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Os riscos hidrológicos e, em certos casos, os riscos meteorológicos
estão associados à presença de água, em qualquer um dos seus
estados: sólido, líquido ou gasoso e, quando tal acontece, podem ser
tratados em conjunto, como é o caso nesta obra.
Deste modo, o livro “riscos hidrometeorológicos” remete-nos
para uma abrangência global dos riscos ligados à água, quer
para aqueles que se associam a certos eventos meteorológicos,
capazes de produzir precipitações intensas, envolvendo grandes
quantidades de chuva, ou seja, de água proveniente da atmosfera,
caída num curto espaço de tempo e concentrada numa dada
região geográfica, a episódios hidrológicos fluviais ou oceânicos,
capazes de transportar enormes volumes de água sobre a superfície
terrestre, tanto de água que, através de caudais volumosos, se
escoa pelos rios e que, frequentemente, provoca inundações, que
são das catástrofes naturais mais mortíferas que têm atingido a
humanidade, quer de vagas, associadas a marés de tempestade, que
varrem áreas costeiras, provocando igualmente elevado número de
vítimas mortais e de desalojados.
Por conseguinte, este volume, ao caraterizar algumas das
manifestações de riscos hidrometeorológicos, ajudará não só à
melhor compreensão dos respetivos fenómenos, mas também
poderá ser inspirador para o desenvolvimento de novos estudos
relacionados com esta temática.
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P re f á cio
Os riscos hidrometeorológicos associam certos eventos meteorológicos, capazes
de produzir precipitações intensas, ou seja, grande quantidade de chuva, de água proveniente da atmosfera, caída num curto espaço de tempo e concentrada numa dada
região geográfica, a episódios hidrológicos fluviais ou oceânicos, capazes de transportar enormes volumes de água sobre a superfície terrestre, tanto de água que, através
de caudais volumosos, se escoa pelos rios e que, frequentemente, provoca inundações,
que são das catástrofes naturais mais mortíferas que têm atingido a humanidade, ou,
então, de vagas, associadas a marés de tempestade, que varrem áreas costeiras, provocando igualmente elevado número de vítimas mortais e de desalojados.
Será suficiente recordar um pouco da história do rio Amarelo, também conhecido como Huang Ho, que é o segundo rio mais comprido da China, com cerca de
5 500 km de comprimento e cuja bacia hidrográfica apresenta uma área próxima de
752 000 km², para encontrar referência a nove grandes inundações históricas, como
refere T. R. Tregear na sua obra A Geography of China.
Com tem sido referido, a inundação provocada por este rio, em 1931, é considerada a catástrofe natural mais mortífera da história. O número de vítimas mortais
foi estimado entre um e quatro milhões de mortos, decorrentes dos afogamentos
provocados pela inundação propriamente dita, bem como das doenças e da fome
subsequentes. Nesse ano a situação foi ainda mais grave do que é habitual na China,
uma vez que todos os seus grandes rios, tais como o Iansequião, também conhecido
por Rio Azul e Yangtzé, que é o maior rio não só da China, mas também da Ásia,
ou o rio das Pérolas, também chamado Zhu Jiang, o terceiro maior rio da China,
em cujo delta se localiza a cidade de Macau, e outros rios sujeitos a inundações frequentes, como é o caso do rio Huai, por exemplo, causaram graves inundações nesse
ano. Calcula-se que, entre julho e novembro desse ano, ficaram completamente
inundados cerca de 88 mil quilómetros quadrados e parcialmente inundados mais
de 20 mil quilómetros quadrados, o que mostra bem a extensão que estas inundações alcançaram.
Anteriormente há registo de outras inundações importantes, de que referimos
apenas a de setembro de 1887, por ser considerada a segunda catástrofe natural com
7

mais mortos, que se estimam ter matado entre 900 mil e 2 milhões de pessoas, o que
só por si, mesmo sem considerar outros danos, como seja o número de desalojados
ou a fome subsequente, dá bem conta das graves consequências da manifestação do
risco de inundação.
As inundações, por vezes, estão associadas aos ciclones tropicais, conhecidos como
tufões, no oceano Pacífico, e furacões, no oceano Atlântico, pelo que os ciclones são
considerados como outro dos riscos hidrometeorológicos que mais mortes provoca,
sobretudo quando atingem áreas densamente povoadas, nomeadamente da Ásia.
Quando se deslocam sobre os oceanos, podem provocar ondas que chegam a atingir
40 metros de altura, as quais, ao atingirem as áreas costeiras, têm efeitos profundamente devastadores. Por sua vez, os ciclones quando passam a deslocar-se sobre os
continentes, originam grandes inundações que causam elevado número de mortes.
De entre eles, o ciclone tropical mais devastador e que corresponde a uma das
catástrofes naturais mais mortíferas de que há registo, ficou conhecido por ciclone
de Bhola. O ciclone formou-se na região central do Golfo de Bengala, em 8 de novembro, e seguiu para norte, intensificando-se, tendo atingido o Paquistão Oriental
(atual Bangladesh) e o estado de Bengala Ocidental, na Índia, de 12 para 13 de
novembro de 1970. Provocou uma maré de tempestade, que inundou muitas das
ilhas de pouca altitude, próximas da costa e no delta do rio Ganges, fazendo com
que 300 000 a 500 000 pessoas tivessem morrido como consequência da passagem
deste ciclone.
Um outro ciclone, registado em 25 e 26 de novembro de 1839, por isso muito
anterior ao Bhola, e que ficou conhecido como o “Ciclone da Índia”, afetou o estado
de Andhra Pradesh, na Índia. Este ciclone provocou uma onda que deverá ter tido
uma altura aproximada de 40 metros, tendo destruído grande parte da vila portuária de Coringa, onde cerca de 20 mil pessoas terão morrido afogadas no mar, e o
número total das que perderam a vida, na sequência deste ciclone, foi estimado em
300 mil, fazendo dele o segundo mais mortífero de que há registo.
Estes quatro exemplos, e muitos outros poderiam ser dados, são bem elucidativos
das consequências e dos danos que a manifestação dos riscos hidrometeorológicos
pode causar e, por conseguinte, da importância de que se deve revestir o estudo
destes fenómenos.
8

Felizmente, os danos provocados por estas situações que serviram de exemplo
são excepcionais, pelo que os dez casos apresentados nesta obra dizem respeito a
situações bem mais frequentes e, felizmente, com consequências bem menos graves,
mas que, tendo em conta as diferenças resultantes da escala de análise, constituem
bons exemplos de situações análogas às descritas e de outras que envolvem outros
riscos hidrometeorológicos, uma vez que eles não se esgotam nos ciclones, nas inundações e nas marés de tempestade.
Por outro lado, ao contrário do que o título pode sugerir, não se trata de uma
obra que vise caraterizar, de forma sistemática, todos os riscos que podem ser agrupados sob este título, na medida em que apenas pretendeu reunir os trabalhos que,
sobre esta temática, foram apresentados ao IV Congresso Internacional de Riscos.
De todas formas, não temos dúvidas de que este volume ajudará a caraterizar
algumas das manifestações de riscos hidrometeorológicos, pelo que não só ajudará à
melhor compreensão dos respetivos fenómenos, mas também poderá ser inspiradora para o desenvolvimento de novos estudos sobre esta temática, razões pelas quais
não houve qualquer objeção a incluí-la na série sobre “Estudos Cindínicos.
Coimbra, 31 de julho de 2018.

Luciano Lourenço
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De acordo com a terminologia da Estratégia Internacional para a Redução de
Catástrofes, das Nações Unidas (UNISDR), os riscos hidrometeorológicos são de
origem atmosférica, hidrológica ou oceanográfica, os quais podem ocasionar mortes, lesões ou outros tipos de impactes na saúde humana, assim como danos nos
bens e propriedades, perdas de meios de sustento e serviços, transtornos sociais e
económicos e danos ambientais. Apresenta como exemplos os ciclones tropicais
(também conhecidos como tufões e furacões), as cheias e inundações, as secas, as
ondas de calor e as vagas de frio, e as tempestades costeiras. As condições hidrometeorológicas podem, ainda, constituir fatores que favorecem a manifestação de
outros riscos, como movimentos em vertentes, erosão, incêndios florestais, pragas
de gafanhotos, epidemias, transporte e dispersão de substâncias tóxicas e materiais
de erupções vulcânicas.
Segundo dados das Nações Unidas, na década de 2005 a 2014, mais de 85 %
das catástrofes naturais tiveram origem hidrometeorológica, tendo neles perecido
mais de 700 000 pessoas, num total de 1 700 milhões de afectados e com perdas
avaliadas em 1,4 trilhões de dólares. Estas catástrofes, que registaram um acentuado
acréscimo desde o início do milénio, serão agravadas pelas mudanças climáticas
previstas, tornando-as mais frequentes e intensas.
O impacte da manifestação destes processos potencialmente perigosos depende da presença humana e dos seus respetivos bens, assim como da capacidade da
população lidar com estes fenómenos. Com efeito, as catástrofes ocorrem quando
existe vulnerabilidade, que é definida pelas características ou circunstâncias de uma
comunidade, de um sistema ou de bens e que são susceptíveis de sofrer danos.
Ora, a vulnerabilidade, por se tratar de um conceito multidimensional, deriva de
vários fatores: físicos, sociais, económicos e ambientais, dependendo dos níveis de
desenvolvimento e da estabilidade social da comunidade ou da população afetada.

As capacidades de antecipação e de reposta à manifestação do risco também são
determinantes para as respectivas consequências e para o grau de perdas.
Nestas circunstâncias, a avaliação do risco deve integrar não só a análise das
características técnicas dos processos potencialmente perigosos, que abrange a sua
localização, intensidade, frequência e probabilidade, mas também a análise da vulnerabilidade, que inclui as dimensões física, social, económica e ambiental, assim
como o grau de exposição da população e dos seus bens. Tal conhecimento deve ser
aplicado na prevenção e implementação de medidas adequadas, bem como numa
resposta eficaz perante a manifestação do risco.
Neste volume, abordam-se, numa dezena de capítulos, vários riscos hidrometeorológicos de Portugal e do Brasil, focando-se os dois primeiros na zona costeira
de Portugal Continental. Por se tratar de uma área de grande dinâmica, devido à
ação combinada de vários fatores, tais como: ondas, marés, correntes, vento, movimentos sedimentares e eventos meteorológicos excepcionais, incluindo tempestades, com especial destaque para o “ciclone de 15 de fevereiro de 1941”, a par da sua
crescente ocupação antrópica e, ainda, das mudanças climáticas globais, nesses dois
primeiros capítulos analisa-se e classifica-se a vulnerabilidade destes territórios e
propõem-se algumas medidas de intervenção.
O terceiro capítulo, com o título “Alteração hidrotermal e estruturas geológicas
como elementos potencializadores de risco geológico: exemplo do túnel do Joá, Rio de
Janeiro, Brasil”, analisa o contributo de água termal no decréscimo da resistência
local do maciço rochoso e o aumento do risco da queda de blocos. A presença desta
alteração hidrotermal mostrou-se importante na definição de segmentos de maior
risco, em termos da queda de blocos, e na delimitação, no interior do túnel, das
áreas potenciais de risco de acidente.
No quarto capítulo analisam-se as condições de circulação atmosférica de grande escala, tanto à superfície como em altitude, para o mês de Abril de 2006, classificado como extremo em termos de precipitação (com mais de 189,7 % relativamente à normal climatológica), na cidade de Salvador, Brasil. Para o efeito foram
utilizados dados relativos à pressão do nível médio do mar e componentes do vento
a 850 e 200 hPa, para diagnosticar as condições atmosféricas médias e anómalas de
grande escala, considerando a base climatológica de 1979 a 2010.
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“Tipos de riscos e eventos danosos na porção norte do estado de Minas Gerais no ano
de 2015” é o título do quinto capítulo, cujo objetivo principal é identificar os tipos
de ocorrência e as catástrofes que afetaram a população de Minas Gerais, Brasil, nesse
ano. Os resultados mostram que a área Norte de Minas Gerais sofreu danos significantes, tanto em termos económicos como sociais, relacionados com um intenso
período de seca e estiagem, em consequência da anomalia assinalada na precipitação.
No capítulo que se segue, o sexto, a variabilidade nos quantitativos de precipitação continua a ser elemento o climático/meteorológico analisado, desta vez
pela influência que exerce nos diferentes tipos de cobertura ou na distribuição da
vegetação, bem como no início das fases fenológicas e no período de crescimento.
Tendo em consideração a diversidade na distribuição e nos processos de degradação
que a vegetação tem vindo a assinalar nos últimos anos, no estado da Bahia-Brasil,
o presente estudo tem como objetivo encontrar relações sazonais entre a resposta da
vegetação à precipitação utilizando para o efeito, em regiões homogéneas, o NDVI
(Normalized Difference Vegetation Index) e EVI (Enhanced Vegetation Index).
A análise de Componentes Principais e de Clusters foram as metodologias
usadas na “Avaliação da vulnerabilidade à inundação nas zonas críticas de Portugal
continental”, título do sétimo capítulo deste livro. De acordo com os autores, esta
metodologia permite identificar os hot spots, a partir dos quais 22 % das subsecções
fluviais são consideradas com vulnerabilidade elevada a muito elevada e 56 % são
classificadas com reduzida vulnerabilidade. Tendo em consideração a classificação
da vulnerabilidade nas zonas críticas, concluíram que 7 % da área se caracteriza por
uma vulnerabilidade elevada a muito elevada e 63 % da área com vulnerabilidade
reduzida e muito reduzida.
No oitavo capítulo, intitulado “Mapeamento de inundação em ambiente urbano: uma análise baseada em geotecnologias e análise participativa”, são utilizados dados e técnicas de geotecnologia, trabalhos de campo, entrevistas e análises
participativas com a comunidade local, na identificação e delimitação das áreas
de inundação em vários bairros da cidade de Abaetetuba-PA (Mesorregião do
Nordeste Paraense, Brasil).
“Eventos de erosões em Bauru-Brasil, associados aos condicionantes atmosféricos” é o
título do penúltimo capítulo, que tem como área de estudo o município de Bauru,
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localizado na Região Centro-Oeste do estado de São Paulo, Brasil, caracterizado
por uma elevada suscetibilidade a processos erosivos. Com o objectivo de avaliar
os dados relativos a eventos erosivos analisa-se a climatologia local e averigua-se a
influência da variabilidade interanual, relacionada com fenómenos como El Niño
e La Niña, ou com a convergência intertropical (ZCI), entre outros. Constataram
que as fortes chuvas no período de primavera e de verão elevaram o risco de erosão
tornando relevantes as variáveis climáticas que causam chuva nesse período.
O último capítulo, “Análise de susceptibilidade a alagamentos na bacia do lago
Paranoá antes e depois da construção do setor noroeste - distrito federal, por meio de
sistemas de informação geográfica – SIG” tem como objetivo determinar quais as
áreas susceptíveis a alagamentos na Unidade Hidrográfica do Paranoá, nos anos
de 1998 e 2016. Através do uso de ferramentas SIG, depois de definidas as variáveis envolvidas no fenómeno, fez-se a sua integração e análise, que se traduziram
em mapas de susceptibilidade. O resultado obtido foi um aumento de aproximadamente 10 047 km2 de áreas susceptíveis a alagamentos.
Trata-se, sem dúvida, de um livro de elevada utilidade para investigadores, decisores públicos e estudantes, com interesse nesta matéria ou com responsabilidade
na análise e gestão dos riscos.

O C I C LO N E D E 1 9 4 1 E O P E R I G O A S S O C I A D O A
M A R É S D E T E M P E S TA D E
T H E 1 9 4 1 C I C LO N E A N D S TO R M T I D E H A Z A R D

António Amílcar de Moura Alves da Silva
Direção Geral do Território (Portugal)
ORCID: 0000-0003-0673-0293
aalves@dgterritorio.pt

Resumo: O ciclone de 15 de Fevereiro de 1941 constituiu provavelmente
o fenómeno hidro-meteorológico mais perigoso ocorrido em
Portugal Continental durante o Século XX. Neste artigo, é
abordada a componente relacionada com o processo e vulnerabilidade territorial associados à possível formação de marés de
tempestade durante fenómenos similares, e projecta-se o risco
para os dias de hoje, identificando os locais mais vulneráveis
com base em critérios altimétricos e considerando o tipo de
ocupação da faixa litoral.
Palavras‑chave: Ciclone, maré de tempestade, litoral português, risco, prevenção.

Abstract: The cyclone of 15 February 1941 was probably the most dangerous hydro-meteorological phenomenon in Portugal in the
20 th century. In this article, the vulnerability and hazard-related
component associated with the possible formation of storm tides
during similar phenomena is addressed, and the risk is projected
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to the present day by identifying the most vulnerable sites based
on topographic criteria and considering the type of land use in
coastal areas.
Keywords: Cyclone, storm tide, risk, Portuguese littoral, prevention.

Introdução
Para além dos efeitos perniciosos da força directa do vento muito forte sobre
os elementos em terra, o seu efeito sobre o oceano tem um papel decisivo na determinação da importância relativa do perigo sobre os litorais: se as baixas pressões
ciclónicas fazem subir significativamente o nível do mar, criando uma onda de tempestade - storm surge (SS), o vento tem a capacidade de gerar ondulação de grande
magnitude que, associada à sobreelevação e às marés em fase de preia-mar (PM),
amplifica a competência destrutiva das massas de água que são empurradas com
extrema violência sobre esses litorais, principalmente se esse vento for concordante
relativamente à fachada costeira e ao sentido das ondas do mar.
Neste contexto, há condições para a formação de marés de tempestade – (storm
tide), fenómenos responsáveis pelo empolamento anormal do nível do mar nestas situações de ciclone, cujo fluxo de rebentação da ondulação de grande magnitude que
lhe está associado, pode alcançar vários metros de altitude (em terra) e causar ampla
destruição nas áreas mais expostas do litoral, não só pela força da ondulação mas
também pelas inundações que originam1. Nestes episódios, a força da rebentação da
ondulação incidente sobre a costa e a penetração para o interior das águas do mar,
contribuem ainda para ampliar o rol de estragos potenciais, principalmente nas
áreas baixas arenosas, para além de impor uma anormal movimentação sedimentar,
com destaque para grandes episódios erosivos e modificações na configuração da
faixa costeira (nomeadamente nos sistemas de praia ou de barreiras). Localmente,
galgamentos, inundações, movimentos de terreno em arribas e vertentes costeiras,

1

ver exemplo esquemático em http://www.nhc.noaa.gov/surge/#TIDE
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originam diversos tipos de processos danosos decorrentes da ocupação humana em
locais sensíveis do litoral, fenómeno este que se tende a adensar.
Nas áreas estuarinas ou próximas de embocaduras de rios importantes, os caudais fluviais, engrossados pela chuva forte que quase sempre acompanha os ciclones,
convergem com fortes correntes marinhas, e com a maré em fase de enchente, fazem
sobrelevar ainda mais o nível da água, contribuindo decisivamente para afectar até
as zonas ribeirinhas mais resguardadas da fúria do mar.
É em semelhante contexto de catástrofe que se enquadra a situação de 15 de
Fevereiro de 1941: provavelmente a pior catástrofe natural do século XX ocorrida
em Portugal, provocada pela incidência de uma tempestade extra-tropical com origem numa depressão muito cavada, cujo núcleo esteve sobre a costa portuguesa e
cuja magnitude, no seu apogeu, roçou os limiares de furacão de grau 1 com ventos
entre 117 e 180 km.h-1 2(ver p.e. Muir-Wood, 2011,p.7).
Esta tempestade, não terá sido a “tempestade perfeita”, uma vez que nem todos
os principais factores de agravamento coincidiram no espaço e no tempo na sua
máxima intensidade. Neste aspecto, a SS por si só, não constitui um verdadeiro
perigo, uma vez que, sem vento, muito dificilmente o nível do mar subiria mais do
que 1m em Portugal (ver C. Gama, et al., 1994), ao contrário do que sucede nos
litorais tropicais afectados por furacões aonde a SS pode alcançar 8m, por exemplo
durante o furacão Katrina em 2008 (H. Needham, e B. Keim, 2013). Assim, este
fenómeno de sobreelevação do nível do mar de origem meteorológica, deve antes
ver-se na perspectiva do seu funcionamento como factor amplificador da magnitude dos temporais.
Neste contexto, deve então considerar-se como factor de agravamento do
perigo a sua associação a ventos muito fortes, sobretudo se soprarem perpendicularmente à fachada costeira (maré meteorológica) e no mesmo sentido da
ondulação forte, acrescentando-se ainda a possível conjugação do pico da tempestade com a fase da PM (principalmente se for de águas vivas). É a conjugação
destes três factores que dá origem à chamada maré de tempestade. Reúnem-se

2

Escala de Fujita que varia entre o valor mínimo 0 (vento inferior a 117 km.h-1) até ao máximo
de 5 (superior a 419 km.h-1)
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assim os principais ingredientes para um perfeito cenário catastrófico. Este, será
ainda agravado caso a configuração do litoral e a batimetria da margem interna,
favoreça a concentração da ondulação e do vento em direcção à costa, como por
exemplo em sectores côncavos afunilados (T. Spencer, et al., 2014) ampliando
o efeito dos elementos.
Uma nuance a ter em conta na previsão é que, de acordo com H. Needham
e B. Keim (2013), a máxima sobreelevação da SS no litoral pode não corresponder ao nível que a força do ciclone poderá deixar antever, já que os ventos
marítimos ciclogénicos (VMC) que se formam cerca de 18 horas antes do
ciclone atingir a costa, são os que melhor se correlacionam com as alturas da
SS sentida na faixa costeira. Este período corresponderá ao tempo de resposta
necessário do oceano para transferir a energia da atmosfera para a coluna de
água. Por esta razão a SS pode ser superior ou inferior ao esperável, dependendo essa situação do timing, duração e intensidade dos VMC na génese,
explicação e previsão das SS durante as tempestades (H. Needham, e B. Keim,
2013). Apesar deste estudo ter sido feito para a costa sueste americana e com
base em ocorrências de furacões, o princípio será aplicável à costa continental
portuguesa. O local e hora de formação dos VMC parece ser fundamental
para compreender e avaliar a SS associada a um ciclone, uma vez que é possível que atinja a costa com a sua máxima força mas não crie uma sobreelevação
tão grande quanto se pudesse pensar se as forças que a gerarem na origem
forem mais fracas do que quando a tempestade atinge a costa. Ao invés, se um
ciclone quando atinge terra já tiver perdido a sua força inicial, é provável que
a SS que atinja a costa seja muito superior à esperada, caso tenha sido gerada
durante a fase mais intensa do ciclone. Isto é, a previsão da SS não se deve
basear na intensidade do ciclone quando este atinge o litoral, mas com base
na sua intensidade à hora da formação dos VMC.
Em termos de análise do perigo, este raciocínio é muito importante: saber aonde se posicionava o ciclone cerca de 18h antes de atingir a costa e qual era a sua
intensidade. Talvez seja esta a razão pela qual a SS que atingiu a costa portuguesa em
15 de Fevereiro de 1941 não tenha sido tão elevada quanto seria esperar, uma vez
que, se considerarmos o princípio da tarde como o auge da tempestade, verifica-se
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que o cavamento da depressão aumenta entre as 0h e as 12h3 podendo inferir-se
que a SS que se sentiu no auge do ciclone se tenha formado num período em que
a depressão estaria mais fraca do que quando atingiu a costa. Esta situação não está
prevista no guia para a previsão de ondas de tempestade - Guide to Storm Surge
Forecasting (WMO, 2011) - pois a monitorização deve ser feita antes da tempestade
atingir o litoral.
Já em 1964, N. Pore estabelecera uma relação empírica entre o vento e a pressão
nas SS extra tropicais para a costa E dos EUA. Referiu que os principais factores que
as geram e modificam são os seguintes:
•

Força do vento sobre a superfície de água;

•

Diminuição da Pressão atmosférica (efeito de barómetro invertido);

•

Transporte de água por ondas e vagas em águas baixas próximas da costa;

•

Efeitos das variações da configuração da linha de costa e batimetria;

•

Maior importância dos ventos longilitorais do que dos ventos na praia.

À partida, serão estes os principais elementos fenomenológicos que devem ser
considerados na caracterização desta ameaça, atendendo à sua possível combinação
simultânea no espaço e no tempo, no seu estado mais desfavorável.

Objectivos
Alguns autores como A. Nunes, J. Pinho e N. Ganho (2011) ou J. Freitas e
J. Dias (2013) já abordaram este assunto numa perspectiva tão rigorosa e detalhada quanto possível, mas cabe-nos aqui tentar sistematizar e acrescentar algo
mais ao que já foi escrito, no sentido de afinar o apuramento das situações por
forma a confrontar a realidade presente com este tipo de ameaças superlativas
latentes, que tornam susceptível o território litoral de Portugal Continental,
impondo um risco muito elevado nalgumas áreas habitadas bastante expostas.
A título de exemplo, considerando uma recorrência centenária ou de período

3

http://meteociel.fr/modeles/archives/archives.php?day=15&month=2&year=1941&hour=12&t
ype=ncep&map=0&type=ncep&region=&mode=0
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inferior ainda veja-se, por exemplo, os efeitos da tempestade Hércules que em
2014 (6 de Janeiro) se aproximaram da situação de 15 de Fevereiro de 1941. As
consequências poderiam até ter sido ainda piores caso o centro da depressão,
com menos de 950hPa, tivesse estado tão próximo do território de Portugal
Continental quanto esteve em 1941. Outras situações como as de Fevereiro
e Março de 1978, 21 de Dezembro de 1981 ou a de 15 de Outubro de 1987
podem ainda ser referidas como próximas, embora, de tão baixa pressão, só haja
memória do dia 10 de Março de 1895 (J. Taborda, 1982) aonde o Observatório
do Instituto D. Luiz registou 962hPa4.
Neste contexto, tentando determinar as condições e características que tornaram o mar num elemento suplementar de destruição no litoral continental português (para além do vento), procura-se projectar semelhante evento para a realidade
presente e estudar em que medida é que afectaria agora o litoral português. Assim, o
objectivo é tentar avaliar a vulnerabilidade territorial relativa à ameaça que constitui
a possibilidade efectiva de ocorrência de marés de tempestade durante ciclones, em
função das potenciais consequências da repetição de eventos similares ao de 1941,
tendo em vista a consciencialização geral para este risco e contribuir para que os
agentes responsáveis possam projectar e apurar medidas de prevenção exequíveis e
aplicáveis por forma a diminuir o risco, tanto quanto for possível.

Os Dados
Apesar de existirem muitos relatos sobre a situação, não abundam dados fiáveis
e passíveis de serem trabalhados no sentido de apurar os factos com grande rigor
científico e com a quantificação desejada, não deixando, no entanto, margem para
dúvidas sobre a dimensão catastrófica do evento.
No que diz respeito ao clima de agitação marítima que presidiu aquele dia
fatídico, há que referir que não havia, à data, medições ou observações sistemá-

4 pela

observação da situação aerológica dos arquivos franceses (meteociel.fr), a situação sinóptica neste
dia foi muito similar mas a pressão não teria sido tão baixa quanto em 15 de Fevereiro de 1941.
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ticas, que só começaram a ser feitas em 1979 pelo Instituto Hidrográfico. Ainda
assim, os arquivos das situações sinópticas5 conjugados com os referidos relatos6,
permitem inferir razoavelmente acerca das características do que se verificou neste
dia, neste domínio.
Por outro lado, os registos maregráficos seriam à partida uma fonte rigorosa
a consultar, para determinar não só as características da maré astronómica como
para obter indicações sobre a evolução da agitação marítima ao longo do tempo
em que o fenómeno se fez sentir, e sobre a magnitude da ondulação de tempestade. Infelizmente, à data, apenas dois marégrafos estavam em funcionamento
na região afectada (Cascais e Lagos), tendo o de Cascais sido destruído pelo
mar no início da tempestade, o que por si só atesta a violência desta. Sendo
assim, não foi possível obter alguns dados muito relevantes no pico do evento
em Cascais que teriam sido fundamentais para melhor quantificar a onda de
tempestade (SS).
Determinadas, na medida do possível, as características fenomenológicas da
ameaça, para o estudo do contexto e análise geográfica do risco associado a marés
de tempestade na costa portuguesa, recorreu-se a ferramentas de domínio público
como o Google Earth®, a cartografia topográfica digital (modelo digital do terreno
de 2011, com resolução de 2 m), e de ocupação do solo de 20147. Não sendo dados
coincidentes no tempo, consideraram-se essas diferenças como pouco relevantes
para o efeito. Nos casos estudados com maior detalhe atendeu-se tanto quanto possível à situação actual em termos de ocupação.
Para comparações cronológicas em casos particulares, recorreu-se a cartografia
antiga (1:50.000 do Instituto Geográfico e Cadastral), ortofotos de alta resolução
(2014) 8 e ainda a censos populacionais disponíveis na base de dados Pordata9.

5

em www.meteociel.fr

6

os relatos foram obtidos a partir de bibliografia (referida no texto), notícias de jornais e relatos
registados pelos observadores nas próprias folhas dos maregramas consultados, e outros disponíveis na Internet.

7

Cedido pela Divisão de Cartografia da Direcção-geral do Território.

8

Arquivo digital da Divisão de Cartografia da Direcção-geral do Território.

9

https://www.pordata.pt/

47

O Evento
O clima de agitação marítima do dia 15 de Fevereiro decorreu da proximidade da
costa portuguesa de um núcleo depressionário muito cavado que gerou fortes ventos e
ondulação de Su-sudoeste e Sudoeste originando uma maré de tempestade durante a
tarde desse dia (vento e ondulação concordantes, SS e PM de águas vivas). Neste contexto, seria de esperar que as fachadas costeiras expostas aquelas direcções fossem as mais
afectadas, o que de facto aconteceu. Áreas como a costa do Algarve, Sines, Sesimbra,
Linha do Estoril, foram relatados como os mais afectados pelo mar. Por seu lado, as
zonas ribeirinhas de Lisboa e do estuário do Tejo em geral (como o Montijo e o Seixal),
e Setúbal, no estuário do Sado, ainda que abrigadas do mar, foram inundadas pela combinação entre caudais fluviais de cheia, com as águas a serem empoladas pelo varrido gerado pelo vento concordante, e pela SS que se fez sentir, nomeadamente durante a PM
(cuja altura também alcançou níveis acima da média). Recorde-se que o estuário do Tejo
e o Mar da Palha estão voltados para Sudoeste o que terá certamente sido um factor de
agravamento da situação, pois facilmente se poderá deduzir que o vento possa ter gerado
localmente uma forte ondulação cujo fluxo terá atingido mais fortemente a margem
direita, enquanto que as áreas baixas da margem esquerda (como o Montijo e Seixal)
seriam afectadas por inundações provocadas sobretudo pela subida do nível das águas.
Se o Tejo, segundo Loureiro (2007), apresentou uma das piores cheias do século XX,
já no Norte do País não há muitos relatos de estragos superlativos provocados pelo mar
quando comparados com os que ocorreram a sul, e nem sequer houve registo de cheias
fluviais no rio Douro, pelo que se presume que o Sul e o Centro do País terão sido as regiões mais excepcionalmente afectadas pelo mar. No entanto, o jornal Diário de Notícias
do dia 16, refere que “As zonas de Portugal mais atingidas foram o litoral e os locais mais altos,
principalmente a região de Lisboa e o norte do país. A agitação do mar, que provocou ondas
com cerca de 20 metros, levando à salinização de vários rios até uma distância de cerca de 40
quilómetros da costa”, mas não foram encontrados registos ou relatos de áreas do norte
afectadas significativamente pelo mar. Esta diferença poderá ser explicada pela posição e
progressão do sector oriental da depressão aonde o vento geostrófico sopraria de Sul, sensivelmente para norte do Cabo da Roca, e de Su-Sueste a Norte do País e não de Sudoeste
como acontecia no litoral Sul aonde era concordante com a costa e com a direcção das
ondas do mar (fig. 1 - situação das 12h). Por este facto, é provável que a intensidade da
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ondulação não tivesse sido tão impactante no Norte já que, nesse caso, o vento, sobretudo
a Norte do Cabo Mondego, até tenderia a atenuá-la pois estaria a soprar de terra para o
mar. A Norte do Cabo da Roca, somente o sector sul do Istmo de Peniche, a Nazaré ou a
costa meridional do Cabo Mondego é que estão voltados a Sudoeste, tendo a costa uma
exposição que, a Norte do Cabo da Roca, ronda sequencialmente de Oeste para Noroeste,
Oeste e Oés-Sudoeste (esta última já a Norte de Espinho), aonde o vento, provavelmente
de Su-Sueste no auge da depressão, já sopraria mais no sentido de terra para o mar. Assim,
as costas a sul do Cabo da Roca expostas a Sudoeste terão sido aquelas em que o impacto
da ondulação, aí empurrada por um vento ciclónico concordante de Sudoeste, terá sido
maior no início e no clímax do evento (fig.1).
Há que referir, no entanto, que à medida que o dia avançava, a depressão subia
em latitude e o vento que atingia o litoral português tendia a rondar para OésSudoeste. Deste modo, no final do dia, o vento teria sido concordante com a ondulação incidente em toda a costa ocidental, embora numa fase de enfraquecimento
do ciclone, ainda assim fortíssimo.
Nestas circunstâncias, há que referir que serão, sempre preferencialmente, os locais expostos a Sudoeste aqueles que à partida mais sofrerão nestas condições (em
tempo de duração do fenómeno e em intensidade), já que a forma das depressões e a
direcção do vento neste tipo de perturbações favorecerão essa condição, uma vez que,
tendencialmente, se deslocam de Oeste para Este e de Sul para Norte. A fig. 2 mostra
os locais da costa que foram referenciados pelos relatos de afectação pelo mar.
Os relatos dizem respeito sobretudo a estragos provocados pelo vento, o que enfatiza
o factor exposição em função da componente direccional da ondulação como relevante
para o perigo associado ao mar: as costas viradas para Sudoeste foram as mais afectadas. Tal facto, torna relevante a informação transmitida pelos maregramas de Lagos e
Cascais, pois são locais que se encontravam nestas condições. De acordo com o registo
do maregrama de Lagos (fig.3), existente na actual Direcção Geral do Território (IGC10
à data), a agitação marítima começou por se fazer sentir logo no final do dia 14, atingindo um primeiro máximo por volta da 1h da manhã do dia 15 (Tabela I).

10 Instituto

Geográfico e Cadastral, que mais tarde veio a passar por diversas transformações assumindo designações como IPCC – Instituto Português de Cartografia e Cadastro; IGP – Instituto
Geográfico Português, e actualmente DGT – Direcção-Geral do Território.
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Fig. 1 - Evolução previsível da direcção e intensidade da ondulação ao longo do dia 15 de
Fevereiro de 1941 em função da evolução da situação sinóptica, considerando que o máximo de intensidade do evento ocorreu entre as 12 e as 24h, atingindo o pico de intensidade
entre as 15 e as 18h (Fonte das imagens de topo: meteociel.fr).
Fig. 1 - Likely evolution of the direction and intensity of the swell during 15 February 1941
according to the development of the synoptic situation, considering that the maximum intensity
of the event was between 12 and the 24 h, with the peak being reached between 15 and 18 h
(Source: meteociel.fr).

Nesta altura, o futuro ciclone ainda não passava de uma depressão ligeiramente
cavada, cujo núcleo (990hPa, às 0h11 – ver fig. 1 - situação das 0h) ainda estava
bastante longe da costa, a Norte da Madeira. Na primeira PM do dia, que ocorreu
por volta das 4h25, o maregrama reflectia já muita agitação do mar e indicação de
chuva12, embora a sobreelevação da maré nesta altura tivesse sido insignificante13
11

www.meteociel.fr.

12

Indicação registada pelo observador sobre o maregrama, aonde era hábito indicar também a
direcção e intensidade do vento.

13

para esta conclusão foram usados os dados da previsão da maré astronómica para o dia 15 de
Fevereiro de 1941, calculados e fornecidos pelo Instituto Hidrográfico (IH).
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Fig. 2 - Principais locais do litoral português referidos nos relatos de ocorrências danosas relacionadas com a componente marinha, durante o ciclone de
15 de Fevereiro de 1941.
Fig.2 - Main sites on the Portuguese coast
mentioned in reports of harmful incidents
related to the marine component, during
the cyclone of 15 February 1941.

(ver Tabela I). Por volta das 14h a agitação voltou a aumentar e o pico da PM
(fig.3), grosso modo, coincidiu com o pico da tempestade, verificando-se uma sobrelevação de cerca de 42 cm. Já em Cascais, aonde habitualmente há um atraso
da enchente de cerca de 10 a 12 minutos relativamente a Lagos, a grande agitação,
superior à de Lagos, é registada antes das 4h da manhã (fig.4). A PM verificou-se
por volta das 4h 41 apresentando uma sobreelevação de 41cm. A agitação terá aumentado progressivamente, de tal modo que às 6h o mar destruiu o marégrafo que
deixou de funcionar (ver figuras 4 e 5).
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Fig. 3 - Esboço do maregrama de Lagos do dia 15 de Fevereiro de
1941. A espessura do traço corresponde à agitação marítima (quanto maior a espessura, maior a agitação marítima: a altura da ondulação é
proporcional à espessura do traço) (Fonte: maregramas do Instituto Geográfico
e Cadastral, existentes nos arquivos da Direcção-geral do Território.
Fig.3 - Sketch of Lagos tide record of 15 February 1941. The thickness of the line
indicates the sea roughness (the thicker the line the rougher the sea: the height of
the swell is proportional to the thickness of the line) (Source: Instituto Geográfico
e Cadastral - IGC (Geographic and Land Registry Institute), in the archives of the
Direcção-Geral do Território - DGT (Directorate General of the Territory)).

Assim, do pico da tempestade14, que segundo os relatos terá ocorrido durante a
tarde do dia 15 entre as 13 e as 18h15, não houve registo maregráfico em Cascais16.
Ao meio dia, o núcleo do já ciclone encontrava-se alguns quilómetros a Oeste de

14 Deve

considerar-se que o pico da tempestade não foi certamente sentido em simultâneo e com
a mesma intensidade em todo o País.

15

O testemunho mais rigoroso recolhido será o do padre Jorge de Oliveira de Alvalade. Embora
esta localidade fique no interior Alentejano, dá-nos uma ideia precisa do intervalo de tempo
em que o fenómeno ocorreu: “[...]Tendo começado às 9 horas, teve o seu auge das 15 às 18 horas,
declinando até às 22. O barómetro desceu o máximo da escala, só começando a subir pelas 18 horas,
mas o vento continuou sempre muito forte. Caíram alguns pequenos aguaceiros e só no dia 17, a
chuva se tornou mais pesada".(in http://www.alvalade.info/75-anos-sobre-o-ciclone-de-1941-emalvalade-testemunhos/).

16

Só foi restabelecido na tarde de 16 após o marégrafo ter sido danificado pelo mar às 6 da
manhã do dia 15.
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Portugal que assim era afectado pelo seu flanco oriental (fig.1 - situação das 24).
Dados os valores de pressão e vento registados, durante a tarde o ciclone ter-se-á
deslocado ainda mais para Nordeste e aumentado de intensidade. À meia noite (fig.1 situação das 24h), já diminuíra muito de intensidade tendo-se deslocado para o golfo
da Biscaia17. Assim, pode presumir-se que a ondulação e o vento dominante provinham de Su-Sudoeste no auge do ciclone, rodando para Sudoeste e finalmente Oeste
ao final do dia (ver fig.1). Isto explica que o registo de Lagos às 16h indique vento de
Oeste, ao passo que o de Cascais indica vento de Sudoeste. Ambos os registos indicam
vento “rijo”, mar agitado e chuva18. Tendo em conta o que foi dito, é muito provável
que, por volta das 17h, altura prevista para a PM em Cascais (fig.4), tenha havido
coincidência entre a PM e o pico da tempestade ou próximo disso, o que explica os
episódios de destruição verificados, por exemplo em Sesimbra, na Costa do Estoril e
nas zonas ribeirinhas das povoações do estuário do Tejo e em Setúbal, principalmente
inundações e destruição pelo efeito da conjugação do vento e das águas que terão
originado fluxos convergentes para terra com galgamentos nas fachadas marítimas
atingindo cotas muito altas.
Conforme foi referido, só a partir de 1979 começou a haver registo sistemático
da altura das ondas. Mas, estabelecendo comparações empíricas com situações mais
recentes mais ou menos similares e com base em relatos da época e referências em
terra cujas cotas do terreno são conhecidas, podemos concluir de facto que esta terá
sido a maior tempestade de que há memória em Portugal. As ondas terão atingido
valores descomunais nalguns sectores. À parte de alguns possíveis exageros, outros
relatos há que confirmam este adjectivo por comprováveis que são19. Por exemplo,
17

A cidade de Santander foi totalmente destruída por causa de um incêndio cuja origem esteve
associada ao ciclone e em que este ainda contribuiu decisivamente para a propagação incontrolável
desse incêndio. Não sendo um desastre provocado directamente pelo ciclone, foi um efeito indirecto gravíssimo que nunca teria tido as consequências que teve se não tivesse existido o ciclone.

18

O observador dos marégrafos tinha por hábito registar estes elementos do clima no papel do
maregrama, à hora da observação, o que permite inferir o estado do tempo à data e hora.

19

O jornal «Comércio de Portimão» refere, na sua edição de 18 de fevereiro de 1941, que “...o
ciclone atingiu o pico na cidade às 13 horas de sábado, com tal violência que «grande parte
da população julgou chegado o seu último dia», as pessoas que «se aventuravam a circular nas
ruas foram derrubadas e atiradas ao chão ou de encontro às paredes dos prédios».[...]Mais de
quarenta barcos foram atirados contra os fraguedos, ficando estilhaçados.[...] em Alte (Loulé),
choveu água do mar, «que queimou as plantas escapadas à fúria do temporal».[...]até no Cabo
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o relato das ondas terem atingido “alturas” de 50 m no Cabo de São Vicente (ver
jornal Comércio de Portimão, 18 de Fevereiro de 1941)...Certamente que a altura
das ondas não atingiu este valor porque não há memória desse valor ter sido atingido nem durante o pior dos furacões, nem havia no local condições dinâmicas para
isso acontecer sem que tal onda não tivesse rebentado antes de atingir a fachada litoral (mesmo apesar da presença do canhão do Cabo de S. Vicente que tem profundidade suficiente para permitir o trânsito de ondas gigantes sem rebentarem). Mas
é lícito presumir que ondas de grandes dimensões perpendiculares à costa naquele
cabo apontado a Sudoeste, impelidas por forte vento também proveniente daquela
direcção, ao rebentarem contra as arribas mergulhantes altas e escarpadas, possam
de facto ter alcançado e até ultrapassado a cota de 50 m. Há um relato que diz que
as águas do mar destruíram a casa das máquinas do farol (A. Cabrita, 2011) e, para
que isso tenha acontecido, a água da rebentação teria de alcançar certamente a essa
cota, uma vez que a base do farol se encontra a cerca de 56 m de altitude! O mesmo
relato refere que rochas de muitas toneladas foram arrancadas e atiradas a muitos
metros de altura, o que atesta a força da ondulação. Não se saberá ao certo qual terá
sido a altura real das ondas, mas este facto é por si só assustador.
Também os relatos de Sines tendem a confirmar a enormidade das ondas que
atingiram a costa. De acordo com uma testemunha, José Raposo Nobre, “ as
ondas atingiram o antigo hospital em frente à igreja matriz”, o que significa uma
altitude de cerca de 30 metros. Também, nesta situação, as ondas não teriam 30m
de altura apesar das águas profundas próximas da costa (canhão de Sines), mas
o fluxo da rebentação poderá ter atingido aquela cota, o que deixa ainda assim
antever a enorme dimensão das ondas: suficiente para causar toda a preocupação
aos gestores do litoral e aos responsáveis da protecção civil. Tanto o Cabo de S.

de São Vicente, se verificou um episódio inédito: «as vagas atingiram mais de 50 metros de
altura, alcançando a instalação do farol [penetrando na casa das máquinas, facto até hoje nunca
verificado]. Foram arrancadas rochas com o peso de muitas toneladas e projectadas a grande
altura».[...]em Lagos, «o mar danificou a linha férrea, próximo da praia de S. Roque, e derrubou
a parede fronteira ao mercado do peixe, pondo em risco as embarcações que se tinham refugiado
na Porta de Portugal(cota 3m).[...] No Sotavento, em Olhão, ocorreu ainda um facto singular:
«tal violência atingiu o ciclone que uma lancha foi pelo ar desde a ria até ao Largo da Feira, numa
distância de cerca de cem metros. Em frente à praça do peixe, dois homens foram erguidos pelo
vento e atirados de encontro à parede»... (in http://temponoalgarve.blogs.sapo.pt/369156.html).
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Vicente como Sines são locais virados e expostos a Sudoeste pelo que, tendo em
conta a progressão do ciclone, não é de estranhar que aqui se tenham verificado as
ondas mais altas e destrutivas. 20 21
Tabela I - Situação nos marégrafos de Cascais e Lagos em 15 de Fevereiro de 1941, de
acordo com o registado nos respectivos maregramas (Baseado na análise dos maregramas do
Instituto Geográfico e Cadastral, existentes na Direcção-geral do Território).
Table I- Situation in the Cascais and Lagos tide gauges on 15 February 1941, according to the
entry in the respective tide record (Based on the analysis of the tide records of the Geographical and
Land Registry Institute (IGC), kept in the Directorate-General of the Territory (DGT)).

MARÉGRAFO

prevista

verificada

prevista

verificada

sobreelevação (m)

erro de estimação (m)

sobreelev. p/efeito
da agitação marinha
(amplitude em m)

altura da água acima do
nível médio do mar (m)

PM manhã

Cascais

4h 37’

4h 41’

3,73

4,13

0,40

0,21

0,42

0,52
(5h 40’)

2,05
(2,5)*

Lagos

4h 25’

4h 32’

3,67

3,69

0,02

0,25

0,35

0,71
(1h 00)

1,69
(2,0)*

sobreelev. p/efeito
da agitação marinha
(amplitude em m)

hora

altura (m)

à hora
da PM

máxima /
próxima

prevista

verificada

prevista

verificada

sobreelevação (m)

erro de estimação (m)

máxima /próxima

altura da água acima do nível
médio do mar (m)

PM tarde

Cascais

17h 01’

x

3,49

x

?

?

?

?

?

Lagos

16h 50’

16h 25’

3,47

3,89

0,42

0,27

0,53

0,94
(21h 20’)

1,89
(2,4)*

hora

altura (m)

à hora
da PM

Nota: Os valores previstos foram calculados e fornecidos pelo Instituto Hidrográfico em 2016.
(* valores da altura da água acima do NM contando com a sobreelevação média provocada pela oscilação da ondulação).
Foram ainda consultadas para cálculos, as tabelas de marés de Cascais (1945)20 e Lagos (1942)21

20

Ministério das Obras Públicas e Comunicações, Direcção Geral dos Serviços Hidráulicos e
Eléctricos, Junta Autónoma dos Portos de Barlavento do Algarve (1941).

21

Ministério das Obras Públicas e Comunicações, Direcção Geral dos Serviços Hidráulicos,
Repartição de Estudos Hidráulicos (1944)
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Fig. 4 - Esboço do maregrama parcial do dia 15 de Fevereiro de 1941 de Cascais.
O registo foi interrompido porque o mar destruiu o marégrafo conforme está
registado na folha original, o que atesta a violência das vagas, já que de tal
nunca houve memória. A espessura do traço é proporcional à agitação marítima
(Fonte: maregramas do Instituto Geográfico e Cadastral, existentes na DGT).
Fig. 4 - Outline of the partial tide record of 15 February 1941 for Cascais. The recording
was interrupted because the sea destroyed the tide gauge as recorded on the original sheet,
which attests to the violence of the breakers, since this had never happened before.
The thickness of the line indicates the sea roughness (Source: tide records
of the Geographical and Land Registry (IGC), kept in the DGT).

De acordo com C. Antunes (2014), durante a tempestade “Brigid” (2 de Fev. 2014),
que coincidiu com uma PM de águas vivas (mas com sub-elevação do nível do mar), o
alcance do fluxo de rebentação (runup) para a onda significativa de 9m, foi de cerca de 6m,
com um alcance máximo de pouco menos de 8m em cota. Isto é, com estas condições,
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Fig. 5 - Comparação à escala da evolução da altura da água e da agitação marítima entre os esboços dos maregramas de Cascais (em cima) e Lagos (em baixo) em
15 de Fevereiro de 1941, durante o período comparável, entre as 0h e as 6h.
Fig. 5 - Scale comparison of the water height and the swell between the
sketches of tide registers of Cascais (above) and Lagos on 15 February
1941, during the comparable period, between midnight and 6 h.

o mar atinge cotas de 8m em terra22. Ora isto é tanto mais significativo quanto se pode
deduzir que ondas de 20m possam atingir cotas em terra muito mais elevadas, senão a
onda, pelo menos o seu fluxo de rebentação. Há no entanto a referir que, para que haja
inundação plena (invasão pelo mar), tem de haver uma sobreelevação significativa do nível
do mar e vento concordante para que se forme uma maré de tempestade. Caso contrário,
as costas serão “apenas” fustigadas com galgamentos e fortes impactos das ondas gigantes e

22

Trata-se de respingos da rebentação das ondas e não da elevação da coluna de água.
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não tanto com inundações generalizadas já que a profundidade e a configuração dos fundos da margem interna não permitirão a progressão destas ondas gigantes para o interior,
fazendo-as rebentar quando atingirem a altura crítica23. Neste aspecto, e comparando com
as tempestades Hércules e Brígida ocorridas no princípio de 2014, durante o ciclone de
1941, a maré, apesar de ser uma maré viva, não esteve tão alta como nas referidas situações,
o que significa que os efeitos da maré de tempestade ligada a este ciclone ainda poderiam
ter sido piores caso isso se tivesse verificado. No entanto a SS foi bastante maior em 1941.
A altura significativa da onda e a força do vento também terão feito toda a diferença, daí as
consequências terem sido muito piores.
Tendo em conta as características e a magnitude desta catástrofe natural e o panorama
actual, há a considerar que este é um evento de referência absoluta a reter para estudos de
riscos naturais no litoral, a ser considerado como o exemplo do que de pior pode ocorrer,
havendo ainda, no entanto, margem para a possibilidade (muito baixa, é certo) de ocorrências ainda mais severas, porquanto neste caso não terá havido uma sincronia exacta no
tempo e no espaço de todos os factores (vento, ondulação, sobrelevação e maré) na sua
máxima intensidade possível, para se ter constituído uma maré de tempestade “perfeita”.

O Risco

Tecendo agora algumas considerações sobre o estudo do risco de ocorrência de marés de tempestade associadas a ciclones sobre o litoral de Portugal Continental, começa-se por fazer referência ao contexto24, que é definido pelas características geográficas do
território: um longo litoral de algumas centenas de quilómetros, muito exposto a intem-

23

Por exemplo, uma onda de 30 m precisa de pelo menos 39 m de profundidade para que não
rebente. Ou ainda, uma de 10 m precisa de 13 m. No entanto há que contar com a extensão da
zona de surf, ao longo da qual a onda progride até colapsar em definitivo. Se não existir (como
em muitas costas altas rochosas, salientes ou não), as ondas podem rebentar directamente sobre
as arribas, podendo os respingos alcançar altitudes significativas.

24

Este termo deve ser enquadrado no âmbito do estudo do risco. Assim, conhecer o “contexto”
significa conhecer toda a envolvente do risco como o território, as condições biofísicas, os
fenómenos perigosos, os elementos expostos, enfim, tudo o que está em jogo. Em geral, é a fase
de estudo do risco na qual todo o processo de gestão e estabelecimento de critérios é feito para
a sua boa avaliação (Alves-da Silva, 2015).
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péries provenientes do Atlântico e com um número de elementos de risco consideráveis,
nomeadamente as povoações e infra-estruturas na proximidade imediata do mar ou em
áreas baixas estuarinas, tendo ainda em conta, como agravantes, o crescente aumento
da densidade populacional e de ocupação antrópica do litoral desde o evento de 1941
e a recorrência de tempestades marinhas realmente ameaçadoras25. Neste contexto,
vislumbra-se desde logo um cenário em que a perda é possível não só por via directa, ou
seja, por intervenção directa dos agentes do perigo (a água do mar e o vento) sobre os
elementos de risco (sobretudo pessoas, casas e infra-estruturas), como por via indirecta.
Há sempre que considerar a vulnerabilidade colateral, os efeitos encadeados, a interligação dos fenómenos perigosos e os desastres secundários. 26
Por outro lado, se percorrermos a nossa costa, verificamos que na maioria dos
pontos críticos há efectivamente primeiras defesas artificiais que em 1941 não existiam e que, à partida, absorverão pelo menos os primeiro impactos, embora, conforme referem J. Freitas e J. Dias (2013), possam criar falsas sensações de segurança
já que, se sustentarão a maioria dos grandes temporais, nalguns casos poderão criar
desequilíbrios na dinâmica sedimentar expondo territórios anteriormente protegidos,
ou mesmo, funcionando como factor de agravamento27. Também alguma ocupação

25 Apesar

de Portugal já ter sido atravessado por tempestades que chegaram a ser furacões durante
pelo menos uma parte do seu percurso Atlântico, como por exemplo a Arlene (17/8/1987), a
Jeanne (4/10/1998), a Vince (11/10/2005) ou que passaram perto como a Carol (30/9/1965)
ou mais recentemente a Joaquim (6/10/2015), ocorreram sempre no Verão ou no princípio do
Outono chegando muito enfraquecidas e não causando danos de maior. As tempestades extra
tropicais de Inverno, sobretudo as do início dos anos têm sido as mais graves e aquelas que
devem gerar maior preocupação.

26 Para

além do caso da cidade de Santander na Cantábria que foi destruída em 1941 por causa de
um incêndio provocado pelo ciclone, sendo por isso uma forma de destruição indirecta, são-no
também os constrangimentos derivados dos estragos provocados directamente por esses agentes,
como por exemplo a afectação do funcionamento normal da vida quotidiana de cidades inteiras
por causa da destruição de infra-estruturas fundamentais (como redes de esgotos, redes de água
potável, condutas de gás e electricidade, vias de transportes e redes de comunicações, etc.), para
além do impacto económico a longo termo que potencialmente acarretará e que se alargará a
todo o país, já que a reparação dos estragos e a reposição da normalidade são em geral tarefas
extremamente dispendiosas, para além das situações traumáticas que tendem a desencadear.
Todos serão de uma ou outra forma afectados!

27

Mesmo que o dimensionamento destas obras de protecção possa ter sido projectado para
resistir à pior das tempestades, como se verificou em Inglaterra após os temporais de 2014 (G.
Messelink, et al., 2016), houve aí estruturas que não resistiram a vários temporais seguidos, de
grande magnitude, que quebraram a resistência dos materiais de construção que nalguns casos se
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antrópica dos sistemas litorais naturais pode ser perversa, colocando nalguns casos os
sistemas em desequilíbrio dinâmico originando modificações irreversíveis que os tornam mais frágeis, majorando o perigo em eventos seguintes. É o caso dos sistemas de
barreiras das chamadas rias de Aveiro e Formosa, extremamente vulneráveis a marés
de tempestade, principalmente se considerarmos a magnitude da de 1941.
Há no entanto uma evolução neste capítulo: o conhecimento aumentou devido
à crescente abundância de dados e informações sobre os fenómenos perigosos, o que
tem permitido ter um melhor conhecimento da sua mecânica e do seu comportamento. Desta forma é mais fácil sustentar e justificar a imposição de restrições legais
à construção em áreas indevidas e optimizar os modelos de previsão tornando-os
mais fiáveis (mais próximos da realidade) o que, em teoria, levará à aplicação de
soluções e adopção de medidas cada vez mais adequadas28.
Outro aspecto relevante que hoje pode reduzir o risco de maré de tempestade em
relação ao evento de 1941 é a melhoria dos sistemas de alerta, que, actualmente, estando
ainda longe da perfeição, são muito mais eficazes graças à melhoria das previsões do
tempo e ao fácil acesso à informação por parte do público em geral permitindo a antecipação de acções preventivas e reduzindo bastante o tempo de aviso. Nos tempos que
correm, há também uma consciencialização e um sentido de alerta do público, quase
permanente, por causa dos meios de comunicação social que diariamente noticiam catástrofes por todo o mundo e dramatizam a temática das chamadas alterações climáticas

desagregaram e transformaram em “armas de arremesso” contra a costa. Como tal a ocorrência de
várias tempestades seguidas de grande magnitude pode inverter a situação de segurança relativa.
Neste contexto e a título de exemplo, refere-se que a possível mobilização de estruturas poliédricas
de betão armado (como por exemplo dolos e tetrápodes) ou blocos de pedra gigantes e outras
estruturas com as quais grande parte das edificações de protecção costeira são construídas, é uma
possibilidade real e já se verificou (p.e. no molhe de Sines em 1994), podendo ser arremessados
para terra e agravar severidades.
28

Constrangimentos por crónica falta de verbas, ou devido a legítimos interesses turísticos,
culturais, ecológicos ou paisagísticos, fazem com que não seja praticável a erecção de estruturas
de protecção costeiras verdadeiramente eficazes contra ameaças como a de 1941, não só por
não serem economicamente viáveis, como pelo facto da baixa recorrência de ameaças desta
magnitude fazer com que o risco se torne aceitável, já que não se pode hipotecar os privilégios
do equilíbrio e beleza paisagística dos sistemas naturais e da integração antrópica em harmonia
com a natureza, para garantir imunidade (que nunca seria total) aos actuais elementos de risco
no litoral, relativamente a essas ameaças centenárias. Neste caso, de um modo geral, haveria que
“viver com o perigo”, mas tendo sempre consciência da sua existência!
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e subida do nível do mar que parece ter um efeito psicológico amplificador desse estado
de alerta, uma vez que se tende logo a associar as tempestades a essas causas. Ainda assim,
conforme referiu D. Alexander (2013)29, é preciso criar uma cultura de risco nas áreas
sensíveis embora, conforme refere o mesmo autor, esteja provado que a auto-protecção
seja muito mais eficaz em locais frequentemente atingidos por fenómenos perigosos que
não é o caso de Portugal ou, pelo menos, aqui a sua frequência não é de molde a captar
atenção permanente, o que em si pode constituir um problema.
No presente, os litorais, em geral, estão mais densamente povoados e ocupados do
que em 1941 o que, em teoria, faz aumentar o número de elementos de risco e, mesmo
com melhorias a vários níveis, os efeitos de uma nova tempestade como a de 15 de
Fevereiro de 1941, em termos da intervenção dos elementos marinhos, seriam imprevisíveis e, com grande probabilidade, igualmente catastróficos. Por outro lado, à excepção
do Algarve, a fachada litoral de maior risco então ocupada não é muito diferente da
actual, não se podendo falar de um aumento de vulnerabilidade tão significativo quanto
seria de supor, uma vez que a maioria das povoações cresceu para sotamar e não tanto
ao longo da costa. Os sistemas de previsão também ainda não são infalíveis, e por vezes
a rapidez com que uma pequena tempestade evolui para um ciclone ou pior, pode ultrapassar a capacidade de previsão que se baseia em probabilidades e não certezas e este tipo
de eventos são daqueles cuja probabilidade de ocorrência é baixa.
Ainda em relação à população, a figura 6 permite traçar um quadro geral da evolução entre 1940 e 201130. Não sendo possível descer ao nível da comparação por freguesia, a análise por concelho revela uma clara migração dos grandes centros urbanos de
Lisboa e Porto para as suas periferias, o que, se exceptuarmos a linha do Estoril, e os concelhos ribeirinhos do estuário do Tejo, até será benéfico em termos de risco de maré de
tempestade. Houve ainda alguns concelhos com litoral em que a população diminuiu31.
Comparativamente a 1941 e considerando os locais que foram mais atingidos pela
fúria dos elementos marinhos, Sines foi o concelho da costa ocidental a Sul de Setúbal

29

Conferência oral realizada em 2013 na Universidade do Porto, sob o título A holistic approach
to disaster risk reduction: problems and opportunities.

30

Censos de 1940 e 2011: População residente (I.N.E., Pordata).

31 Os

cálculos referem-se à população de todo o concelho e não só do litoral, pelo que é possível
que existam erros de estimativa.
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Fig. 6 - Variação percentual da
população residente nos concelhos
do litoral por comparação directa
entre os censos de 1940 e 2010.
Fig. 6 - Percentage change in the
resident population of the coastal
municipalities by direct comparison
between the 1940 and 2010 censuses.

que apresentou o maior crescimento, não só em termos de população mas a todos os
níveis, tendo-se tornado um dos portos principais da Europa mas, a agora cidade e principalmente as suas partes baixas, está super protegida com grandes estruturas de defesa
costeira. Pelo menos, a área urbana não voltaria a ser atingida directamente, até porque
em 1979 ondas gigantes com mais de 15 m destruíram boa parte do molhe principal
do novo porto, mas a fachada costeira da vila não foi afectada como em 1941. Também
Sesimbra está mais defendida, mas ainda assim vulnerável na parte mais baixa aonde
precisamente foi mais atingida em 1941. O facto da população ter quase quadruplicado,
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poderia significar uma aumento da vulnerabilidade, apesar dos locais perigosos estarem
geograficamente confinados. No entanto o novo porto de abrigo tem capacidade para
albergar todas as embarcações que em 1941 não tinham protecção.
Ao invés, conforme foi referido, os sistemas de barreira comportam riscos graves. Haveria um agravamento da situação, nomeadamente nas ilhas-barreira da Ria
Formosa, porque o mar facilmente destruiria as casas e povoações que entretanto aí
proliferaram e cresceram (fig. 7), apesar da intervenção (em curso) das autoridades
no sentido da sua retirada.

Fig. 7 - Praia de Faro: aspecto de situação de grande risco
devido à actual elevada densidade de construção na fachada
marítima (Fonte: Ortofotos do Litoral, DGT 2014).
Fig.7 - Situation of great hazard due to the high density of construction
at Faro beach (Source: Ortofotos do Litoral, DGT 2014).

63

A população em Faro e Olhão aumentou mas foi sobretudo em Portimão e
Albufeira que esse aumento foi mais significativo, apesar de tudo este dois últimos
são concelhos menos expostos.
No distrito de Aveiro, as chamadas Gafanhas do interior da ria de Aveiro poderão ser facilmente atingidas se a componente do vento ciclónico for mais de Oeste
e serão sempre inundadas. Neste litoral, se áreas houve, como na Murtosa, em que
a população diminuiu, em Aveiro e Ílhavo aumentou significativamente e aqui não
haverá dúvidas que tal facto acarreta um aumento de vulnerabilidade já que aqui
isso correspondeu a uma densificação da ocupação de pontos críticos (fig. 8).
O mesmo acontece com as zonas ribeirinhas de Lisboa e de todo o estuário do
Tejo32, principalmente as da margem esquerda onde o aumento populacional foi

Fig. 8 - Praia da Barra de Aveiro: comparação da densidade de construção entre 1958
e 2014, concomitante com o aumento da população: Situação de risco elevado num
território em crescimento urbanístico e populacional com a agravante de assentar
num sistema de praia em regressão erosiva– exemplo de situação de grande vulnerabilidade territorial nos dias de hoje (Fonte: Carta Corográfica de Portugal 1:50.000 e
Ortofotos do Litoral de 2014, DGT).
Fig. 8 - Barra de Aveiro beach: comparison of construction density between 1958 and
2014, concurrently with the increasing population: High risk situation in an expanding
urban and population area, a state worsened by being based on a beach system with erosive regression - an example of a situation of great territorial vulnerability today (Source:
Carta Corográfica de Portugal 1:50.000 and Ortofotos do Litoral de 2014, DGT).
32 Considera-se

aqui “estuário do Tejo” em sentido lato, englobando o “Mar da Palha” e o “Gargalo”
que já estão fora do estuário fluvial deste rio.
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muito significativo33; na linha do Estoril; em Setúbal, ou em Tróia (que era praticamente desabitada), que serão sempre locais vulneráveis apesar da maioria ter
infra-estruturas de protecção costeira.
Nestes casos, a melhor prevenção será o aviso antecipado, previamente planificado, a tempo de aplicar contramedidas possíveis no sentido de minimizar os estragos,
que serão sempre certos, e optimizar a mitigação de situações pós evento.
Perante este contexto, o risco é bem real e existe vulnerabilidade apenas considerando povoações e infra-estruturas costeiras, sem entrar em conta, por exemplo, com
a perda de território que também deve ser considerado um elemento assaz valioso.

O Risco de ameaça de maré de tempestade associada a ciclones extra-tropicais
similares ao de 1941, projectado para o presente

A título de exemplo, mostra-se na Tabela II uma síntese dos principais riscos
potenciais que devem ser ponderados perante uma ameaça de maré de tempestade,
para que se tenha presente a superficialidade da abordagem que é feita neste artigo.
Cada tipo de risco deve ser estudado de forma separada tendo em consideração a
eventual necessidade de implementar medidas específicas, identificando a existência
de vulnerabilidade para cada tipo.
Num exercício superficial e de uma forma empírica mas tão rigorosa quanto
possível, projectando um contexto semelhante à ocorrência de 15 de Fevereiro de
1941, seleccionaram-se os locais teoricamente mais vulneráveis da costa portuguesa
continental, dando primazia às formas de risco hidrológico que se podem manifestar (Tabela II) por efeito de marés de tempestade. Neste contexto, consideraram-se
os seguintes elementos de risco34: povoações e infra-estruturas de grande importância, tendo em conta a sua proximidade relativa ao mar, a existência ou não de
alguma protecção natural ou artificial, a orientação da linha de costa em que se po-

33

No Seixal, a população mais do que decuplicou, enquanto que em Lisboa diminuiu.

34 O

conceito de elemento de risco pressupõe que o elemento é exposto a ameaças concretas e possui
um valor contextual que, assim, é passível de originar perda em caso de afectação.
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Tabela II - Alguns tipos de risco efectivo a considerar no litoral
Table II - Some types of real risk to consider in coastal areas.
Inundação por transbordo nas áreas estuarinas
Inundação por Invasão marinha devido a mega-marés
Risco Hidrológico

Inundação por invasão marinha por galgamento oceânico
Fluxo de cheia marinha devido a mega marés
Fluxo de cheia marinha devido a galgamentos oceânicos
Fluxo por acção da ondulação costeira
Movimentos de terreno de vários tipos

Risco Geológico

Morfogénese erosiva activa
Morfogénese acreciva activa
Degradação de solos por erosão

Risco Ecológico

Degradação de solos por salinização
Poluição hídrica
Poluição hidrogeológica
Desordenamento urbano e territorial

Risco Antrópico

Destruição de infra-estruturas fundamentais
Desequilíbrio socio-económico
Perturbações psicossociais

sicionam geograficamente, o tipo de sistema geomorfológico local e a sua altitude.
Tratou-se de uma abordagem preliminar para uma primeira avaliação do contexto.
Recorrendo apenas ao Google Earth®, constituiu-se uma lista com 123 pontos potencialmente críticos (fig.9 - ver lista no anexo1). Apesar da lista ser extensa, não
se consideraram os locais potencialmente susceptíveis aonde à partida não existem
elementos de risco35. Este exercício mostrou uma grande quantidade de locais potencialmente afectáveis, facto que justifica por si só a realização de um estudo do
risco, uma vez que, exceptuando a costa alentejana, e as costas estremenha e algarvia
ocidentais, há diversos pontos potencialmente críticos em toda a costa.

35

Estes são locais que podem ser afectados mas não têm elementos de valor no contexto não
havendo por isso possibilidade de perda. No entanto, num estudo mais aprofundado isso deverá
ser tido em consideração para que não haja deslocação de elementos de valor para esses locais
e torná-los assim elementos de risco.
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Fig. 9 - Pontos de risco no litoral de Portugal Continental em áreas edificadas em
locais baixos e próximos do mar, em função da presumível ocorrência de marés de
tempestade associadas a ciclones similares ao de 15 de Fevereiro de 1941
(Fonte: Google Earth©, 2016) – ver Anexo I.
Fig. 9 - Risk points on the coast of mainland Portugal in built-up areas in low-lying
places and near the sea, due to the likely occurrence of storm tides associated with cyclones
similar to those of 15 February 1941 (Source: Google Earth©, 2016) – see Annex I.
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Na tentativa de afinar a selecção efectuada, e com base no contexto teórico atrás
estabelecido, levou-se a cabo a um pequeno exercício de análise espacial, utilizando
informação cartográfica disponível, no sentido de se estabelecer uma lista de freguesias com locais de risco, considerando a possibilidade de ocorrência de uma maré
de tempestade semelhante à de 15 de Fevereiro de 1941, isto é, capaz de produzir
ondulação, concordante com o vento, com energia suficiente para atingir e penetrar no
interior em locais baixos e expostos preferencialmente voltados a sectores entre SO e S
(linhas de costa com orientações entre NO-SE e O-E), podendo mesmo atingir locais
elevados da costa em situação de preia-mar de águas vivas com sobreelevação do nível
do mar. Apesar de não se saber ao certo as características e a evolução precisas do
modo como o fenómeno se manifestou no espaço e no tempo, os relatos considerados permitiram reter a ideia de que locais próximos da costa, mesmo alcandorados,
sobretudo posicionados em locais voltados para Sudoeste, ou mais propriamente
entre Sudoeste e Sul, ficariam muito expostos podendo apresentar vulnerabilidades.
Para este efeito, a metodologia utilizada, simples e empírica, ainda assim deve
permitir ter uma ideia mais ou menos precisa da situação global ao nível do litoral
de Portugal Continental por concelho e freguesia, podendo tornar-se num ponto
de partida para se efectuarem levantamentos mais detalhados para que se desencadeiem estudos de risco com precisão capaz de responder da melhor maneira possível
à eventual necessidade de prevenção que se possa impor. Considere-se este exercício
como um estudo preliminar e não como algo definitivo e consistente.
Basicamente, as condições que entram neste tipo de análise geográfica, assentam em pressupostos óbvios de susceptibilidade de que quanto mais perto do mar,
quanto mais baixa a altitude, maior a probabilidade de ser atingido pelos efeitos da
maré de tempestade – galgamento, inundação (marinha, estuarina ou ambas), fluxo
de água dirigido (cheia) ou por espargimento ou espraiamento. A estas condições
acrescenta-se ainda como factor agravante, a condição de um local estar exposto
a direcções entre Sudoeste e Sul (linhas de costa com direcções entre NO-SE a
O-E) uma vez que, pelos relatos observados do comportamento do mar durante o
temporal de 1941, os locais mais atingidos tinham claramente este denominador
comum. Finalmente, como condição de vulnerabilidade, usou-se as classes da carta
de ocupação do solo do litoral de 2014 (DGT), correspondentes a áreas construídas,
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projectando deste modo os locais de perda potencial em caso de semelhante evento.
Assim, qualquer destas áreas que reunisse uma das condições de susceptibilidade
definidas em função da altitude (primeira condição), da proximidade do mar e da
exposição, seria seleccionada e classificada quanto ao risco de afectação por efeito
do mar em situação de maré de tempestade. Em seguida, passa a descrever-se a estrutura da metodologia utilizada.

Análise do Risco: Metodologia (em plataforma SIG)

Para este exercício utilizou-se o seguinte material cartográfico:.
Cartografia de base, e temática de raiz (fig. 10):
•

Altimetria 1:25000: Curvas de nível de 10 m e 20 m (IGeoE);

•

Linha de costa 1:2000 (IGP), ao nível aproximado do Zero hidrográfico (-2 m);

•

Carta de Ocupação do Solo (COS) de 2010 (DGT), faixa de 2 km para
interior da fachada marítima (excluindo as áreas estuarinas dos rios principais36 (DGT);

•

Carta Administrativa Oficial de Portugal de 2014 – limites e nomes de
freguesias (DGT);

•

Ortofotomapas do litoral de Portugal 2014 (DGT)

Cartografia analítica (fig. 11):

36

•

Curva de nível de 5 m;

•

Faixas de 50 m e 200 m a partir da linha de costa para o interior;

•

Mapa de orientação de vertentes;

•

Selecção de classes de ocupação do solo incluindo:
•

Tecido urbano;

•

Áreas de estacionamento e logradouros;

•

Áreas industriais;

•

Áreas comerciais;

•

Instalações agrícolas;

Não há informação sobre a COS e ortofotos compatíveis para as áreas estuarinas
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•

Equipamentos públicos e privados;

•

Infra-estruturas de produção de energia, captação, abastecimento de
água, tratamento (só se verificou este último tipo);

•

Redes viária e ferroviária;

•

Terminais portuários;

•

Marinas e docas de pesca;

•

Aeroportos e aeródromos;

•

Áreas de construção;

•

Parques de campismo.

•

Equipamentos culturais e zonas históricas.

Fig. 10 - Esquema da Cartografia
de base utilizada.
Fig. 10 - Schematic of Base Maps used.

Fig. 11 - Esquema da cartografia analítica obtida e usada para
a determinação do risco.
Fig. 11 - Schematic of the analytical maps
obtained and used to determine the risk.

Assim, indo ao encontro do cenário de risco estabelecido no ponto anterior,
para se implementarem os processos de análise espacial conducentes à identificação das áreas de risco, foram seleccionadas todas as áreas do litoral abaixo dos
70

10 m de altitude (ou até 20 m para as situadas a menos de 200 m de distância a
linha de costa considerada) que verificassem um destes tipos de ocupação do solo
acima referidos37.
Condições de risco preestabelecidas: altitude, proximidade do mar, exposição

1- Condição essencial – baixa altitude: O risco deve ser considerado para todos
os locais costeiros com altitude inferior a 10 m, ou inferior a 20 m caso estejam a
menos de 200 m de distância do mar, segundo as seguintes classes de risco relativo
(Tabela III)
Tabela III - Critérios de classificação nominal do risco relativo em função da altitude do lugar.
Table III - Criteria for the nominal classification of the relative risk as a function of altitude of the place.
ALTITUDE (A)
a menos de 5 m
3

entre 5 e 10 m

entre 10 e 20 m

2

1

Se não se verificar nenhuma das condições estabelecidas o risco não se considera,
mas, caso se verifique, considera-se sempre, ainda que as restantes condições não se
verifiquem, excepto para cotas superiores a 10 m, que só são consideradas na equação para locais que fiquem a menos de 200 m da linha de costa.
2- Condição complementar ou factor de agravamento nos casos em que a primeira condição se verifica – proximidade relativa ao mar considerando como limite
marinho uma linha próxima do zero hidrográfico38 (Tabela IV). Mesmo que se
verifique esta condição, os locais acima de 20m de altitude não são considerados.

37 De

referir que, pelo facto da unidade mínima de representação cartográfica na COS ser 1 hectare,
por vezes alguns elementos que deveriam ser considerados são omitidos ou mal definidos. Em
estudos posteriores deverá atender-se a esta situação e efectuar um reconhecimento mais detalhado
que este estudo simplificado não justifica.

38

Uma vez que a linha de costa oficial representativa do zero hidrográfico não tem o detalhe
necessário, foi utilizada para esta referência uma linha de costa baseada na ortofotografia de
1995, mas com detalhe correspondente à escala 1:2000 (digitalizada pelo autor em 2000).
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Ou seja, os locais a menos de 200 m da linha de costa com mais de 20 m de altitude são excluídos por não ser plausível que sejam atingidos pelo mar mesmo nas
piores condições39.
Tabela IV - Critérios de classificação nominal do risco relativo em função da proximidade do mar, como factor de agravamento.
Table IV - Criteria for the nominal classification of the risk relative to the proximity of the sea
as an aggravating factor.
PROXIMIDADE DO MAR (B)
a menos de 50 m

entre 50 e 200 m

3

2

3- Condição suplementar – exposição relativa à direcção predominante da ondulação no auge de intensidade do ciclone (Tabela III): funciona como segundo factor
de agravamento e só se considera para locais que cumpram a primeira condição.
Tabela V - Critérios de classificação nominal do risco relativo em função da exposição relativa
à direcção da ondulação dominante nas situações ciclónicas, como factor de agravamento.
Table V - Criteria for the classification of the risk relative to exposure to the predominant swell
in cyclonic situations as an aggravating factor..
EXPOSIÇÃO À ONDULAÇÃO (C)
SO-S

OSO-SO e S-SSE

O, ONO ou SE

3

2

1

Outras exposições
0

Assim, conforme a fig. 12 onde se sintetiza os critérios utilizados para esta avaliação, o risco em cada lugar aonde existem elementos expostos resulta do somatório
das ponderações usadas para cada critério de 1 a 3, com a condição do critério 1
não poder ser nulo. Obtiveram-se valores qualitativos de 2 a 9 em que este último
corresponde aos locais teoricamente mais perigosos.
39

Não sendo plausível, não é no entanto impossível, conforme se terá verificado no Cabo de
S. Vicente em 1941. No entanto, a perda que estas situações poderiam causar, seria à partida
desprezável considerando a vulnerabilidade no terreno.
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Risco de
afectação por
maré de
tempestade

factor de
agravamento 1

factor de
agravamento2

ALTITUDE (A)

PROXIMIDADE
DO MAR (B)

EXPOSIÇÃO
(C)

pressupostos

Mais baixo maior
risco

Mais próximo do mar
maior risco

Mais exposto a SO
maior risco

referências

curvas de nível de 5,
10 e 20m

Buffers à linha de costa,
de 50 e 200m

Exposições a SO,
entre NO e ESE
(exclusivé)

abaixo de 5m

a menos de 50m
do ZH

exposição
entre SO e S
(1941)

3

RISCO ELEVADO

entre 50 e 200m
do ZH

exposição
a
OSO ou SSE

2

RISCO RELATIVAMENTE
ELEVADO

1

RISCO MODERADO
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alcançável por marés
de tempestade)

entre 5 e 10m
(alcançável somente
nas piores situações)

ente 10 e 20m

exposição a O,
ONO ou SE

(alcançável somente
nas
situações
extremas)

acima de 20m

para lá de 200m

outras
exposições

Classes de risco
valor nominal

critérios

factor principal

valor
nominal

Qualificação
RISCO MÁXIMO: local baixo, na
proximidade imediata do mar e na
ortogonal da ondulação mais forte
RISCO MUITO ELEVADO

0

RISCO RELATIVAMENTE
BAIXO
RISCO BAIXO



RISCO MUITO BAIXO

Fig. 12 - Critério de classificação e classes de risco de afectação por maré de tempestade com condições semelhantes às que ocorreram durante o ciclone de 1941.
Fig. 12 - Classification criterion and risk classes of storm tide damage with conditions
similar to those of the 1941 cyclone.

A aplicação desta metodologia é esquematizada no exemplo da fig. 13.
O mapa da fig. 14 mostra a situação obtida para todo o território de Portugal
Continental (excluindo as áreas de estuário, que não foram consideradas por falta
de dados).
O processo de análise espacial em ambiente SIG consistiu na intersecção
das classes antrópicas de ocupação do solo fornecidas pela COS 2010 com
os polígonos representativos das condições de risco testadas (baixa altitude,
proximidade do mar e exposição favorável), o que as permitiu aferir com
maior rigor e com expressão 2D do que a primeira abordagem referida na
fig. 9 (embora as condições impostas envolvam claramente a componente
3D). Neste sentido, foram detectados muito mais locais expostos do que os
mencionados no anexo I, sendo de referir que apenas 11 das 150 freguesias consideradas é que não apresentam nenhuma condição de exposição,
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Fig. 13 - Exemplo da expressão geográfica das condições e resultado da sua
integração (Península de Peniche).
Fig. 13 - Example of the geographical expression of the conditions and result of its
integration (Peniche Peninsula).

não por não haver locais perigosos, mas principalmente por não existirem
elementos de risco 40 . Por outro lado, há 22 em que se verificam todas as
condições consideradas. O sudoeste alentejano é a área costeira que apresenta o risco menor. Sem considerar então a zonas ribeirinhas dos grandes
estuários que viriam certamente aumentar a superfície de áreas de maior
risco, o mapa da fig. 14 destaca algumas áreas do litoral aonde a superfície
exposta é maior. Como foi referido, este estudo deve ser considerado como
40

Refira-se de novo que as freguesias ribeirinhas do interior dos estuários dos rios Minho, Lima,
Douro, Mondego, Sado e sobretudo do Tejo não entraram nesta análise.
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Fig. 14 - Risco em situação de maré de tempestade em Portugal Continental, tendo
como referência o ciclone de 15 de Fevereiro de 1941. As áreas em destaque, exemplificam em escala maior alguns dos locais aonde o perigo é mais elevado, de acordo
com os critérios e classes definidos na fig. 12.
Fig. 14 - Risk of a storm tide in mainland Portugal, with reference to the cyclone of 15
February 1941. The highlighted areas indicate where the danger is greatest, according to
the criteria and classes given in fig. 12.
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preliminar havendo que confirmar no terreno estas situações, uma vez que
muitas delas estarão certamente acauteladas, sobretudo com infra-estruturas
de defesa costeira, assim como se deve considerar que apenas as frentes de
primeira linha é que estarão mais vulneráveis aos efeitos de galgamentos e
impactos directos de fluxos marinhos, enquanto que as áreas de risco de
segundas linhas, mais interiores ou protegidas pelas primeiras linhas, o risco
terá mais a ver com possíveis inundações.
As tabelas seguintes mostram o panorama nacional resultante, ao nível dos
concelhos, quer em termos de superfície de risco absoluta quer em termos
da área relativa com risco classificado como elevado ou acima dessa categoria
(figuras 15 e 16).
Pela análise dos gráficos da fig. 15, pode verificar-se que apesar de haver
longos sectores da costa potencialmente vulneráveis não é grande o número
daqueles em que o risco é muito elevado. A situação de rácio mais desfavorável ocorre no concelho de Loulé, nomeadamente na área de Quarteira.
Também a Figueira da Foz apresenta uma situação desfavorável, mas há que
ter em conta que se está a avaliar áreas por concelho e há situações pontuais
que apresentam riscos elevados mais evidentes, como acontece no concelho
de Faro ou da Murtosa, que esta análise não evidencia convenientemente. O
caso de Esposende é ainda assim salientado pelos resultados, apresentando a
maior superfície de risco em geral e uma importante área de risco elevado.
Já outras áreas como Sines ou mesmo a da Figueira da Foz, estando numa
posição geográfica desfavorável, são portos bem defendidos, o que não significa que não possam ficar em perigo em situações extremas como a de
1941. De salientar ainda que a grande maioria dos concelhos do Algarve
Meridional apresentam grandes superfícies de risco, tal como Sesimbra e
Sines ou ainda Cascais-Estoril, que foram dos mais atingidos em 1941. O
risco não terá aumentado significativamente nesses sectores, pois apesar do
aumento populacional e da densificação da construção, salvo nalguns casos
no Algarve, ou o porto de Sines, a ocupação da frente marítima dos actuais
locais de risco já se verificava em 1941 e até foi protegida, em muitos casos,
com obras de defesa.
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Fig. 15 - Área total de risco por concelho, e áreas de risco elevado, de acordo
com os critérios estabelecidos.
Fig. 15 - Total risk area per municipality, and high risk areas, according to
established criteria.
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Fig. 16 - Área relativa de Risco Elevado por concelho (% relativa ao total da área de
risco indicada a amarelo na fig.15).
Fig. 16 - Relative area of high risk per municipality (% relative to the total risk area
indicated in yellow in fig. 15).
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Conclusão
De acordo com os pressupostos relacionados com as condições hidrometeorológicas obtidos a partir da situação verificada durante a tempestade desencadeada
pelo ciclone de 15 de Fevereiro de 1941, definiu-se uma série de critérios, obtidos
através de dados cartográficos relevantes disponíveis, para a realização de um esboço
de riscos associado à possibilidade de ocorrência de marés de tempestade no litoral
português continental. Com base nos resultados obtidos conclui-se que existem
locais vulneráveis pela exposição de elementos aquele fenómeno perigoso. Mesmo
quando existem infra-estruturas de protecção existentes, o risco é elevado nesses
locais em caso de ocorrência de marés de tempestade de magnitude semelhante
à de 1941. No entanto essas situações, sendo significativas, podem considerar-se
pontuais tendo em conta a extensão da costa portuguesa. O litoral do concelho de
Loulé foi o que apresentou maiores superfícies de risco elevado enquanto que o de
Esposende apresentou uma maior área de risco em geral.
Sem entrar directamente na avaliação do risco efectuada, foram ainda referidas as variações demográficas, entre 1941 e a actualidade, como possível factor de
agravamento, tendo sido identificados alguns casos em que isso foi constatado, sobretudo onde a ocupação dos sistemas litorais naturais pode assumir efeitos perversos colocando-os em desequilíbrio dinâmico (nomeadamente no que diz respeito a
situações deficitárias do balanço sedimentar), e originar modificações irreversíveis
que os tornam mais frágeis, majorando o perigo em eventos futuros, como por
exemplo sucede na Praia de Faro, ou na Costa Nova e áreas das Gafanhas no interior
da chamada ria de Aveiro, embora em geral, e tendo em conta os factores de risco
considerados, se deva considerar esse agravamento como pontual41.
Apesar de Portugal já ter sido atravessado por tempestades que chegaram a ser
furacões durante pelo menos uma parte do seu percurso Atlântico, essas tempestades
ocorreram sempre no Verão ou no princípio do Outono chegando muito enfraqueci-

41 Considerando

somente o risco específico de maré de tempestade e não o risco em geral associado
a tempestades como a de 1941, porque neste último caso o aumento da população em muitos
concelhos do litoral contribuiu certamente para o agravamento do risco.
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das e não causando danos de maior. As tempestades extra tropicais de Inverno (início
dos anos civis), têm sido as mais graves e aquelas que devem gerar maior preocupação.
De acordo com C. Pfister (2009), se as catástrofes naturais fizerem parte do dia a dia
das comunidades a severidade dos impactos diminui porque, de acordo com D. Alexander
(2013), essas comunidades criam sistemas de auto-protecção que lhes permite “viver com
o risco”. Por outro lado, conforme aconteceu na Suíça, ancestralmente habituada a catástrofes naturais frequentes, a incidência destes parece ter diminuído entre 1882 e 1976, o
que terá levado ao aumento da tendência para o seu esquecimento e à perda daquilo que se
designa por “memória da catástrofe” que antigamente tinha permitido criar as condições
de maior segurança (C. Pfister, 2012) que assim, paradoxalmente, acabaram por se tornar
perversas neste aspecto pois o número de acidentes parece ter aumentado recentemente.
Tal pode já ter sucedido com o ciclone de 1941 que ocorreu há já 75 anos. Poucos se
lembram deste temporal superlativo e, à margem das chamadas “alterações climáticas”,
cumpre a este trabalho relembrar este evento porque até hoje não houve nada semelhante e
a possibilidade de ocorrer é bem real: mostrou-se que a sobreelevação do nível do mar não
foi muito significativa e que a violência da maré de tempestade se deveu mais à ondulação
e ao vento. Conforme se disse atrás, ainda não foi a “tempestade perfeita”, porque com o
pico do ciclone, uma série de fenómenos perigosos como ondas de tempestade e maré de
tempestade, poderiam ter-se combinado de forma simultânea na sua máxima magnitude
e, potencialmente, ter causado ainda mais danos no litoral.
Neste contexto, este trabalho pretende constituir um alerta e uma ferramenta
para identificação, ainda que sumária, das áreas potencialmente mais vulneráveis,
para que se possam realizar estudos de risco mais selectivos e elaborados do que
este, particularmente nos locais identificados, que possam desencadear acções de
prevenção verdadeiramente eficazes.
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ANEXO I: Tabela de locais em possível perigo efectivo perante nova situação semelhante
a 1941 (cada nome de povoação tem uma ligação associada à sua localização no Google
Maps®, funcional na versão digital do artigo).
ANNEX I - Places in potential danger in a situation similar to that of 1941
(links to Google Maps® digital version).
POVOAÇÃO

LOCAL/FREGUESIA

Praia do Moledo

MOLEDO E CRISTELO

Linha C.F.

VILA PRAIA DE ÂNCORA

V.P. Âncora (Portinho)

VILA PRAIA DE ÂNCORA

Montedor(Junto à praia)

CARREÇO

Porto de Viana do Castelo (Norte)

VIANA DO CASTELO

Viana do Castelo (Baixa)

VIANA DO CASTELO

Parque de Campismo Orbitur

DARQUE

Amorosa

CHAFÉ

Pedra Alta

CASTELO DE NEIVA

Barca (praia de Antas)

ANTAS

Mar (grupo de casas junto ao mar)

BELINHO E MAR

Cepães

ESPOSENDE E MARINHAS

Esposende

ESPOSENDE E MARINHAS

Ofir-Fão

APÚLIA E FÃO

Pedrinhas

APÚLIA E FÃO

Apúlia

APÚLIA E FÃO

Aguçadora Norte

AGYÇADOURA E NAVAIS

A-Ver-o-Mar

A-VER-O-MAR, AMORIM E TERROSO

Póvoa do Varzim (a Sul do molhe sul)

PÓVOA DO VARZIM, BEIRIZ E ARGIVAI

Vila do Conde (Sector Sudoeste)

VILA DO CONDE

Vila do Conde (Baixa)

VILA DO CONDE

Azurara)

AZURARA

Areia

ÁRVORE

Gafa

MINDELO

Facho

VILA CHÃ

Labruge

LABRUGE

Matosinhos (sector Sudoeste)

MATOSINHOS E LEÇA DA PALMEIRA

Porto (Foz)

FOZ DO DOURO E NEVOGILDE
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S. Pedro da Afurada

SANTA MARINHA E S.PEDRO DA AFURADA

Angeiras

PERAFITA, LAVRA E SANTA CRUZ DO BISPO

Madalena

CANIDELO

Marinha

MADALENA

Valadares

GULPILHARES E VALADARES

Miramar

ARCOZELO

Aguda

ARCOZELO

Granja

ARCOZELO

Linha de C.F II

S.FÉLIX DA MARINHA

Espinho

ESPINHO

Praia de Paramos

PARAMOS

ESTRADA NOVA

ESMORIZ

Praia de Esmoriz

ESMORIZ

Parque de Campismo de Cortegaça

CORTEGAÇA

Furadouro

ARADA E OVAR

Torreira

TORREIRA

S.Jacinto

S.JACINTO

Praia da Barra de Aveiro

GAFANHA DA NAZARÉ

Área das Gafanhas (Aveiro)

VÁRIAS

Costa Nova

GAFANHA DA ENCARNAÇÃO

Praia da Vagueira

GAFANHA DA BOA-HORA

Barra de Mira

PRAIA DE MIRA

Poço da Cruz

PRAIA DE MIRA

Praia de Mira N

PRAIA DE MIRA

Buarcos

BUARCOS

Figueira da Foz (Baixa)

BUARCOS

Gala

S.PEDRO

Costa de Lavos

LAVOS

Leirosa

MARINHA DAS ONDAS

Pedrogão N

COIMBRÃO

Praia da Vieira

VIEIRA DE LEIRIA

S. Pedro de Moel

MARINHA GRANDE

Nazaré S

NAZARÉ

Foz do Arelho

FOZ DO ARELHO

Baleal

FERREL

Peniche Poente

PENICHE

Consolação

ATOUGUIA DA BALEIA

Ericeira

ERICEIRA

Guia

CASCAIS E ESTORIL

Cascais (Baixa e Zona Sul)

CASCAIS E ESTORIL

Estoril (baixa)

CASCAIS E ESTORIL

São João do Estoril

CASCAIS E ESTORIL

Parede (Sul e Sudoeste)

PAREDE

Paço D’Arcos (Baixa)

Oeiras e São Julião da Barra, Paço de Arcos e Caxias

Foz da Ribeira de Oeiras

Oeiras e São Julião da Barra, Paço de Arcos e Caxias

Caxias (curva do Mónaco)

Oeiras e São Julião da Barra, Paço de Arcos e Caxias

Costa da Cruz Quebrada

Algés, Linda-a-Velha, Cruz Quebrada, Dafundo

Lisboa (Zona ribeirinha)

VÁRIAS
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Póvos de Santa Iria (Zona Ribeirinha)

POVOA DE SANTA IRIA E FONTE DA CASA

Alverca (OGMA)

ALVERCA DA RIBATEJO E SOBRALINHO

Alhandra (baixa)

ALHANDRA, S.JOÃO DOS MONTES E CALHANDRIZ

Alcochete (Baixa)

ALCOCHETE

Montijo (Baixa)

MONTIJO E AFONSOEIRO

Lançada

GÁIO ROSÁRIO E SARILHOS PEQUENOS

Moita (baixa)

MOITA

Alhos Vedros (Baixa)

ALHOS VEDROS

Lavradio (Zona Ribeirinha)

BARREIRO E LAVRADIO

Barreiro (Baixa)

BARREIRO E LAVRADIO

Seixal (Baixa)

SEIXAL, ARRENTELA E ALDEIA DE PAIO PIRES

Amora (Baixa)

AMORA

Corroios (Quinta do Brasileiro)

CORROIOS

Trafaria

CAPARICA E TRAFARIA

Cova do Vapor

CAPARICA E TRAFARIA

Costa da Caparica (Campismo)

COSTA DA CAPARICA

Costa da Caparica

COSTA DA CAPARICA

Terras da Costa

COSTA DA CAPARICA

Fonte da Telha

COSTA DA CAPARICA

Sesimbra (Baixa)

SESIMBRA (SANTIAGO)

Outão

SÃO LOURENÇO E S. SIMÃO

Setúbal (Baixa)

SETÚBAL (S.SEBASTIÃO)

Tróia

CARVALHAL

Vila Nova de Milfontes (Baixa)

VILA NOVA DE MILFONTES

Martinhal

SAGRES

Praia da Salema

BUDENS

Praia da Luz

LUZ

Lagos (Baixa)

S. SEBASTIÃO E SANTA MARIA

Meia Praia

ODIÁXERE

Alvor

ALVOR

POrtimão (Baixa)

PORTIMÃO

Ferragudo (Baixa)

FERRAGUDO

Armação de Pera (Baixa)

ARMAÇÃO DE PERA

Salgados (complexo turístico)

GUIA

Albufeira (Baixa)

ALBUFEIRA E OLHOS DE ÁGUA

Quarteira (Poente)

QUARTEIRA

Ilha de Faro

MONTENEGRO

Aeroporto de Faro

MONTENEGRO

Olhão (Baixa)

OLHÃO

Ilha do Farol

FARO (SÉ E S.PEDRO)

Ilha do Farol (Sotamar)

FARO (SÉ E S.PEDRO)

Ilha da Culatra

FARO (SÉ E S.PEDRO)

Ilha da Armona

QUELFES

Altura

ALTURA

Cabanas (Baixa)

CONCEIÇÃO E CABANAS DE TAVIRA

Cacela Velha (área da Fábrica)

VILA NOVA DE CACELA

Vila Real de Santo António

VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO
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Perante cenários futuros de alterações climáticas, com o consequente incremento de catástrofes de cariz hidrometeorológico, torna-se urgente e prioritário reduzir
o risco através de esforços sistemáticos destinados a analisar e a gerir os fatores causadores de catástrofes, assim como reconhecer a(s) vulnerabilidade(s), no intuito de
proteger, de forma mais eficaz, as pessoas, as comunidades e os países, bem como
os meios de subsistência, o património cultural e socioeconómico e os ecossistemas,
incrementando, assim, sua resiliência.
A resiliência refere-se à capacidade que um sistema, uma comunidade ou a sociedade, quando exposta a riscos, detém para resistir, absorver, adaptar e recuperar,
de maneira tempestiva e eficiente, dos efeitos desastrosos dessa manifestação de
risco, através, por exemplo, da preservação e restauração das suas funções essenciais
e das estruturas básicas. Para tal, a tomada de consciência, coletiva e individual,
assume um papel determinante na redução das manifestações de riscos e das consequências das catástrofes, permitindo a adoção de medidas/ações capazes de reduzir
a vulnerabilidade, perante uma qualquer manifestação de risco.
Como refere o “Marco de Sendai para a Redução do Risco de Catástrofes 2015-2030”,
embora os fatores de risco possam ser locais, nacionais, regionais ou globais, os
riscos têm características locais e específicas que devem ser compreendidas para
determinar as medidas de redução a aplicar. Acrescenta, ainda, a necessidade do
desenvolvimento de uma ação focada nos âmbitos intra e inter setoriais, que deverá ser promovida pelos Estados nesses quatro níveis (local, nacional, regional e
global) e que se distribuirá por quatro áreas prioritárias: (1) compreensão do risco
de catástrofes; (2) fortalecimento da governança na gestão do risco de catástrofes;
(3) investimento na redução do risco para incremento da resiliência; (4) melhoria
na preparação para a ocorrência de catástrofes, com o objectivo de providenciar
uma resposta eficaz na reabilitação, recuperação e reconstrução.
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De forma mais ou menos explicita, as conclusões dos trabalhos vertidos neste
livro vão no sentido do anteriormente definido: “necessidade de identificar as
áreas susceptíveis a riscos”; “de reconhecer as vulnerabilidades”; “urgência na realização de estudos de risco”; “prioridade na adoção de ações de planeamento público no que se refere a infraestruturas e medidas mitigadoras, locais e regionais”;
“soma do conhecimento científico e a participação da população no diálogo e
transferência de saberes”; “necessidade de estabelecer relações de confiança que
deverão ser alimentadas com diálogo e partilha de opiniões entre os diferentes
grupos e agentes envolvidos no processo da tomada de decisão”; e “utilização dos
Sistemas de Informação Geografica (SIG) como uma ferramenta de suporte ao
planeamento e à gestão do território”.
Fica, assim, a expectativa de que o presente livro inspire mais investigadores
e decisores a participarem na crescente avaliação e gestão dos riscos, no ensejo de
que possamos enfrentar os desafios atuais, bem como os futuros e, em particular, os
relacionados com os contextos de grandes e profundas incertezas, relativas não só
aos riscos analisados, mas também a outros emergentes.
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