
Comunicações Orais

ID Título Autor

1405 A problemática das ocupações inadequadas associadas à falta de planejamento urbano na cidade de Manaus – AM Márcia Regina Albuquerque Alves

1541 Crise, vulnerabilidade e resiliência em Portugal Carlos de Almeida Gonçalves 

1551
Modernização, território e riscos sociais: Análise da Cadeia produtiva, das condições de trabalho e das formas de luta dos
trabalhadores da Pesca Artesanal no Rio de Janeiro, Salvador e Santos (Brasil)

Catia Antonia da Silva

1609
Modelação hidráulica e aplicação de uma matriz de intensidade-probabilidade para a definição da perigosidade a cheias:
o caso de estudo do rio Uíma (Santa Maria da Feira, Portugal)

Inês Marafuz

1614
Análise espaço-temporal do índice de vegetação aplicado em imagens modis (2001-2012) como indicador de
desertificação no polo regional de Jeremoabo (Bahia-Brasil)

Israel Oliveira Junior 

1627
As inundações fluviais no Brasil: importância do desenvolvimento de unidades dinâmicas de avaliação de riscos (UDAR)
para a sua gestão.

António Sousa Pedrosa

1721 O processo de modernização como produção de ruínas Daniel Manzione Giavarotti
1785 Vulnerabilidade Ambiental na Sub-Bacia do Rio Gaviãozinho - Bahia, Brasil Rafael Carvalho Santos 

1847
Inundações urbanas, cheias rápidas e galgamentos costeiros na cidade de Santa Cruz, Ilha da Madeira: áreas afetadas e
frequência

Ana Isabel Peixoto

1903 Vulnerabilidade e riscos no ambiente urbano da bacia hidrográfica do Rio Cocó - Fortelza, estado do Ceará - Brasil Jader de Oliveira Santos 

1943 Observando a los “stakeholders” olvidados: La aportación de las mujeres para la gestión de los desastres ambientales Amanda Braga de Melo Fadigas 

2047 Avaliação da perigosidade a cheias progressivas no vale do rio Leça, sector de Leça do Balio, Matosinhos Pedro Gonçalves

2121
Desastres naturais e gestão de risco no Brasil: contribuições ao ordenamento do território no século XXI

Aline Pascoalino

2209 A Gestão do Território e a Gestão dos Riscos Naturais: Para uma gestão das áreas inundáveis Virgínia Teles

Eixo Temático: Riscos: Processos, Vulnerabilidades e Gestão de Crises



Posters

1344 Riscos inerentes aos Resíduos Associados ao Ciclo Urbano da Água (Águas Residuais, Lamas, Composto) Carla Caroça 
1406 Impactos ambientais e áreas de risco na comunidade Parque Mauá, zona sul de Manaus - AM Márcia Regina Albuquerque Alves
1832 Vulnerabilidad frente al riesgo de sequía en el estuario del Guadalquivir Jesús Vargas Molina 
1835 La inadecuada información sobre sequía en los medios de comunicación Pilar Paneque Salgado

2048
Modelação e Validação em Sistemas de informação Geográfica da suscetibilidade à rotura e propagação de
desabamentos no concelho de Castelo de Paiva

Carlos Manuel Gonçalves

2054
Percepção ambiental de moradores de área de risco a desastres naturais sobre as causas de inundações, em
Guarapuava, Paraná, Sul do Brasil: em busca da cidade resiliente

Leandro Redin Vestena

2056
Evaluación mediante análisis multi-criterio de la vulnerabilidad a la erosión del suelo en la cuenca del río Za (Noreste de
Marruecos)

Jose Eduardo Rodríguez Juan

2066
Identificação da fragilidade potencial das encostas a deslizamentos: subsídios ao plano de expansão urbana da cidade de
guarapuava, Região Sul do Brasil

Leando Redin Vestena

2107 Expansão urbana e riscos ambientais nos Bairros Jangurussu e Cajazeiras: cidade de Fortaleza, Brasil Jader de Oliveira Santos
2210 Aumento da vulnerabilidade decorrente do processo de urbanização no concelho de Santo Tirso Ruben Torres


