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Ao longo dos séculos, muitos foram os eventos destrutivos que
assolaram a Região Autónoma da Madeira, destacando-se pelo
impacto no território, as aluviões. Em consequência de uma
intensa precipitação num curto espaço de tempo, cheias rápidas e
deslizamentos em massas ocorreram um pouco por toda a Região,
deixando, um elevado rastro de destruição.
Quanto ao futuro, os estudos sobre as alterações climáticas preveem
eventos meteorológicos excepcionais, ainda mais fortes e frequentes,
para as quais a Madeira e os Madeirenses têm de estar preparados.
Estudando o passado mas especialmente visando o futuro, a Região
Autónoma da Madeira tem implementado um conjunto diverso de
estratégias para mitigar vindoiros acontecimentos extremos.
As medidas estruturais e não estruturais que foram implementadas,
associadas a uma forte disseminação de uma cultura de proteção
civil por toda a população, as quais devem continuar a nortear
a política regional naquilo a que diz respeito à proteção das
populações e dos seus bens, tornam certamente a Madeira, uma
Região mais Resiliente.
Foi sob o lema MADEIRA REGIÃO RESILIENTE que se pretendeu
colocar a comunidade cientifica, os agentes de proteção civil,
os órgãos de decisão regionais e locais e a população em geral, a
refletir sobre o que fazer em caso de catástrofes provocadas pela
manifestação de riscos e, em particular, de aluviões, aprendendo
com o passado para melhor preparar o futuro.
O XIII Encontro Nacional de Riscos é também a forma de assinalar o
38.º aniversário do Serviço Regional de Proteção Civil e de enaltecer
todos aqueles que de uma forma direta ou indireta contribuem para
a proteção e para o socorro de todos aqueles que fazem da Madeira
e o Porto Santo a sua casa.

Serviço Regional
de Proteção Civil,
IP - RAM

estruturas Editoriais | editorial structures
Estudos Cindínicos
Diretor Principal | Main Editor
Luciano Lourenço
RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança
Diretores Adjuntos | Assistant Editors
António Amaro, Adélia Nunes, António Vieira, Fátima Velez de Castro
RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança
Assistente Editorial | Editoral Assistant
Fernando Félix
RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança
Comissão Científica | Editorial Board
Adélia Nunes
Universidade de Coimbra

Antenora Maria da Mata Siqueira
Universidade Federal Fluminense, Brasil

Ana Meira Castro
Instituto Superior de Engenharia do Porto

Carla Juscélia Oliveira Souza
Universidade de São João del Rei, Brasil

António Betâmio de Almeida
Instituto Superior Técnico, Lisboa

Esteban Castro
Universidade de Newcastle, Reino Unido

António Duarte Amaro
Escola Superior de Saúde do Alcoitão

Centro de Investigación Forestal de Lourizán, Espanha

António Vieira
Universidade do Minho

José Arnaez Vadillo
Universidade de La Rioja, Espanha

Cármen Ferreira
Universidade do Porto

Lidia Esther Romero Martín
Universidade Las Palmas de Gran Canaria, Espanha

Fátima Velez de Castro
Universidade de Coimbra

Miguel Castillo Soto
Universidade do Chile

Helena Fernandez
Universidade do Algarve

Monserrat Díaz-Raviña
Inst. Inv. Agrobiológicas de Galicia, Espanha

Humberto Varum
Universidade de Aveiro

Norma Valencio
Universidade Federal de São Carlos, Brasil

José Simão Antunes do Carmo
Universidade de Coimbra

Ricardo Alvarez
Univ. Atlântica, Florida, Estados Unidos da América

Luciano Lourenço
Universidade de Coimbra

Victor Quintanilla
Universidade de Santiago de Chile, Chile

Romero Bandeira
Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, Porto

Virginia Araceli García Acosta
CIESAS, México

Tiago Ferreira
Universidade do Minho

Xavier Ubeda Cartañà
Universidade de Barcelona, Espanha

Tomás de Figueiredo
Instituto Politécnico de Bragança

José António Vega

Yvette Veyret
Universidade de Paris X, França

LUCIANO LOURENÇO
josé dias
(COORDS.)

MADEIRA
REGIÃO RESiLIEnTE.
A p re n der c om o PA ssado

Edição
RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança
Email: riscos@riscos.pt
URL: https://www.riscos.pt/publicacoes/sec/

Coordenação Editorial
Luciano Lourenço e José Dias
Imagem da Capa
Karine Nieman

Pré‑impressão
Fernando Félix

Execução Gráfica
Simões & Linhares, Lda.

ISSN
2184-5727

DOI (Série)
https://doi.org/10.34037/978-989-54295-1-6

Depósito Legal
478492/20

ISBN
978-989-54942-8-6

ISBN Digital
978-989-54942-9-3

DOI
https://doi.org/10.34037/978-989-54942-9-3_9

©Dezembro

2020, RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança

Sumário

Prefácio ........................................................................................................ 7
Madeira Singular ............................................................................................................ 9
Geotoponímia e Geoengenharia do Arquipélago da Madeira: 600 anos a
criar nomes e apelidar, terras, pedras e fenómenos
João Baptista Pereira Silva ............................................................................. 11
Riscos. Terminologia base e tipos de ocorrências
Luciano Lourenço ......................................................................................... 37
Resiliência e Gestão do Risco
António Betâmio de Almeida ........................................................................ 85
Uma visão global sobre a gestão do risco de cheias torrenciais na Madeira.
Perspetivas e desafios
Sérgio Lopes ......................................................................................................... 99
Madeira Tecnológica ................................................................................................... 135
Proteção de pessoas e bens: capacidades atuais e futuras
José Dias ....................................................................................................... 137
As melhorias nos sistemas de observação, vigilância e previsão na RAM, após
o temporal de 20 de fevereiro de 2010
Vitor Prior, Paulo Narciso, João Rio e Jorge Marques ..................................... 161
Contributos para uma estratégia integrada de gestão do risco de aluviões na
ilha da Madeira
Rodrigo Proença de Oliveira ........................................................................ 183
O papel da engenharia na proteção do território e das suas gentes
João Alfredo dos Santos, Liliana Vieira Pinheiro e Conceição Juana Fortes ....... 201
O papel do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, IP-RAM na
mitigação dos riscos naturais
Manuel Filipe ............................................................................................... 223
Contributo da formação MRMI para a organização da resposta em situações
de exceção
Luis Vale e Rui Faria .................................................................................... 243
Madeira no País e na Europa ....................................................................................... 255
Apoios comunitários para o reforço da resiliência na Região Autónoma da Madeira
Helena Azevedo ................................................................................................. 257
A importância da informação sobre os impactos das catástrofes - enquadramento
no projeto europeu LODE
Xavier Romão, Esmeralda Paupério e Rui Figueiredo ................................... 267

5

p r e f á ci o

A dimensão insular do Arquipélago da Madeira, a que se junta o seu afastamento
do Continente e o seu território de orografia acidentada, associada a uma pressão
urbana considerável e sujeita a eventos meteorológicos excecionais, potenciados
pelas alterações climáticas, obriga a dotar a Região Autónoma de Madeira de meios
de primeira e segunda intervenção capazes de oferecer uma resposta imediata às
populações, quando expostas às adversidades do clima e das suas consequências
sobre o território, bem como a sustentar as operações ao longo do tempo.
Este isolamento atlântico, moldou de uma forma muito significativa o
carácter dos Madeirenses, a forma de ocupação do território e a perceção sobre o
mesmo. São muitas as catástrofes registadas que assolaram a Região desde o seu
povoamento, no século XVI, ceifando vidas e destruindo bens. Essa quase rotina,
é intrínseca na maneira de ser e de estar do “ilhéu”, que, por um lado, respeita
e teme a Natureza, mas, por outro, lhe confere a força e a interajuda necessárias
para enfrentar as adversidades e se reerguer sempre e novamente, quando sujeito
a estas recorrentes vicissitudes.
Nesse contexto e “roubando-o” aos princípios da Física, surge o conceito de
Resiliência, que em muito caracteriza a atitude do Madeirense, no seu modo de
vida, de como moldou o seu território, tão belo como agreste, e resiste e volta a
moldá-lo sempre que uma nova catástrofe natural se abate sobre si, a sua família e
os seus bens.
Assim, para a salvaguarda de todos é fundamental determos profissionais
bem capacitados e apetrechados para uma resposta eficaz e adequada às inúmeras
situações de emergência e de socorro, com que se deparam no teatro de operações,
mas essencialmente acresce a premente necessidade da difusão de uma cultura de
proteção civil junto de toda a sociedade civil.
Cada um de nós é, de per si, um agente de proteção civil. Para este efeito
contribui o fomento de uma permanente comunicação entre as instituições
responsáveis pela resposta ao socorro e à emergência, recorrendo a todos os meios
que temos ao nosso alcance a fim de fazer chegar a informação à população, seja
ela residente ou visitante. Visando este largo objetivo tem sido necessário adequar
7

a comunicação a todas as faixas etárias, pelo que se recorre a jornais e TV; jogos
de realidade virtual; sistemas de aviso, através de SMS; desenvolvimento de App’s;
simpósios e reuniões, etc.
É com esta missão ampla de comunicar o esforço efetuados por todos
os madeirenses em moldar a Região e resistir aos episódios disruptivos que
nesta ciclicamente emergem, que surge o interesse de, em parceria com a
RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança, promover um
encontro sobre a Resiliência da Região.
Passada uma década sobre a última grande aluvião que assolou a Ilha da Madeira,
importa promover um debate alargado entre a Ciência e a Tecnologia, a Academia
e a Comunidade Educativa, os profissionais de Proteção Civil e a Sociedade Civil.
Cada um terá certamente a sua visão sobre o tema, pois todos os que viveram
situações de catástrofe têm uma história para contar.
Aprender com o passado, compreender as medidas estruturais e não estruturais
que foram implementadas, são formas de consolidar atitudes futuras e que tornarão
a Região Autónoma da Madeira, uma Região mais Resiliente.
José Miguel da Silva Branco
Vogal do Conselho Diretivo do Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM
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Madeira Singular

R I S C O S . T ERM I N O LOG I A B A S E E
T I PO S DE O C ORR Ê N C I A S *
R I S K S . B A S E T ERM I N O LOG Y A N D
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Resumo: Este texto visa apresentar o entendimento que temos sobre vários
conceitos ligados à teoria do risco, quando integrados no ciclo da
catástrofe, numa abordagem voltada para o socorro e a emergência
e numa lógica que se enquadra na análise e gestão de riscos em proteção civil.
Por sua vez, a inexistência em Portugal de uma classificação oficial
dos riscos a que a Proteção Civil é chamada a dar resposta, levou-nos

*

Este texto constitui uma síntese de dois capítulos do livro Riscos e Crises: da teoria à plena
manifestação, a saber:
Lourenço, Luciano e Almeida, Betâmio (2019). Alguns conceitos à luz da teoria do Risco.
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prevenção e gestão de riscos, bem como dos diferentes tipos de riscos que aqui são apresentados
de uma forma muito genérica.
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a apresentar uma proposta que se baseia nos diferentes tipos de causas
que podem estar na origem das diversas manifestações de riscos.
Trata-se de uma classificação que, do nosso ponto de vista, assenta
numa lógica coerente e, por isso, poderá constituir um interessante
contributo para a organização dos diferentes tipos de riscos que
podem ser alvo de intervenção por parte dos agentes de proteção civil.
Palavras‑chave: Análise e gestão de riscos, classificação de riscos, riscos naturais,
riscos antrópicos, riscos mistos.

Abstract: The theory of risk is based on three basic concepts: risk, danger and
crisis. Some words have a specific meaning in technical language, but
they are not always used correctly.
This text aims to present how we understand various concepts related
to risk theory when integrated in the disaster cycle, in an approach
focused on the relief and the emergency and guided by the same
perspective as analysis and risk management in civil protection.
Moreover, the lack of an official classification of risks which civil
protection is called upon to respond to in Portugal, has led us to
present a proposal that is based on the different causes that might
trigger the various manifestations of risks.
It is a qualification, as we see it, based on a consistent logic which
makes it an interesting contribution to the organization of the different
risks that may be the target of intervention by civil protection agents.
Keywords: Risk analysis and management, risk classification, natural hazards,
anthropic hazards, mixed hazards.
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Introdução
“Todos sabemos que as palavras estão sujeitas a modificações,
a evoluções, tanto na forma como no sentido, e que os seus
campos semânticos podem restringir-se ou dilatar-se no decurso
dos tempos. Mau é que, por vezes, evoluam num dado sentido
por lapso, incúria ou má interpretação”.
A. Machado Guerreiro (1987)

A interpretação “técnica” dada a determinados vocábulos que em linguagem
comum assumem um significado diferente daquele que lhes é atribuído por alguma
terminologia científica, como é o caso do termo perigo, leva a que, frequentemente,
se deturpe o significado dos termos e, por isso, nem sempre sejam entendidos da
mesma forma pelos diferentes utilizadores, o que é de evitar.
De igual modo, o uso de alguns conceitos, que assumem um significado específico
quando usados em sentido restrito, leva a que se confundam ou sejam entendidos
como sinónimos, o que não está correto. São disso exemplo, entre outros, os
seguintes termos: incidente, em vez de ocorrência, fogo, quando se trata de incêndio,
supressão, no lugar de extinção, reabilitação, que se deve associar à intervenção
de emergência, e recuperação, que é posterior à reabilitação, correspondendo à
intervenção de consolidação e reconstrução, pelo que normalmente decorre durante
mais tempo, com intervenções de médio e longo prazo.
Por último, outros conceitos são referidos a despropósito, como é o caso das
condições climatéricas, termo que, para além de corresponder a um galicismo,
em substituição das condições climáticas, normalmente é mencionado a
despropósito, referindo-se às condições meteorológicas, quase sempre associadas a
um determinado tipo de tempo muito específico e que, por corresponderem a
situações excepcionais, pouco têm a ver com o clima “normal” a que pretendem
aludir as ditas condições climáticas.
Contrariando um pouco essas tendências, este texto apresenta o nosso
entendimento sobre vários conceitos, tratados à luz da teoria do risco e integrados
no ciclo da catástrofe, sendo abordados numa lógica de proteção civil, voltada tanto
para o socorro e a emergência, como para a prevenção e a recuperação.
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A difusão desta nossa opinião, ainda que por vezes seja contrária à que se
encontra instalada, apenas visa levar o leitor a refletir sobre o assunto, de modo a
que depois, conscientemente, possa optar pelo significado que, para determinado
conceito, lhe pareça fazer mais sentido em língua portuguesa.

A teoria do risco
“O risco, objeto social, define-se como a
percepção do perigo, da catástrofe possível.”
Yvette Veyret (2007)

Atendendo a que o conceito “risco” teve mais do que um percurso epistemológico
e etimológico, e foi sendo enriquecido com diferentes dimensões ou escalas e através
de diferentes domínios de aplicação, em particular durante o séc. XX, é natural que
existam diferentes pontos de vista sobre este conceito.
Entrados no século XXI, há agora uma certa tendência para a convergência
de definições. As instituições internacionais como as Nações Unidas, a OCDE, o
Banco Mundial, a EU, bem como as normas técnicas (eurocódigos) contribuíram
para haver um espectro muito mais estreito de definições.
No entanto, o conceito de risco ainda se localiza entre uma percepção subjetiva
ou social, relativamente difusa, ampla e plástica, e uma posição limite, de grandeza
quantificável e quase tornada objetiva, como é a adoptada na análise quantitativa do risco.
Num trabalho precursor, que intitulou “La dimension des faits et la théorie du
risque”, apresentado ao Seminário “Risques naturels, risques technologiques. Gestion
des risques, gestion des crises”, que decorreu em Saint-Valery-sur-Somme, de 2 a 7
de outubro de 1989, Lucien Faugères (1990) fez o enquadramento de diversos
conceitos, a partir dos quais se lançaram os fundamentos da teoria do risco.
Todavia, apesar de, depois desse Seminário, muito se ter escrito sobre o assunto,
poucas vezes este e outros trabalhos que nele foram apresentados constam das
referências bibliográficas dos textos dedicados a esta temática, muito provavelmente
por terem sido redigidos em francês e por não se encontrarem disponíveis na internet.
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No entanto, esta menção ao trabalho de Lucien Faugères parece-nos
fundamental em qualquer estudo que aluda à teoria do risco, na medida em que
nele se hierarquizaram claramente os conceitos de risco, perigo e crise, ao contrário
do que sucede em muitos outros trabalhos onde, por vezes, alguns destes termos
se confundem, porventura em resultado da dificuldade de tradução de certos
vocábulos, como, aliás, recentemente foi comprovado por diversos especialistas
(Rebelo, 2014; Pedro, 2014, Lourenço, 2014).
Ora, como é em português que comunicamos e como a linguagem de socorro
e emergência é usada tanto pelos operacionais como pelos cidadãos comuns, seria
conveniente que a utilização de qualquer termo tivesse o mesmo significado,
independentemente de ele ser usado por operacionais ou pelos cidadãos.
A título de exemplo, podemos referir que o cidadão comum sabe distinguir
muito bem e de forma bem pragmática as situações em que ele está em risco, daquelas
outras em que corre perigo, pelo que as expressões “estar em risco” e “correr perigo”
assumem significados bem distintos e, por conseguinte, devem implicar abordagens
e medidas, tanto de prevenção como de segurança, bem diferentes.
Assim, esta nossa reflexão irá partir da existência, na linguagem comum, de um limiar
que marca a transição do “risco” para a “crise” e que, na nossa perspetiva, corresponderá
ao “perigo”. Neste contexto, a crise é entendida como sendo a plena manifestação do
risco, admitindo-se que, até então, o risco está latente e, por conseguinte, pode nunca se
manifestar, ou seja, pode nunca representar perigo efetivo, uma vez que este só acontece
quando o risco se manifesta. Desta forma, o “perigo” está indelevelmente associado à
manifestação do risco e, por conseguinte, ele é indissociável do início da crise.
De facto, se o risco é algo que está mais ou menos distante, o perigo é algo que
está muito próximo dessa manifestação e, por conseguinte, só deveremos falar de
perigo quando a manifestação do risco, ou seja, a crise, está mesmo iminente. Deste
modo, o perigo poderá ser comparado a uma linha amarela, a qual não deverá ser
nunca transposta, pois corresponde ao limiar de transição que marca a passagem
do risco para a crise. Por outro lado, ao contrário do risco, o perigo é normalmente
acompanhado por sinais que alertam para a iminência da manifestação do risco, ou
seja, significa que as pessoas e/ou os seus bens e haveres deixam de estar em risco
para passarem a correr perigo efetivo.
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Com efeito, se a linha amarela for transposta, deixaremos de estar na situação
de risco, que podemos fazer corresponder à cor verde, para passarmos ao estádio
seguinte, correspondente à manifestação desse risco, ou seja, à crise, a qual pode ser
representada pela cor vermelha. Ora, se tal ocorrer, isso significa que o risco se está
a manifestar e, como consequência, corre-se perigo efetivo.
Deste modo, o perigo está assim presente durante todo o desenrolar da crise,
embora de forma diversa, pois regista particular acuidade durante a manifestação
do processo em causa (sismo, inundação, deslizamento, incêndio, explosão, colapso
de edifício, queda de avião, choque de comboios, ação terrorista, convulsão social,
epidemia, …) e, depois, poderá permanecer por muito mais tempo, em resultado
dos efeitos da crise desencadeada pela manifestação do processo inicial, e que, nestes
casos, até pode evoluir para outro tipo de perigos, sobretudo de natureza social.
Pelas consequências que acarreta, a linha amarela não deverá ser transposta, uma
vez que marca a passagem do risco para a crise. Todavia, sempre que não é possível
evitar franqueá-la, poderá servir de aviso para evitar danos maiores, sobretudo nos
casos em que a velocidade da manifestação do processo possa não ser muito rápida.
Ora, em determinadas situações, como sucede, por exemplo, nos riscos de
inundação, quando existe uma cultura das cheias e, por conseguinte, se sabem
interpretar os sinais de alerta por ela transmitidos, ou, então, quando a sua prevenção
funciona e se emitem avisos à população sobre as atitudes a tomar e sobre o que
deverá ser feito em concreto em função de cada situação específica, o resultado fará
com que, nestes casos, tanto o número de vítimas como os prejuízos materiais sejam
substancialmente reduzidos.
De facto, nessas circunstâncias, a maior parte das vezes é possível retirar as
pessoas e os seus bens dos locais suscetíveis à manifestação do risco de inundação,
ou, pelo menos, acondicioná-los de modo a que não sofram danos avultados.
Atuando desta forma, apesar do processo inerente ao risco se ter manifestado, como
se reduziu a vulnerabilidade da população e dos seus haveres, os prejuízos serão
muito minimizados.
Posteriormente, durante o lapso de tempo em que o risco se manifesta,
correspondente à antes mencionada cor vermelha, e que é muito variável em função
do tipo de risco, normalmente pouco ou nada haverá a fazer, razão pela qual importa
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prevenir essas situações, através da análise e gestão dos respetivos riscos, para evitar
danos maiores e, mais tarde, ter de remediar aquilo que não se preveniu.
Por conseguinte, esta nossa reflexão não se limita a uma análise de riscos, já de
si complexa, mas procura integrá-la no designado “ciclo da catástrofe”, ainda bem
mais complexo, pois é a forma de também nela incluir a componente da crise, a
qual implica uma visão mais global do risco, pois pressupõe a sua manifestação,
que se traduz em consequências e se minimiza através da adequada resposta das
forças de socorro, que evita danos ainda maiores, bem como de uma imediata boa
reabilitação e, ainda, da necessária e posterior recuperação da área afetada, situação
que normalmente se arrasta no tempo e que, por vezes, nem sequer é iniciada.
Por isso, se a mitigação do risco for, como deverá ser, o objetivo das análises de
risco, então teremos de ser pragmáticos e integrar nessa análise as três fases do ciclo
da catástrofe, ou seja: (i) a fase de pré-catástrofe, correspondente ao “antes”, isto é,
ao período anterior à manifestação e que, naturalmente, deverá ser de preparação,
prevenção e de previsão; (ii) a fase de socorro e de reabilitação, correspondente
ao “durante”, e que diz respeito à resposta perante as diferentes atuações de
emergência; (iii) a fase de pós-catástrofe ou de recuperação, que diz respeito ao
“depois” e durante a qual será necessário reconstruir a área afetada, dotando-a de
condições de maior segurança do que as existentes antes da crise, através da redução
das vulnerabilidades existentes, de modo a torná-la mais resiliente.
Deste modo, a teoria do risco desenvolvida por diversos autores (Faugères,
1990; Hadjiconstantinou, 1990; Moustafa, 1990; Rebelo, 1995, 1996, 1997b,
2014) assenta, como foi antes referido, em três conceitos-chave: risco, perigo e crise,
que constituem a trilogia-base da teoria do risco e do ciclo da catástrofe.
A clara distinção entre risco, perigo e crise é uma das traves mestras da teoria do
risco. Convocando Aristóteles, podemos aplicar os conceitos de ser em potência (o
risco) ou de ser em ato (perigo e crise).
Esta distinção parece estar de acordo com a opinião do jurista Dr. Miguel
Nogueira de Brito, especialista em Direito Administrativo, quando afirma que: “[...]
a uma noção objetiva de perigo opõe-se um conceito subjetivo de risco” (Gomes, 2012,
cap. VII). Ele cita um jurista alemão que considera que: “[...] o perigo é a condição
a que o curso objetivo normal dos acontecimentos conduz, com suficiente probabilidade
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e num horizonte de tempo determinado, levando a que uma determinada situação
ou comportamento causem danos a um determinado bem protegido”. É interessante
esta consideração do termo subjetivo, pois parece associar-se à percepção e ao
conceito de probabilidade, uma vez que o termo objetivo corresponderá a uma
suficiente probabilidade. Sendo assim, os conceitos de perigo e de risco devem ser
caracterizados por uma avaliação ex ante, uma vez que em Direito a consideração de
perigo e de risco é muito sensível e complexa, tanto mais que só muito recentemente
o risco passou a ser tido em conta, muito por efeito dos riscos ambientais.
Um outro termo que, por vezes, se associa ao risco é o de ameaça, enquanto
intenção deliberada de provocar dano a outrem. Por isso, enquanto tal, é um risco
que, eventualmente, se revestirá de perigo se vier a ser concretizada, isto é, se e
quando se manifestar.
Todavia, o risco e a crise, sendo esta a manifestação daquele, são dois os
conceitos fundamentais. O perigo, ainda que mencionado, aparece como elemento
secundário, dado que não é particularmente valorizado, ao contrário do que tem
sucedido em Portugal, onde a “perigosidade” prevalece sobre o “risco”, o que não
parece lógico, na medida em que o perigo é uma emoção sentida e quase instintiva,
pouco racional, enquanto que, pelo contrário, o risco é uma construção muito
racional e convencionada.
Com base neste enquadramento e no que à teoria do risco diz respeito, farse-á de seguida a contextualização e a hierarquização de alguns dos conceitos mais
usados em ciências cindínicas e em operações de proteção civil.

Risco

O risco corresponde, no dizer de Lucien Faugères (1990, p. 53), a um “[...]
sistema complexo de processos cuja modificação de funcionamento é susceptível de
acarretar prejuízos diretos ou indiretos (perda de recursos) a uma dada população”.
Trata-se de uma definição simples, mas simultaneamente completa, pois comporta
os processos inerentes à manifestação de determinado risco (Rebelo, 1995), bem
como a incerteza que decorre do é susceptível e, ainda, as consequências que o risco
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comporta para uma dada população (Betâmio de Almeida, 2011), plasmadas no
acarretar prejuízos, e que, naturalmente, serão maiores ou menores em função da
vulnerabilidade dessa população.
De facto, a incerteza sobre o desfecho, traduzida no “é susceptível”, significa que
pode, ou não, vir a manifestar-se. Assim sendo, neste último caso nunca haverá
perigo, razão pela qual não nos parece fazer sentido mencionar a perigosidade
neste contexto, uma vez que ela pode nem sequer existir. Por isso, entende-se
o risco como algo de potencial, que pode vir a manifestar-se ou não e, nessas
circunstâncias, parece-nos que ele deverá situar-se a montante do perigo. Assim
sendo, a perigosidade nunca poderá fazer parte integrante do risco, já que decorre
dele e, por conseguinte, é-lhe posterior, situando-se, por isso, a jusante do risco.
Podemos dizer, por exemplo, que o risco de incêndio florestal está presente,
em grande parte do ano, nas florestas mediterrâneas. Todavia, raramente há perigo
de incêndio. Ele só ocorre na presença de trovoadas secas ou, então, quando o ser
humano usa inopinadamente o fogo no ambiente florestal. Nestes casos, o perigo
passa a estar iminente e quando, de forma involuntária ou deliberadamente, o ser
humano deixa de controlar o fogo, o perigo passa a ser real, o risco de incêndio
manifesta-se e a crise acontece.
A Norma ISO 31000:2009 – Risk Management. Principles and Guidelines, vertida
para a NP ISO 31000:2013 – Gestão do Risco. Princípios e Linhas de Orientação,
define Risco como sendo o “efeito da incerteza na consecução dos objetivos”. Nesta
perspetiva, o risco assenta, fundamentalmente, na incerteza e nos efeitos, ou seja,
nos danos decorrentes do potencial perigo antecipado, associado e identificado no
processo em análise ou numa percepção.
Há autores que defendem que o conceito de risco implica a quantificação da
incerteza através de probabilidades (Frank Knight, 1921), o que implica que a
incerteza seja do tipo aleatório ou pseudoaleatório (com probabilidades empíricas
ou lógicas), pelo que a incerteza epistémica ficaria de fora. Atualmente, com as
formas generalizadas de probabilidades, talvez se possa abranger a quantificação dos
dois tipos de incerteza.
Para as Nações Unidas, o risco resulta da “[...] combinação da probabilidade de
ocorrência de um evento com as suas consequências negativas” (ISDR, 2009, p. 25),
45

definição que segue de perto a do ISO/IEC Guia 73, em que a palavra “risco” tem
duas conotações distintas: normalmente, em linguagem popular, a ênfase é colocada
no conceito de acaso, de azar ou de possibilidade, de que é exemplo “o risco de
um acidente”. Por sua vez, em termos técnicos, a ênfase é posta, quase sempre, nas
consequências, avaliadas em termos de “perdas potenciais”, decorrentes de algum
motivo particular, local e período.
Estes aspetos levam-nos a pensar em algumas interrogações clássicas na
interpretação de fenómenos geográficos (e não só!), designadamente as de saber, neste
caso, não só onde, quando e como, mas também porque é que os riscos se manifestam?
A resposta às três primeiras questões tem a ver com aquilo que poderemos chamar
a severidade da manifestação de determinado processo, ou seja, diz respeito à maior
ou menor violência inerente à atuação do fenómeno ou processo envolvido. Por sua
vez, o porquê, diz respeito à outra parte da explicação, muito condicionada pelo ser
humano e que, genericamente, designamos por vulnerabilidade, conceitos que se
desenvolvem a seguir.

Severidade

A severidade reúne a resposta às três questões antes colocadas e que, embora mereçam
análise individualizada, respetivamente através da suscetibilidade, probabilidade
e intensidade, poderão ser agrupadas sob o denominador comum da severidade
que acompanha a manifestação dos processos potencialmente perigosos, normalmente
identificada por perigosidade, embora este termo nos parece despropositado porque,
frequentemente, essa manifestação não envolve perigo algum.
Com efeito, porque se trata, essencialmente, de identificar e caraterizar as causas
inerentes a um determinado tipo de processos que leva a uma manifestação de risco,
a qual se traduz pela maior ou menor violência dessas manifestações, optámos por
lhe chamar severidade, em substituição do termo perigosidade, pois nem sempre essa
manifestação acarreta qualquer perigo, mormente nos níveis de baixa severidade,
pelo que não nos parece fazer sentido usar um termo que nos parece inapropriado
para identificar essa condição.
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O termo severidade, do processo ou do cenário de análise, que se propõe para
ser adotado em vez de perigosidade, caracteriza a probabilidade de ocorrência e
a sua intensidade, enquanto propriedade obrigatoriamente implícita no valor da
probabilidade, bem como suscetibilidade de ocorrência, ou seja a possibilidade
lógica e física de um cenário acontecer.
Contudo, o vocábulo severidade poderá dar a ideia de também incluir uma avaliação
da importância provável dos danos resultantes do impacte do processo em pessoas ou
em bens materiais, o que não será correto nesta componente do risco, uma vez que ainda
é independente das consequências do processo. Com efeito, existe uma separação formal
entre a caracterização do processo ou do cenário e os danos a eles associados.
De facto consideramos que, em condições normais, um qualquer processo, seja
ele a chuva, o frio, o calor, o caudal dos rios, … ou, até, o próprio ser humano, não
pode ser considerado um perigo ou um processo perigoso. Pelo contrário, na maior
parte das condições, esses processos até são benéficos. Então, se assim é, porquê
chamar-lhes perigosos ou perigos?!
O exemplo das avalanches é, porventura, um dos mais elucidativos.
Normalmente, não ouvimos falar das avalanches, enquanto processo natural, pois
elas não despertam qualquer interesse mediático, por não acarretarem qualquer
perigo. Então porquê chamar-lhes “perigo” ou caraterizar a sua “perigosidade”
quando ela é inexistente? Sendo assim, como é que se justifica que a “perigosidade”
seja uma das componentes do risco?
As avalanches são efetivamente notícia quando entra a outra componente do
risco, a vulnerabilidade, que diz respeito à presença do ser humano, quer enquanto
pessoas concretas (alpinistas, turistas, …), quer através de infraestruturas construídas
para o seu apoio: pistas de ski, hotéis e outras que, quando se encontram expostas ao
processo natural, o transformam em risco e, nestas circunstâncias, podem acarretar
perigo para as pessoas e os seus bens.
Fica, pois, claro que os processos naturais em si não são perigosos, pois
fazem parte da evolução natural, razão pela qual entendemos que estes processos
não devem ser chamados de “perigos”. Como vimos neste exemplo, o processo
só se torna perigoso se existir presença ou atividade humana, pois são elas que
o valorizam, mas como nem sempre tal acontece, entendemos que os processos
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não deverão ser tratados como sinónimos de perigo, ainda que, por vezes, a sua
manifestação possa acarretar perigo e, por essa razão possam ser designados por
processos potencialmente perigosos.

Suscetibilidade

Saber onde ocorreram anteriores manifestações de um determinado tipo de risco,
permite identificar a sua localização geográfica e proceder à distribuição espacial dos
eventos que ocorreram e, por conseguinte, estimar as áreas mais suscetíveis a essa
ocorrência, caraterística que permite localizar o fenómeno no espaço e se costuma
designar por suscetibilidade.

Probabilidade

Por sua vez, saber quando foi que esses fenómenos se manifestaram, ajuda a situar os
fenómenos ao longo do tempo, histórico ou geológico, e inferir da eventual possibilidade
da sua repetição, que pode ser traduzida em termos da probabilidade de ocorrência do
processo em análise e, por isso, tem a ver com a sua localização no tempo.

Intensidade
Feita a localização no espaço e no tempo, importa agora saber como é que o
fenómeno se manifestou, conhecimento que é fundamental para estimar as
consequências, em caso de repetição de situações análogas. Trata-se, pois, de analisar
algumas características inerentes ao fenómeno em apreço, normalmente traduzidas
pela sua intensidade, que exprime o grau de atividade ou a energia do processo em
causa, e se expressa através de unidades de medida, designadamente em termos de
percentagem, graus ou velocidade, valores que são quase sempre determinantes para
a explicação dos danos causados.
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Vulnerabilidade

Passando à última das interrogações, o porquê, será porventura a mais complicada
em termos de resposta, uma vez que resulta de um conjunto de circunstâncias que
podem ser agrupadas sob a designação de vulnerabilidade, a qual, no entender das
Nações Unidas, corresponde às “características e circunstâncias de uma comunidade
que a tornam suscetível aos efeitos nocivos do processo” (ISDR, 2009, p. 30).
Todavia, esta definição torna-se tão abrangente que entramos noutra dimensão
ou escala, ou seja, o termo vulnerabilidade deixaria de participar diretamente na
definição do risco quantitativo.
Com efeito, a definição não quantitativa do risco, nomeadamente em algumas
disciplinas como a sociologia e a psicologia social, centrou-se e centra-se muito na
vulnerabilidade. Há livros célebres em que a definição do risco quase se confunde
com vulnerabilidade social: “Por ‘vulnerabilidade’ entendemos ser a característica de
uma pessoa ou de um grupo de pessoas de ter capacidade para antecipar, enfrentar,
resistir e recuperar do impacto de um evento natural perigoso” (Wisner et al., 1994).
Neste contexto, é dada muita ênfase aos fatores que retiram resistência às
comunidades face a uma catástrofe. Assim, as escalas superiores da vulnerabilidade
não correspondem a escalas de valores tangíveis dos danos mas, eventualmente,
a uma escala de hierarquia convencionada, mais abrangente nas prioridades de
intervenção social ou de planeamento, sem necessidade de cálculos rigorosos.
A problemática das alterações globais, muito incertas, veio justificar uma gestão
de vulnerabilidades em detrimento de uma gestão de riscos, atendendo a que as
probabilidades são difíceis de estimar de modo fiável. A gestão de vulnerabilidades
tenta, assim, minimizar perdas e danos seja qual for a probabilidade de ocorrência.
A vulnerabilidade é, pois, um conceito chave e tem havido muita discussão à sua
volta (Poljanšek, 2017), bem como sobre os elementos que devem ser considerados
como parte integrante da vulnerabilidade, uma vez que as diferentes definições de
vulnerabilidade abrangem um número muito elevado de fatores que influenciam
uma comunidade ou mesmo o Mundo (Birkmann, 2006) pelo que, também por
isso, ela deverá integrar a análise de risco.
Do nosso ponto de vista, entendemos que a maior ou menor vulnerabilidade
dos territórios e das comunidades, no sentido oposto ao da resistência (física, social,
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económica…) ao impacte de qualquer manifestação de risco, é dos parâmetros mais
difíceis de determinar, pois depende essencialmente de três fatores, embora nem todos
os autores os considerem como fazendo parte integrante da vulnerabilidade, e que dizem
respeito à: exposição, sensibilidade e capacidade, tanto de antecipação como de resposta,
pois são eles que, em grande parte, vão determinar as caraterísticas e a dimensão dos danos.
Sendo assim, os danos, ainda que tratados à parte por serem consequência e
não parte integrante da vulnerabilidade, acabam por estar associados diretamente
à vulnerabilidade que, em termos de cálculo, corresponde ao valor estimado dos
danos em cada cenário.

Exposição

A exposição diz respeito aos “[...] elementos presentes nas zonas de risco - as pessoas
e os seus bens e haveres - que, por esse motivo, ficam sujeitos a eventuais perdas” (ISDR,
2009, p. 15), ou seja, refere-se ao território, bens e pessoas expostas ao impacte do
evento associado ao risco em apreço.
A identificação e caraterização espacial da exposição fica dependente da
intensidade do processo, no âmbito de cada cenário em análise e, regra geral,
depende do processo, físico ou estrutural, de propagação do fenómen em causa.
Alguns autores preferem tratá-la de forma independente, não a incluindo na
vulnerabilidade, mas é fácil perceber que os efeitos nocivos do processo dependem,
em grande parte, do maior ou menor grau de exposição dos diferentes elementos
que estão patentes ao processo, pelo que nos parece fazer sentido incluí-la como um
elemento que integra a vulnerabilidade.

Sensibilidade

Por sua vez, a sensibilidade ou fragilidade, de acordo com Cutter (2011),
corresponde ao nível e à extensão dos danos que os elementos expostos podem sofrer,
em função das características intrínsecas desses elementos expostos, por exemplo,
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o tipo de materiais usados na construção, bem como do seu grau de proteção que,
entre outros, envolve as infraestruturas de defesa.

Capacidade

Por último, a capacidade, quer de antecipação, quer de resposta, é um dos
elementos que menos se integra nas análises de risco, apesar de ser um dos elementos
primordiais para explicar muitas das diferenças registadas entre manifestações que,
à partida, poderiam ter consequências semelhantes mas que, depois, apresentam
efeitos substancialmente diferentes, constituindo, por isso, frequentemente, a chave
do sucesso de determinadas operações.
Sabemos da dificuldade em obter elementos fiáveis e dados estatísticos
normalizados que permitam quantificar com precisão estas capacidades, mas isso
não invalida que não se deva fazer um esforço no sentido de os obter e de introduzir
esta componente nas análises de risco, quanto mais não seja para que, pelo menos,
incluam uma avaliação de carácter meramente qualitativo.
Com efeito, a capacidade é entendida como sendo “a combinação de todas
as forças e recursos disponíveis dentro de uma comunidade, na sociedade ou numa
organização que possam ser utilizados para atingir os objetivos” (ISDR, 2009, p.
5-6). Ora, estes passam obviamente pela redução do risco a que essa sociedade está
exposta (o que tem a ver com a capacidade de antecipação) ou, no caso de uma
eventual manifestação, pela redução dos danos que por ela possam ser causados (o
que se consegue através de uma capacidade de resposta eficaz).

Capacidade de antecipação

A capacidade de antecipação, sendo anterior à manifestação do risco, permite
que nos preparemos previamente e, por isso, ela diz respeito à implementação de
ações e à realização de atividades que permitem reduzir danos, no caso do risco se
vir a manifestar.
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Ora, estas ações e atividades passam quer por medidas de prevenção, com vista a
não só evitar essa manifestação mas também a minimizar os seus efeitos, no caso de
ela se manifestar, quer por medidas de preparação para o socorro, designada- mente
a nível de infraestruturas, de modo a que este venha a atuar de forma adequada,
com o objetivo de também reduzir os danos ao mínimo possível.

Capacidade de resposta

Por sua vez, a capacidade de resposta, embora tenha de ser dimensionada
e preparada antecipadamente, só é chamada a intervir imediatamente após a
manifestação do risco e também com o mesmo objetivo de reduzir os danos
causados por essa manifestação.
Deste modo, a capacidade de resposta diz respeito às várias organizações que
integram a proteção civil, designadamente as forças de socorro e segurança, de
emergência e assistência, com vista à prestação de socorro durante a ocorrência e
à reabilitação a área afetada (intervenção de emergência), bem como à posterior
recuperação dessas áreas (intervenção de consolidação/reconstrução) com o objetivo
de minimizar os danos, caso volte a repetir-se a manifestação de risco.
Na primeira fase, designada de reabilitação, a capacidade de resposta satisfaz
normalmente as necessidades, uma vez que está relacionada com medidas de emergência
e, normalmente, mobiliza ajuda internacional, pois trata-se de prestar assistência para
suprir necessidades básicas vitais dos afetados, designadamente em termos de alimentação
e alojamento provisórios, tendentes a minorar, no imediato, os impactes da crise.
Todavia, no que respeita a medidas de médio e longo prazo, designadas de
recuperação, a capacidade de resposta deixa mais a desejar, se é que alguma vez se
concretiza, sobretudo porque implica continuidade e persistência ao longo do tempo.
Na realidade, estas medidas acarretam uma série de aspetos complementares, com o
duplo objetivo de, por um lado, atenuar as consequências da crise e, por outra parte,
de minorar os efeitos de manifestações futuras, os quais passam pela reconstrução
dos bens e haveres destruídos, pela redução das vulnerabilidades e por programas de
desenvolvimento, fundamentais para um rápido retorno à situação de normalidade.
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Modelo conceptual
Após esta contextualização, e em síntese, o modelo de risco que propomos (fig. 1)
esulta do cruzamento de processos naturais e/ou antrópicos, ou seja, da severidade,
com as vulnerabilidades dos seres humanos e dos seus bens, pelo que o risco resultará
da multiplicação da severidade pela vulnerabilidade:
Risco = Severidade x Vulnerabilidade
agrupando, numa perspetiva conceptual, a sequência dos conceitos apresentados
e, na ótica de aplicação operacional, permite o estabelecimento de diferentes níveis
para cada risco em concreto (normalmente, em termos operacionais, consideram-se
os indicados de 1 a 5), em resultado do modo de atuação dos respetivos processos
e tendo em conta as vulnerabilidades existentes, que incluem os danos estimados.
Nesta definição existe o propósito de estruturar um modelo de risco que
permita hierarquizar tomadas de decisão, inerente a uma certa escala de decisão,
através de valores numéricos (finais) discretos e sem dimensões, variando de 0 a 1,
0 a 10 ou 0 a 100, consoante a escala adotada, situando-nos assim num propósito
de convenção, fora da definição quantitativa e formal que, por vezes, é usada para
diferentes cenários.
Muitas vezes, o valor obtido converte-se numa escala de 0 a 5, correspondente aos
seis níveis de risco normalmente utilizados em termos operacionais e que, na prática,
se reduzem a cinco, por não se considerar o nível mais baixo, o mínimo (fig. 1).

Perigo

O “perigo”, como referimos anteriormente, é por nós entendido como uma
espécie de limiar de transição entre o “risco” e a “crise” que marca, de forma indelével,
o início desta, desempenhando um papel de soleira ou de patamar de transição entre
ambos, ou seja, constitui a porta de entrada que marca o início da Crise.
Por isso, o perigo é por nós entendido como algo instantâneo, fugaz, uma vez
que tão depressa está iminente, como, instantes depois, está a acontecer e, muito
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rapidamente, se pode transformar em algo que é passado (fig. 1), ao contrário da
crise, que pode permanecer por muito mais tempo, às vezes prolongando-se por
vários anos, eventualmente com outros “perigos”, mas que têm causas diferentes
daquela que originou a crise inicial.
Por outro lado, o perigo reconhece-se através de sinais de alerta, a que poderemos
chamar perigosidade1, ou seja, esta indica a qualidade do que é perigoso, dado que
permite reconhecer a existência de perigo, exatamente através de sinais indicadores de
que a manifestação do risco já está iminente e, por conseguinte, passou a acarretar perigo.
Ora, esses sinais variam consoante o tipo de risco que está prestes a manifestar -se.
É sabido que, por exemplo, no caso da manifestação do risco sísmico, muitas
vezes os cães ladram antes de acontecer o tremor de terra, por “sentirem” as ondas
premonitórias, insensíveis ao ser humano, mas que são registadas nos sismógrafos.
Do mesmo modo, a manifestação do risco vulcânico é, muitas vezes, antecedida
de sismos que alertam para uma atividade anormal nas câmaras magmáticas.
Um terceiro exemplo pode ser dado a propósito de algumas movimentações em
massa, cujos sinais dizem respeito ao aparecimento de fissuras na área que, mais tarde,
irá ficar assinalada como tendo sido a “cicatriz de arranque” do deslizamento, ou seja,
aquela que marca o local de arranque do material que foi destacado e deslocado.
Com efeito, a perigosidade tem sido entendida como um dos elementos que
integram o risco, juntamente com a vulnerabilidade, o que, na nossa perspetiva, não
faz sentido, atendendo a que o perigo, ao corresponder à materialização do risco, ou
seja, ao seu final, como é entendido na teoria do risco, não deverá ser considerado
como sendo anterior a essa manifestação.
Por fim, um último exemplo, diz respeita à rápida descida do nível do mar para
cotas muito abaixo das habituais e que é sinal da posterior aproximação de ondas
gigantes, conhecidas por maremotos ou tsunami.
Com estes exemplos de sinais de alerta, e muitos outros poderiam ser dados para
outros tantos riscos, apenas pretendemos distinguir as situações em que estamos em
risco, mas em que nada de grave acontece, daquelas outras em que corremos perigo,

1

Perigosidade é aqui entendida como a a qualidade do que é perigoso, ou seja, num sentido
diferente do habitual que, quanto a nós, se instalou nos países latinos devido a uma deficiente
tradução do conceito de hazard, como já foi mencionado.
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nomeadamente quando estes sinais alertam para a iminente manifestação do risco
e que, quando ele se materializa e acontece, gera a crise, situação em que se corre
efetivamente perigo.
Por isso, tanto Lucien Faugères (1990), ao mencionar que o perigo “[…]
caracteriza uma situação de desregulação do sistema que torna perceptível e desencadeia
toda uma série de reações de defesa”, como Yvette Veyret (2007), ao referir que “[...]
o risco, objeto social, define-se como a percepção do perigo, da catástrofe possível”,
deixam subentender o posicionamento antes mencionado, ou seja, como o limiar
de transição que marca o início da crise.
Deste modo, o perigo corresponde assim ao desencadear da manifestação da
crise, que nos é dado pelos sinais de alerta antes referidos, e por outros que nos
sistemas de segurança são identificados por desvios, uma vez que não têm grande
significado para a segurança, e por anomalias (fig. 1), que representam violação
das situações operacionais autorizadas, as quais, não pondo em risco a segurança,
revelam deficiências nos sistemas (Lourenço, 2003, p. 91).

Crise

A crise pode ser entendida, de forma simples, como a “plena manifestação do
risco” e, por isso, as Nações Unidas entendem as crises como emergências, ou seja,
como manifestações de risco que requerem uma ação urgente (ISDR, 2009, p. 13),
uma vez que foram ultrapassados os limiares normais de reação.
Por seu lado, Lucien Faugères (1990, p. 53) considerou que as crises ocorrem
sempre que:
• As defesas, ou as tentativas de restabelecer o funcionamento anterior, se
tornam inoperantes;
• Certos limiares são ultrapassados;
• É iniciada uma escalada;
• O curso dos fenómenos em causa não pode ser previsto ou controlado.
Este enquadramento permite que se desenrolem situações muito diversificadas,
pelo que nos parece fundamental distinguir essas situações, separando claramente
as pequenas das grandes crises.
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Assim, do nosso ponto de vista, as pequenas crises traduzem-se quer por
incidentes, em que não há necessidade de intervenção dos meios de socorro, quer
por acidentes, em que apesar da intervenção dos meios de socorro dos bombeiros
e, eventualmente, das forças de segurança, não apresentam muita gravidade, pelo
que passam perfeitamente despercebidas e raramente são notícia, integrando-se
nas situações ditas de rotina, embora, na sua classificação, André Dauphiné (2001)
tenha considerado os acidentes como o primeiro nível da sua escala, uma vez que,
por vezes, eles podem apresentar danos avultados e envolver um número de mortos
situado entre 0 e 9.
Por sua vez, as grandes crises implicam o acionamento do Sistema de Proteção
Civil, pelo que correspondem, naquilo que é o nosso entendimento da Lei de Bases
da Proteção Civil portuguesa (Lei n.º 27/2006, de 3 de julho), aos acidentes graves e
às catástrofes constantes dos n.os 1 e 2 do Artigo 3.º.
Os acidentes graves distinguem-se assim dos acidentes descritos no parágrafo
anterior, pela maior gravidade das suas consequências, sendo entendidos como “[...]
um acontecimento inusitado com efeitos relativamente limitados no tempo e no espaço,
susceptível de atingir as pessoas e outros seres vivos, os bens ou o ambiente” (Lei n.º 27,
2006). Na sua classificação, André Dauphiné (2001) refere-se a acidentes graves ou
desastres quando o número de mortos se situa entre 10 e 99.
Na atual Lei de Bases da Proteção Civil portuguesa, as catástrofes são entendidas
como um fenómeno ou uma série de acontecimentos “[...] susceptíveis de provocarem
elevados prejuízos materiais e, eventualmente, vítimas, afectando intensamente as
condições de vida e o tecido socioeconómico em áreas ou na totalidade do território
nacional” (Lei n.º 27, 2006).
Por sua vez, no que à perda de vidas humanas diz respeito, e de acordo com
a já mencionada obra de André Dauphiné (2001), consideram-se três tipos
de catástrofes:
(i) A catástrofe propriamente dita, que se associa a um número de mortos variável
entre 100 e 9 999;
(ii) A catástrofe maior, com o número de mortos a variar entre 10 000 e 99 999;
(iii) A supercatástrofe, com um número de mortos superior a 100 000, mas
que pode ir até mais de um milhão.
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Resiliência e consequências das manifestações de riscos

A determinação dos impactes e a avaliação dos danos produzidos pelas
manifestações de riscos devem iniciar-se imediatamente após cada manifestação, o
que faz com que, por vezes, elas ainda se iniciem durante a manifestação do risco,
embora, quase sempre, só mais tarde é que se consegue concluí-las.
Não obstante, esses levantamentos são fundamentais para, numa primeira fase,
se organizar a reabilitação de emergência e, depois, são essenciais para se proceder
à recuperação a médio e longo prazo, com vista à reconstrução da área afetada que,
se for bem efetuada, poderá permitir intervir no território. Essa intervenção terá
como objetivo exercer, no futuro, algum controlo sobre os processos naturais e as
suas dinâmicas, e, muito em particular, sobre a sociedade, uma vez que “[...] o ser
humano, estando na origem dos riscos antrópicos, é produtor e gestor de tecnologias,
de que decorrem riscos tecnológicos, e é gerador de conflitos, que estão na génese dos
riscos sociais” (Lourenço, 2007, p.110). Além disso é, ainda, interveniente direto
nos riscos mistos.
Ora, se esta intervenção a nível das causas é importante, mais imperioso se torna
atuar também na redução das vulnerabilidades, por forma a que todo o conjunto
seja mais resiliente e, deste modo, minimizando as consequências de futuras
manifestações, fecha-se o ciclo da catástrofe. Como é sabido, ele começa com a
existência de risco. Se, porventura, se passa à posterior emissão de sinais, isso torna
evidente que a manifestação do risco está iminente, determinando a passagem ao
estado de ao perigo, que dá início à manifestação do(s) processo(s) envolvido(s) que
desencadeia(m) a crise.
Por sua vez, a maior ou menor gravidade das suas consequências dependerá, por
um lado, das vulnerabilidades existentes e do tempo durante o qual se manifestar o
processo e, por outra parte, do tempo que demorar a recuperação da área afetada e
da forma como ela vier a ser reconstruída, com o objetivo de a tornar mais resistente,
ou, como se diz agora, mais resiliente (fig. 1).
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Fig. 1 ‑ Modelo proposto para acompanhar a evolução da manifestação de uma crise,
através da análise de risco, avaliação do perigo e gestão da crise, com a posterior gestão do
risco traduzida na fase de recuperação e que se deverá repercutir na redução do risco
(Fonte: Lourenço e Betâmio de Almeida, 2019).
Fig. 1 ‑ Model proposed to monitor the evolution of a crisis, through risk analysis, risk assessment,
and crisis management, with subsequent risk management becoming the recovery phase, which
should be reflected in risk reduction (Source: Lourenço and Betâmio de Almeida, 2019).

Classificação de riscos na ótica da proteção civil
Ora, como não existe uniformidade nas classificações dos diferentes tipos de ocorrências, apresentámos uma proposta (Lourenço, 2019), cuja tipologia agrupou os riscos em
três grandes categorias: naturais, antrópicos e mistos, tendo em conta a respetiva origem.
Depois, dentro de cada uma delas estabelecem-se subdivisões, em função dos principais
processos que os ocasionam. Apresenta-se essa listagem, com o principal objetivo de fazer
a divulgação desta classificação, sem indicar grandes argumentos justificativos, por constarem de trabalhos anteriores, facilmente acessíveis (Lourenço, 2019; Lourenço e Velez
(Coords.) 2019; Lourenço e Nunes (Coords.) 2019; Lourenço e Vieira (Coords.) 2020).
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Riscos Naturais

Como o nome indica, os riscos têm origem natural quando o fenómeno que
produz os danos tem a sua origem na natureza, sendo possível encontrar diversos
fenómenos naturais capazes de produzir danos e que poderão ser agrupados de
várias formas. Na nossa perspetiva, uma forma lógica de os arrumar, é a seguinte:

Riscos geológicos (geofísicos)

Incluímos neste conjunto todos os riscos associados à geodinâmica interna e que
podem apresentar duas grandes subdivisões:

Riscos tectónicos, também designados por riscos sísmicos

Incluem-se neste conjunto os riscos ligados à atividade das placas tectónicas e
que se manifestam através de tremores de terra, também conhecidos por terramotos
e sismos.
Quando a atividade tectónica se manifesta no oceano, podem desencadear-se
ondas de grandes dimensões, conhecidas por maremotos (tsunamis) que se irão
manifestar, sobretudo, nas áreas litorais mais próximas do epicentro.

Riscos magmáticos, também designados por riscos vulcânicos

Incluem-se nesta subdivisão os riscos que decorrem da atividade magmática e
que se manifestam, principalmente, através de erupções vulcânicas e de fumarolas.
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Riscos climáticos e meteorológicos

Neste apartado consideram-se os riscos associados aos diferentes tipos de clima
(riscos climáticos) ou à variabilidade dos tipos de tempo (riscos meteorológicos), pelo
que nele se incluem tanto os tufões do Pacífico e os furacões do Atlântico, como as
chuvas torrenciais (de monções e outras), ou as avalanches e os degelos repentinos.
Deste modo, todos os riscos que se podem incluir neste subtipo decorrem da
existência de diferentes tipos de clima (riscos climáticos) ou da variabilidade dos
sucessivos tipos de tempo (riscos meteorológicos).
Nos riscos climáticos poderiam incluir-se ainda outros tipos de riscos, como
sejam os de erosão, de desertificação, ou de incêndio florestal, embora, por nem
sempre serem devidos a causas exclusivamente naturais, devam ser considerados
riscos mistos e, por essa razão, são mencionados mais adiante.

Riscos hidrológicos

Os riscos hidrológicos abrangem todos aqueles que decorrem do excesso de água
à superfície terrestre, comportando três subtipos que, sendo tecnicamente distintos,
assumem a mesma aparência, pelo que, frequentemente, são confundidos e tratados
como sendo um único:

Risco de cheia

Corresponde ao aumento brusco do caudal, ou da altura de água, num leito
fluvial ou num outro qualquer canal com capacidade para transportar água.
Do ponto de vista hidrológico, as cheias identificam-se pela subida rápida da
altura de água, que é acompanhada pelo rápido aumento de caudal e que, após a
ponta de cheia, decresce de forma gradual e cada vez mais lenta, à medida que desce
a altura de água, descrevendo uma curva assimétrica, que identifica o hidrograma
típico das cheias.
60

Pelas diferentes consequências que acarretam, é importante distinguir as
pequenas das grandes cheias fluviais e como são elas que provocam a generalidade
dos riscos de inundação, os vocábulos cheia e inundação são, muitas vezes,
entendidos como sinónimos, se bem que, do ponto de vista hidrológico, os dois
conceitos tenham significados distintos.

Risco de inundação

Consiste no transbordo da água para fora dos elementos que normalmente
a contêm, quer seja o leito normal dos rios, a linha de costa dos lagos, mares e
oceanos, ou os canais subterrâneos, quer sejam naturais ou artificiais.
Deste modo, todas as inundações resultam do esgotamento da capacidade de
transporte ou de armazenamento dos colectores e, por conseguinte, traduzem-se
em galgamentos. Em função do tipo de canal que normalmente transporta ou
armazena água, é possível distinguir quatro subtipos, a saber:
i.

Risco de inundação fluvial, que corresponde ao transbordo das margens dos
leitos normais;

ii.

Risco de inundação marinha e lacustre, que se traduz no galgamento da linha
de costa;

iii.

Risco de inundação cársica, que resulta do esgotamento da capacidade de
armazenamento das cavidades e galerias subterrâneas naturais e transborda
para o seu exterior;

iv.

Risco de inundação rápida urbana, que resulta do esgotamento da capacidade
de armazenamento dos colectores artificiais de águas pluviais e transborda
para o seu exterior.

O risco de inundação fluvial resulta normalmente de cheias, razão pela qual
muitas vezes se confunde cheia com inundação. Se, na cheia, estamos em presença
da subida brusca da altura de água no leito normal, que num curto espaço de tempo
transborda e cobre extensas áreas do leito de inundação, muitas vezes em resultado
de precipitações intensas, estas inundações, por serem as mais frequentes e porque
surgem de forma rápida, ao resultarem de cheias, confundem-se com elas e daí,
existir uma relação direta entre ambas, a qual gera a dita confusão.
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No entanto, não podemos esquecer que, além das inundações rápidas,
repentinas, também existem inundações progressivas, cujo transbordo é mais
lento, pois resultam de precipitações prolongadas que, por não serem tão
concentradas no tempo, fazem subir a altura da água no leito de forma mais lenta
e gradual, por isso, sem ocasionar cheias. Ora, pelo facto dessa subida não ser
rápida, estas inundações, do ponto de vista meramente hidrológico, não podem
ser consideradas como cheias, razão pela qual, em termos técnicos, se justifica
distinguir os dois conceitos.

Risco de alagamento

Ainda que seja pouco mencionado, não só porque produz efeito semelhante,
mas também porque, quase sempre, coincide com o risco de inundação, leva a que
habitualmente este seja confundido com aquele. Todavia, porque do ponto de vista
hidrológico apresenta uma génese distinta, merece ser tratado em separado.
Corresponde, de igual modo, a uma acumulação de água em áreas aplanadas
da superfície terrestre, mas resulta direta e exclusivamente da precipitação, devido
a dificuldades de escoamento superficial e de infiltração, por saturação dos solos e
das rochas.
Sendo assim, o alagamento não é devido a nenhum transbordo, ao contrário
do que sucede com as inundações, pelo que não deverá ser confundido com estas.

Riscos geomorfológicos

Incluímos neste conjunto todos os riscos associados à geodinâmica externa
e que podem resultar da atuação dinâmica, individual ou conjunta, de diversos
processos, cujo fator desencadeante pode decorrer, entre outros, da abundância ou
da intensidade da precipitação, da movimentação sísmica ou, até, simplesmente,
da gravidade.
Estes riscos podem ser subdivididos em:
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Riscos de ravinamento

O risco de formação de ravinas está normalmente associado á atuação da água
da chuva, quase sempre em resultado do abandono de solos agrícolas e florestais.
Por isso, uma ravina pode ser definida como sendo um canal com capacidade para
transportar água, embora de caráter temporário, escavado pelo fluxo concentrado
de água que, habitualmente, ocorre na sequência da ocorrência de chuvas intensas
e durante o período de tempo em que estas decorrem, sendo suficientemente
profundo (normalmente >0,5m) para interferir com a lavoura normal e não ser por
ela eliminado (Soil Science of America, 2008).
Além do abandono agrícola, algumas intervenções humanas, incorretas do
ponto de vista de conservação dos solos, bem como os incêndios florestais, têm
contribuído para a formação de ravinas (Martins et al., 2017).

Risco de movimentações em massa

As movimentações “em massa” (e não “de massa”, como frequente e erradamente
são referidas), implicam a deslocação em conjunto de todo o material que se
movimenta, ou seja, “em massa”, por exemplo ao longo de uma vertente ou em parte
dela, e não a sua movimentação individual, partícula a partícula, isto é, “de massa”.
Ainda que, em geomorfologia, seja possível especificar vários subtipos destas
movimentações, indicamos os três que nos parecem mais importantes, por serem os
mais generalizados e que, por isso, ocasionam mais danos.

Desabamentos/desmoronamentos

Os desabamentos, também chamados de desmoronamentos, correspondem
a movimentos repentinos de quedas de grandes massas de rocha, de terra ou de
ambas, que se desprendem em conjunto de arribas e de taludes íngremes, para a
base dos mesmos, onde a massa deslocada normalmente se quebra com o impacte2
da queda, podendo rolar até à cota mais baixa da vertente.
2 Impacte, enquanto substantivo, e não impacto, usado como adjetivo, de acordo com A. Guerreiro (1987).
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A principal razão para considerar este subtipo separado dos seguintes reside no
facto de ele poder ocorrer sem a presença de água, ao contrário do que sucede com
os seguintes, onde a água se torna o principal fator desencadeante.

Deslizamentos

O termo deslizamento corresponde a um conceito genérico, usado para descrever
não só o movimento de descida do solo, de rochas e de material orgânico, sob o
efeito da gravidade, mas também a formação geológica resultante de tal movimento
(Highland e Bobrowsky, 2008).
Consoante a forma da superfície de rotura, curva ou plana, os deslizamentos
designam-se, respetivamente, de rotacionais e de planares ou translacionais.
A principal causa dos deslizamentos é a saturação do solo e das rochas por água,
que pode ocorrer em resultado de chuvas intensas ou prolongadas, bem como do
degelo e, ainda, de mudanças do nível de água na superfície, quer seja ao longo da
orla costeira, quer ocorra nas margens dos lagos, barragens e outros reservatórios ou,
ainda, em rios e canais.

Fluxos de detritos

Os fluxos de detritos são uma forma rápida de movimentação em massa, em que o
solo, as rochas e, se existir, o material orgânico se misturam à água e formam lama que
se escoa pela vertente abaixo. Os fluxos de detritos são, por isso, também designados por
fluxos lamacentos devido à grande quantidade de partículas finas que podem conter.
Por vezes, correspondem à parte terminal de deslizamentos que, ganhando água
e velocidade, perdem a coesão interna e passam a fluxos de detritos, como sucedeu,
por exemplo, em Frades, Arcos de Valdevez, a 7 de dezembro do ano 2000 (Pedrosa
et al., 2001).
Com efeito, os fluxos de detritos são um tipo muito comum de evolução nas vertentes declivosas, sobretudo quando a vegetação foi queimada, uma vez que, neste caso, se
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conjugam diversos fatores, que começam pela queima e perda de vegetação dos taludes,
passando pela alteração das propriedades físicas e químicas do solo, devido a essa queima, até à posterior erosão pela água proveniente das precipitações que, frequentemente,
incorpora matéria orgânica sobrante do incêndio (Lourenço et al., 2014).

Riscos biológicos

Estes riscos estão relacionados com desequilíbrios na biocenose que,
normalmente, se traduzem nas chamadas pragas de animais e de plantas infestantes
que acabam por eliminar as espécies autóctones.
Ora, as espécies invasoras ou infestantes, ao possuírem uma elevada taxa de
reprodução, são capazes de proliferar sem intervenção do ser humano, muito para
além das áreas onde foram introduzidas, pelo que são consideradas pragas.

Riscos de pragas animais

Como exemplo de alguns animais que podem constituir pragas, mencionamos
os ratos domésticos, os morcegos hematófagos, os ofídios peçonhentos, os lagostins,
os gafanhotos e as formigas.
Sem entrar em detalhes, é frequente distinguir as chamadas pragas maiores
(ratos e ratazanas, pombos, …), por serem constituídas por animais de maior porte,
das denominadas pragas menores, por estes animais apresentarem tamanho mais
reduzido (gafanhotos, escaravelhos, mosquitos, bactérias, vírus, nematóides, …).

Riscos de pragas vegetais

As espécies vegetais que perturbam o normal funcionamento tanto dos
ecossistemas como das atividades humanas constituem um risco, podendo
transformar-se em pragas que podem pertencer tanto ao estrato herbáceo, como ao
arbustivo ou ao arbóreo.
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As pragas de plantas tanto podem ser prejudiciais à pecuária, como à agricultura
ou à silvicultura e, no caso de certas algas, são prejudiciais a diversas atividades
costeiras, nomeadamente à piscicultura e ao turismo balnear. Quando muito
desenvolvidas, algumas destas algas são genericamente designadas por maré
vermelha, atendendo à sua coloração.
Além destas, existem diversas outras plantas, aquáticas e terrestres, algumas destas
introduzidas com o objetivo de fixar taludes de aterros, na sequência da abertura
de estradas e que, muitas vezes devido à grande recorrência dos incêndios florestais.
acabaram por se transformar em pragas, como é o caso das acácias, sobretudo
das chamadas mimosas (Acacia dealbata) e das austrálias (Acacia melanoxylon) e
aquém e além, ainda de Ailantos ou Espanta-lobos (Ailanthus altissima) e háqueaspicante (Hakea sericea), que assumem um comportamento de espécies invasoras
e vão ocupando nichos que pouco a pouco proliferam, ocupando cada vez mais
espaços com aptidão florestal (Lourenço, 2018), do mesmo modo que os canaviais
(Arundo donax) se vão estendendo junto das linhas de água, ou o jacinto-de-água
(Eichhornia crassipes) e a erva-pinheirinha, também chamada de pinheirinho-deágua (Myriophyllum aquaticum) invadem vastas superfícies aquáticas.

Riscos Antrópicos

Este conjunto de riscos diz respeito a fenómenos que causam danos em resultado
da intervenção do ser humano, em função da sua própria evolução à face da Terra,
podendo ser agrupados nos seguintes dois subtipos:

Riscos tecnológicos

Este subtipo de riscos resulta do desrespeito pelas normas de segurança e pelos princípios que não só devem reger a produção, o transporte e o armazenamento de certos
produtos, mas que também envolvem o seu manuseamento ou o uso de determinadas tecnologias, dentro do necessário equilíbrio que terá existir entre a comunidade e o ambiente.
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Trata-se de um vasto conjunto de riscos que decorrem de situações muito
diversas relacionadas com o desenvolvimento industrial e a intensificação das trocas
comerciais, sobretudo quando não existem preocupações com o desenvolvimento
sustentado e a proteção ambiental.
Pela diversidade deste tipo de riscos, é possível subdividi-los de várias formas,
designadamente, agrupando-os em:

Riscos associados aos meios de transporte

O incremento da movimentação das pessoas, bem como das trocas comerciais,
faz com que, cada vez mais, haja maior movimentação de tráfego aéreo, marítimo,
fluvial, ferroviário e rodoviário, com riscos que decorrem quer do estado e das
condições da via, quer da robustez e do estado de conservação do meio de transporte
utilizado, quer, ainda, do estado de saúde e de sobriedade do respetivo condutor.
Deste modo, uma anormalidade em qualquer um destes três aspetos pode levar
à manifestação do risco e a crise subsequente será tanto mais grave quanto maior for
o número de pessoas ou de carga transportadas.

Riscos inerentes à construção civil

Este conjunto inclui diferentes tipos de riscos, não só de acidentes de trabalho
durante a construção, mas também resultantes da destruição de obras de arte e
de edificações por problemas decorrentes tanto do substrato, como das fundações
ou, até, das estruturas, e que podem desencadear outros riscos, como é o caso da
ruptura de barragens, que origina riscos de inundação a jusante.

Riscos de incêndio (urbanos e industriais)

A manifestação destes riscos é particularmente perigosa quando se manifesta em
áreas particularmente sensíveis, como sejam as instalações de combustíveis, óleos
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e lubrificantes (COL), ou nos meios de transporte, sobretudo marítimo e fluvial,
bem como em fábricas e zonas industriais, ou em edifícios com grande densidade
de utilizadores.

Riscos de explosão e de extravasamento de matérias perigosas

Este tipo de riscos decorre em resultado da extração, produção, armazenamento,
transporte e utilização de diferentes tipos de matérias consideradas perigosas,
nomeadamente materiais explosivos, produtos agrotóxicos, substâncias e
equipamentos radioativos usados em medicina, em investigação científica, na
indústria e em centrais nucleares.
Por sua vez, o extravasamento de matérias perigosas pode dar origem a outros
riscos, como sejam intoxicações em ambiente familiar ou contaminação de sistemas
de água potável, nomeadamente em poços e nas galerias subterrâneas conhecidas
por minas de água.

Riscos de falha de recursos e sistemas essenciais, relacionados com elevadas
concentrações demográficas

Quando as infraestruturas e os serviços essenciais não são compatíveis e
adequados às elevadas concentrações demográficas existentes nas áreas urbanas, há
riscos tanto de colapso e de falhas nos recursos hídricos e nos recursos energéticos,
como de sobrecarga nos sistemas de resíduos sólidos urbanos ou de saneamento
básico, passíveis de acarretar vários danos a essas populações.

Riscos sociais

Este subtipo de riscos está associado à incapacidade do ser humano viver em
harmonia tanto com o seu semelhante, dentro dos princípios de liberdade, igualdade
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e fraternidade, como com os ecossistemas urbanos e rurais, gerando desequilíbrios
nas diferentes inter-relações humanas, sejam elas de natureza social, económica,
política ou cultural.
Deste modo, é possível subdividir os diversos riscos sociais em vários subtipos,
designadamente nos seguintes:

Riscos associados a ecossistemas urbanos e rurais

Incluem-se neste conjunto os riscos que não só podem gerar perturbação
no normal funcionamento dos sistemas urbanos e rurais, originando incêndios
urbanos e fluxos desordenados de trânsito, mas também podem contribuir para a
delapidação do solo, quer através da desflorestação/desmatação sem controlo e da
má gestão agropecuária, quer por destruição deliberada da flora e da fauna, ou por
acumulação de inertes sobrantes de mineração, e ainda, por deficiente organização
de loteamentos urbanos e rurais.

Riscos associados a convulsões sociais

As convulsões sociais são cada vez mais frequentes e estão associadas a causas muito
diferentes, tais como: desemprego e subemprego generalizados, fome e desnutrição,
migrações intensas e descontroladas, infância e juventude marginalizadas ou
carentes, especulação, greves generalizadas, disseminação de boatos, tumulto e
desordens generalizados, incremento dos índices de criminalidade e de assaltos,
banditismo e crime organizado, colapso do sistema penitenciário, sabotagem e
terrorismo, perseguições e conflitos ideológicos, religiosos e raciais.

Riscos associados a conflitos bélicos

Os riscos que decorrem dos conflitos bélicos diferem entre si, em função das
caraterísticas de cada tipo de conflito, que incluem desde guerras internas, civis e
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revolucionárias, até guerras convencionais, passando pelas guerrilhas, bem como
ações terroristas e criminosas.
Dentro destas, considera-se o risco NRBQ (Nuclear e Radiológico, Biológico e
Químico) que, em termos de uso pacífico é um risco tecnológico, mas que, quando
associado a ações militares ou atos terroristas e criminosos, se considera como sendo
um risco bélico. Ele passou a estar mais em voga depois dos trágicos acontecimentos
ocorridos a 11 de Setembro de 2001, na cidade de Nova Iorque.
A contaminação resultante do emprego de substâncias radioativas ou de
agentes biológicos e químicos pode fazer sentir-se a nível do solo, do ar, da água,
dos alimentos ou dos objetos que consumimos e utilizamos, podendo atingir um
elevado número de pessoas em simultâneo.

Riscos Mistos

Consideram-se mistos os riscos que resultam tanto de condições naturais,
como de ações antrópicas. Porque têm uma particular incidência sobre o
ambiente, alguns autores preferem designá-los por riscos ambientais, se bem que
esta designação seja bem mais abrangente, uma vez que ela deverá incluir todos
os riscos que interferem com o meio geográfico, ou seja, com o ambiente, o que
naturalmente engloba um número mais elevado do que o apresentado, dado
que, em maior ou menor grau, a generalidade dos riscos acaba por ter alguma
interferência sobre o ambiente.
Do nosso ponto de vista, os riscos mistos podem ser subdivididos em:

Riscos mistos de componente atmosférica

De entre os riscos que se produzem no seio da atmosfera, aqueles que estão
associados a causas naturais serão, porventura, os riscos menos frequentes, embora
possam ter graves consequências, como é o caso dos riscos siderais resultantes do
impacte de meteoritos. No entanto, as causas antrópicas contribuem de forma
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decisiva para aumentar as consequências dos riscos naturais de componente
atmosférica, sobretudo porque a intervenção humana continua a aumentar e nem
sempre ela é feita da forma mais correta, pelo que estes riscos merecem também
uma referência, ainda que breve, subdividindo-os em:

Riscos siderais

Consideram-se riscos siderais aqueles que são provenientes do chamado espaço
exterior ou espaço sideral, ou seja, o espaço que se desenvolve para lá da atmosfera
terrestre. Do ponto de vista natural, incluiu os objetos que designamos por
meteoritos e, do ponto de vista antrópico, os satélites e tudo o que tem a ver com a
exploração do espaço, como se indica a seguir.

Risco de impacte de meteoritos

Apesar da sua baixa frequência, enquanto risco natural, o impacte de meteoritos
pode ter das mais graves consequências, como terá sido o caso do que deu origem à
cratera Chicxulub, com 180 Km de diâmetro, que se encontra situada na Península
de Yucatán, na América Central.
O impacte deste meteorito terá levado a que a Terra tivesse ficado envolta numa
enorme nuvem de poeiras que, ao não permitir a penetração dos raios solares,
deixou o planeta mergulhado na escuridão entre 1 e 3 meses e, essa falta de luz, terá
causado a extinção de muitas plantas e animais.
Por sua vez, a colisão terá provocado grandes incêndios, que fizeram com que a
temperatura aumentasse muito e que terão levado à quebra das cadeias de moléculas
de azoto e hidrogénio e, depois, à sua reorganização, tendo levado à formação de
ácido nítrico, responsável pelas chuvas ácidas.
Este contexto terá sido favorável a uma importante mudança climática, a qual
poderá ter sido responsável pela extinção da maioria dos seres vivos então existentes
à superfície da Terra.
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Riscos inerentes à conquista do espaço

Do ponto de vista antrópico, os riscos siderais resultam da exploração do espaço
e estão associados à existência de satélites e das estações orbitais, bem como dos
processos inerentes à sua colocação e manutenção, os quais incluem o lançamento
de foguetões e as viagens espaciais.
De facto, tanto a crescente utilização da atmosfera pela aviação, comercial e
militar, como do espaço exterior, sideral, apresenta consequências negativas para
esses espaços, embora raramente sejam mencionadas, e que, além dos riscos referidos
no parágrafo anterior, também podem interferir com vários outros de riscos, como é
o caso dos que se mencionam a continuação.

Riscos de redução de espessura e/ou da existência de buracos na camada
de ozono

Como é sabido, a camada de ozono constitui uma barreira ou um filtro que
protege os seres vivos dos raios ultravioleta, deixando passar apenas uma quantidade
muito pequena dessa radiação e que é útil à vida, por ser indispensável ao normal
desenvolvimento dos ossos.
Todavia a redução da espessura e a existência de buracos nessa camada permite
a passagem de raios ultravioleta em maior quantidade do que seria desejável, o que
tem como consequência a exposição prolongada dos seres humanos a essas radiações,
causando-lhes anomalias e podendo levar ao aparecimento de cancro da pele, a
deformações, bem como à diminuição das defesas imunológicas, o que favorece o
aparecimento de doenças infecciosas e, em casos extremos, pode conduzir à morte.

Riscos de agravamento do efeito de estufa

Sabemos que o efeito de estufa é essencial para a manutenção da vida na Terra,
pelo menos tal qual a conhecemos.
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No entanto, a intensificação deste efeito deu origem ao chamado aquecimento
global que, em parte, é provocado pelo aumento de emissões dos chamados gases
com efeito de estufa, tais como: vapor de água, dióxido de carbono (CO2), metano
(CH4), óxido nitroso (N2O), ozono (O3) e vários clorofluorcarbonetos.
Ainda que os ciclos de aquecimento e de arrefecimento tenham sido uma constante
ao longo da história do Planeta, apesar de alguns pensarem que a Terra só recentemente
começou a aquecer e apenas por influência antrópica, não há dúvida de que essa evolução
natural poderá ser agravada pela intervenção antrópica, cujos riscos que daí decorrem se
irão manifestar sobre a biodiversidade e, em consequência, sobre a sociedade.

Riscos de poluição atmosférica

A poluição atmosférica diz respeito a mudanças que ocorrem na composição da
atmosfera, através da contaminação por partículas sólidas, líquidos em suspensão,
gases, material biológico ou energia, as quais provocam impactes em termos do
ambiente ou da saúde humana.
Com efeito, para além de prejudicar a saúde, a adição de contaminantes também
provoca danos nos ecossistemas, além de poder produzir odores desagradáveis,
interferir na visibilidade, reduzindo-a, e fazer diminuir a intensidade da luz.
A poluição atmosférica causa particular impacte no campo ambiental, por ter
uma ação direta no aquecimento global, potenciar as chuvas ácidas e ser responsável
pela degradação dos ecossistemas.

Riscos de chuvas ácidas

Entende-se por chuva ácida qualquer forma de precipitação, desde que a sua
acidez seja bastante superior àquela que resulta da simples dissolução do dióxido de
carbono atmosférico (CO2) na água precipitada.
É conhecido que a existência de precipitação ácida acarreta vários riscos, os
quais se manifestam através de várias consequências adversas, nomeadamente para
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as florestas, as toalhas aquáticas de água doce e os solos, uma vez que matam as
árvores, o plâncton, os insetos, os peixes e os anfíbios.
Por outro lado, também se revestem de efeitos nocivos para a saúde humana,
além de que fazem aumentar a corrosão provocada pela atmosfera, danificando
estruturas e equipamentos expostos ao ar.

Riscos mistos de componente geodinâmica

Este subtipo de riscos está relacionado com causas antrópicas e naturais, neste caso
relacionadas com as forças associadas à geodinâmica interna e aos processos intervenientes
na geodinâmica externa que atuam e se manifestam sobre a superfície terrestre.
Os subtipos mais frequentemente considerados, correspondem a:

Risco de sismicidade induzida

São várias as atividades humanas podem induzir sismos e, por conseguinte,
provocar atividade sísmica. A atividade humana indutora de sismos pode traduzirse de várias formas, designadamente através de: (i) construção de grandes barragens;
(ii) aumento de carga sobre zonas específicas; (iii) exploração de hidrocarbonetos e de
recursos hídricos subterrâneos; (iv) explosões nucleares subterrâneas; (v) introdução
de sobrantes, que não podem voltar a ser utilizados, em furos profundos.

Riscos de erosão

Os riscos de erosão resultam da atuação dos vários processos morfogenéticos, de
origem hídrica, eólica ou química, que vão desgastando o solo e as rochas, deixando
os materiais arrancados disponíveis para serem transportados e que, posteriormente,
acabam por ser depositados, ficando acumulados. A ação antrópica, umas vezes
por intervenção e, outras vezes, por omissão, também aparece como causa erosiva,
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dado que pode facilitar a intensificação desses processos morfogenéticos que, sem
essa ação antrópica, teriam efeitos bem mais reduzidos, razão pela qual estes riscos
devem ser considerados como tendo uma origem mista.
Convém recordar que, embora o conceito de erosão apareça, muitas vezes,
associado apenas ao desgaste, desagregação, escavamento e destruição do solo e
das rochas, tal não é correto, pois, como é sabido, o processo de erosão além do
desmantelamento, implica também o transporte dos materiais arrancados e a sua
posterior deposição e acumulação, a qual poderá culminar, se lhe for dado tempo
suficiente, na sedimentação (Martonne, 1909; Tricart, 1977; Strahler, 1981).
Deste modo, quando se trata de analisar riscos de erosão, devem ser consideradas
as três fase do processo (desagregação, transporte e acumulação) e não, apenas, a
primeira, correspondente à desagregação.
Assim, se tivermos em consideração o processo desencadeante, podemos
subdividir este tipo de riscos em:

Riscos de erosão hídrica

O processo inicia-se com a pluviosidade, que vai dar origem à escorrência, a qual
corresponde ao fluxo superficial que, em regra, ocorre quando o solo se encontra
saturado de humidade.
A sequência de processos inicia-se, normalmente, com a chamada erosão de salpico
(splash) que corresponde ao destaque e movimentação pelo ar de pequenas partículas de
solo, causado pelo impacte das gotas de água da chuva quando embatem no solo.
Depois, uma parte dessa água pode infiltrar-se e a outra parte escoa-se à
superfície do solo, originando a escorrência, que se costuma dividir em (Rebelo,
2001): (i) laminar, que ocorre quando a água corre uniformemente pela superfície
como sendo um todo, uma lâmina que transporta as partículas minerais e orgânicas,
sem formar canais definidos; (ii) difusa, que aparece quando a água da escorrência
laminar passa a escorrer rapidamente, formando canais pequenos e anastomosados,
podendo constituir pequenos sulcos; (iii) concentrada, a partir do momento em que
os pequenos canais anastomosados se reúnem e instalam em sulcos bem marcados
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na paisagem, os quais constituem os canais elementares por que se iniciam as redes
hidrográficas e que, depois, se vão reduzido à medida que a sua concentração
aumenta e se vai organizando o escoamento superficial nas redes hidrográficas.
Normalmente, o poder erosivo vai aumentando para jusante, proporcionalmente
à hierarquização da rede, mas depende de vários fatores que o influenciam tais
como: a intensidade da chuva, a textura do solo, a existência de cobertura vegetal
e de matéria orgânica, o maior ou menor declive da vertente ou do curso de água.
Todavia, mesmo quando pensamos nas formas escorrência menos agressivas
(laminar e difusa), os riscos de erosão podem ter consequências graves em termos
de perda de solos agrícolas, razão pela qual não deverão ser menosprezados.
Em função do tipo de escorrência, podemos considerar também três tipos de
erosão que lhes estão diretamente associados: (i) erosão laminar, que corresponde
à remoção, pela escorrência superficial, de uma fina e relativamente uniforme
camada de solo; (ii) erosão em sulcos, corresponde a um processo que se observa
frequentemente nos campos inclinados recentemente cultivados, onde se formam
numerosos canais aleatórios com apenas alguns centímetros de profundidade; (iii)
erosão em ravinas, que consiste no processo pelo qual a água depois de se concentrar
origina canais estreitos que, por incisão vertical, removem o solo ou as rochas
friáveis, até profundidades que, por vezes, são consideráveis.
As ravinas, através do remontar de cabeceiras por erosão regressiva, o qual se traduz
no seu recuo e aprofundamento, evoluem frequentemente para barrancos que, em
determinados tipos de rocha e em situações específicas, podem atingir profundidades
da ordem de 25 a 30 m (Bernardino et al. 2013; Fernandes et al., 2013).
Podemos referir ainda um outro tipo de erosão, que ocorre em solos que contêm
camadas ricas em argila, uma vez que ela se expande quando humedecida e se contrai
quando seca, formado estruturas subterrâneas semelhantes a uma rede de túneis, em
forma de tubos (piping) e que se denomina erosão em túnel.
Além da erosão pluvial que acabámos de descrever e é provocada pela retirada
de material da parte superficial do solo pela água da chuva, podemos ainda referir
a erosão fluvial, que dá sequência à anterior e corresponde ao desgaste efetuado pela
água no fundo e nas margens do leito dos rios, a erosão glaciar, que é desenvolvida
pelos glaciares, em que a água se encontra no estado sólido, a erosão marinha, que
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corresponde a um longo e lento processo de atrito da água do mar com as rochas
que vão cedendo lentamente transformando-se em grãos e a erosão por gravidade,
em que, normalmente, a água vai como que empapando o solo ou as rochas e,
depois, a gravidade origina a sua posterior movimentação em massa.

Riscos de erosão eólica

A erosão eólica é um tipo de erosão que está relacionada com a força do vento, o qual
exerce uma ação sobre a superfície terrestre, retirando-lhe os fragmentos mais finos,
normalmente constituídos por partículas de pequena dimensão, correspondentes a
siltes e areias, transportando-os para outros locais. Em consequência deste processo
há modificação de dois ambientes, o inicial, de onde são retirados os pequenos
fragmentos rochosos, e o final, onde ocorre a sua deposição.

Riscos de erosão química

A erosão química diz respeito a todos os processos químicos que ocorrem nas
rochas. São vários os agentes que podem provocar alterações químicas nas rochas,
designadamente a água, a temperatura (frio/calor) e os compostos biológicos.
O tipo de agente envolvido na erosão química está muito dependente do clima
da região, uma vez que em climas polares e em climas secos são as variações da
temperatura que mais contribuem para a desagregação das rochas, enquanto que
nos climas quentes e temperados é a presença de humidade, de água e de dejetos
orgânicos que, reagindo com as rochas, as desagregam.

Riscos de desertificação

O risco de desertificação é, essencialmente, de origem natural, mas porque as
suas causas também podem ter presente a ação antrópica, deverá ser considerado
como um risco misto.
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Com efeito, a Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação
(JOCE, 1998) entende por “desertificação” a “[...] degradação da terra nas zonas
áridas, semiáridas e sub-húmidas secas, resultantes de vários factores, incluindo as
variações climáticas e as atividades humanas”, ou seja, a transformação de terras
em atividade, com potencial produtivo, em terras que perderam a fertilidade e,
paulatinamente, se transformam em desertos, devido a fatores naturais e antrópicos,
pelo que este risco deverá ser considerado como sendo misto.
Merece ainda outra breve referência, porque alguns continuam a reduzir o
significado do termo, associando-o apenas ao despovoamento do território e, por
conseguinte, à ausência da população. No entanto, o risco de desertificação apenas
se identifica com os casos em que a persistência de situações de seca vai criando
condições para que, paulatinamente, a expansão dos desertos se concretize. Todavia,
só poderá ser considerado um risco misto quando, nas suas causas, também estiver
presente a natureza antrópica.

Risco de salinização

O risco de salinização é um dos processos de degradação do solo que
ocorre quando aumenta a concentração de sais solúveis no solo para níveis
prejudiciais às plantas. Se o aumento for de tal ordem que os sais passem a ser
o elemento predominante, o solo perde algumas das suas funções e poderá levar
à desertificação.

Riscos de poluição

O risco de poluição, seja da atmosfera, do solo, das águas continentais (superficiais
e subterrâneas) e oceânicas (orlas costeiras e fossas oceânicas), é ao contrário do
anterior, um risco quase exclusivamente de origem humana, no entanto, porque
alguns fenómenos naturais, como é o caso dos vulcões, também podem originar este
tipo de risco, deverá considerar-se como risco misto.
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De facto, estes riscos estão muito relacionados com o desenvolvimento industrial,
sobretudo quando a segurança industrial e a proteção do ambiente contra riscos de
contaminação não são tidas na devida conta, traduzindo-se, frequentemente, na
libertação de gases e/ou partículas que, durante mais ou menos tempo, permanecem
em suspensão na atmosfera, bem como na emanação de resíduos líquidos, efluentes
da atividade industrial e doméstica e, ainda, na acumulação de resíduos sólidos,
oriundos das mais diversas atividades.

Risco dendrocaustológico ou de incêndio florestal

A consideração deste subtipo de risco misto, merece ser destacado não só pela
sua incidência em vastas regiões do mundo, e muito em particular Portugal, mas
também porque é um dos mais preocupantes, dadas as suas frequência e magnitude
em muitas dessas regiões.
Apesar de, na generalidade das situações, corresponder a um risco de origem
antrópica, voluntária ou acidental, também ocorre como risco natural, ainda
que muito excepcionalmente atendendo à sua atual frequência, sendo, neste
caso, provocado por faíscas emitidas por trovoadas secas, o que faz com que,
por esta razão, deva ser considerado um risco de origem mista, dado não ser
exclusivamente antrópico.

Riscos mistos de componente biomédica ou do foro infecto-contagioso

Este tipo de riscos resulta de desequilíbrios entre o homem e outros seres vivos
(insectos, vírus, bactérias, fungos e outros microrganismos) e está associado a
enfermidades mortais, epidemias e pandemias, originadas por causas biológicas.
Deste modo, estão relacionados com doenças transmitidas por diversos tipos
de vectores, designadamente os biológicos (vírus e bactérias), pela água e pelos
alimentos, por inalação, através de sangue contaminado e de secreções orgânicas,
ou por mais de um destes mecanismos.
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Trata-se de um risco misto na medida em que o ser humano, ao ser contaminado
por processos naturais, passa a ser também um agente transmissor e, por conseguinte,
passa a estar na origem da difusão deste tipo de riscos, dando-lhe assim a dupla
origem que leva a considerá-los como risco misto.
Este tipo de risco é muitas vezes agravado por deficiências várias sentidas pelos
organismos promotores da saúde pública, que podem resultar ou ser agravadas
em situações de pauperismo, de desequilíbrio social e ecológico e de carência de
estruturas de saneamento básico.
A subdivisão deste tipo de risco pode ser feita em função do respetivo agente
transmissor, como se indica a seguir e se exemplifca com algumas doenças:
Riscos de transmissão por vectores biológicos (vírus e bactérias)

•

Dengue;

•

Febre amarela;

•

Malária;

•

Peste;

•

Tripanossomíase africana (Doença do sono).

Riscos por ingestão de água e alimentos

•

Cólera;

•

Diarreias agudas;

•

Febre tifóide;

•

Intoxicações alimentares;

•

Hepatite a Vírus “A”;

•

Poliomelite.

Riscos de transmissão por inalação
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•

Coqueluche;

•

Difteria;

•

Gripe;

•

Meningite meningocócica;

•

Sarampo;

•

Tuberculose.

Riscos por contágio de sangue contaminado e secreções orgânicas

•

Hepatite a Vírus “B” e “C”;

•

Síndrome da imunodeficiência adquirida.

Riscos transmitidos por mais de um dos mecanismos anteriores

•

Raiva;

•

Tétano;

•

Ébola.

Conclusão
De acordo com Faugères (1990) e de forma simples, à guisa de síntese, diremos
que: (i) o risco corresponde à probabilidade de ocorrência de acontecimentos
danosos; (ii) o perigo resulta da proximidade iminente da manifestação do risco;
(iii) a crise corresponde à manifestação do risco fora do controlo do ser humano.
Estes três conceitos constituem, pela ordem que foram apresentados, aquilo a que
poderemos chamar a sequência temporal do risco e da sua manifestação.
Deste modo, procurámos efetuar uma reflexão conjunta sobre o significado
destes três conceitos e, muito em particular, do seu significado em português.
Aproveitando o ensejo, considerámos também outros vocábulos usados em ciências
cindínicas, cujo sentido por vezes é desvirtuado em resultado de transliterações, de
traduções ou de usos menos corretos.
Por isso, como é frequente encontrar associado às crises o uso de alguns termos
que são percecionados com significados diferentes, entendemos dever contribuir
para clarificar o seu uso junto dos agentes de proteção civil (que somos todos nós),
pois se cada ciência atribuir um significado próprio a vocábulos que as outras usam
com sentidos diferentes (e isso está a acontecer com o uso de alguns termos) criamse claras dificuldades de entendimento, pois, apesar de se usar o mesmo termo,
esse conceito acaba por ser entendido com diferentes significados pelos vários
intervenientes, consoante sejam investigadores, operacionais, gestores, leitores,
expectadores, ouvintes ou vítimas.
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Sendo assim, entendemos que os diferentes agentes de proteção civil (bombeiros,
forças de segurança, forças militares, médicos e técnicos do INEM, decisores e
técnicos dos diferentes organismos e serviços centrais e municipais, …), bem como
os professores, na qualidade de intervenientes ativos na educação para os riscos, os
jornalistas e os políticos enquanto grandes divulgadores desses vocábulos, deveriam
fazer um esforço para utilizar termos portugueses, adequados não só para exprimir os
conceitos pretendidos, mas também para que sejam entendidos pela população, ou
seja, pelos cidadãos que são a razão de ser da existência do sistema de proteção civil.
Por sua vez, a vasta a panóplia de riscos a que os agentes de proteção civil são
chamados a dar resposta podem ser arrumados de diversas formas. A classificação
que se apresenta agrupa-os em três grandes conjuntos, consoante a respetiva origem
e, por sua vez, subdivide-os em subconjuntos, de acordo com a natureza específica
dos processos que envolvem cada um deles.
Pareceu-nos que esta proposta assenta numa lógica coerente e, por isso,
esperamos que seja um contributo válido para ajudar a organizar o enquadramento
dos diferentes tipos de riscos que podem ser alvo de intervenção por parte dos
agentes de proteção civil.
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