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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.
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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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Resumo: As condições naturais da Madeira implicam a convivência com o
risco de cheias e de aluviões e uma abordagem integrada para a sua
gestão que inclui um ordenamento do território eficaz, intervenções
estruturais em locais onde o risco é maior e não pode ser significativamente reduzido por outras vias e, ainda, um sistema de previsão,
alerta e gestão das emergências que venham a ocorrer. A prossecução
destes objetivos é da responsabilidade de um conjunto diverso de
instituições, sendo por isso necessário garantir a sua articulação e
eficácia conjunta.
Palavras‑chave: Aluvião, gestão de risco, gestão integrada.

Abstract: Madeira's natural conditions involve living with the risk of floods
and debris flows. The management of this risk requires an integrated
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approach that includes actions for an effective land-use planning,
structural interventions in places where the risk cannot be significantly
reduced by other means, and also a system for forecasting, alerting,
and managing the emergencies that will inevitably occur in the future.
The pursuit of these objectives is the responsibility of a number of
institutions, which is why it is necessary to ensure their concerted
cooperation and effectiveness.
Keywords: Debris flows, risk management, integrated approach.

Introdução
As cheias repentinas (torrenciais) com um transporte muito significativo de
material sólido constituem um dos processos naturais mais perigosos e destrutivos
nas regiões montanhosas, nomeadamente em bacias hidrográficas com pequena
área, vales encaixados e linhas de água com declive acentuado. São frequentes e
acarretam grande perigosidade em várias regiões do mundo, nomeadamente nas
zonas alpinas da Europa. Algumas ocorrências provocaram elevados danos e vítimas
mortais como foi o caso do evento de 1985 em Armero, Colombia, que provocou
20.000 mortos e um outro, em 1999, no Estado de Vargas na Venezuela que
provocou cerca de 30.000 mortos.
Este fenómeno, designado na literatura especializada anglo-saxónica por
“debris flow”, é conhecido na Madeira por aluvião, onde constitui o fenómeno
natural mais perigoso da ilha, quer pelos danos causados quer pela sua
recorrência. Um conjunto de condições concorrem para existência deste perigo,
nomeadamente a ocorrência de precipitações intensas nas zonas altas da ilha,
uma orografia com bacias hidrográficas de pequena dimensão com vales estreitos
e encostas com declive acentuado e, ainda, a existência de grandes quantidades
de material sólido mobilável.
Em consequência, a região possui um trágico historial de evento desta natureza,
conforme tem sido salientado por diversos autores (e.g. Quintal, 199; Matos et al.,
2018). É de destacar a aluvião de 1803 que provocou entre 800 e 1000 vítimas,
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rivalizando em número de vítimas com as cheias de 1967 na área metropolitana de
Lisboa na posição da segunda maior catástrofe natural em Portugal. Na sequência
deste acontecimento as ribeiras da cidade do Funchal foram canalizadas entre 1804
e 1806, sob a direção do Brigadeiro Reinaldo Oudinot (Matos et al., 2018), mas
não obstante estas obras, ocorreram cheias em 1815 e em 1842 que provocaram
alguns danos na cidade.
Em resposta ao último aluvião significativo que ocorreu na Madeira, em
20 de fevereiro de 2010, o Governo Regional da Madeira lançou o Estudo de
Avaliação do Risco de Aluviões da Madeira (EARAM) que foi coordenado pelo
Instituto Superior Técnico e teve a participação da Universidade da Madeira
e diversas entidades regionais, com destaque para o Laboratório Regional de
Engenharia Civil e direções regionais das Secretarias Regionais do Equipamento
e Infraestruturas e do Ambiente e Recursos Naturais (IST/UMa/LREC, 2010;
Oliveira et al., 2011; IST/UMa, 2017). A equipa do EARAM manteve também
uma colaboração estreita com o Serviço Regional de Proteção Civil e com o
Instituto Português do Mar e da Atmosfera.
O EARAM propôs uma abordagem integrada de controlo do risco
de aluviões que previa ações de natureza estrutural e não estrutural para a
redução da fonte do perigo, para o controlo da exposição a esse perigo e para
a gestão do risco remanescente desse perigo e exposição. Várias das medidas
previstas têm vindo a ser implementadas, sendo as mais visíveis a construção
das infraestruturas de retenção de material sólido, as obras de melhoria do
escoamento das ribeiras e a instalação do radar meteorológico no Porto Santo.
Estas, e outras medidas menos conhecidas, contribuíram para a redução do
risco de aluviões na ilha da Madeira.
No entanto, a gestão de riscos, sobretudo de fenómenos de natureza
complexa como é o caso das aluviões é uma tarefa permanente e de
aperfeiçoamento contínuo. Exige a articulação de medidas de natureza variada
que, em conjunto, potenciam a redução da vulnerabilidade da região a este
risco. Este artigo apresenta a visão do EARAM e propõe um quadro revisto
de intervenções a desenvolver no futuro e que se integram com as medidas já
realizadas ou em curso.
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Risco de aluviões
As aluviões têm características comuns com as cheias que ocorrem usualmente noutras áreas do território nacional, mas diferenciam-se de forma
significativa pela sua componente sólida que lhe proporciona uma perigosidade
e complexidade acrescida.
A origem do fenómeno são eventos de precipitação intensa que desencadeiam um
aumento súbito do escoamento nos cursos de água e que em função de um conjunto
de fatores locais de natureza parcialmente aleatória podem desencadear derrocadas e
deslizamentos de encostas. Os detritos sólidos disponibilizados por esses deslizamentos
e os depósitos existentes nos leitos das linhas de água são mobilizados pela ação erosiva
do escoamento e transportados para jusante numa mistura de água e sólidos numa
proporção que podem atingir 60 a 70 % em peso de material sólido (IST/UMa/LREC,
2010). A velocidade do escoamento e a dimensão e quantidade dos detritos sólidos
transportados pode provocar elevados danos pessoais e a destruição de estruturas nas
áreas edificadas nos cones de dejeção. Por outro lado, a deposição de elevados volumes
de material sólido em zonas a jusante com menor declive cria obstáculos à passagem
da água e agrava as consequências das inundações.
O estado atual dos conhecimentos sobre a formação e propagação dos
escoamentos mistos de água e elevadas concentrações de detritos de grande
dimensão é ainda incompleto. Sendo um fenómeno complexo, composto por
uma sequência de vários processos interligados e com mecanismos de retroação, a
sua monitorização, modelação e previsão apresenta desafios que ainda não foram
completamente superados.
A distribuição espácio-temporal da precipitação em regiões de relevo acentuado
é muito irregular e de difícil monitorização através de equipamentos tradicionais
que medem esta variável num local específico. O radar meteorológico proporciona
uma visão da distribuição espacial da precipitação, mas as suas estimativas da
quantidade de precipitação estão associadas a uma incerteza significativa.
A precipitação intensa pode, ou não, originar deslizamentos de vertentes
dependendo da conjugação de vários fatores que incluem o tipo de solo, o declive do
terreno, a cobertura vegetal, a precipitação acumulada, o estado de humidade do solo e a
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intensidade da precipitação. Não sendo conhecido um critério universal para a definição
das condições necessárias e suficientes que desencadeiem o deslizamento, a ciência
baseia-se em expressões empíricas derivadas para locais específicos (Zêzere, 2000).
A reologia e o comportamento dinâmico dos escoamentos de misturas muito
heterogéneas de água e sedimentos sólidos são determinados pelas características
geométricas e mecânicas das partículas do material sólido, pelas características
do escoamento, pela concentração e distribuição granulométrica dos detritos e
por fatores externos como o declive do leito. A modelação do escoamento destes
pseudo-fluidos com elevada mobilidade e significativa capacidade de erosão
e transporte grandes quantidades de detritos é difícil, não existindo consenso
sobre as formulações matemáticas mais adequadas para os descrever. Os modelos
que simulam estes fenómenos incluem uma forte componente empírica e a sua
calibração para as condições particulares de cada bacia hidrográfica exigem dados
que são difíceis de obter (Ferreira et al., 2009).
A análise estatística de eventos de natureza tão complexa para atribuição de
uma probabilidade de ocorrência ou de um período de retorno que possa ser
utilizado no dimensionamento de obras de engenharia coloca também desafios
particulares. A caracterização de uma aluvião obriga o conhecimento de várias
características, algumas delas de difícil monitorização, nomeadamente o caudal de
ponta e o volume de cheia da fase líquida e o caudal de ponta e a quantidade total
de sólidos das diferentes classes de granulometria. Para além da falta de dados, a
análise multivariada de todas estas dimensões não é facilmente exequível e, dada a
complexidade do fenómeno, a análise estatística dos eventos de precipitação extrema
que estão na origem das aluviões proporciona uma estimativa muito aproximada da
probabilidade de ocorrência dos danos com uma determinada magnitude.
Estas dificuldades colocam desafios na capacidade de previsão da sua
ocorrência, na avaliação das características dos eventos futuros, na determinação
das áreas afetadas e no dimensionamento das obras necessárias para os controlar.
A gestão do risco e o controlo efetivo de fenómenos desta natureza não é possível
através da simples aplicação de procedimentos já consolidados para os outros
tipos de cheias e obriga a adoção de uma estratégia abrangente e a convocação de
diferentes saberes pluridisciplinares.
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Gestão do risco de aluviões
Princípios orientadores de prevenção e da proteção

As condições naturais da Madeira implicam a convivência com o risco de
cheias e de aluviões, não existindo soluções mágicas para eliminar as fontes do
perigo. A alternativa é a gestão do risco através de uma abordagem abrangente
que inclui um conjunto diverso de iniciativas que assegure um ordenamento
do território eficaz, complementado com intervenções estruturais em locais
onde o risco é maior e não pode ser significativamente reduzido por outras
vias e, ainda, um sistema de previsão, alerta e gestão das emergências que
venham a ocorrer.
A prossecução destas medidas é da responsabilidade de várias instituições,
sendo por isso necessário garantir a sua articulação e eficácia conjunta. O Estudo
de Avaliação do Risco de Aluviões da Madeira (EARAM) adotou um quadro
orientador para a mitigação do risco de aluviões baseado num conjunto de
princípios orientadores que agrupam seis tipos de ação (IST/UMa/LREC, 2010;
Oliveira et al., 2011):
I. Proteção do solo e retenção do material sólido;
II. Controlo do transporte do material sólido (detritos);
III. Controlo da exposição ao perigo,
IV. Atenuação da vulnerabilidade das áreas expostas;
V. Previsão e aviso;
VI. Formação e informação ao público.
As iniciativas propostas resultam da aplicação da definição clássica de
risco que compreende a integração dos três fatores contribuintes para o
risco (Almeida, 2011), nomeadamente a perigosidade do evento ou processo
natural em consideração (aluviões), quantificado pela probabilidade ou
frequência de ocorrência de eventos com determinadas magnitudes, a
exposição de pessoas e bens ao impacto do processo perigoso em consideração
e a vulnerabilidade dos valores expostos ao impacto do processo que resultará
em danos (fig. 1).
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Fig. 1 - Fatores condicionantes do risco
Fig. 1 - Risk factors.

Não sendo possível alterar o regime de precipitação, o controlo do perigo pode
ser conseguido através da modelação e consolidação do terreno e da promoção de
um coberto vegetal adequado.
O controlo da exposição ao perigo é alcançado com um ordenamento
do território adequado que reduza ou elimine a ocupação de áreas expostas a
deslizamentos de vertentes e ao extravasamento da aluvião dos leitos dos cursos de
água. São instrumentos para este desiderato os planos de ordenamento do território,
os planos de gestão de risco de inundações e os planos diretores municipais, assim
como os processos para outorga de licenças de construção ou de utilização de
espaços que concretizam estes planos. A sensibilização da população ao perigo das
aluviões facilita a aceitação das limitações decorrentes da aplicação desses planos.
É, no entanto, importante reconhecer que a escassez de espaço com condições
propícias à instalação da população na Madeira cria uma pressão apreciável para
aceitar um nível de risco mais elevado e ocupar as áreas expostas. Nessas condições,
o controlo da exposição ao perigo pode ser atenuado com um sistema eficaz de
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previsão de eventos de aluvião para alerta precoce às autoridades de proteção civil e
consequente aviso á população.
A vulnerabilidade da população e de bens expostos a um determinado perigo
resulta da sua suscetibilidade ao impacto de eventos que concretizam esse perigo
e que podem causar danos à propriedade, perda de valor e malefícios à saúde,
incluindo a perda de vida. A redução dessa vulnerabilidade é conseguida com obras
de proteção dessas pessoas e bens e de um sistema eficaz de gestão da emergência que
assegure um socorro eficaz à população. No caso das aluviões, as obras de proteção
incluem estruturas de retenção de material sólido a montante das zonas edificadas,
obras para melhoria das condições de escoamento da aluvião e obras para controlo
da deposição do material sólido nos troços de jusante das linhas de água.
No resto deste artigo discutem-se em maior pormenor cada um destes eixos de
ação, salientado a sua complementaridade no objetivo de redução do risco associado
às aluviões. Tendo em conta o conhecimento incompleto sobre este fenómeno é
também destacado a importância da investigação no desenho de novas medidas ou
no aperfeiçoamento daquelas que já estão a ser promovidas.

Controlo do escoamento e atenuação da vulnerabilidade das áreas expostas

As zonas altas da Madeira correspondentes às cabeceiras das bacias hidrográficas
das ribeiras são capazes de disponibilizar uma elevada produção material sólido que
constituem o componente mais perigoso das aluviões. Esta produção de material
sólido resulta de diferentes processos, nomeadamente a erosão distribuída nas
encostas, derrocadas, deslizamento de vertentes, erosões localizadas ou ravinamentos
(Zezere, 2000; Coutinho et al., 2019).
A diminuição do volume total de material sólido disponibilizado contribui
para a redução do risco, podendo ser alcançada através da modelação do
terreno, da manutenção de zonas com terraços já existentes e da promoção de
um coberto vegetal adequado. É também necessário controlar a instalação de
aterros atendendo a que estes podem constituir, com relativa facilidade, fontes de
material sólido mobilizáveis.
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A modelação do terreno para estabilização das encostas tem um custo elevado
e só pode ser aplicada em intervenções localizadas para resolução de situações de
derrocada iminente sobre o edificado existente. A atuação no coberto vegetal tem
vindo a ser desenvolvida com ações de reflorestação de encostas carenciadas de
vegetação procurando consolidar o terreno e protegê-lo de eventos de precipitação
intensa. Não obstante os benefícios ambientais associados às ações de florestação,
nomeadamente na proteção do solo e no controlo da erosão distribuída (Coutinho
et al., 2019), a sua eficácia na estabilização de encostas vulneráveis a movimentos
de massa é ainda matéria controversa, em particular quando é plantado arvoredo de
grande porte que possui uma elevada capacidade destrutiva e de obstrução quando
transportado por uma cheia. Acresce que a ocorrência de incêndios atingindo áreas
significativas pode reduzir rapidamente os benefícios decorrentes da florestação no
controlo da erosão.
Os leitos das ribeiras constituem também uma origem de material sólido, uma
vez que em situações de cheia o escoamento tem capacidade de erodir os fundos
e as margens dos leitos das ribeiras. Para mitigar estes processos é importante
consolidar os trechos dos leitos das ribeiras com maior declive através de estruturas
transversais (diques ou degraus) e proteger os depósitos marginais às linhas de água
com estruturas longitudinais.
Adicionalmente às medidas de controlo de produção de material sólido na
origem, é necessário criar condições que promovam a retenção do material sólido
em movimento e a sua deposição em locais adequados, a montante de zonas
sensíveis como é o caso das zonas urbanas que na Madeira se situam, por regra,
na foz das ribeiras. A construção de estruturas transversais de interceção e retenção
temporária do material sólido com maiores dimensões e que permitem a passagem
do escoamento líquido assegura esse objeto e embora com um custo financeiro e um
potencial impacto visual significativos, estas obras são necessárias quando a redução
do risco em zonas de edificado consolidado não é possível por outros meios. Para
além das estruturas concentradas e de maior porte que foram construídas nas ribeiras
que afluem ao Funchal (fot. 1), é também possível instalar estruturas mais leves, por
exemplo redes, em linhas de água secundárias ou ravinas com uma pequena bacia
hidrográfica e menor potencial de produção de material sólido.
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Fot. 1 - Exemplo de uma estrutura de retenção construída na ribeira de Santa Luzia
(Fotografia cedida pela SRES).
Photo 1 - Example of a slit-check dam built on Ribeira de Santa Luzia
(Photography provided by SRES).

Controlo da exposição através de um adequado ordenamento do território

O controlo da exposição ao perigo decorrente das aluviões é assegurado através
de instrumentos de ordenamento do território como os planos de ordenamento
do território, os planos de gestão do risco de inundações e os planos diretores
municipais. Estes planos identificam as zonas de maior risco e condicionam a sua
utilização a atividades compatíveis através de um processo do licenciamento que
outorga de títulos de utilização de recursos hídricos, tal como está definido na Lei
de Titularidade de Recursos Hídricos (Lei n.º 54/2005, adaptada para a RAM pelo
DLR 25/2017M) e na Lei da Água (Lei n.º 54/2005, adaptada para a RAM pelo
DLR 33/2008M).
Essas peças legislativas definem o conceito de zonas adjacentes e zonas
ameaçadas por cheias e estabelecem um regime de restrições de utilidade pública
para essas zonas. São também definidos critérios simplificados para delimitar essas
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zonas até que estejam definidas com maior rigor as zonas áreas contíguas à margem
dos cursos de água que são ameaçadas por cheias e podem ser sujeitas a inundações.
Os decretos regionais acima referidos adaptaram para a RAM os critérios definidos
para o território continental.
A definição das áreas inundáveis é realizada ao abrigo da Diretiva Europeia n.º
2007/60/CE, transposta para a legislação nacional pelo Decreto-Lei n.º 115/2010, e
que estabeleceu o quadro para a avaliação e gestão dos riscos de inundações. De acordo
com esta legislação, o Estado deve identificar as áreas prioritárias em risco de inundação
e providenciar para essas áreas cartas das zonas inundáveis, cartas de risco de inundações
e planos de gestão do risco de inundações (PGRI). Os PGRI são considerados planos
especiais de gestão da água, tal como estão definidos na Lei da Água.
A aplicação desta legislação na Madeira constitui um desafio e exige a de adaptação
dos procedimentos normativos às características das bacias hidrográficas da ilha da
Madeira e dos seus cursos de água, ao tipo de cheias (aluviões) e ao tipo de ocupação
do solo. Um primeiro exercício de adaptação foi realizado com a publicação dos
decretos legislativos regionais, mas as normas definidas devem ser objeto de revisão à
medida que o conhecimento sobre o fenómeno das aluviões da região avança.
Em 2016, foi também elaborado o primeiro PGRI tendo sido definidas 27
zonas críticas em 10 concelhos da ilha da Madeira e no concelho de Porto Santo,
selecionadas com base nos registos históricos de ocorrências de cheias e inundações
(SRARN/DRAOT, 2017). A revisão deste plano está prevista para 2020 e pode ser
aproveitada para aperfeiçoar as metodologias empregues na 1ª fase, nomeadamente
recorrendo a modelos matemáticos capazes de simular em regime variável o
escoamento bidimensional, com leito móvel e transporte sólido (Ferreira et al.,
2009). É também critico concretizar e tornar operacionais as normas definidas nestes
planos, assegurando que informam de modo eficaz o processo de licenciamento.

Monitorização, previsão e aviso

Os sistemas de previsão e de alerta precoce de emergências assumem um papel
muito relevante na disponibilização dos níveis de proteção que as restantes medidas
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não têm a possibilidade de oferecer. Esses sistemas têm o potencial de i) prever e
avaliar as situações de emergência em tempo real; ii) emitir alertas às entidades
competentes, sempre que se preveja que a segurança de pessoas, bens ou atividades
desenvolvidas poderão estar em causa; e iii) acompanhar as situações de emergência,
proporcionando as informações necessárias ao empenhamento dos meios de socorro.
A complexidade do fenómeno que envolve diversos processos hidrogeológicos e
a sua natureza repentina e rápida coloca, no entanto, desafios muito particulares na
conceção de um sistema de previsão e alerta que tenha capacidade de indicar as áreas
sob risco iminente com um tempo de antecedência suficiente e um escopo espacial
adequado para permitir aviso direcionado das populações afetadas e a mobilização
das equipas de prevenção e socorro.
A variabilidade espacial de condições geológicas, morfológicas e hidrometeorológicas da ilha da Madeira obriga à existência de uma rede meteorológica densa que
forneça observações pontuais da precipitação, complementada pela operação de um radar
meteorológico que proporcione estimativas da distribuição espacial da precipitação. São
necessários estes dois tipos de instrumentos de monitorização porque as estimativas do
radar meteorológico carecem de validação e calibração no terreno.
A natureza mista do fenómeno das aluviões, com uma componente líquida e
outra sólida, determina a necessidade de incluir no sistema módulos de previsão do
desencadeamento de deslizamentos de vertentes, de quantificação da afluência do
material sólido às linhas de água e de simulação da sua mobilização, transporte e
deposição pelo escoamento.
A rapidez com que estes fenómenos ocorrem, após o início da precipitação,
exige a inclusão de módulos de previsão da precipitação, por forma a aumentar a
antecedência dos alertas emitidos. A previsão da precipitação poderá ser conseguida
recorrendo aos modelos de previsão meteorológica ou por um modelo de previsão
do movimento das áreas de precipitação observadas no radar.
Finalmente, a complexidade de todos os fenómenos naturais associados às
aluviões e os erros associados às previsões e estimativas das áreas afetadas recomenda
uma monitorização no terreno através de estações de vigilância e controlo colocadas
ao longo das ribeiras. Em tempo de emergência estas estações permitem aferir
as previsões realizadas e fornecer informação relevante para o acompanhamento
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da situação e mobilização dos meios de socorro. Em tempo de paz, os dados das
estações permitem calibrar e aperfeiçoar os modelos e melhor as previsões a realizar
numa futura emergência.
A fig. 2 apresenta uma proposta para a arquitetura do sistema de previsão e
alerta de aluviões (IST/UMa, 2017). A previsão da precipitação inicia-se com a
leitura dos dados provenientes das redes de monitorização e do radar meteorológico
e das estimativas dos modelos de previsão meteorológica. O cruzamento e o
processamento destas fontes de informação devem produzir, com uma antecedência
de algumas horas, mapas de precipitação horária prevista para um horizonte de
12 a 24 horas, com uma resolução espacial da ordem de 1x1 km. As projeções de
precipitação são confrontadas com critérios de pré-estabelecidos de definição dos
limiares de deslizamentos de vertentes. Estes critérios determinam níveis de alerta
em função de um conjunto de fatores que incluem o campo de precipitação que
está a ocorrer, os valores acumulados de precipitação e a carta de suscetibilidade ao
deslizamento elaborada a partir da geomorfologia do terreno, do tipo do solo e do
coberto vegetal. No âmbito do EARAM foram definidos uma primeira versão destes
critérios e desta carta de suscetibilidade a partir de imagens de satélite e de outra
informação geográfica (Lira et al., 2013; IST/UMa, 2017). O cálculo das zonas
inundadas e afetadas deve ser realizado por um modelo de simulação hidráulica
bifásica que as calcula a partir das previsões da precipitação e de afluência de caudal
líquido e sólido (Ferreira et al., 2009).

Fig. 2 - Proposta de arquitetura do sistema de previsão e alerta de aluviões.
Fig. 2 - Structure of a debris flow forecast and warning system.
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A concretização do potencial do sistema de previsão e alerta de aluviões exige
a integração de iniciativas em curso em várias instituições regionais e nacionais,
nomeadamente na área da monitorização, da previsão meteorológica e hidrológica
e da modelação dos processos hidrológicos e de transporte de material sólido. A
questão da reorganização e manutenção das redes de monitorização é critica, assim
como é a continuação dos trabalhos de levantamento e caracterização das manchas
de deslizamento que permitam melhorar substancialmente o conhecimento sobre
as condições de desencadeamento de deslizamentos. A dimensão e complexidade do
sistema recomenda a sua concretização de forma faseada.

Sensibilização da população

As campanhas de informação e sensibilização da população são importantes
para dar a conhecer os riscos a que estão sujeitos e sobre os procedimentos que
devem adotar em caso de uma emergência. Os inquéritos realizados no âmbito
do EARAM2 concluíram que a população da região está consciente dos riscos
naturais a que estão expostos, isto é, está preocupada com os perigos naturais e com
a probabilidade de serem por eles afetados (IST/UMa, 2017). As pessoas inquiridas
declaram-se também informadas sobre o significado dos avisos meteorológicos e
sobre as medidas para se proteger dos perigos naturais e demonstram confiança
nas entidades que prestam auxílio em situações de risco e emergência, sobretudo
os bombeiros. São resultados positivos que perspetivam uma adequada reação de
autoproteção e de colaboração com os agentes de proteção civil. Mas é necessário
assegurar que esta perspetiva se concretiza.

A importância da monitorização e da investigação

O conhecimento sobre o fenómeno das aluviões é ainda incompleto o que
limita a nossa capacidade antever de forma quantitativa as condições para a sua
ocorrência, a magnitude de cada evento e os possíveis impactos sobre pessoas e bens.
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O desenho de medidas de preventivas e de proteção torna-se assim mais difícil,
aconselhando uma atuação prudente, com um eventual sobredimensionamento de
cada intervenção de natureza estrutural ou não estrutural o que conduz a custos
económicos e sociais acrescidos.
É, por isso, necessário manter e intensificar os esforços de monitorização
e prosseguir com os trabalhos de investigação de aplicada sobre os processos
geológicos, hidrológicos e de transporte de material sólido subjacentes ao fenómeno
das aluviões na ilha da Madeira.
Uma área importante de trabalho é a melhoria da estimativa e previsão
de curto prazo da precipitação ao nível local, recorrendo à conjugação da
monitorização in situ por udómetros, a monitorização por radar e modelos de
previsão meteorológica, fazendo intervir a orografia do terreno nos modelos de
distribuição espacial desta variável.
Para aperfeiçoar os critérios de desencadeamento dos deslizamentos de vertentes
e a definição das áreas suscetíveis a deslizamentos é conveniente prosseguir com os
trabalhos de levantamento de campo e de análise de imagens de satélite, sempre que
ocorram deslizamentos.
É igualmente importante manter e expandir a rede hidrométrica experimental
para obter registos de caudal e de transporte de material sólido que permitam
aperfeiçoar e melhor calibrar os modelos hidrológicos e hidráulicos. O aumento
da capacidade computacional tem permitido avanços significativos na simulação
e previsão do comportamento dos escoamentos mistos que serão potenciados
com a recolha sistemática de dados específicos. E a melhoria das ferramentas
de modelação beneficiará os processos de ordenamento do território e de
licenciamento de atividades, o dimensionamento das obras e o sistema de previsão
e alerta de aluviões.
Os troços de ribeira objeto de monitorização devem incluir as infraestruturas de
retenção de material sólido para avaliar o seu desempenho na retenção da fase sólida
do escoamento, e dessa forma complementar o trabalho de modelação física realizada
em laboratório (Silva et al., 2015; 2016). A análise conjunta destes elementos
pode conduzir a melhorias significativas dos critérios de dimensionamento destas
intervenções e a eventuais medidas de aperfeiçoamento nas obras já construídas.
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Estas ações de monitorização, em paralelo com a investigação orientada para
a resolução práticas dos desafios identificados neste estudo, permitirá, a prazo,
melhorar substancialmente as ferramentas de avaliação de risco e de previsão da
ocorrência de aluviões e adequar à realidade regional dos critérios de licenciamento
e de gestão do território.
Aproveitando as suas condições naturais e o conhecimento adquirido no estudo
destes fenómenos, a Região Autónoma da Madeira pode constituir-se como uma
referência nesta área se for promovida uma parceria de longo prazo entre entidades
de investigação, agências governamentais e agentes de proteção civil.

Considerações finais
Na sequência do evento de 20 de fevereiro de 2010 foi estabelecido um
conjunto de princípios orientadores para a prevenção e proteção contra as
aluviões que enquadrou e deu sentido a várias iniciativas que, entretanto,
se desenvolveram na Madeira. As intervenções mais visíveis são as obras
na rede de drenagem dos concelhos afetados em 2010, mas contribuem
também para a redução do risco os estudos hidrológicos realizados, o
aprofundamento do conhecimento nas áreas do deslizamento de vertentes,
a melhoria dos modelos de escoamentos bifásicos, a elaboração das cartas de
risco de inundação, os planos de gestão do risco de inundação e a melhoria
do processo de licenciamento e os projetos de monitorização das ribeiras em
curso no LREC. Os trabalhos de florestação das encostas são também um
importante contributo, embora aqui o potencial benefício tenha sido afetado
pelos incêndios que ocorreram.
Tendo em conta a complexidade do fenómeno das aluviões, a gestão do
risco dele decorrente obriga a uma abordagem abrangente com vários eixos de
ação. Entre os trabalhos futuros com maior potencial para a redução do risco
incluem-se o sistema de previsão e alerta de aluviões e várias outras ações de
aperfeiçoamento dos processos de avaliação do risco, de ordenamento do território
e de dimensionamento de obras de proteção. A monitorização e a investigação
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aplicada assumem um papel fundamental na concretização destas iniciativas e na
identificação de soluções que respondam diretamente aos desafios da gestão do
risco de aluviões.
Tendo em conta as lacunas de conhecimento que ainda persistem, esta estratégia
deverá ser concretizada de forma faseada, ganhando experiência e conhecimento
em cada etapa do processo e assegurando que os investimentos realizados são
remuneradores. A atribuição da coordenação da estratégia a uma única entidade
permitirá manter o rumo e garantir a coordenação dos vários atores chamados a
intervir, consoante as suas responsabilidades e competências.
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