "memória", na fase de 
transição para um novo ciclo; por outro 
lado, a sensibilidade a perturbações 
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exibida pelos níveis superiores 

hierárquicos do sistema, podem fazer 
deles a fonte de "revolta" na transição 
(Redman e Kinzig, 2003). As 
consequências desta inversão da relação 
entre escalas têm implicações não só para 
os ciclos de adaptação dos sistemas 
humanos como para as dinâmicas de 

mudança que ocorrem nos sistemas 
ecológicos a que os primeiros estão 
associados. 
  
Nos sistemas ecológicos a "memória" de 
eventos muito distantes, no tempo ou no 

espaço, contida em combinações 
genéticas particulares, é eventualmente 
perdida devido ao domínio das pressões 
seletivas que atuam no curto prazo e que 

determinam a estrutura da comunidade. 
Nos sistemas humanos, eventos distantes, 
uma vez integrados na tradição e na 

cultura, podem continuar a moldar as 
respostas e os comportamentos humanos 
e ter potencialmente a mesma força que 
eventos recentes na definição da trajetória 
do sistema. A associação entre um 
passado presente (por exemplo, a 
memória de variabilidade ambiental e de 

eventos extremos) e a propensão do ser 
humano em manipular os sistemas, 
resulta na elevada imprevisibilidade dos 
sistemas humanos, em especial quando 
comparados com os sistemas ecológicos. 
A explanação dos sistemas humanos 

requer quase sempre um elevado número 
de fatores, incluindo contingências 
históricas e culturais, que podem ser 
impossíveis de generalizar ou simplificar. 
  
A escala de influência do ser humano tem 
vindo a ser amplificada pela tecnologia e 

engloba atualmente desde o nível 
submicroscópico até ao nível global 
(Holling, 2001). Derivado à tecnologia, os 
sistemas humanos estão ligados, direta ou 
indiretamente, a um número cada vez 
mais elevado de sistemas ecológicos, 
afetando as regras e o contexto das 

panarquias dos dois tipos de sistemas, 
bem como a sua mútua interdependência. 

Investigação realizada sobre os sistemas 
socio-ecológicos reconhece a tecnologia 
como tendo uma importante influência na 
resiliência. Dependendo do contexto, esta 

influência pode ser positiva ou negativa. 
(Anderies et al., 2004; Young et al., 
2006). A própria tecnologia tem sido 
descrita como obedecendo a um ciclo de 
"destruição criativa" sensu Schumpeter 
(Harvey, 1990) integrando, influenciando 
e sendo por sua vez influenciada pelo 

sistema socio-ecológico em que se insere. 
  

Os organismos transferem, testam e 

armazenam informação sobre um mundo 
em mudança através do código genético. 
A nível dos ecossistemas, estas mesmas 
ações são concretizadas através da 
formação de padrões auto-organizados 
que se repetem dentro de grupos de 
escalas que formam conjuntos discretos 

no espaço e/ou no tempo (Gunderson e 
Holling, 2001). Estes padrões são o 
resultado da interação entre variáveis que, 
operando a um dado nível espácio-
temporal, formam entre si um núcleo de 
relações que se reforçam mutuamente. 

  
Nos sistemas humanos, podem ser 
encontrados os mesmos padrões auto-
organizados mas há que igualmente 

considerar a capacidade de comunicar 
ideias e experiências, característica do ser 
humano. Particularmente interessante 

para a operacionalidade da panarquia dos 
sistemas humanos, é analisar os efeitos 
da informação transferida entre sistemas 
que operam a diferentes escalas ou a 
diferentes níveis de organização: os sinais 
"top-down" são veiculados através de leis, 
decretos, impostos e outras formas de 

coerção; os sinais emitidos "bottom-up" 
podem ser menos eficiente a chegar ao 
destinatário, pois esta informação gerada 
às escalas mais pequenas da sociedade 
pode ser degradada ou eliminada antes de 
atingir o topo. Esta "seleção" da 

informação ao nível administrativo mais 
elevado, pode resultar, ou não, de uma 
estratégia desenhada para garantir a 
continuação ou perpetuação daquele nível 
de organização, i.e. de manipulação. Por 
outro lado, pode também significar que 
aquelas instituições ao nível mais alto da 

organização não dispõem da informação 
de que necessitam, proveniente das 
escalas menores do sistema. O bloqueio 
da comunicação entre as diversas escalas 
do sistema pode diminuir a resiliência 
deste, ao reduzir o número e qualidade 
das conexões existentes. 

 
5. Resiliência e a Sociedade de Risco 

  
A individualização engendra inovação e 
experimentação a vários níveis (e.g. 
cultural, social. económico, político); esta 

dinâmica, conjugada com o 
enfraquecimento dos mecanismos de 
controlo do indivíduo e com a dificuldade / 
desinteresse em comunicar com os níveis 
mais elevados de organização, contribuem 
para a diminuição da resiliência do 
sistema. Por outro lado, a prática comum, 

em várias sociedades antigas, de 
introduzir ineficiências no curto-prazo 
como forma de mediar riscos no longo-
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prazo, foi quase totalmente substituída na 

sociedade atual por estratégias baseadas 
no retorno imediato dos investimentos e 
que dificilmente permitem a mediação de 
riscos que, permanecendo invisíveis por 
várias gerações, irão mais tarde afetar a 
sociedade (Redman e Kinzig, 2003). 
  

Face ao exposto, teoricamente pode-se 
especular que, situando a sociedade atual 
numa fase K de consolidação, poderão 
estar reunidas as condições para ocorrer 
uma mudança do sistema através de um 
processo de "revolução", caso se 

mantenham ou se acentuem as condições 
referidas no parágrafo anterior. No 
entanto, os sistemas humanos são 
recorrentemente manipulados para 

permanecerem numa posição entre a fase 
de crescimento e a fase de consolidação 
do ciclo adaptativo. Nestas condições, 

desde que a energia necessária para 
garantir a resiliência do sistema não seja 
demasiado elevada, é possível que o 
sistema continue "at the edge of chaos", 
mantendo a sua identidade, i.e. as 
funções, a estrutura e as 
retroalimentações que o caracterizam 

(Folke et al., 2005).  Como é possível 
então conciliar o aparentemente 
inconciliável? Como é possível que uma 
sociedade em crise não perca a sua 
identidade, acomodando paralelamente as 
mudanças transformativas já em curso? O 

que queremos modificar e com que 
objetivos? Qual a extensão de mudança 
que estamos dispostos a tolerar? 
  
Para encontrar as respostas, 
consideraremos a sociedade de risco como 
um sistema socio-ecológico, i.e., um 

sistema integrado de ecossistemas e da 
sociedade humana com retroalimentações 
recíprocas e interdependência (Folke et 
al., 2010). A extensão do conceito de 
resiliência e da teoria da panarquia aos 
sistemas socio-ecológicos torna possível 
lidar, de forma explícita, com os aspetos 

da renovação, novidade, inovação e 
reorganização na evolução daqueles 

sistemas, bem como equacionar a forma 
como estes aspetos interagem entre 
escalas. 
  

O reconhecimento de que a resiliência é 
um conceito dinâmico incentivou vários 
autores a explorar a relação entre a 
resiliência enquanto propriedade de um 
subsistema socio-ecológico e a resiliência 
global do sistema, ou seja entre a 
resiliência especificada e a resiliência 

geral. Constatou-se que o enfoque 
excessivo na resiliência especificada de 
uma parte do sistema pode resultar na 

perda de resiliência de outros subsistemas 

ou mesmo do próprio sistema global 
(Cifdaloz et al., 2010 ; Folke et al., 2010; 
Carson e Doyle, 2000). Se a resiliência 
especificada permite ao sistema enfrentar 
perturbações conhecidas e frequentes, 
apenas a resiliência geral permite a 
superação de disrupções associadas a 

níveis de incerteza elevados, raras e/ou 
catastróficas. No contexto da sociedade do 
risco, apenas a alteração do subsistema 
social permitirá a manutenção da 
resiliência do sistema socio-ecológico, i.e., 
evitará que o sistema global em que nos 

integramos deixe o domínio de 
estabilidade em que se encontra e entre 
num outro domínio, onde um novo 
conjunto de variáveis de controlo 

condicionará o seu percurso (Walker et 
al., 2004), sabendo que a alteração do 
regime de um sistema poderá ser 

catastrófico para algumas das suas 
componentes. Deste modo, a resiliência 
de um sistema socio-ecológico, ou seja, a 
sua persistência no domínio de 
estabilidade onde se encontra, depende da 
dinâmica das interligações entre os vários 
subsistemas que o compõem e entre as 

panarquias que o integram e que se 
traduzem num permanente "jogo" entre 
adaptabilidade e transformabilidade. 
  
A resiliência e as capacidades adaptativas 
e de transformação, constituem o cerne 

do pensamento resiliente (“resilient 
thinking”) - uma estratégia de abordagem 
dos sistemas socio-ecológicos baseada no 
conceito de resiliência (Folke et al., 2010). 
Neste contexto, a resiliência é o processo 
que permite que um sistema socio-
ecológico sujeito a disrupções permaneça 

dentro do domínio de estabilidade, 
alterando-se e adaptando-se mas 
mantendo-se dentro dos limiares críticos 
das variáveis de controlo. Por sua vez, a 
adaptabilidade é a capacidade de um 
sistema socio-ecológico ajustar as suas 
respostas em função das pressões 

internas e externas, e desta forma 
permitir a sua evolução dentro do domínio 

de estabilidade atual e segundo uma dada 
trajetória – nesta perspetiva a capacidade 
de adaptação faz parte integrante da 
resiliência (Cutter et al., 2008). Por sua 

vez, a transformabilidade corresponde ao 
potencial de criar novos domínios de 
estabilidade para o crescimento do 
sistema e de cruzar limiares no sentido de 
novas trajetórias de desenvolvimento; a 
capacidade de transformação significa a 
criação e a definição de um novo atractor 

e dirigirá o desenvolvimento do sistema 
socio-ecológico pela introdução de novas 
componentes, desta forma alterando as 
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variáveis de controlo e as escalas dos 

ciclos-chave que definem o sistema 
(Walker et. al., 2004). 
  
 A resiliência dos sistemas socio-
ecológicos face à incerteza e à “surpresa” 
baseia-se na promoção da capacidade em 
esperar o inesperado e em absorvê-lo 

(Kates, 1996). Fontes sociais de 
resiliência, como o capital social – 
incluindo redes sociais e relações de 
confiança – bem como a “memória social” 
– que inclui o acumular de experiência e 
de conhecimentos sobre como lidar/reagir 

à mudança – são fundamentais para esta 
capacidade de viver em mudança 
(Gunderson, 2010; Adger, 2003; Berkes e 
Folke, 1992). A diversidade e redundância 

das instituições e da sobreposição de 
funções a nível organizativo podem 
desempenhar um papel central na 

absorção e na distribuição dos riscos (Low 
et al., 2003; Imperial, 1999) bem como 
na amplitude da sua capacidade 
adaptativa. Lidar com a mudança 
("coping"), enquanto fator de tensão, é 
um processo iterativo de avaliação-
atuação que implica capacidades de 

processamento de informação e de ação 
(Carver, 1989). A estratégia de "coping" 
adotada não só vai afetar a resiliência do 
sistema no momento presente como 
poderá condicionar a evolução futura do 
sistema e a resiliência. Donde, atuar sobre 

a resiliência (especificada) de um sistema 
implica responder a três questões, em 
simultâneo: [1] resiliência do quê - quais 
as fronteiras do sistema em foco e como é 
que este se articula com as restantes 
componentes e hierarquias; [2] resiliência 
para o quê - quais os objetivos da 

intervenção, que situações se estão a 
tentar evitar, que futuro se pretende 
atingir; [3] resiliência para quem - quais 
os processos de "empowerment", de 
promoção de justiça social e de 
responsabilização existentes e previstos. 
  

Se as condições ecológicas, económicas, 
sociais e/ou políticas tornarem 

insustentável o regime do sistema, será 
necessário criar um novo sistema 
recorrendo à capacidade de 
transformação. Os elementos desta 

capacidade têm muito em comum com os 
atributos da resiliência geral, incluindo 
multiplicidade de formas de capital, 
ecossistemas, instituições, grupos de 
atores-chave, redes, plataformas de 
aprendizagem, ações coletivas e 
estruturas hierárquicas/organizacionais. 

Mudanças transformativas envolvem 
frequentemente uma alteração de 
paradigma, a reconfiguração das redes 

sociais, das relações de poder e de 

liderança e, consequentemente, rearranjos 
em termos institucionais e 
organizacionais. As transformações 
planeadas vão buscar à resiliência geral do 
sistema parte da energia necessária ao 
processo, utilizando as crises como janelas 
de oportunidade e recombinando fontes de 

experiência e de conhecimento para 
atravessar as fases de transição entre 
regimes. Este tipo de transformação 
envolve a destruição da resiliência do 
antigo sistema para criar a resiliência do 
novo, ou seja, requer pensamento 

resiliente (Folke et al., 2010). 
  
Situações complexas que requerem 
elevada capacidade de adaptação ou de 

transformabilidade, dependem da criação 
de condições favoráveis geração e 
(re)combinação de conhecimento através 

de procedimentos de experimentação, de 
inovação e de aprendizagem em ambiente 
de transdisciplinaridade. Nestas condições, 
diversas formas de conhecimento - 
tácito/explícito, prático/teórico - 
provenientes de diferentes atores / fontes 
e de diferentes escalas, são associadas no 

que constituem processos colaborativos 
experimentais, coletivamente construído e 
validado. Se por governância entendermos 
" o conjunto de instituições e de 
estruturas organizacionais que, juntas, 
dão forma ao processo através do qual 

têm lugar as decisões a as ações que 
afetam a entidade governada" (Ostrom, 
1990), então o projeto de governância, 
nos seus vários atributos, pode influenciar 
positiva ou negativamente não só a 
resiliência do sistema socio-ecológico 
como, mais importante, a capacidade de 

gerir essa mesma resiliência (Lebel et al., 
2006). 
  
Atualmente, desconhecemos onde o 
sistema “sociedade de risco” se situa quer 
em termos da sua bacia de atração quer 
em termos da paisagem de estabilidade. 

Sabemos que estão a ocorrer em 
simultâneo várias crises que afetam 

diversos subsistemas deste sistema socio-
ecológico a diversas escalas. Sabemos 
também o ser humano recorreu, desde 
sempre e com bastante frequência, à 

manipulação do(s) (sub)sistema(s) de que 
faz parte, nem sempre com consequências 
positivas. Sabemos também que 
abordagens simplistas e redutoras têm 
aplicabilidade reduzida ou nula em 
sistemas complexos e de elevado grau de 
incerteza como são os sistemas socio-

ecológicos. O conceito de resiliência, bem 
como todo o corpo teórico a ele associado, 
oferece o enquadramento adequado para 
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o equacionar de estratégias e de soluções 

para os problemas que afetam a 
sociedade atual, num contexto que 
permita a manutenção do regime do 
sistema ou a sua transição para um 
desejado novo regime nesta ou noutra 
paisagem de estabilidade, garantindo 
sempre a sua permanência, ou seja, 

evitando o seu colapso. 
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Resumo 
  

O reconhecimento da importância dos serviços ecossistêmicos tornou a 
conservação da biodiversidade uma necessidade. As cidades são continuidade 
de ecossistemas naturais e o principal ecossistema humano. A valorização da 
ecologia urbana e seus serviços ecossistêmicos promovem o planejamento e a 
gestão urbana sustentável. A Convenção da Diversidade Biológica atua como 
um instrumento político-legal de âmbito internacional sobre a gestão da 

biodiversidade. Na 9ª Reunião das Partes, Nagoya, 2010, a Convenção 
aprovou o índice de biodiversidade para as cidades (City Biodiversity Index). O 
momento foi oportuno para que Lisboa adotasse o desafio de aumentar em 
20% a biodiversidade da cidade até o ano de 2020, utilizando e adaptando o 

índice de biodiversidade para as cidades como um primeiro passo para aferir 
esta meta. A ideia foi identificar e aplicar indicadores de biodiversidade urbana 
eficazes para retratar a condição da biodiversidade em Lisboa, e fomentar a 

criação de um banco de dados para monitorização da biodiversidade e para 
apoiar a investigação. O índice desenvolvido mostrou-se capaz de descrever os 
principais aspectos da biodiversidade local. Constatou-se ainda que existem 
perspectivas de melhoria da condição actual da biodiversidade, dados os 
esforços acerca deste tema pelo setor público e privado de Lisboa. 
  
Abstract 

  
The recognition of the importance of ecosystem services biodiversity 
conservation became a necessity. Cities are the continuity of natural 
ecosystems and primary human ecosystem. The appreciation of urban ecology 
and their ecosystem services promote sustainable urban planning and 
management. The Convention on Biological Diversity acts as a political 

instrument of international law on the management of biodiversity. At the 9th 
Meeting of the Parties, Nagoya, 2010, the Convention adopted a biodiversity 
index for cities (City Biodiversity Index). The moment was ripe for Lisbon to 
adopt the challenge of increasing the biodiversity of the city in 20% until the 
year 2020, and to use and adapt the City Biodiversity Index as a first step 
towards assessing this goal. The idea was to identify and implement effective 
urban biodiversity indicators to portray the condition of biodiversity in Lisbon, 

and foster the creation of a database for monitoring and implementation of 
biodiversity-level research. The index that was developed is able to describe 
the main aspects of the local biodiversity. We found that there are good 
prospects of improving the condition of biodiversity in Lisbon, considering the 
efforts in this regard already in place by public and private actors in Lisbon. 
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1. Introdução 

  
Um dos grandes desafios atuais da 
sociedade orienta-se para articular a 
gestão da biodiversidade com as 

necessidades das populações humanas. O 
significado de biodiversidade varia de 
acordo com a interpretação do autor 
(Pereira, H.M., Navarro, L.M. & Martins, 
I.S. (2012), Mace, G., Delbaere, B., 
Hanski, I., Harrison, J., Novo, F.G., 
Pereira, H.M., Watt, A. & Weiner, J. 

(2005), Magurran, A.E. (2004)). De uma 
maneira geral as definições incluem a 
composição específica, estrutura e função 
dos ecossistemas e as relações ecológicas 

que os mantêm. Segundo a Convenção da 
Diversidade Biológica a biodiversidade 

pode ser entendida como a “variabilidade 
de organismos vivos de todas as origens, 
compreendendo dentre outros, os 
ecossistemas terrestres, marinhos e 
outros ecossistemas aquáticos, e os 
complexos ecológicos de que fazem parte. 
Compreende ainda a diversidade dentro 

de espécies, entre espécies e de 
ecossistemas” (CBD, 1992). 
  
Em 2002 as Partes da Convenção da 
Diversidade Biológica (CBD) 
comprometeram-se a reduzir o ritmo da 
perda da biodiversidade até o ano de 

2010. No entanto uma avaliação recente 
usando vários indicadores sugere que o 
objetivo não foi alcançado e a velocidade 
da perda da biodiversidade é a mais 
rápida já evidenciada, revelando que as 
políticas adotadas foram inadequadas e 

que a lacuna entre as pressões sobre a 
biodiversidade e as respostas para sua 
mitigação está cada vez maior (Butchart, 
S. H. M. et. al., 2010). Assim, as Partes 
da CBD comprometeram-se com um 
conjunto de 20 novos objetivos para o ano 
de 2020 cuja intenção é reduzir a perda 

de biodiversidade, tendo esta década sido 
nomeada a "década da biodiversidade” 

pelas Nações Unidas para marcar esse 
compromisso (CBD – Decisão X/2, 2010). 
  
Metade da população mundial encontra-se 
atualmente vivendo em centros urbanos e 

a perspectiva é de que até o ano de 2030 
essa população duplique (UNFPA, 2007), 
sendo que a relação entre a 
biodiversidade e ser humano passa hoje 
principalmente pelo o que acontece nas 
cidades. 

A urbanização da paisagem fragmentou o 
ambiente natural gradualmente, alterando 
por completo o aspecto da paisagem e 
seus processos ecológicos para dar lugar 

ao espaço urbano. 

O ambiente urbano restringe seu espaço à 

biodiversidade mais tolerante e adaptada 
às condições adversas da cidade. No 
entanto, a biodiversidade que ocorre na 
cidade, em particular os espaços verdes 

das cidades, providenciam um conjunto 
essencial de serviços ecossistêmicos às 
populações humanas (Pereira et. al., 
2009) tais como a regulação do clima 
local, a infiltração das águas pluviais e a 
proteção de cheias, a purificação do ar, e 
o recreio. O realismo está na 

conscientização de que não se pode 
recriar o ambiente urbano desde o “marco 
zero”, mas sim reinventa-lo a partir da 
identificação, implementação e 

conservação de estruturas verdes já 
existentes que possam oferecer suporte 

aos processos naturais e ecológicos. 
  
Conscientes da importância da 
biodiversidade urbana e dos processos 
locais de decisão as Partes da CDB 
adotaram um Plano de Ação para a 
Biodiversidade relativo aos Governos 

Subnacionais, Cidades e outras 
Autoridades Locais (CBD – Decisão X/22, 
2010). Este plano encoraja as cidades a 
adotar o Índice de Singapura de 
Biodiversidade nas Cidades (City 
Biodiversity Index, CBI) como forma de 
aferir sob o estado da biodiversidade e 

progressos na dua gestão. 
  
A metodologia do CBI foi formulada pelo 
Conselho Nacional de Parques de 
Singapura (NParks), em cooperação com 
cientistas e técnicos de outras 

universidades. O CBI reúne indicadores 
em três categorias: biodiversidade na 
cidade, serviços ecossistêmicos e 
governância. Os indicadores podem ser 
adequados à realidade em questão, para 
que quando aplicados possam responder 
às principais incógnitas sobre a condição 

da biodiversidade. 
  

O City Biodiversity Index foi testado 
primeiramente por Curitiba, Bruxelas, 
Edmonton, Tallinn, Montpellier, Frankfurt, 
Bandung, Nagoya, Waitakere, Singapura, 
Bangkok, Chiang Mai, Krabi, Phunket, 

Londres e Lisboa. 
 
2. Caso de Estudo: Lisboa 
  
Durante o ano de 2010, Ano Internacional 
da Biodiversidade, o município de Lisboa 

resolveu lançar o desafio de aumentar em 
20% a biodiversidade na cidade até o ano 
de 2020. A autarquia também decidiu 
ratificar a Agenda 21 objetivando o 

desenvolvimento local sustentável. O 
nosso estudo adaptou e aplicou o CBI à 
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cidade de Lisboa com o objetivo de aferir 

a condição atual da biodiversidade na 
cidade e monitorizar progressos até 2020. 
Este estudo foi desenvolvido no contexto 
de um Grupo de Missão, com 

representantes e especialistas de 
diferentes entidades: a Câmara Municipal 
de Lisboa (CML), a Agência Municipal para 
a Energia e o Ambiente (Lisboa E-Nova), o 
Instituto de Conservação da Natureza e da 
Biodiversidade (ICNB) e a Faculdade de 
Ciências da Universidade de Lisboa. 

Durante esse processo, o próprio exercício 
de adaptação e aplicação do CBI obriga os 
diferentes atores a discutir questões 
como: Que biodiversidade deve ser 

fomentada na cidade? Qual o papel da 
biodiversidade na cidade? Quais as 

medidas que podem ser tomadas para 
aumentar a biodiversidade na cidade? 
  
A adaptação do CBI a Lisboa objetivou 
escolher subindicadores capazes de refletir 
os serviços ecossistêmicos e as mudanças 
na biodiversidade de um modo geral, ao 

invés dos altos e baixos de espécies e 
grupos de espécies em particular (Strien, 
Duuren, Foppen and Soldaat, 2009). 
Houve ainda necessidade de desenvolver 
e aplicar subindicadores de biodiversidade 
adequados para monitorar tendências da 
condição dos espaços verdes (Dale and 

Beyeler, 2001), uma vez que a cidade é 
bastante compacta e já não tem espaços 
completamente naturais. 
  
Lisboa é a capital de Portugal e 
desenvolveu-se ao lado do braço de mar 

Atlântico nomeado Estuário do Tejo. O 

Concelho tem 84km² de área e se 

encontra sob influência tanto da Eurásia 
como da África. Em razão da sua 
localização e proximidade de áreas com 
grande biodiversidade, como a Reserva 

Natural do Estuário do Tejo, abriga uma 
biodiversidade notável no contexto 
europeu. 
  
A população de Lisboa corresponde a 554 
227 habitantes (INE, 2011). Atualmente 
na Cidade é possível observar inúmeras 

espécies nativas e exóticas distribuídas de 
acordo com sua tolerância, capacidade de 
adaptação e disponibilidade de água entre 
parques, matos, matas, prados, quintas, 

jardins botânicos, olivais, hortas e 
pomares. As aves são um dos grupos mais 

conspícuos presentes nas cidades, pois 
muitas espécies possuem alta tolerância à 
ambientes urbanos. 
 
3. Metodologia 
  
A adaptação do CBI de Singapura 

respeitou a divisão do Índice nos seus três 
macro indicadores – Biodiversidade na 
Cidade, Serviços Ecossistêmicos e de 
Governança e Desempenho. Alguns dos 23 
indicadores do CBI foram modificados e 
por vezes decompostos em vários 
subindicadores (Tabela I, II e III). O 

cálculo dos valores desses indicadores 
utilizou uma metodologia diferenciada, 
variando desde entrevistas, questionários, 
pesquisas até elaboração cartográfica 
através de um Sistema de Informação 
Geográfica

 
 

Tabela I. Quadro comparativo do Macroindicador de “Biodiversidade na Cidade” entre a 
Proposta de Singapura e a para Lisboa 

  
Biodiversidade na Cidade 

Indicadores 
Índice de Biodiversidade na Cidade 

proposta de Singapura 

Índice de Biodiversidade na Cidade 

proposta para Lisboa 

1 
Proporção de áreas naturais na cidade Proporção de áreas naturais, 

seminaturais e naturalizadas na cidade 

2 

Medidas de Conectividade e corredores 
ecológicos contentores da fragmentação 

Proporção de áreas conectadas e 
estimativa dos corredores verdes mínimo 
e máximo 

3 
Biodiversidade nativa em áreas 
construídas na cidade (espécies de aves) 

Biodiversidade nativa em áreas 
construídas na cidade (espécies de aves) 

4 – 8 Número de espécies nativas Número de espécies nativas e protegidas 

9 Proporção de áreas naturais Protegidas Proporção de áreas protegidas 

10 Proporção de espécies exóticas invasoras Proporção de espécies exóticas invasoras 
 

 
O indicador 1 do CBI, através do qual se 
procura aferir a dimensão das áreas 

naturais na cidade teve o objetivo 

alargado para incluir também a presença 
de áreas seminaturais e naturalizadas. 

Consideraram-se áreas naturais as áreas 
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cujo aspecto de conservação da paisagem 

e ecossistema se encontram mais próximo 
do que seriam originalmente. 
Identificaram-se duas categorias de áreas 
naturalizadas: áreas naturalizadas por 

abandono (e.g. prados ruderais) ou por 
gestão (e.g. algumas áreas do Parque 
Florestal de Monsanto). As áreas 
seminaturais englobaram os parques 
periurbanos, espaços verdes ribeirinhos, 
agricultura e hortas, árvores em 
alinhamento e os espaços verdes, hortas 

abandonadas, logradouros, e outras áreas 
permeáveis. 
  
O indicador 2 estima o grau de 

conectividade das áreas verdes da cidade. 
O cálculo foi feito considerando todos os 

fragmentos verdes acima de 100m². Em 
seguida foram projetados os buffers da 
área de influência desses fragmentos 
utilizando dois níveis de conectividade: 
conectividade mínima com 10m para 
vegetação e 5m para árvores em 
alinhamento; e conectividade máxima 

com 20m para vegetação e 5m para 
árvores em alinhamento. Assim todos os 
fragmentos separados por distâncias 
inferiores aos buffers foram considerados 
conectados. A dimensão dos fragmentos a 
serem contabilizados foi a sugerida pelo 
guideline do CBI i. A área de influência 

para a vegetação foi uma adaptação da 
metodologia utilizada para indicar carência 
de áreas verdes em Lisboa (DMPU, 2009). 

  

O indicador 3 corresponde à diversidade 
de aves nativas em áreas edificadas. 
Listou-se a ocorrência apenas para aves 
residentes, invernantes, estivais e 

introduzidas. 
  
Para calcular os indicadores 4 a 8, o 
número de espécies nativas na cidade, 
optou-se por escolher grupos taxonômicos 
com grande visibilidade cultural e 
importância para os serviços 

ecossistémicos, e que tivessem dados 
disponíveis. Incluíram-se as plantas 
vasculares, líquens, fungos, borboletas, 
aves, mamíferos, répteis e anfíbios, e 

ainda peixes e macroinvertebrados 
registrados no Estuário do Tejo. 

  
O indicador 9 corresponde no CBI à 
proporção de áreas naturais protegidas na 
cidade, tendo sido alargado para incluir a 
proporção de áreas com algum estatuto 
de proteção dentro do perímetro do 
Concelho. 

  
O indicador 10 é relativo à proporção de 
espécies exóticas invasoras. Decidiu-se 
examinar e cartografar unicamente os 
registos referentes às espécies exóticas 
invasivas de plantas vasculares. 
  

O segundo macro indicador refere-se aos 
serviços ecossistêmicos. 

 
Tabela II. Quadro comparativo do Macro indicador de “Serviços Ecossistêmicos” entre a Proposta de 

Singapura e a para Lisboa 
 

Serviços Ecossistémicos 

Indicadores 
Índice de Biodiversidade na Cidade 

proposta de Singapura 

Índice de Biodiversidade na Cidade 

proposta para Lisboa 

11 
Regulação da quantidade de água Regulação da quantidade e a qualidade 

da água do Estuário do Tejo 

12 

Regulação climática: armazenamento de 
carbono e efeito de arrefecimento 
através da vegetação 

Regulação climática: estimativa do 
armazenamento de carbono, qualidade 
do ar e identificação das zonas 
arborizadas na cidade 

13- 14 

Serviços educacionais e recreativos: 
proporção entre as áreas naturais e 
protegidas e o número de habitantes, 
número de visitas anuais educativo 
ambientais em áreas naturais e 
protegidas por estudantes até os 16 
anos 

Serviços educacionais e recreativos: 
proporção entre as áreas naturais, 
seminaturais, naturalizadas e 
protegidas e o número de habitantes, 
calcular a proximidade das áreas 
verdes da população, número de visitas 
anuais educativo ambientais em áreas 
naturais, seminaturais, naturalizadas e 
protegidas por estudantes até os 16 
anos 

 

 
A regulação da quantidade de água, 
indicador 11, foi aferida pela proporção de 

áreas permeáveis. As áreas permeáveis 

são essenciais para a infiltração das águas 
pluviais, minimizando os picos de 

escoamento superficial em situações de 
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precipitação intensa. Incluiu-se também 

examinar a qualidade da água no Estuário 
do Tejo. 
  
O indicador 12 é relativo a regulação 

climática por meio de uma estimativa do 
armazenamento de carbono realizado pela 
vegetação local. Acrescentou-se os 
subindicadores referentes a identificação 
das áreas arborizadas e a verificação da 
qualidade do ar local. 
  

Para os indicadores 13 e 14, 
correspondendo aos serviços culturais e 
de recreio dos ecossistemas, foi calculado 
um conjunto de subindicadores, I 

proporção entre o tamanho da população 

e a quantidade de áreas verdes; II 
distribuição e proximidade das áreas 
verdes em relação às áreas 
demograficamente populosas, III 

frequência de uso das áreas verdes por 
visitantes com objetivo de promover a 
educação ambiental informal. 
  
Por fim o terceiro macro indicador refere-
se aos aspectos de Governança e 
Desempenho com relação à 

biodiversidade. Este conjunto de 
indicadores tem como finalidade aferir a 
gestão pública e privada sob a 
biodiversidade local. 

 
Tabela III. Quadro comparativo do Macro indicador de “Governança e Gestão” entre a Proposta de 

Singapura e a para Lisboa 
 

Governança e Gestão 

Indicadores 
Índice de Biodiversidade na Cidade 

proposta de Singapura 

Índice de Biodiversidade na Cidade 
proposta para Lisboa 

15 
Orçamento destinado para a 
biodiversidade 

Orçamento destinado para a 
biodiversidade 

16 
Número de projetos de biodiversidade 
implementados anualmente pela cidade 

Número de projetos de biodiversidade 
implementados anualmente pela cidade 

17 

Leis, regulamentos e políticas públicas – 
existência de um Plano de ação e 
estratégia local para a biodiversidade 
(LBSAP) 

Leis, regulamentos e políticas públicas 
– existência de um Plano de ação e 
estratégia local para a biodiversidade 
(LBSAP), e leis/políticas direcionadas 
para a biodiversidade 

18 – 19 Capacidade institucional Capacidade Institucional 

20 – 21 Participações e parcerias Participações e parcerias formalizadas 

22 - 23 

Educação e Conscientização – verificar a 
inclusão da biodiversidade na educação 
formal e numero de ações e eventos 
promovidos anualmente pela cidade 

Educação e Conscientização – verificar 
a inclusão da biodiversidade na 
educação formal e numero de ações e 
eventos promovidos anualmente pela 
cidade 

  

 
O Macro indicador de “Governança e 
Gestão” inclui o orçamento do governo 
municipal para a biodiversidade, indicador 

15; a capacidade institucional (pública e 

privada), indicadores 18 e 19, levantadas 
a partir da lista de Instituições da 
Associação Portuguesa de Empresas de 
Tecnologia Ambientais (APEMETA) e em 
entrevista com a Câmara Municipal de 

Lisboa. Os aspectos de Educação e 
Sensibilização, indicadores 22 e 23 
seguiram o manual do CBI1, tendo o 
procedimento para a recolha de dados 
consistido em pesquisas na internet e em 
documentos escritos bem como 
entrevistas. 

  
O indicador 16 corresponde ao número de 
projetos de biodiversidade implementados 
na cidade anualmente, tendo sido 

interpretado restritivamente para listar os 

projetos efetivamente relacionados com a 
biodiversidade nativa na cidade ou a 
educação ambiental para a biodiversidade. 

  

O indicador 17 corresponde às normas, 
regulamentos e políticas públicas para a 
biodiversidade. 
  
O indicador 20 diz respeito ao nível de 

participação pública em processos de 
decisão sobre biodiversidade. O indicador 
21 mede o número de parcerias, entre 
entidades públicas e entidades privadas 
relativas à biodiversidade. As entidades 
foram levantadas no contexto dos 
indicadores 18 e 19. Foi depois feita uma 

pesquisa via correio eletrônico para cada 
uma das entidades. As mensagens 
enviadas explicavam o teor da pesquisa, e 
questionavam quanto à existência de 

parcerias com outras instituições em prol 
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da biodiversidade e sobre o nível de 

participação pública nos processos de 
decisão relativos à biodiversidade. 
  
Os indicadores 22 e 23 medem a inclusão 

da biodiversidade no ensino formal e o 
número de ações e eventos sobre 
biodiversidade realizados anualmente pela 
autarquia. Estes indicadores foram 
calculados com base em entrevistas 
respectivamente com a Direção Geral de 
Inovação e de Desenvolvimento Curricular 

e a Câmara Municipal de Lisboa. 
 

4. Resultados 

  
O Concelho é constituído por 42% de 
áreas naturais, naturalizadas e 
seminaturais (Fig. I). As áreas foram 

definidas de acordo com o nível de 
conservação e de influência antrópica 
(Tabela IV). A média de conectividade 
entre essas áreas é de 94%, sendo a 
conectividade mínima de 3079ha e 
acrescida da área de influência igual a 
3806ha, enquanto a conectividade 

máxima de 3374,3ha e acrescida da área 
de influência igual a 5505ha (Fig. II). 

 

 
 

Figura I. Classificação das áreas urbanas de Lisboa 

 

 
  

Figura II. Área de conectividade mínima 
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Tabela IV. Classificação dos Ecossistemas dentro das categorias quanto a ser natural. 
  
CLASSES Áreas incluídas na classificação 

Área 
(ha) 

Natural Locaçal e sapal 33,19 

Naturalizadas 

Por Abandono 

Espaços Verdes ribeirinhos 0,2501 

Prados ruderais e áreas seminaturais 932,034 

Por Gestão Prados ruderais e áreas seminaturais 920,82 

Seminaturais 

Prados ruderais e áreas seminaturais 

1512,5 

Prados naturais 

Parque Periurbano 

Espaços Verdes ribeirinhos 

Agricultura e Hortas 

Arvores em Alinhamento 

Espaços Verdes (espaços verdes potenciais, de 
proteção as vias, de vizinhança, locais, parques 
periurbanos, agricultura, povoamentos e eucaliptais 
(mistos, esparsos), hortas abandonadas, logradouros, 
áreas impermeabilizadas) 

 
 
As aves presentes em áreas antropizadas 
correspondem a 32 espécies. A verificação 
incluiu áreas seminaturais, de 

alinhamento arbóreo, prados ruderais e do 
aeroporto. 

O número de espécies nativas, protegidas 
e as exóticas invasoras para os grupos 
analisados está descrito na Tabela V. 

 
Tabela V. Quadro comparativo entre o número de espécies exóticas invasoras, nativas e 

protegidas presentes no Concelho de Lisboa 

  
Espécies Exóticas Invasoras Nativas Protegidas 

Plantas Vasculares 32 232 8 

Aves 4 128 33 

Borboletas - 46 - 

Mamíferos 0 19 8 

Anfíbios 0 12 2 

Répteis 1 16 2 

Líquens - 30 - 

Fungos - 233 - 

Peixes 4 45 20 

Macroinvertebrados - 257 taxa - 

  

 
As zonas com estatuto de proteção 
consistem em 12% da cidade, embora 
existam processos de avaliação para 

nomear outras áreas como protegidas. 
Estas áreas têm diferentes estatutos de 
proteção incluindo Fitomonumentos, 

Geomonumentos e Perímetros Florestais. 

  
O Concelho é constituído de 38% de áreas 
permeáveis. A qualidade da água da Bacia 

Hidrográfica do Estuário do Tejo é 
atualmente considerada como razoável 
(SNIRH, 2011). 
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A qualidade do ar no concelho encontra-se 

abaixo dos limites previstos por lei para o 
dióxido de enxofre, dióxido de azoto e 
para as PM10 (Planos e Programas para a 
melhoria da qualidade do ar na região de 

Lisboa e Vale do Tejo, 2009). A presença 
dos dióxidos de enxofre e azoto são 
decorrentes principalmente da queima de 
combustíveis fósseis das atividades 
automobilísticas e industriais, e, as PDM 
10 são advindas principalmente das 
correntes de ar do Norte da África. 

Verificou-se que 18% do concelho 
encontram-se ao abrigo de copado de 
alinhamento. A estimativa de 
armazenamento de carbono pela 

vegetação é de 5900t CO²/ano, sendo o 
resultado reflexo principalmente da 

presença do Parque Florestal de 
Monsanto. 
  
Existem 64m² de áreas verdes por 
habitante em Lisboa, embora essas 
estejam distribuídas assimetricamente 
pelo território, o que significa que apenas 

32% da população não sofre com carência 
de áreas verdes. Para o resultado da 
contabilização do uso das áreas verdes 
para recreação e educação ambiental 
informal não foi possível obter valores 
fiáveis porque a maioria das áreas verdes 
são espaços públicos e não fazem esse 

tipo de controle. 
  
Em 2010 o orçamento público para 
administração de temas relacionados com 
a biodiversidade foi de aproximadamente 
49M€. O orçamento incluiu oito programas 

e projetos de conservação da 
biodiversidade urbana (valorização de 
espécies autóctones, recuperação de 
espécies selvagens, requalificação das 
áreas verdes, uso sustentável da água, 
hortas urbanas, corredores para 
transportes suaves associados a espaços 

verdes, educação e sensibilização 
ambiental, monitorização da ictiofauna). 

Foram contabilizadas sete regulamentos 
públicos sobre a biodiversidade (Proteção 
à Biodiversidade Local e de Áreas 
Importantes para os Serviços 
Ecossistêmicos, Prevenção do Ruído para 

a tranquilidade da População Humana e da 
Biodiversidade, Qualidade do Ar, Proteção 
da Paisagem, Estratégia para a 
Biodiversidade de Lisboa, e, Estratégia 
Energética Ambiental para Lisboa). 
  

Existem quatro Instituições 
governamentais, e, segundo a Associação 
Portuguesa de Empresas de Tecnologia 
Ambientais (APEMETA), 65 Instituições 

particulares que trabalham na área da 
biodiversidade. Dessas apenas 48% têm 

parcerias e participações, embora 45% 

das instituições não tenham respondido à 
pesquisa. A participação do cidadão na 
tomada de decisão do poder local e 
regional é garantida por lei. 

  
Por fim verificou-se que a biodiversidade 
se encontra incluída no ensino básico, 
primeiro e segundo ciclo, seja como tema 
transversal inerente à formação para a 
cidadania e desenvolvimento sustentável, 
ou como tema de projetos desenvolvidos 

anualmente. 
  
O número de ações e eventos anuais 
realizados pela autarquia para a 

biodiversidade em 2010 foi de 881, 
resultando em uma média de investimento 

de 2,4 eventos por dia. 
 
5. Discussão 
  
Lisboa como uma das cidades antigas do 
continente Europeu teve o 
desenvolvimento da urbanização de 

maneira espontânea e não planeada 
(Schürmann,1999), o que tornou a cidade 
única em paisagem, mas por outro lado 
acentuou a problemática para a sua 
gestão. O concelho possui lacunas na 
distribuição das áreas verdes pelo seu 
território. Existe a perspectiva do aumento 

de conectividade entre essas zonas verdes 
através do desenvolvimento de vários 
corredores verdes e da ligação de áreas 
atualmente isoladas (PDM, 2010). São 
também importantes projetos que 
preveem o plantio de espécies nativas e a 

requalificação de áreas verdes, o controle 
de exóticas, a criação de novas áreas 
verdes. 
  
A introdução de espécies exóticas em 
Lisboa, muitas originárias de colónias do 
Império Português, faz parte da tradição 

cultural da cidade. No entanto, é hoje 
claro que mesmo num contexto cultural e 

construído como é uma cidade, a ênfase 
deve ser dada às espécies nativas que 
permitem uma maior conectividade com o 
contexto ecológico envolvente. Para mais, 
hoje há uma grande preocupação com as 

espécies exóticas que se tornam invasoras 
e uma futura reaplicação do CBI poderá 
aferir progressos feitos nessa matéria em 
Lisboa. Da mesma forma, a localização 
geográfica de Lisboa permite antever que 
a biodiversidade local aumentará 

naturalmente desde que as zonas verdes 
sejam reestruturadas em número e 
tamanho, bem como em complexidade 
ecológica, particularmente através do uso 

de espécies nativas nos projetos 
paisagísticos dos espaços verdes. 
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A relação entre a estrutura e composição 

dos ecossistemas e os serviços que eles 
prestam, particularmente os serviços de 
regulação e culturais, é uma área de 
investigação ativa. Os indicadores 

apresentados aqui são ainda estimativas 
muito cruas desses serviços, e alguns 
estão mais relacionados com a qualidade 
ambiental (e.g. qualidade da água) do que 
com os serviços prestados pela 
biodiversidade da cidade. No futuro a 
utilização de modelos poderá contribuir 

para melhor aferir a importância dos 
serviços dos ecossistemas na cidade, mas 
os dados que recolhemos aqui indicam já 
que essa importância é significativa. 

  
A participação democrática e a inclusão da 

biodiversidade no sistema educativo 
fomentam a cidadania sustentável. A atual 
crise econômica portuguesa propicia um 
momento oportuno para a administração 
pública desenvolver e fortalecer alianças 
com instituições privadas, para o 
financiamento de programas, projetos e 

ações relativos à biodiversidade. A 
otimização do uso dos recursos naturais e 
a educação para a sustentabilidade podem 
colaborar na redução de gastos públicos e 
viabilizar soluções criativas para abordar 
as problemáticas ambientais existentes. A 
administração local poderá ter um papel 

chave nesse processo, como preconizado 
pelo Plano de Ação para Governos Locais 
da CDB (CBD – Decisão X/22, 2010). 
  
A aplicação do CBI a Lisboa permitiu criar 
um primeiro retrato da biodiversidade na 

cidade, fomentando a recolha e análise de 
dados relevantes. 
  
Devido às adaptações realizadas para 
melhor enquadramento local do CBI os 
resultados não são diretamente 
comparáveis aos de outras cidades. No 

entanto é possível comparar progressos 
ao longo dos próximos anos entre cidades 

que adotaram o CBI, bem como fazer 
comparações qualitativas do ponto de 
partida das diferentes cidades. 
  
  

7. Referências 
  
Butchart, S.H.M., Walpole, M., Collen, B., 
van Strien, A., Scharlemann, J.P.W., 
Almond, R.E.A. Baillie, J.E.M., Bomhard, 
B., Brown, C., Bruno, J.,  Carpenter, K.E., 

Carr, G. M., Chanson, J., Chenery, A.M., 
Csirke, J., Davidson, N.C., Dentener, F., 
Foster, M., Galli, A., Galloway, J.N., 
Genovesi, P., Gregory, R.D., Hockings, M., 

Kapos, V., Lamarque, J.-F., Leverington, 
F., Loh, J., McGeoch, M.A., McRae, L., 

Minasyan, A., Hernández Morcillo, M., 

Oldfield, T.E.E., Pauly, D., Quader, S., 
Revenga, C., Sauer, J.R., Skolnik, B., 
Spear, D., Stanwell-Smith, D., Stuart, 
S.N., Symes, A., Tierney, M., Tyrrell, T.D., 

Vié, J.-C., Watson, R. 2010. Global 
Biodiversity: Indicators of Recent 
Declines. Science 328: 1164-1168. 
  
Convention on Biological Diversity, 1992. 
UN Conference on Environment and 
Development, Article 2, Rio de Janeiro. 

  
Convention on Biological Diversity, 2010. 
Decision X/2 -The Strategic Plan for 
Biodiversity 2011-2020 and the Aichi 

Targets. Nagoya, Japan. 
  

Convention on Biological Diversity, 2010. 
Decision X/22 –Plan of Action on 
Subnational Governments, Cities, and 
Other Local Authorities for Biodiversity. 
Nagoya, Japan. 
  
Dale, V.H., Beyeler, S.C. 2001. Challenges 

in the development and use of ecological 
indicators. Ecological Indicators, 1:3 – 10. 
  
DMPU. 2009. REOT- Relatório do Estado 
do Ordenamento do Território. Disponível 
em: http://pdm.cm-
lisboa.pt/RevPDM_Documentos/Elementos

_acompanhamento/01_REOT/01_REOT.pd
f [Acesso em Maio 23, 2011]. 
  
Instituto Nacional de Estatística, 2011. 
Resultados Preliminares Censo 2011. 
  

Mace, G., Delbaere, B., Hanski, I., 
Harrison, J., Novo, F.G., Pereira, H.M., 
Watt, A. & Weiner, J. 2005 A user’s guide 
to biodiversity indicators. European 
Academy of Sciences Advisory Council. 
  
Magurran, A.E. 2004 Measuring Biological 

Diversity. Blackwell Publishing, Malden, 
MA. 

  
Pereira, H.M., Domingos, T., Vicente, L., 
Proença, V. (Eds.). 2009 Ecossistemas e 
Bem-Estar Humano: Avaliação para 
Portugal do Millennium Ecosystem 

Assessment. Escolar Editora, Lisboa, 
Portugal. 
  
Pereira, H.M., Navarro, L.M. & Martins, 
I.S. 2012 Global Biodiversity Change: The 
Bad, the Good, and the Unknown. Annual 

Review of Environment and Resources, 
37. 
  
Plano Director Municipal de Lisboa, 

2011. Proposta de revisão do Plano 
Director Municipal. 

http://pdm.cm-lisboa.pt/RevPDM_Documentos/Elementos_acompanhamento/01_REOT/01_REOT.pdf
http://pdm.cm-lisboa.pt/RevPDM_Documentos/Elementos_acompanhamento/01_REOT/01_REOT.pdf
http://pdm.cm-lisboa.pt/RevPDM_Documentos/Elementos_acompanhamento/01_REOT/01_REOT.pdf
http://pdm.cm-lisboa.pt/RevPDM_Documentos/Elementos_acompanhamento/01_REOT/01_REOT.pdf


 Ecologi@ 6: 63-72 (2012) Casos de Estudo 

 

ISSN: 1647-2829            72 

 

  

Planos e Programas para a melhoria da 
qualidade do ar na região de Lisboa e Vale 
do Tejo, 2009. Anexo II Diagnostico da 
qualidade do ar. 

  
Schürmann, B. 1999, Urbanização colonial 
na América Latina: cidade planejada 
versus desleixo e caos. Textos de História. 
Revista do Programa de Pós Graduação 
em História da Universidade de Brasília, 
Brazil. vol 7, no œ.  149 – 178 

  
Sistema Nacional de Informação de 
Recursos Hídricos, 2011. Boletim da 
qualidade da Água Superficial da Bacia 

Hidrográfica do Tejo. (Disponível 
em http://snirh.pt/index.php?idMain=1&id

Item=1.5&idISubtem=ANUARIO_BACIA&b
acCOD=17) 
Strien, A.J.v., Duuren, L.v., Foppen, 
R.P.B., Soldaat, L.L. 2009. A typology of 
indicators of biodiversity change as a tool 

to make better indicators. Ecological 

Indicators 9, 1041 -1048. 
  
UNFPA. 2007. État de la Population 

Mondiale: Libérer le Potentiel de la 

Croissance Urbaine. New York. Disponível 

em <www.unfpa.org>, Página da web do 

Programa das Nações Unida 

 

 

 

 

 

i Guideline do Índice de Biodiversidade Urbana 
(CBI) http://www.cbd.int/authorities/doc/User's
%20Manual-for-the-City-Biodiversity-
Index27Sept2010.pdf 

 

 
 

 

http://snirh.pt/index.php?idMain=1&idItem=1.5&idISubtem=ANUARIO_BACIA&bacCOD=17
http://snirh.pt/index.php?idMain=1&idItem=1.5&idISubtem=ANUARIO_BACIA&bacCOD=17
http://snirh.pt/index.php?idMain=1&idItem=1.5&idISubtem=ANUARIO_BACIA&bacCOD=17
http://www.unfpa.org/
http://www.cbd.int/authorities/doc/User's%20Manual-for-the-City-Biodiversity-Index27Sept2010.pdf
http://www.cbd.int/authorities/doc/User's%20Manual-for-the-City-Biodiversity-Index27Sept2010.pdf
http://www.cbd.int/authorities/doc/User's%20Manual-for-the-City-Biodiversity-Index27Sept2010.pdf


 Ecologi@ 6: 73-73 (2012) Teses e Projectos 

 

ISSN: 1647-2829            73 

 

Acesso aos recursos genéticos, partilha dos 

benefícios e biopirataria – Contributo para uma 

política pública participada em Portugal 
 
Tese de Doutoramento 

Peter Pitrez 

 
Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa 
peterpitrez@gmail.com 

 
 
A biopirataria, assim como o mercado de 
armas e de drogas, é considerada como 

um dos setores mais rentáveis do mundo 
no âmbito do mercado ilegal, sendo 
conhecido como o ouro verde da 
sociedade contemporânea (DREYER, 

2003; ARBEX JR, 2005; CORRÊA & HAGE, 
2011). Estima-se que cerca de 25% do 
total dos medicamentos distribuídos pelas 
farmácias comunitárias dos Estados 
Unidos foram extraídos a partir de 
recursos genéticos (RG) da flora mundial 

(FARNSWORTH, 1997; ALBAGLI, 1998; 
ASSAD, 2000). 
  
Foram várias as tentativas de formular 
políticas ambientais para erradicar a 
biopirataria, mas poucos foram os avanços 
registados. A principal tentativa foi a 

adoção, em 1992, da Convenção sobre 
Diversidade Biológica (CDB), que 
apresenta três objetivos, entre eles, o 
acesso aos recursos genéticos e à partilha 
justa e equitativa dos benefícios que 
advêm da sua utilização (ABS). 
  

O ABS tem sido negligenciado nos últimos 
20 anos, resultando num aumento sem 
precedentes da biopirataria, com 
consequências negativas que abrangem 
desde a conservação da biodiversidade até 
ao crescimento económico de um país. Em 

2010, foi adotado o Protocolo de Nagoia 
sobre ABS, visando operacionalizar este 
objetivo da CDB. Para uma implementação 

eficaz e eficiente do Protocolo, é 
necessário que as Partes elaborem 
políticas públicas de ABS. 
  

Neste sentido foi feita uma análise 
histórica das ferramentas e dos processos 
de ABS e uma análise comparativa da 
elaboração de políticas de ABS já 
utilizadas, como suporte para que Portugal 
possa, apoiando-se nestas aprendizagens, 
elaborar a sua própria política pública. Os 

resultados demonstram que Portugal, 
apesar de ter participado ativamente das 

negociações do Protocolo até muito 
recentemente, encontra-se, 

presentemente, num estágio preliminar 
quanto à criação dos elementos de ABS, 
devido às dificuldades na 
operacionalização e participação técnica, e 

à falta de sensibilização dos vários setores 
da sociedade para esta questão. Conclui-
se que apesar de não existir um modelo 
único de políticas públicas de ABS e de 
ainda existirem lacunas por colmatar, 
Portugal poderá beneficiar ao optar por 

elaborar políticas públicas participadas de 
ABS, tirando partido das lições aprendidas 
com outros modelos identificados e 
analizados, que sejam claras, 
transparentes e que assegurem segurança 
jurídica junto dos utilizadores e 
fornecedores de Recursos Genéticos. 

  
  
Orientadora:  Lia Vasconcelos (FCSH-
UNL) 
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Esta dissertação, concluída durante o ano 
de 2006 na Faculdade de Ciências Sociais 
e Humanas da Universidade Nova de 

Lisboa (FCSH/UNL), no âmbito de um 
doutoramento em Sociologia do 
Desenvolvimento e da Mudança Social, 
evidencia o modo como certos riscos 

ambientais se encontram intimamente 
associados aos contextos territoriais. 
Destaca-se a análise sobre a exposição 
humana ao risco de erosão costeira e 
galgamento oceânico, e a descrição das 
práticas de risco em meio florestal na 
relação com os incêndios envolvendo, 

quer num caso quer no outro, a perceção 
social do risco e a auscultação 
de stakeholders, dirigentes políticos e 
responsáveis por ações de proteção e 
socorro em caso de emergência. 
  

Os estudos desenvolvidos equacionam as 
interdependências entre os sistemas 
sociais e os naturais em territórios 
particularmente sensíveis. A nível 
metodológico os estudos envolveram 
estratégias descritivas de zonamento de 
suscetibilidades territoriais aos riscos 

considerados, assim como de auscultação 
de atores e a documentação das suas 
práticas de risco ou de apropriação do 
espaço. Sob a Orientação de Nelson 
Lourenço, um dos primeiros sociólogos 
portugueses a integrar as questões 
ambientais no âmago da análise social, a 

tese discute os modelos de 
desenvolvimento e a sustentabilidade dos 

territórios. 
  
Considera-se que os processos 
adaptativos das comunidades humanas 

aos riscos ambientais e às alterações 
climáticas desafiam os fundamentos éticos 
da equidade social. Na sequência da tese 
o autor apresentou um projeto de 
investigação actualmente em curso sob 
financiamento da Fundação para a Ciência 
e Tecnologia, com data de execução até 

meados do corrente ano de 2013 (projeto 
RENCOASTAL, PTDC/CS/103202/2008), 

envolvendo particularmente 
investigadores ligados às áreas da 
Geografia e da Ecologia Humana, por um 

lado, e da Engenharia e Geologia por 
outro, com respectivas coordenações de 
Iva Pires, pela FCSH/UNL, e Francisco 
Sancho pelo Laboratório Nacional de 

Engenharia Civil. 
  
 
Orientador: Nelson Lourenço (FCSH-UNL) 
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Actualmente assiste-se, a um nível global, 

à glorificação da democracia enquanto 
regime governativo característico de um 

povo avançado, em que as decisões, e 
consequentemente o destino das nações, 
são da responsabilidade de todos e não 
apenas de um grupo selecto de indivíduos. 
No entanto um breve exercício de reflexão, 
incidindo no caso português, permite-nos 
verificar que a realidade difere de forma 

significativa dos ideais inerentes ao 
conceito inicial da democracia, uma vez 
que a participação dos cidadãos se resume 
em grande parte ao exercer do seu direito 
de voto. Tendo em conta o referido 
importa então concluir que o que 
inicialmente parecia um processo ideal em 

que o regime democrático é sinónimo de 

soberania popular i, rapidamente se 
desvanece e acaba por revelar um regime 
democrático de carácter principalmente 
representativo. No entanto, com isto não 
se defende de todo uma participação da 

sociedade em que todos participam em 
tudo, mas também não é de todo ideal o 
nível de participação existente. 
  
Esta tese insere-se nesta problemática, 
nomeadamente sobre o papel da 
participação pública em contextos 

controversos, e vai no sentido de 
contribuir para uma participação pública 
que começa a despertar para modelos 
verdadeiramente participativos, e se vai 

distanciando da mera informação. Neste 
sentido foi então desenvolvida uma 
proposta metodológica para participação 

pública inserida no quadro da consulta 
pública de projectos, relativa à avaliação 
ambiental dos mesmos, tendo em vista 
promover um consenso relativo à melhor 
abordagem a adoptar, principalmente no 
que toca aos aspectos controversos do 

processo decisório em questão. 
  
Após a construção da metodologia 
procurou-se ainda clarificar alguns pontos 

da mesma, transpondo-a para um cenário 

hipotético de aplicação real a um processo 
de decisão ambiental controverso, tendo-

se escolhido para o efeito o caso de estudo 
da co-incineração em Souselas. Através 
desta aplicação ao referido caso de estudo 
foi ainda possível analisar um processo 
paradigmático do contexto ambiental 
português, em que uma população que se 
sentia “contaminada” foi capaz de se fazer 

ouvir e deu um contributo significativo 
para resolução do problema dos resíduos 
perigosos à escala nacional. Este 
contributo materializou-se pela não 
implementação imediata da co-
incineração, levando à discussão da 
mesma enquanto estratégia para este tipo 

de resíduos, podendo-se mesmo 

argumentar que sem a mesma, o principal 
destino hoje em dia para estes resíduos, 
os CIRVER (Centros Integrados de 
Recuperação, Valorização e Eliminação de 
Resíduos), não existiria e 

consequentemente a co-incineração 
tomaria o seu lugar. Este contributo foi 
possível graças à capacidade que alguns 
elementos desta comunidade 
demonstraram em se organizarem em 
torno de uma plataforma única de luta, a 
Comissão de Luta Contra a Co-incineração, 

e através desta e em coordenação com 
outros elementos, como a Universidade de 
Coimbra e órgãos governativos locais, 
terem dado resposta ao Governo que os 

acusava de basearem os seus argumentos 
na superstição e no medo, e que portanto 
careciam de base científica. A dinâmica 

deste processo foi sistematizada sob a 
forma de um diagrama causal (figura 1), 
um dos elementos centrais da proposta 
metodológica desenvolvida, no qual se 
verificaram ciclos em que ocorre 
realimentação de variáveis ou por outras 

palavras feedback. Estes ciclos 
de feedback por sua vez tiveram um papel 
significativo no extremar de posições 
verificado, mas por outro lado foram 
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também em parte responsáveis pelo 

ultrapassar da barreira do 
efeito NIMBY (Not in my 
backyard) irracional manifestado através 

do argumento “Co-incineração aqui não”, 

para um NIMBY mais maduro e racional 
manifestado pelo argumento “Co-
incineração não é solução”. 

  
 

 
 

Figura 1. Diagrama causal do processo decisório da co-incineração em Souselas 
 
 
Palavras-chave: participação pública, 
problemas perversos, dinâmica de 
sistemas, conflito, NIMBY, co-incineração 
 
Orientadores: 
Orientador: Lia Vasconcelos (FCSH-UNL). 
Co-orientador: Nuno Videira (FCSH-UNL) 
 

 
i Artigo 2.º da Constituição da República 
Portuguesa: “A República Portuguesa é um 
Estado de direito democrático, baseado na 
soberania popular (…)”. 

 


