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p r e fác i o

As catástrofes são aqui entendidas como plenas manifestações de riscos, ou seja, 
como crises que, enquanto tal, podem ser analisadas sob várias perspetivas. No 
anterior volume, dedicado aos Riscos e Crises. Da teoria à plena manifestação, procu-
rámos abordar algumas questões conceptuais e metodológicas, que deveriam servir 
de enquadramento aos três volumes que se lhe seguem, consagrados às Catástrofes e 
que foram organizados tendo em conta as suas possíveis origens, que poderão ser: 
naturais, antrópicas ou mistas.

Definidos os temas para estes três volumes, procurámos que o seu tratamento 
obedecesse a uma lógica coerente que se inicia com a recolha e análise dos dados 
referentes às manifestações de um determinado tipo de risco, passando depois à 
interpretação e à comunicação dos resultados obtidos com a pesquisa efetuada e que 
se materializa nos diferentes capítulos destes três volumes sobre catástrofes.

O primeiro deles é dedicado às Catástrofes Naturais que, como sabemos, dizem 
respeito a fenómenos naturais que são capazes de provocar destruição generalizada 
que se traduz em avultados danos e prejuízos económicos e, normalmente, envolvem 
a perda de muitas vidas humanas. 

Uma rápida consulta à Wikipédia, a enciclopédia livre, é suficiente para nos dar 
conta da elevada quantidade de vítimas mortais provocadas pelas catástrofes naturais, 
avaliada em mais de 10 milhões de pessoas, encontrando-se nela disponíveis diversas 
listagens, a partir das quais é possível estabelecer algumas sequências, por exemplo a 
das catástrofes mais devastadoras em termos de mortes ocasionadas (Quadro I).

Observa-se que as catástrofes naturais mais mortíferas resultaram de inunda-
ções, terramotos e ciclones. No entanto, outras houve, em resultado da manifes-
tações de outros riscos naturais mencionados nesta obra, que também causaram 
vítimas, em maior ou menor número, e prejuízos muito avultados. 

Não houve preocupação em listar exaustivamente as catástrofes, mas sim em 
as ordenar sequencialmente, agrupando-as por tipos e subtipos de causas, ou seja, 
partiu-se da caraterização dos riscos que as podem originar para, depois, apresentar 
alguns dos exemplos mais significativos.

Lamentavelmente, apesar das diversas tentativas efetuadas junto de vários espe-
cialistas, não foi possível produzir em tempo útil o capítulo sobre os riscos geológicos 
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(geofísicos) e suas manifestações, que naturalmente englobaria os riscos tectónicos 
(tremores de terra e maremotos) e os riscos magmáticos (vulcões e outras manifesta-
ções), o que deixa esta obra incompleta. Todavia, perante a incerteza de quando po-
derá ser entregue, optou-se por não atrasar mais a sua publicação, pelo que o capítulo 
em falta será incorporado na edição digital logo que ele nos seja enviado.

Trata-se, pois de uma obra de síntese, à disposição de docentes e estudantes, de 
técnicos e operacionais, bem como do cidadão comum, uma vez que todos eles nela 
podem encontrar um vasto conjunto de informação que os ajuda a melhor conhe-
cerem os diferentes fenómenos conhecidos por catástrofes naturais.

Coimbra, 20 de julho de 2019

Luciano Lourenço

Quadro I - Catástrofes naturais mais mortíferas de que há registos.
Chart I - Most deadliest natural disasters recorded.

Classifi-
cação

Estimativa do número 
de mortes

Fenómeno Localização Data

1 1 000 000 – 4 000 000 Inundações na China China Julho de 1931

2 900 000 – 2 000 000 Inundação do rio Amarelo China Setembro de 
1887

3 830 000 Terramoto de Shaanxi China 23 de janeiro 
de 1556

4 500 000 Ciclone de Bhola Paquistão Este 
(Bangladesh)

13 de novembro 
de 1970

5 300 000
Ciclone da Índia Índia 26 de novembro 

de 1839
Ciclone (ou Terramoto?) 

de Calcutá Índia 7 de outubro 
de 1737

6 250 000 - 300 000 Terramoto de Antioquia Império Bizantino 
(Turquia atual)

20-29(?) de 
maio de 526

7 242 000 Terramoto de Tangshan China 28 de julho de 
1976

8 235 502 Terramoto de Haiyuan China 16 de dezembro 
de 1920

9 230 000 Terramoto de Aleppo Síria 11 de outubro 
de 1138

10 225 000 - 230 000 Terramoto e tsunami no 
Oceano Índico Oceano Índico 26 de dezembro 

de 2004

Fonte: Wikipédia, consulta a 14 de junho de 2018 / Source: Wikipedia, consulted at June 14, 2018.
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i n t ro d u ç ão

António Vieira
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Enquadrada na coleção Riscos e Catástrofes, iniciativa editorial promovida 

pela RISCOS, Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança, a 

presente publicação, intitulada “Catástrofes naturais. Uma abordagem glo-

bal”, reúne um conjunto de textos dedicados especificamente a catástrofes que 

têm na sua génese fenómenos da natureza, manifestação plena dos designados 

riscos naturais.

Os riscos naturais podem ser definidos como a probabilidade de ocorrência de 

fenómenos (catastróficos) com origem nos elementos da natureza, passíveis de pro-

vocar danos no Ser Humano e em infraestruturas antrópicas.

A diversidade de fenómenos de caráter natural passíveis de gerar riscos levou ao 

aparecimento de várias sistematizações, baseadas em critérios também diversos, das 

quais destacamos a proposta por Lourenço (2007), segundo a qual se consideram: 

os riscos geofísicos, englobando os vulcânicos ou sísmicos; os riscos climáticos, in-

tegrando tempestades, tornados ou secas, entre outros; os riscos hidrológicos, de 

que destacamos as inundações; os riscos geomorfológicos, onde poderemos incluir 

os diversos movimentos em massa; e os riscos biológicos, onde se incluem as pragas 

de animais e plantas infestantes.

Com efeito, seguiu-se genericamente esta sistematização (de riscos naturais) na 

própria organização deste livro, direcionando cada capítulo para a análise dos di-

versos tipos de risco natural considerado, excetuando-se os riscos associados aos 

fenómenos geofísicos, cuja inclusão, ainda que prevista no alinhamento inicial do 

livro, acabou por não se concretizar, por motivos alheios aos editores.

Ao longo de cada um dos referidos capítulos procurou-se clarificar os aspetos 

conceptuais e metodológicos inerentes a cada um dos riscos em análise, sua sistema-

tização ou tipificação, efeitos e consequências, nomeadamente para o Ser Humano, 

e exemplos da sua manifestação.

https://orcid.org/0000-0001-6807-1153
mailto:vieira%40geografia.uminho.pt?subject=
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Ainda que com caraterísticas distintas e influenciadas por fatores diferencia-

dos, a abrangência das catástrofes naturais é evidente, afetando a generalidade das 

sociedades humanas e condicionando a sua atividade em quase todos os pontos da 

superfície terrestre.

Os registos de catástrofes naturais com impactes em termos humanos ou econó-

micos, em maior volume e precisão no decurso do último século e especificamente 

nas últimas décadas, em virtude da grande evolução tecnológica e da ampla dissemi-

nação da informação e dos meios de comunicação, permitem traçar uma evolução 

crescente da sua ocorrência.

Com base nos registos do EM-DAT (International Emergency Disasters Data-

base), e ainda que considerando os condicionalismos inerentes aos dados utilizados, 

é clara a tendência crescente das catástrofes naturais, particularmente significativas 

a partir das décadas de 60 e 70 do século XX e mais exacerbada no final do século e 

início do século XXI (fig. 1).

Fig. 1 - Catástrofes naturais registadas em todo o mundo (1900 a 2018) (extraído 
de Our World in Data; Fonte dos dados: EMDAT, 2019. Acedido em 30 de julho 

de 2019, em https://ourworldindata.org/natural-disasters#).
Fig. 1 - Natural disasters recorded worldwide (1900 to 2018) (extracted from Our 

World in Data; Data source: EMDAT, 2019. Accessed July 30, 2019 at 
https://ourworldindata.org/natural-disasters#).
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Tendo em consideração este período de registo de ocorrência mais significativa 

destas catástrofes (fig. 2), constata-se um predomínio significativo das catástrofes 

naturais relacionadas com os riscos hidrológicos (ainda que nesta sistematização os 

movimentos em massa estejam aqui incluídos, ao contrário da proposta de sistema-

tização por nós seguida) e as diretamente relacionadas com o clima (tempestades, 

secas ou temperaturas extremas). No conjunto, são responsáveis por mais de 80% 

das ocorrências, resultando num peso relativo idêntico no que diz respeito às suas 

consequências ao nível da população afetada e de perdas económicas (e mesmo no 

número de fatalidades).

Fig. 2 - Relatório de catástrofes naturais por tipo (extraído de Our World in Data; 
Fonte dos dados: EMDAT, 2017. Acedido em 30 de julho de 2019, em 

https://ourworldindata.org/natural-disasters#).
Fig. 3 - Report of natural disasters by type (extracted from Our World in Data; 

Data source: EMDAT, 2017. Accessed July 30, 2019 at  
https://ourworldindata.org/natural-disasters#).

Também do ponto de vista espacial, e tomando como exemplo o ano de 2017 

(que é genericamente representativo da realidade mundial das últimas décadas), se 

pode observar uma dispersão das ocorrências um pouco por todo o globo, ainda 
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que com alguns focos de maior intensidade, nomeadamente na América do Norte 

(EUA) e Central, Europa e Ásia Meridional, de certa forma acompanhando a dis-

tribuição das maiores concentrações humanas (fig. 3).

Fig. 3 - Catástrofes naturais ocorridas entre janeiro e novembro de 2017 
(Fonte: Munich RE. Acedido em 30 de julho de 2019, em 

https://twitter.com/MunichRe.
Fig. 3 - Natural disasters between January and November 2017 

(Source: Munich RE. Accessed July 30, 2019 at https://twitter.com/MunichRe).

Neste sentido, este livro inicia-se com um capítulo dedicado aos riscos asso-

ciados aos ventos fortes e temperaturas excecionais, da autoria de Ana Monteiro e 

Helena Madureira, sucedendo-lhe o capítulo relativo aos riscos associados à dimi-

nuição das precipitações, redigido por Adélia Nunes.

Sucedem-se dois capítulos que se debruçam sobre os riscos hidrológicos: riscos 

relacionados com a brusca invasão de água do mar, por Bruno Martins; e os riscos 

de inundação, da autoria de Francisco Costa.

O capítulo seguinte trata dos riscos geomorfológicos e suas manifestações, tendo 

como autores António Vieira, Ineida Carvalho, António Bento-Gonçalves e José Rocha.

Por fim, os riscos biológicos são-nos apresentados por Albano Figueiredo, Joana 

Costa e Elizabete Marchante.

É nosso ensejo que este trabalho cumpra os propósitos para o qual foi pensado 

e que se transforme num valioso instrumento de trabalho e um veículo de dissemi-

nação de informação e de sensibilização para as catástrofes naturais.
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dade e na saúde humana. Concluímos que o contexto social, económico 

e ambiental, e a escala são fatores determinantes para a compreensão de 

quando e como um determinado evento meteorológico ou climático se 
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Abstract: This paper addresses the human health risks caused by extreme 

winds and extreme temperatures. We show the multiplicity of 

criteria that coexist for these extreme events to be defined, and we 

explore their possible impacts on human health. We conclude that 

the social, economic and environmental context, and the scale, are 

crucial factors for understanding when and how a given extreme 

weather or climate event becomes a risk to human health.

Keywords: Extreme temperatures, extreme winds, people and place, health.

Introdução

A história da humanidade mostra que as comunidades se foram adaptando ao clima 

local em que se implantavam, estabelecendo-se e organizando-se no território de modo 

a melhor usufruírem do contexto climático e, simultaneamente, se protegerem de po-

tenciais e esperados impactes gerados pela variabilidade dos estados de tempo. De facto, 

eventos meteorológicos e climáticos excecionais sempre afetaram a humanidade, sendo 

conhecidos registos dos seus impactes em variados contextos geográficos e temporais. E 

as comunidades foram mostrando, pelo menos nalgum grau, a capacidade de se adapta-

rem à ocorrência de eventos considerados excecionais para as condições normais do seu 

contexto climático. Uma abordagem aos riscos climáticos requer, portanto, e antes de 

mais, que se precise alguma terminologia comumente utilizada, designadamente aquilo 

que neste âmbito pode ser considerado ‘normal’ ou ‘excecional’.

Na definição mais comum e simples de clima, este refere-se às condições “médi-

as” dos estados tempo num determinado local e num dado período de tempo. Mais 

rigorosamente, corresponde à descrição estatística da média e variabilidade dos el-

ementos climáticos em períodos de tempo suficientemente longos, precisamente de 

30 anos na convenção da Organização Meteorológica Mundial. As normais clima-

tológicas são assim “valores médios calculados para um período relativamente longo e 

uniforme, compreendendo no mínimo três décadas consecutivas” (WMO, 2017). E têm 

sido utilizadas com dois principais objetivos: como referência relativamente à qual 
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as observações atuais ou recentes podem ser comparadas; e, explicita ou implicita-

mente, para fins preditivos, como um indicador das condições mais prováveis de 

ocorrerem num dado local (WMO, 2017). 

É importante frisar que a noção de “normal” abrange necessariamente a de-

scrição estatística da variabilidade dos diferentes elementos climáticos. Por exemplo, 

e apelando à memória coletiva, todos testemunhamos que alguns anos são mais 

quentes que outros, ou mais pluviosos que o “normal”. De facto, a variabilidade 

climática é uma caraterística intrínseca do sistema climático, como resultado das 

oscilações naturais das condições meteorológicas que se fazem sentir em diferentes 

escalas temporais (mês, estação, ano) e espaciais (local, regional e global). 

Compreende-se assim que em estudos de climatologia, ou mais precisamente 

naqueles versados sobre os riscos climáticos, seja comum usar ‘normais climatológi-

cas’ para estabelecer valores padronizados e, por comparação, identificar anomalias 

e possíveis eventos excecionais.

No entanto, a definição do que poderá ser um evento meteorológico ou climático 

excecional dificilmente poderá ser universal. Primeiro, porque se as condições climáti-

cas variam espacialmente, o que pode ser considerado um evento excecional para um 

determinado local, poderá ser considerado normal para um outro local. Existe inclusi-

vamente uma certa zonalidade na estrutura espacial dos riscos climáticos. Por exemplo, 

os furacões atingem sobretudo as regiões tropicais, e o entendimento do que poderá 

ser uma temperatura excecionalmente alta será necessariamente diferente nas diferentes 

latitudes e contextos climáticos. Em segundo lugar, dependendo da área setorial para 

a qual é importante estabelecer limiares/valores guia relativos aos eventos excecionais, 

estes poderão ter definições diferentes. Por exemplo, num mesmo contexto climático, 

os valores guia para as temperaturas excecionalmente elevadas poderão ser diferentes 

se estabelecidos nos âmbitos da saúde pública ou da prevenção de incêndios florestais.   

Assim, e como discutiremos mais aprofundadamente nos próximos capítulos, o 

contexto e a escala são fatores essenciais para a compreensão de quando um deter-

minado evento meteorológico ou climático se transforma num risco.

Sobretudo porque tem vindo a aumentar a convicção de que todos estamos 

crescentemente expostos a riscos meteorológicos e climáticos que podem ter con-

sequências, mais ou menos importantes, no nosso quotidiano.  De facto, todos os 
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cenários climáticos globais indiciam um aumento da frequência e intensidade de 
eventos meteorológicos e climáticos excecionais. Por outro lado, a crescente pressão 
sobre o território, patente designadamente na intensificação dos processos de ur-
banização e na crescente conflitualidade próxima de usos do solo muito diversos, 
aumenta a exposição e a vulnerabilidade a esses riscos.

Assim, mais do que nunca, importa atuar ao nível da prevenção dos riscos, o que 
envolve necessariamente o reconhecimento aprofundado e à escala adequada de todas 
as componentes que lhe estão associadas, desde os processos inerentes à sua mani-
festação, à avaliação da suscetibilidade e, ainda, aos prejuízos que os riscos poderão 
comportar para uma dada comunidade, e que, naturalmente, serão diferenciados em 
função da vulnerabilidade dessa população (Lourenço, 2015; Rebelo, 2010).

Neste trabalho restringimo-nos aos riscos associados episódios excecionais de 
temperatura e de vento. Começamos por definir e explicitar os critérios que coex-
istem para a definição destes episódios excecionais. E seguidamente exploramos os 
seus possíveis impactes. Os ventos fortes e o calor ou frio excecionais podem origi-
nar impactes socioecómicos e ambientais consideráveis, designadamente danos na 
propriedade publica ou privada, nas vias de comunicação e noutras infraestruturas 
e equipamentos, a destruição de explorações agrícolas e pecuárias, a interrupção do 
fornecimento de bens ou serviços básicos (água, eletricidade, telefone, entre outros), 
a evacuação e desalojamento de pessoas ou a eventual perda de vidas humanas. Para 
balizarmos o âmbito do presente trabalho, teremos como enfoque as repercussões 
diretas ou indiretas na saúde e bem-estar, considerando, no entanto, que estes de-
pendem de todas as condições sociais, económicas, e ambientais potencialmente 
afetadas pelos eventos climáticos ou meteorológicos excecionais.

Riscos associados a episódios excecionais de vento

O vento é um movimento do ar originado por diferenças de pressão de origem 
térmica ou dinâmica. As características e a distribuição espacial destes movimentos 
são influenciadas por fatores globais, zonais, regionais e locais que determinam a sua 

duração, intensidade e extensão horizontal e vertical. 
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Episódios de ventos fortes associados a tempestades ocorrem com frequência em 

todo o mundo. Conceptualmente, podemos abordar e classificar as tempestades de 

duas formas distintas:

1) A partir do fenómeno meteorológico em si, como por exemplo tempestades 

de vento, tempestade de neve, chuvas intensas ou tempestades de granizo;

2) Ou a partir das condições atmosféricas que propiciam a ocorrência destes 

fenómenos (Poljans ̌ek et al., 2017). Neste caso, os sistemas meteorológicos 

associados ao desenvolvimento das tempestades podem ser classificados de 

acordo com os mecanismos de formação e desenvolvimento, pela sua estru-

tura, localização geográfica, escala espacial ou escala temporal. 

Assim, os episódios de ventos fortes podem originar-se em sistemas meteorológi-

cos de características distintas, podendo associar-se a fenómenos de escala sinóptica 

que se fazem sentir em vastas áreas do território (como as perturbações extratropicais) 

ou a fenómenos de instabilidade vertical da troposfera de escala espacial e temporal 

mais restrita. Por exemplo, em condições atmosféricas específicas, super-células de de-

senvolvimento vertical produzem tornados com ventos localizados muito fortes. Um 

outro exemplo é dado pelos gradientes locais de temperatura e pressão que se desen-

volvem diária e sazonalmente nas áreas costeiras e montanhosas, e que em condições 

atmosféricas específicas, podem também gerar ventos fortes.

Neste capítulo focamo-nos nos principais tipos de sistemas meteorológicos as-

sociados ao desenvolvimento de tempestades - e de episódios de ventos fortes, des-

ignadamente os ciclones tropicais, os ciclones extratropicais e os sistemas convecti-

vos. Numa segunda parte, abordamos os possíveis impactes de episódios excecionais 

de vento na saúde e bem-estar.

Ciclones extratropicais e tempestades

Na Europa as perturbações extratropicais são as principais responsáveis pela 

ocorrência de ventos excecionalmente fortes. Tratam-se de sistemas de baixas 

pressões de escala sinótica com intensa atividade frontal associada, cujo desen-
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volvimento depende de fortes contrastes termohigrométricos e de densidade 

entre massas de ar, da estrutura baroclínica da troposfera no seu confronto, e 

também do carácter convergente ou divergente dos fluxos nos níveis altos da 

troposfera (Ganho, 2003). É durante os meses de outono e inverno que estas 

condições mais vezes convergem, permitindo a sua formação e evolução desde 

o Atlântico até à Europa. 

Apesar de menos frequentes do que noutros contextos geográficos, os episó-

dios de vento forte constituem um dos riscos meteorológicos mais característi-

cos do nosso território. Alguns estudos têm documentado a génese e os impactes 

destes episódios na Península Ibérica. Por exemplo Ganho (2013) sintetizou 

retrospetivamente as causas sinópticas responsáveis pela ocorrência de episó-

dios de ventos tempestuosos de escala sinóptica em Portugal Continental entre 

1973 e 2013. Têm também sido contextualizados episódios de ventos fortes 

associados a tempestades recentes que atingiram a Península Ibérica, como as 

tempestades Klaus (janeiro 2009) (Liberato et al., 2011) ou Xynthia (fevereiro 

2010) (Liberato et al., 2013).

A severidade do episódio de vento forte é influenciada pela sua velocidade 

e pela sua turbulência (Gibbs, 2004). A velocidade do vento depende essen-

cialmente do gradiente de pressão atmosférica dentro ou entre massas de ar. 

No entanto, localmente, outros fatores podem afetar a velocidade do vento.  

De facto, na camada limite atmosférica (CLA) a velocidade do vento é afetada 

por diversas causas, entre as quais a morfologia do terreno e a rugosidade da 

superfície terrestre, ou seja, pela distribuição dos obstáculos naturais ou artifi-

ciais no território. Assim, em casos de morfologia complexa, podem-se registar 

grandes modificações nos regimes de vento. O bloqueio, desvio e canalização 

dos ventos pelos contornos topográficos produzem perturbações que influen-

ciam fortemente as circulações locais (Oke, 1987). Assim, para avaliarmos os 

riscos associados a ventos tempestuosos de escala sinótica importa conhecer 

a dinâmica atmosférica, mas também as características geográficas locais e/ou 

regionais, como o relevo e a ocupação do solo. Por outro lado, ao condicionar 

esses fatores, o ordenamento do território pode diminuir o risco associado a 

ventos excecionalmente fortes.
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A Escala de Beaufort classifica a força do vento em 13 categorias (de 0 a 

12), em função da sua velocidade e dos seus efeitos no mar e em terra. De 

acordo com esta escala, ventos com velocidade até 38 Km/h (escala 5) não ofe-

recem perigo, velocidades de vento até 74 Km/h (escala 8) suscitam já alguma 

atenção e ventos classificados em escalas acima de 9 (velocidade acima de 75 

Km/h) são considerados tempestuosos e geradores de consideráveis perdas e 

danos (Tabela I). 

Escala Categoria m/s km/h

0 Calmo 0,0 - 0,2 0 - 1

1 Aragens 0,3 - 1,5 1 - 5

2 Fraco 1,6 - 3,3 6 - 11

3 Bonançoso 3,4 - 5,4 12 - 19

4 Moderado 5,5 - 7,9 20 - 28

5 Fresco 8,0 - 10,7 29 - 38

6 Muito Fresco 10,8 - 13,8 39 - 49

7 Forte 13,9 - 17,1 50 - 61

8 Muito Forte 17,2 - 20,7 62 - 74

9 Tempestuoso 20,8 - 24,4 75 - 88

10 Temporal 24,5 - 28,4 89 - 102

11 Temporal Violento 28,5 - 32,6 103 - 117

12 Furacão >32,7 >118

Tabela I - Escala de Beaufort.
Table I - Beaufort scale.

Os danos provocados pelas tempestades de vento podem ser causados apenas 

pelo próprio vento, em particular por rajadas, ou pela associação com precipitação 

intensa. Estes fenómenos excecionais podem ter impactes diretos na saúde e bem-

estar, e também indiretos, por afetarem sistemas vulneráveis, como as florestas, a 

agricultura, o mobiliário urbano ou as infraestruturas de transporte e energia. De 

acordo com a base de dados de catástrofes naturais do Munich RE, as tempestades 

foram o risco natural responsável por maiores prejuízos económicos (em termos de 

Fonte: adaptado do Instituto Hidrográfico / Source: adapted from Instituto Hidrográfico.
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perdas seguradas) na Europa entre 1980 e 2016 (European Environment Agency, 

2018).  Também no relatório anual da AON – “Análise de Clima e Catástrofes 

(2018)” - as tempestades de vento são referidas como o risco mais oneroso para as 

seguradoras europeias em 2017. 

Ciclones tropicais, furacões, tufões

Sandy, Katrina, Matthew, Irma, José, Maria, são apenas alguns exemplos de vio-

lentas tempestades tropicais ocorridas nos últimos anos e amplamente divulgadas 

pela comunicação social pelos seus efeitos materiais e humanos devastadores. 

Furacões e tufões são o mesmo fenómeno meteorológico, um centro de baixas 

pressões não-frontal de escala sinóptica, originado sobre águas tropicais ou sub-

tropicais, com convecção organizada e intensa circulação ciclónica à superfície 

em torno de um centro bem definido (WMO, 2017). Ou seja, são denominações 

regionais diferentes para um fenómeno com origem num mesmo sistema, um 

ciclone tropical, sendo que um furacão se origina no Atlântico Norte e um tufão 

no Oceano Pacífico.  

Os furacões e os tufões recebem nomes para identificá-los e distingui-los uns 

dos outros durante seu ciclo de vida. De acordo com o National Hurricane Center 

(2017), dar nomes próprios aos furacões, em vez da anterior identificação por coor-

denadas geográficas, mostrou-se ser mais eficaz na comunicação do risco.

Em cada região do globo suscetível a ciclones tropicais, um Centro Meteoro-

lógico Regional Especializado, e sob o auspício da Organização Meteorológica, é 

responsável por identificar os ciclones tropicais e determinar a sua intensidade.

Um ciclone tropical origina-se e desenvolve-se a partir de um distúrbio inicial, 

sendo que a ciclogénese depende, de acordo com Kislow (2008) da coocorrência de 

várias condições: i)  temperatura da água do mar igual ou superior a 26,5ºC a uma 

profundidade de pelo menos 50 metros; ii)  uma atmosfera que arrefeça rapida-

mente com a altitude, gerando movimentos convectivos que permitam que o calor 

armazenado na água oceânica seja libertado para o desenvolvimento da perturba-
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ção; iii) um elevado conteúdo de humidade nos níveis baixos da troposfera; iv) uma 

distância ao equador de pelo menos 500 km, já que os efeitos da força de Coriolis 

são imprescindíveis à manutenção do sistema de baixa pressão;  v) a preexistência 

de uma perturbação do campo da pressão à superfície e possuindo vorticidade e 

convergência organizada; vi) valores baixos de Wind Shear (variação do vento em 

intensidade e/ou direção com a altitude) entre a superfície e a alta troposfera. 

Os ciclones tropicais têm um ciclo de vida de aproximadamente duas a três 

semanas, passando potencialmente por vários estágios de desenvolvimento com de-

nominações e características específicas (Tabela II)

Classificação Descrição
Velocidade 
sustentada 
do Vento*

Depressão 
Tropical

O sistema de nuvens apresenta alguma organização e a circulação à su-
perfície começa a ser bem definida. A pressão do ar diminui no seu cen-
tro e, consequentemente, a intensidade do vento aumenta. Ainda não 
apresenta olho nem a forma típica que caracteriza estas tempestades.

< 63 Km/h

Tempestade 
Tropical

Se a depressão tropical continuar o seu processo de desenvolvimento, os 
sistemas nebulosos mostram-se progressivamente mais bem organizados, 
sendo o padrão típico de tempestade tropical cada vez mais percetível. A 
circulação à superfície é bem definida e atingem-se crescentes intensida-
des de vento médio, sendo que quando superam os 63 km/h, a depressão 
é designada por tempestade tropical, e é-lhe atribuído um nome.

63-118 km/h

Furacão

Se a pressão à superfície continuar a diminuir, a tempestade tropical 
intensifica-se, tornando-se num furacão quando a intensidade do vento 
médio atingir valores de, pelo menos, 119 km/h. Nesta fase, a circula-
ção é bastante bem definida e o sistema nebuloso é composto por célu-
las convectivas muito desenvolvidas. As nuvens médias e altas formam 
um “escudo” que pode atingir um diâmetro com cerca de 600 km e um 
pronunciado efeito de rotação, podendo formar um olho no seu centro.

>118 km/h

* velocidade do vento observada durante 1 minuto a 10 metros da superfície

Tabela II - Estados de desenvolvimento de um ciclone tropical.
Table II - Stages of a tropical cyclone.

Os furacões são classificados utilizando a Escala Saffir-Simpson, que considera 

cinco categorias ordenadas de acordo com sua intensidade (Tabela III). No entan-

to, nalguns casos, as tempestades de categoria inferior podem ocasionar maiores 

danos que as de categorias mais altas, em virtude da vulnerabilidade e do nível de 

exposição das áreas afetadas. 

Fonte: adaptado de IPMA / Source: adapted from IPMA.
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Uma vez que as águas quentes da superfície do oceano constituem a principal 

fonte de energia dos ciclones tropicais, estes enfraquecem-se quando entram em 

contacto com as superfícies continentais. Trata-se, portanto, de um episódio exce-

cional que afeta sobretudo as áreas oceânicas e costeiras. Entre os principais efeitos 

encontram-se ventos intensos (sobretudo à volta do olho), mas também precipi-

tações intensas e trovoadas. Mas mais do que o vento ou a precipitação, o maior 

perigo nas regiões costeiras advém das ondas e das inundações provocadas pelo 

“stormsurge”, a elevação do nível da superfície da água do mar devido aos efeitos da 

baixa pressão atmosférica e do vento muito forte.

Tornados e trombas de água 

Os ventos associados a movimentos convectivos podem atingir intensidades ex-

tremas sob a forma de tornados ou trombas de água. Contrastam com os ventos 

originados em ciclones sobretudo pela sua menor escala temporal de vigência e 

também pelo facto de serem fenómenos muito localizados.

Um tornado é um fenómeno meteorológico que se manifesta por uma coluna 

de ar com rotação intensa, em contacto com a superfície, situada na base de uma 

Categoria Velocidade sustentada do vento 
(Km/h)*

1 119-153 

2 154-177 

3 (major) 178-208 

4 (major) 209-251 

5 (major) >=252 

* velocidade do vento observada durante 1 minuto a 10 metros da superfície

Tabela III - Escala Saffir-Simpson.
Table III - Saffir-Simpson scale.

Fonte/Source: adaptado de/adapted from National Hurricane Center.
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nuvem cumuliforme, que se pode tornar visível pela existência de uma coluna ou 

cone nebuloso invertido ou por uma nuvem rodopiante de detritos e poeiras junto 

ao solo (American Meteorological Society, 2018).

Utilizam-se as designações de tornado (ou tromba terrestre) ou tromba de água 

(ou tromba marítima) de acordo com a superfície sobre a qual a circulação se desen-

volve. Se o fenómeno se produz sobre o solo, é denominado de tornado, e se ocorrer 

sobre uma grande extensão líquida (como a superfície do mar ou de um lago), é 

denominado de tromba de água.

Os tornados estão associados a fortes movimentos convectivos, sendo que a 

maioria os mais violentos se desenvolvem a partir de super-células de desenvolvi-

mento vertical. O diâmetro de um tornado é habitualmente da ordem de algumas 

dezenas de metros, podendo ocasionalmente ser superior a um quilómetro. O seu 

ciclo de vida pode ir de alguns minutos a algumas horas, período de tempo em que 

pode percorrer dezenas de quilómetros.

Os tornados constituem, à escala local, a mais intensa de todas as circulações 

atmosféricas. A velocidade dos ventos, associada à baixa pressão do seu interior, 

desencadeia um efeito de sucção capaz de destruir praticamente todos os tipos de 

estruturas existentes. Por outro lado, e uma vez que na sua circulação são arrastadas 

poeiras ou outros detritos da superfície do solo, tal poderá contribuir para tornar o 

turbilhão ainda mais consistente.

O rastro de destruição de um tornado pode variar de dezenas de metros a quiló-

metros de extensão, com velocidades de vento que podem chegar a 500 km/h.  

Devido à grande dificuldade de efetuar medições diretas da intensidade do vento no 

interior dos tornados, estes são habitualmente classificados em função da natureza 

dos danos que produzem.  É importante lembrar que o tamanho de um tornado, a 

sua duração ou a extensão da área afetada não são necessariamente indicadores da 

sua intensidade. Tornados de dimensão inferior podem ser mais intensos a outros 

de maior dimensão.

A qualificação da intensidade dos tornados é, na atualidade, efetuada recor-

rendo à escala de Fujita Melhorada (Enhanced Fujita - EF), que compreende 6 

níveis (EF0 a EF5) e que classifica os tornados de acordo com a natureza dos danos 

produzidos (Tabela IV).
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Têm sido observados tornados em todos os continentes, exceto na Antártida, mas 

são mais frequentes nos Estados Unidos (particularmente no ‘corredor de tornados’ das 

planícies centrais), sendo estimada a ocorrência anual de cerca de 1000 tornados. Es-

tes podem ocorrer em qualquer altura do ano e a qualquer hora do dia, mas são mais 

frequentes na primavera e ao final da tarde (American Meteorological Society, 2018).

Na Europa, e de acordo com Antonescu et al. (2016), foi registada uma média 

anual de 240 tornados entre 2000 e 2014. Os mesmos autores detetaram uma 

tendência de acréscimo das incidências ao longo das últimas décadas, associando 

este facto à melhoria dos serviços de deteção e registo de tornados. Também em 

Portugal durante muito tempo se pensou que não ocorriam tornados, ou que estes 

seriam muito raros, o que na verdade se associava ao facto de não existir um registo 

da ocorrência destes fenómenos (Leitão, 2003), persistindo ainda até aos nossos dias 

grandes lacunas no seu estudo (Belo-Pereira et al., 2017).

Impactes dos episódios excecionais de vento na saúde e bem-estar

As tempestades de vento estão entre os fenómenos meteorológicos excecionais 

mais destrutivos. Os seus impactes socioeconómicos, e os efeitos na saúde e bem-

estar das populações, dependem da severidade do evento, mas também da vulnera-

bilidade dos bens e da população exposta a esse risco.

Classe Intensidade do vento  (rajada 3 segundos, km/h)

EF0 105-137

EF1 138-177

EF2 178-217

EF3 218-266

EF4 267-322

EF5 >322

Tabela IV - Escala Fujita melhorada.
Table IV - Enhanced Fujita Scale.

Fonte/Source: adaptado de/adapted from NOAA.



25

A natureza dos episódios de vento forte condiciona obviamente a escala tem-

poral e espacial dos fenómenos. Assim, por exemplo as perturbações extratropicais 

expõem normalmente um grande número de pessoas aos riscos a elas associados. 

Já os ventos fortes originados em tempestades convectivas, como os tornados, têm 

uma abrangência espacial e temporal mais restrita. Por isso, apesar de poderem ter 

efeitos devastadores, muitos deles ocorrem sem qualquer consequência para a saúde 

e bem-estar humanos.

Neste capítulo abordamos os possíveis efeitos de eventos de vento excecional-

mente forte na sociedade e na saúde e bem-estar humanos. Recorrendo à sistem-

atização proposta por Goldman et al. (2014), expomos aqui os impactes diretos, 

aqueles sentidos no momento da ocorrência do episódio de ventos fortes, e também 

os impactes indiretos, que poderão ocorrer na preparação para o evento ou após a 

sua ocorrência (fig. 1). 

Fig. 1 - Possíveis impactes dos episódios excecionais de vento na sociedade, e 
especificamente na saúde e bem-estar humano.

Fig. 1 - Impacts of extreme winds on society, specifically on health and well- being.
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Dentro dos impactes diretos, incluem-se todos os possíveis efeitos negativos da 

força do vento na saúde e bem-estar humanos no decurso do evento, considerando 
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ferimentos, mortes e também os efeitos na saúde psíquica. Estes impactes normal-

mente estão associados à ocorrência de danos materiais que podem ser, indireta-

mente, letais para as pessoas.

A queda de árvores é um dos efeitos mais recorrentes de episódios de ven-

tos fortes, sendo esta também frequentemente referida como a principal causa 

de morbilidade e mortalidade. Num estudo retrospetivo, Schmidlin T. (2009) 

identificou 407 mortes devidas a quedas de árvores nos EUA entre 1995 e 2007. 

Outro exemplo é dado pelo estudo dedicado às causas das mortes na América 

do Norte e Caraíbas associadas ao Furacão Sandy, onde Diakakis et al. (2015) 

detetaram que 20 das 72 mortes por impacte direto foram devidas à queda de 

árvores. Em Portugal são recorrentes as notícias de quedas de árvores em mo-

mentos de tempestades. A título de exemplo, a tempestade Ana de Dezembro de 

2017, provocou a queda de 389 árvores e pelo menos um morto e dois feridos 

(Jornal Público). 

O arrastamento de objetos e detritos é também tido como das principais causas 

de mortes e ferimentos provocados por ventos velozes, o que pode estar associado 

a danos nos edifícios, especialmente aqueles com menor qualidade de construção 

(Goldman et al., 2014). 

A influência de ventos fortes no aumento na morbilidade e mortalidade 

devido a acidentes rodoviários ainda não está explorada extensivamente na lit-

eratura científica, existindo, contudo, indícios de que pelo facto de os ven-

tos fortes diminuírem a estabilidade dos veículos, tornarem mais difícil o seu 

controlo, e poderem causar restrições à visibilidade e eventuais bloqueamen-

tos das vias, poderão aumentar o risco de acidentes rodoviários (Theofilatos A, 

Yannis G., 2014).

Ainda nos impactes diretos, devem-se referir os possíveis impactes no bem-estar 

psíquico. Mas sendo este um campo complexo, envolto em múltiplas e intricadas 

variáveis, as poucas evidências apontam sobretudo para distúrbios pós-traumáticos 

associados a ventos fortes e em associação com perdas e danos daí resultantes. A tí-

tulo de exemplo, Laurine et al. (2018) mostraram o estado de stress pós-traumático 

das vítimas da tempestade Xynthia de 2010, em França, se mantinha sete anos após 

a sua ocorrência.
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Considerando os impactes indiretos, poderão ocorrer danos físicos desde logo 
quando há lugar a procedimentos de preparação para o evento excecional, designa-
damente em resultado de acidentes no desenvolvimento de obras de defesa das hab-
itações ou de corte preventivo de árvores (Shultz et al., 2005). É a fase pós-impacte 
que, contudo, pode ter mais efeitos na morbilidade e mortalidade, e desde logo em 
resultado das operações de limpeza e restauro das áreas afetadas. Um dos principais 
fatores desencadeantes é a usual quebra de fornecimento de energia e consequente 
uso de fontes de energia alternativas, estando documentado um aumento da mor-
bilidade e mortalidade devido a electrocuções, incêndios e à inalação de monóxido 
de carbono. Outros possíveis impactes relacionam-se com infeções derivadas de más 
condições sanitárias e com a exposição a insetos (Goldman et al., 2014).

Riscos relacionados a episódios excecionais de temperaturas 

Episódios excecionais de temperatura, tanto de calor como de frio, ocorrem com 
frequência por todo o mundo (fig. 2). Correspondem geralmente a modificações no 
padrão de circulação da atmosfera, designadamente a situações de ‘bloqueio’ asso-
ciadas à persistência de sistemas de altas pressões por vários dias. E todos os cená-
rios climáticos produzidos com base em modelos climáticos globais apontam para 
um aumento da frequência e intensidade de episódios excecionais de temperatura, 
evidências estas que têm alertado a comunidade científica internacional para os 
possíveis impactes na saúde humana. 

São de facto numerosos os estudos que têm vindo a demonstrar os impactes 
das temperaturas excecionalmente altas ou baixas na saúde das populações, levando 
alguns autores a produzir sistematizações das evidências que têm vindo a ser acumu-
ladas em estudos realizados em escalas e contextos geográficos muito diferenciados 
(p.e. Bunker et al., 2016; Song et al., 2017)

Embora seja consensual que tanto os episódios excecionais de calor como os de 
frio têm impactes no sistema respiratório e circulatório e, portanto, afetam a saúde 
das populações, a importância relativa que lhes tem sido dada é hoje motivo de um 

aceso debate académico (Gasparrini et al., 2015).
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De facto, uma parte significativa da investigação e das políticas públicas tem-se 

centrado nas ondas de calor. A “onda de calor” de Agosto de 2003, que terá custado 

a vida a mais de 70 000 pessoas, sobretudo na Europa (Robine, Cheung, Le Roy 

e Van Oyen, 2008), despoletou um interesse crescente pelo efeito dos episódios 

excecionais de calor na morbilidade e mortalidade da população. Os estudos epi-

demiológicos revelaram que o excesso de óbitos associado ao calor se concentrou 

em alguns grupos de risco predefinidos. De facto, como estudos posteriores sobre 

outros episódios excecionais de calor vieram a confirmar, e como desenvolveremos 

mais à frente, os idosos, os doentes crónicos, os indivíduos socialmente isolados e as 

faixas populacionais socioeconomicamente mais débeis são particularmente vulne-

ráveis em contextos de calor excessivo (Monteiro et al., 2014a). 

Fig. 2 - Número de mortes atribuídos a ondas de calor e vagas de frio por país europeu 
entre 2000 e 2018. Apresentam-se somente os 20 eventos com maior número de mortes 

(Fonte: adaptado de EM-DAT: The Emergency Events Database).
Fig. 2 - Number of deaths attributed to heat waves and cold spells, by European country, 

between 2000 and 2018. Only the 20 events with the highest number of deaths are presented 
(Source: EM-DAT: adapted from The Emergency Events Database).
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O impacte dos eventos excecionais de frio na saúde das populações tem 

tido menos repercussão, ainda que os seus efeitos na mortalidade sejam com-

paráveis ou superiores, inclusivamente em países onde o Inverno é conside-

rado ameno como Portugal, e que a população mais vulnerável seja sensivel-

mente a mesma (Monteiro et al., 2014a). Por exemplo num estudo recente 

envolvendo 348 cidades de 13 países diferentes, Gasparrini et al. (2015) es-

timaram que nessas cidades o impacte do frio tem sido aproximadamente 50 

vezes maior ao do calor. 

Varias razões têm sido apontadas para a maior difusão dos estudos dedicados 

às ondas de calor, como por exemplo: haver uma maior sensibilização publica 

para o denominado ‘aquecimento global’; o facto de o efeito das vagas de frio 

na saúde ser menos direto, a mais longo prazo, e mais propicia a ser mascarado 

noutras patologias ou por outros agentes infeciosos; e, como referem Carmona et 

al. (2016), uma das principais razões para a mortalidade derivada das baixas tem-

peraturas ser menos estudada do que a devida ao calor residirá no facto de nunca 

ter havido um fenómeno de saúde pública tão impressivo e divulgado como a 

onda de calor de 2003 da Europa. Acresce ainda o facto de os cenários climáticos 

globais enfatizarem o aumento da frequência, duração e intensidade de ondas de 

calor e uma tendência geral para a diminuição de vagas de frio, só possivelmente 

invertida nas médias latitudes. Mas como sublinham Gasparrini et al. (2015), 

uma redução na frequência, duração e intensidade de vagas de frio pode não se 

traduzir numa diminuição da morbilidade e mortalidade associada ao frio. De 

facto, e ainda segundo os mesmos autores, surgem evidências que enquanto a 

mortalidade associada ao calor está a diminuir devido ao desenvolvimento de me-

canismos de adaptação, a mortalidade associada ao frio tem-se mantido constante 

ou mesmo em crescimento.

Neste capítulo começamos por desenvolver o que entendemos por episódios ex-

cecionais de temperatura, procurando designadamente evidenciar a multiplicidade 

de critérios que coexistem para a sua identificação e, portanto, a complexidade que 

lhe é inerente. Numa segunda parte, abordamos os possíveis impactes de eventos 

excecionais de temperatura na sociedade em geral e especificamente na saúde e 

bem-estar humanos.
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O que são episódios excecionais de temperatura?

Episódios excecionais de temperatura podem ocorrer numa ampla gama de es-

calas temporais e espaciais. Dado os seus impactes societais, especialmente na saúde 

e bem-estar humanos, têm vindo a acumular-se indicadores capazes de traduzir 

tanto o contexto em que os eventos de temperatura ocorrem, como os seus impactes 

diretos e indiretos na saúde das populações. Na Tabela V, e a título de exemplo, 

apresentamos uma síntese dos indicadores propostos pelo Expert Team on Climate 

Change Detection and Indices (ETCCDI).

Indicador Definição

TXx Dia mais quente Valor máximo mensal da temperatura máxima diária (ºC)

TNx Noite mais quente Valor máximo mensal da temperatura mínima diária (ºC)

TN90p Noites quentes Percentagem de dias em que a temperatura mínima diária >percentil 90 (%)

TX90p Dias quentes Percentagem de dias em que a temperatura máxima diária >percentil 90 (%)

SU Dias de verão
Contabilização anual dos dias em que a temperatura máxima diária 

>25°C (nº dias)

TR Noites tropicais
Contabilização anual dos dias em que a temperatura mínima diária 

>20°C (nº dias)

WSDI
Duração das ondas 

de calor
Contabilização anual dos períodos com pelo menos 6 dias consecutivos 

de temperatura máxima diária >percentil 90

TXn Dia mais frio Valor mínimo mensal da temperatura máxima diária (ºC)

TNn Noite mais fria Valor mínimo mensal da temperatura mínima diária (ºC)

TN10p Noites frias Percentagem de dias em que a temperatura mínima diária <percentil 10 (%)
TX10p

Dias frios Percentagem de dias em que a temperatura máxima diária <percentil 10 (%)

ID Noites com geada Contabilização anual dos dias em que a temperatura mínima diária <0°C

FD Dias com geada Contabilização anual dos dias em que a temperatura máxima diária <0°C

CSDI
Duração das vagas 

de frio
Contabilização anual dos períodos com pelo menos 6 dias consecutivos 

de temperatura mínima diária <percentil 10

DTR Amplitude térmica
Amplitude média mensal entre as temperaturas máximas e mínimas 

diárias (ºC)

GSL
Duração do ciclo 

vegetativo

Contabilização anual (1 de Jan. a 31 de dez no HN) do número de dias 
entre o primeiro período de pelo menos 6 dias com temperatura média 
diária >5°C e o primeiro período após 1 de Julho (HN) de 6 dias com 

temperatura média diária <5°C (nº dias)

Tabela V - “Índices de Temperaturas Extremas” - ETCCDI.
Table V - “Climate Extremes Index” - ETCCDI.

Fonte: adaptado de CLIMDEX / Source: adapted from CLIMDEX.
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Um dos mais métodos mais básicos de identificação de eventos excecionais de 

temperatura baseia-se na identificação dos momentos em que a temperatura ultra-

passa um certo ‘limiar’. Esse valor limiar será um valor concreto de temperatura 

elevada ou baixa, acima ou abaixo do qual são expectáveis impactes na saúde. Uma 

vez que os valores limiares apresentam importantes variações geográficas e sazonais, 

a utilização de percentis é muito corrente como modo de relativizar a ocorrência de 

valores extremos. Por exemplo os percentis 5 e 95 da temperatura (média, mínima 

ou máxima) registada num dado local são correntemente utilizados para definir os 

limiares acima e abaixo dos quais se consideram existir temperaturas excecional-

mente baixas ou altas. A identificação da probabilidade ocorrência de uma tempe-

ratura de determinada magnitude, normalmente definida por períodos de retorno e 

expressa em intervalos de tempo, é também vulgarmente utilizada na identificação 

de episódios excecionais de temperatura (Poljanšek et al., 2017).

A duração do episódio excecional de temperatura pode ser um fator determi-

nante em termos de impactes na saúde, considerando-se genericamente que quanto 

maior for esse período maiores serão esses impactes. Estamos neste caso perante o 

que se designa por ‘ondas de calor’ ou ‘vagas de frio’. 

Do ponto de vista da saúde humana, uma onda de calor (ou uma vaga de frio) 

pode genericamente ser considerada como um período com anomalias térmicas conti-

nuadas resultando num ou vários impactes na saúde, designadamente na mortalidade, 

na morbilidade e na utilização de serviços de emergência (Kovats et al., 2006).

Em Portugal, o IPMA segue as definições adotadas pela Organização Mete-

orológica Mundial. Considera, portanto, que existe uma onda de calor quando 

num intervalo de pelo menos 6 dias consecutivos a temperatura máxima diária é 

superior em 5ºC ao valor médio diário do período de referência. Porém, o próprio 

IPMA refere que esta definição está mais relacionada com o estudo da variabilidade 

climática, e não tanto com possíveis os impactes na saúde das populações, que 

podem derivar de períodos mais curtos de temperaturas excecionalmente elevadas 

(IPMA, 2018).

Apesar do uso comum das designações de onda de calor e vaga de frio, e das varia-

das propostas de definições ‘universais’ (Tabela VI), a realidade é que não existe uma 

definição única do que é uma onda de calor e uma vaga de frio (Poljans ̌ek et al., 2017). 



32

De facto, os efeitos do calor ou do frio não dependem só da temperatura em si, mas 

também das condições em que o aumento ou diminuição da temperatura ocorre-

ram e também de outras condições climáticas (Ekamper et al., 2010).

Por exemplo, os efeitos dos episódios excecionais de temperatura podem ser mais 

ou menos instantâneos ou terem um efeito retardado. Ou seja, tanto no caso de ondas 

de calor como de ondas de frio, o período temporal em que os seus efeitos se desenvol-

vem depende da patologia específica, podendo nuns casos ser imediato (p.e. os efeitos 

do calor nos enfartes agudos do miocárdio), ou dilatar-se por períodos de tempo 

mais longos (Ekamper et al., 2010). Refira-se a título de exemplo que Monteiro et al. 

(2012) detetaram que os efeitos das vagas de frio na morbilidade por doença pulmo-

nar obstrutiva crónica ocorrem com um desfasamento de pelo menos duas semanas.

Por outro lado, os efeitos da temperatura podem ser modificados pela ação de 

outras variáveis climáticas. De facto, a investigação sobre os índices de ondas de 

calor e vagas de frio, e o seu impacte na saúde, tem-se centrado em duas principais 

abordagens: a utilização da temperatura como variável climática isolada; a utilização 

de combinações de variáveis climáticas (Monteiro et al., 2013). Para as ondas de 

calor, os índices normalmente combinam a temperatura com a várias dimensões de 

humidade e velocidade do vento (Tabela V). A título de exemplo refira-se que para 

o Porto, numa investigação conduzida por Monteiro et al. (2013) o Heat Index, um 

índice de conforto bioclimático que combinando a temperatura e a humidade rela-

tiva procura avaliar a temperatura vivenciada pelos seres humanos em momentos de 

calor excessivo, revelou-se eficaz para explicar os impactes da onda de calor de julho 

de 2006 na mortalidade e morbilidade. Num outro estudo dedicado à relação entre 

vagas de frio e internamentos por doença pulmonar obstrutiva crónica (Monteiro 

et al., 2012), o Índice Ondas revelou-se como o mais eficaz para detetar os efeitos 

prolongados do frio na saúde, enquanto que o Índice Diaz se revelou mais eficiente 

para identificar as consequências a curto prazo.

A intensidade e a duração das ondas de calor são fatores determinantes na exten-

são dos impactes na saúde, mas há outros fatores mais sensíveis que poderão concor-

rer para esta relação e que têm vindo a ser crescentemente investigados. É o caso de 

fatores como as grandes alterações de temperatura em curtos espaços de tempo, ou as 

condições de temperatura durante a noite, que segundo alguns estudos poderão ter 
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efeitos quer na morbilidade quer na mortalidade (Schneider e Breitner, 2016, Ekam-

per et al., 2010). Também um número crescente de estudos tem vindo a evidenciar 

que anomalias térmicas não passíveis de serem consideradas excecionais poderão ter 

impactes consideráveis na saúde (Bunker et al., 2016; Gasparini et al. 2015).

Critérios de definição de períodos de calor extremo

Índice Díaz Pelo menos 2 dias consecutivos com Tmax (29ºC) e Tmin (17ºC) 
> P90 (Maio-Setembro)

Índice da Organização Meteorológica 
Mundial (OMM) - HDWI

Pelo menos 6 dias consecutivos com Tmax > 5ºC ao valor médio 
diário do período de referência

Thom’s Discomfort Index
(Eurometeo)*

ID = T – 0.55(1-0.01UR) (T – 14.5), onde T - temperatura do 
termómetro seco (ºC) e Ur - Humidade relativa (%)
6 dias consecutivos com Temp - nível iv (28ºC a 29ºC)

5 dias consecutivos com Temp - nível v (30ºC a 32ºC)

8 dias consecutivos com T aparente - nível III (27ºC a 38ºC)

4 dias consecutivos com Temp - nível V (> 32ºC)

Heat Index*

HI=-42.379+(2.04901523×T)+(10.14333127×R)-
(0.22475541×T×R)-(6.83783×10^(-3)×T^2 )-(5.4481717×10^(-
2)×R^2 )+(1.22874×10^(-3)×T^2×R)+(8.5282×10^(-4)×T×R^2 
)-(1.99×10^(-6)×T^2×R^2, onde T - Temperatua do ar (ºC) e R 
- Humidade Relativa (%)
Pelo menos 5 dias consecutivos com Tap - nível I [27ºC a 31ºC]

Pelo menos 4 dias consecutivos com Tap - nível II [32ºC a 40ºC]

Pelo menos 3 dias consecutivos com Tap - nível III [41ºC a 53ºC]

Pelo menos 2 dias consecutivos com Tap - nível IV (≥ 54ºC)

Critérios de definição de períodos de frio extremo

Índice Díaz Pelo menos 2 dias consecutivos com Tmax (11,2ºC) e Tmin 
(1,6ºC) < P10 (Nov-Mar)

Índice da Organização 
Meteorológica Mundial (OMM)

Pelo menos 6 dias consecutivos com Tmin < 5ºC ao valor médio 
diário do período de referência

Cold Spell Duration Index 
(CSDI - OMM)

Pelo menos 6 dias consecutivos com Tmin < P10 Tmin (3,7ºC) 
da série anual

Australian Meteorological (CSDI) Pelo menos 4 noites consecutivas com Tmin ≤ P10 (1,6ºC) (Nov-Mar)

Índice do Projecto Ondas Pelo menos 7 dias consecutivos com Tmin ≤ P30 (5ºC) (Nov-Mar)

Índice Díaz Pelo menos 2 dias consecutivos com Tmax (11,2ºC) e Tmin 
(1,6ºC) < P10 (Nov-Mar)

* Índices bioclimáticos - combinam mais do que uma variável climática cujo resultado final é a 
temperatura aparente (TAp).

Tabela VI - Exemplos de critérios usados na definição de episódios excecionais de temperatura.
Table VI - Examples of criteria used to define periods of extreme heat and cold.

Fonte: adaptado de Monteiro et al., 2012 / Source: adapted from Monteiro et al., 2012.
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Importa ainda referir que o impacte de eventos excecionais de temperatura de-

pende também do contexto climático regional. A importância do contexto climáti-

co foi bem evidenciada na investigação de Liddell et al. (2016) sobre a mortalidade 

associada ao frio na Europa, evidenciando valores mais elevados em países com in-

vernos moderados, como Malta, Portugal Chipre ou Espanha. Este já denominado 

‘excess winter mortality paradox’ (Healy, 2003), indicia que existe um maior risco 

de mortalidade pelo efeito de vagas de frio no sul da Europa, onde os invernos 

são mais amenos, do que em países do norte de Europa, sujeitos habitualmente 

a invernos mais rigorosos. Várias razões concorrem para explicar este paradoxo: a 

capacidade económica para utilização de sistemas de climatização, a qualidade das 

habitações designadamente em termos energéticos, ou a capacidade de ajustamento 

do estilo de vida a contextos de frio, são apenas alguns dos possíveis fatores expli-

cativos (Healy, 2003). 

Impactes dos episódios excecionais de temperatura na saúde e bem-estar

Os episódios excecionais de temperatura afetam diretamente a saúde humana por 

comprometerem a capacidade de o corpo humano regular a sua temperatura interna. 

A perda de capacidade de regular a temperatura interna pode ter efeitos diretos e em 

cascada na saúde humana, incluindo, para o caso do calor (fig. 3), desidratação, cãi-

bras, exaustão pelo calor ou golpes de calor e, para o caso do frio (fig. 4), hipotermia ou 

enregelamento/congelamento. Mas na realidade, poucas das mortes relacionadas com 

episódios excecionais de temperatura, de calor ou de frio, são atribuídas diretamente 

à hipertermia ou à hipotermia (Rau, 2007). Ou seja, a morbilidade e mortalidade 

associada a eventos excecionais de temperatura deve-se sobretudo ao agravamento de 

patologias respiratórias, cerebrovasculares e cardiovasculares.

Tanto os episódios excecionais de calor como de frio são associados ao agra-

vamento do risco de morbilidade de mortalidade por uma ampla gama de cau-

sas do foro respiratório, cardiovascular e cerebrovascular, sugerindo a existência de 

múltiplos, complexos e intricados mecanismos fisiológicos (Gasparini et al., 2015). 
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AUMENTO RISCO DE DOENÇAS SAZONAIS 
ASSOCIADAS AO CALOR

DESIDRATAÇÃO  
CÃIBRAS DE CALOR

EXAUSTÃO PELO CALOR 
GOLPES DE CALOR 

AUMENTO DA MOBILIDADE E 
MORTALIDADE POR: 

DOENÇAS RESPIRATÓRIAS  
DOENÇAS CARDIOVASCULARES 
DOENÇAS CEREBROVASCULARES 
DOENÇAS MENTAIS 

AUMENTO ADMISSÕES URGÊNCIAS 
AUMENTO ADMISSÕES HOSPITALARES 
RUTURA STOCKS MEDICAMENTOS  

AUMENTO RISCO ACIDENTES 
QUEDAS

ACIDENTES DE TRABALHO 

IMPACTES NAS INFRAESTRUTURAS
ENERGIA 
ÁGUA 

TRANSPORTES

CONTEXTO AMBIENTAL E INSTITUCIONAL 
CONTEXTO CLIMÁTICO REGIONAL/LOCAL 
QUALIDADE DOS SERVIÇOS (ENERGIA, ÁGUA, SAÚDE) 
QUALIDADE AMBIENTE LOCAL (POLUIÇÃO, ESPAÇOS 
VERDES,…) 
CAPACITAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES DE PROTECÇÃO 
CIVIL

SOLIDEZ DAS INSTITUIÇÕES POLÍTICAS 
GOVERNANÇA

CONTEXTO SOCIOECONÓMICO (INDIVIDUAL) 
IDADE 
CONTEXTO SOCIAL E ECONÓMICO 
ACESSO ENERGIA E ÁGUA 
CONDIÇÕES DE SAÚDE FÍSICA E MENTAL

TEMPERATURA 
EXCECIONALMENTE  

ELEVADA

IMPACTES INDIRETOS
IMPACTES DIRETOS

IMPACTES NOS SERVIÇOS DE SAÚDE 
AUMENTO CHAMADAS SERVIÇOS DE 
EMERGÊNCIA

AUMENTO RISCO DE DOENÇAS SAZONAIS 
ASSOCIADAS AO FRIO

HIPOTERMIA 
ENREGELAMENTO/CONGELAMENTO 

AUMENTO MOBILIDADE E MORTALIDADE 
POR: 

DOENÇAS RESPIRATÓRIAS  
DOENÇAS CARDIOVASCULARES 
DOENÇAS CEREBROVASCULARES 
DOENÇAS MENTAIS 

AUMENTO ADMISSÕES URGÊNCIAS 
AUMENTO ADMISSÕES HOSPITALARES 

AUMENTO RISCO ACIDENTES 
QUEDAS

ACIDENTES DE TRÁFEGO 
INTOXICAÇÕES MONÓXIDO CARBONO 

IMPACTES NAS INFRAESTRUTURAS
ENERGIA 
ÁGUA 
TRANSPORTES

CONTEXTO AMBIENTAL E INSTITUCIONAL 
CONTEXTO CLIMÁTICO REGIONAL/LOCAL 
QUALIDADE DOS SERVIÇOS (ENERGIA, ÁGUA, SAÚDE) 
QUALIDADE AMBIENTE LOCAL (POLUIÇÃO, ESPAÇOS 
VERDES,…) 
CAPACITAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES DE PROTECÇÃO 
CIVIL

SOLIDEZ DAS INSTITUIÇÕES POLÍTICAS 
GOVERNANÇA

CONTEXTO SOCIOECONÓMICO (INDIVIDUAL) 
IDADE 
CONTEXTO SOCIAL E ECONÓMICO 
ACESSO ENERGIA E ÁGUA 
CONDIÇÕES DE SAÚDE FÍSICA E MENTAL

IMPACTES INDIRETOS
IMPACTES DIRETOS

TEMPERATURA 
EXCECIONALMENTE  

BAIXA

IMPACTES NOS SERVIÇOS DE SAÚDE 
AUMENTO CONTACTOS SERVIÇOS DE 
EMERGÊNCIA

Fig. 3 - Possíveis impactes de episódios excecionais de calor na sociedade, e especificamente 
na saúde e bem-estar humano.

Fig. 3 - Possible impacts of extreme heat, specifically on health and well-being.

Fig. 4 - Possíveis impactes dos episódios excecionais de frio na sociedade, e especificamente 
na saúde e bem-estar humano.

Fig. 4 - Possible impacts of extreme cold, specifically on health and well-being.
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No Inverno, por exemplo, o excesso de mortalidade é atribuído tanto a causas do 

foro respiratório, como cardiovascular ou cerebrovascular. E ainda que as patolo-

gias do foro respiratório sejam aquelas que têm um efeito sazonal mais marcado, 

não são geralmente aquelas que mais contribuem para os picos de morbilidade e 

mortalidade associado ao frio (Rau, 2007). De facto, uma parte significativa da 

morbilidade e mortalidade associada ao frio tem causas do foro cardiovascular e 

cerebrovascular, muitas inclusivamente coincidentes com aquelas associadas ao 

calor (Ekamper et al., 2010). 

Também para o caso da saúde psíquica é amplamente reconhecido que esta 

poderá ser influenciada pela ocorrência de temperaturas excecionais. Por exemplo, 

estão reportadas evidências da relação entre a ocorrência de temperaturas elevadas e 

o aumento do risco de suicídio, sendo, no entanto, reconhecidas lacunas no conhe-

cimento nos mecanismos associados à relação entre a ocorrência de temperaturas 

excecionais e o aumento da morbilidade e mortalidade entre as pessoas com distúr-

bios mentais (Thompson et al., 2018).

Assim, ainda que seja consensual a ideia genérica de que a temperatura influen-

cia a morbilidade e mortalidade, ideia esta já defendida por Hipócrates há mais de 

2000 anos atrás, persistem até à atualidade dúvidas sobre importância relativa deste 

efeito, assim como as circunstâncias específicas em que se estabelece. Vários fatores 

explicativos podem ser evocados.

Um primeiro grupo de razões, e que já foi parcialmente evocado no capítulo 

anterior, relaciona-se com a dificuldade de identificar com precisão os mecanismos 

envolvidos nesta relação.  Por um lado, o período temporal em que os efeitos dos 

episódios excecionais de frio ou calor se manifestam depende da patologia específi-

ca, podendo nuns casos ser imediato (p.e. os efeitos do calor nos enfartes agudos do 

miocárdio), ou dilatar-se por períodos de tempo mais longos (p.e. os efeitos do frio 

nalgumas doenças respiratórias). Por outro lado, os efeitos dos episódios excecionais 

de temperatura na saúde humana podem ser modificados ou mascarados pela ação 

de outras variáveis, dificultando a identificação dos efeitos diretos. Por exemplo, o 

aumento da poluição atmosférica resultante de uma situação sinótica favorável à 

ocorrência de uma onda de calor pode afetar mais a morbilidade e a mortalidade do 

que a ação direta da temperatura excecionalmente elevada. Similarmente, o desen-
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volvimento de algumas patologias possivelmente associadas ao frio ou calor podem 

desenvolver-se simultaneamente a períodos de atividade viral (por exemplo a gripe 

no inverno), contribuindo uma vez mais para a dificuldade de isolar os mecanismos 

explicativos. Acresce ainda o facto, e em grande parte devido aos fatores enunciados 

anteriormente, de haver uma grande dificuldade de identificar e reportar os casos 

clínicos em que a temperatura possa ter sido um fator desencadeante. Assim, a 

morbilidade e a mortalidade associadas a episódios excecionais de temperatura estão 

normalmente subestimadas (Sarofim et al., 2016), comprometendo desde logo os 

estudos retrospetivos sobre a relação entre temperatura e saúde. 

Em segundo lugar, o impacte dos episódios excecionais de temperatura na saúde 

é social e territorialmente heterogéneo, porque a suscetibilidade e a vulnerabilidade 

relativamente a eventos térmicos excecionais são também elas variáveis. De facto, nos 

estudos que relacionam os impactes do calor e do frio excessivos na morbilidade e 

mortalidade humana, é frequente encontrarmos a discussão sobre se determinados 

grupos populacionais e territórios são mais vulneráveis que outros. Ou seja, tanto para 

o caso do calor como do frio existem graus diferenciados de vulnerabilidade consoante 

a idade, o género, o nível socioeconómico, e as caraterísticas do local de residência (ver 

por exemplo as sistematizações de Poljanšek et al., 2017 e Gronlund, 2018).

Os idosos são mais vulneráveis tanto ao calor como ao frio excessivos, devido 

à fragilidade do seu estado de saúde, muitas vezes com medicação associada, que 

interfere com a capacidade de termorregulação. Tal é vulgarmente agravado pela 

menor autonomia física e psíquica, que quando associada ao isolamento social, 

transforma este grupo num dos mais vulneráveis às ondas de calor e vagas de frio, e 

também num dos menos aptos a adaptar os seus comportamentos perante a ocor-

rência de um evento térmico excecional. Recorde-se, a título ilustrativo, a memorá-

vel onda de calor de 2003 na Europa, em que de acordo com as estatísticas oficiais, 

os indivíduos acima dos 75 anos constituíram em França 69% e em Portugal 58% 

do excesso de óbitos registados (ONS, 2004).

Alguns trabalhos sugerem que as pessoas com patologias pré-existentes (por 

exemplo, diabetes mellitus, doenças cardíacas, doenças respiratórias ou doenças 

mentais) estão em maior risco de morte durante os episódios excecionais de tempe-

ratura, tanto pelo efeito direto nos processos fisiológicos do corpo humano e menor 
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capacidade de acionar os processos de termorregulação, como também na sua pro-

vável menor capacidade para adaptar comportamentos.

Por outro lado, o contexto socioeconómico da população pode também ser de-

terminante na maior ou menor vulnerabilidade perante episódios excecionais de 

temperatura. Os estratos socioeconómicos mais baixos possuem frequentemente 

piores condições de habitação, menor capacidade de acesso a fontes energéticas para 

aquecimento/arrefecimento e uma maior iniquidade no acesso a serviços de saúde, 

tendo, portanto, uma menor capacidade geral de adaptação perante um evento 

térmico excecional. 

A desigual capacidade de acesso à energia é precisamente um dos fatores essen-

ciais na explicação das diferentes capacidades de adaptação da população a eventos 

meteorológicos e climáticos excecionais. Como já atrás evidenciamos parece exis-

tir um maior risco de mortalidade pelo efeito de vagas de frio no sul da Europa, 

onde os invernos são mais amenos, do que em países do norte de Europa, sujeitos 

habitualmente a invernos mais rigorosos (Healy, 2003). Este aparente paradoxo é 

bem explicado pelo efeito da ‘pobreza energética’, sendo que o conforto indoor fica 

à mercê da capacidade económica – muitas vezes escassa - de quem os vai utilizar 

para pagar inputs artificiais de energia para promover o aquecimento ou o arrefeci-

mento, e o conforto outdoor fica a cargo da capacidade interventiva e financeira da 

comunidade – também ela muitas vezes insuficiente - para atenuar artificialmente 

o excesso de calor ou de frio (Monteiro, 2016). Sobretudo porque a ideia de que 

pelo facto de vivermos num clima mediterrânico significa que temos condições de 

conforto térmico adequadas praticamente durante todo o ano não corresponde à 

realidade (Monteiro, 2016).

Paralelamente à capacidade individual de modificar comportamentos perante a 

ocorrência de episódios excecionais de temperatura, deve-se também assinalar a im-

portância da capacidade institucional para aumentar a resiliência das comunidades 

a esses eventos. Tal inclui a o suporte de infraestruturas robustas e eficientes de água, 

energia e transportes, e também o suporte de serviços de saúde capazes de responder 

a eventuais picos de procura. E incorpora ainda a capacidade institucional de se 

antecipar o risco, definindo designadamente sistemas de alerta e de comunicação do 

risco com medidas que reforçam a defesa das pessoas mais vulneráveis.
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Finalmente, e depois de explicitadas as múltiplas variáveis que interferem na 

suscetibilidade e na vulnerabilidade relativamente a episódios excecionais de tem-

peratura, conseguimos perceber que existem territórios mais propensos ao risco de 

temperaturas excecionais. A população urbana é genericamente mais vulnerável a 

ao calor excessivo, já que aqui se faz sentir o efeito cumulativo da “ilha de calor ur-

bano”. A maior retenção de calor dos materiais urbanos, sobretudo durante a noite, 

ajuda a explicar a sobremortalidade relacionada com o calor nos centros urbanos 

(Monteiro et al., 2013, Madureira et al., 2017). Já no caso das vagas de frio, as 

evidências sugerem que a vulnerabilidade é superior em comunidades rurais (Con-

lon et al., 2011). E daqui facilmente deduzimos que também em escalas maiores, 

designadamente à escala urbana, coexistem múltiplas variáveis que fazem com que 

um mesmo evento térmico excecional se traduza em múltiplas expressões de risco 

para a saúde humana.

Conclusão

Em síntese, existem inúmeras evidências sobre os crescentes riscos para a saú-

de humana derivados de episódios excecionais de temperatura e vento. Contudo, 

a complexidade destas relações convida a afastarmo-nos do ideal das definições e 

ações universais, e procurar compreender os limiares de resistência humana a estes 

eventos segundo abordagens multiescalares dos fenómenos em causa. O contexto 

e a escala são, portanto, fatores essenciais para a compreensão de quando um 

determinado evento excecional se transforma num risco para a saúde humana. Por-

que na realidade, a morbilidade e a mortalidade associadas aos eventos climáticos 

e meteorológicos excecionais podem ser em grande parte prevenidas se existirem 

estratégias territorializadas para proteger as populações dos seus efeitos. 
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Sumário: A precipitação é um dos principais elementos do clima, afetando direta-

mente a disponibilidade de recursos hídricos. A sua variabilidade contribui 

para o aumento da suscetibilidade de um determinado território a fenó-

menos extremos, associados à falta (secas) ou ao excesso de precipitação 

(cheias). Neste trabalho analisam-se os riscos associados à diminuição da 

precipitação, dando particular ênfase às secas, numa perspetiva global, 

mas também em Portugal, uma vez que a sua manifestação é recorrente. 

Discutem-se, ainda, as tendências recentes observadas na precipitação 

e as projeções para o futuro. Por último, destacam-se algumas medidas 

de mitigação e estratégias de adaptação.
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Abstract: Rainfall is one of the main elements of the climate, affecting di-

rectly the water resources availability. This variability contributes 

to the increases susceptibility to extreme events, associated with 

the lack (dry) or excessive precipitation (flooding). In this paper, 
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risks associated with reduced rainfall were analyzed, with particular 

emphasis on drought, in a global perspective, but also in Portugal, 

since its occurrence is recurrent. Recent trends in precipitation and 

projections for the future were also discussed. Some mitigation and 

adaptation strategies are highlighted. 

Keywords: Hydrological risks, decreasing rainfall, droughts, mitigation/adap-

tation measures.

Introdução

A precipitação é um dos elementos mais importantes do clima, afetando dire-

tamente a disponibilidade de recursos hídricos (Randall et al., 2007; IPCC, 2014). 

Nos últimos anos, há um consenso entre a comunidade científica relativamente 

à variabilidade e tendências da precipitação e aos seus efeitos sobre o ambiente 

durante o século XX (Karl e Knight, 1998; Folland e Karl, 2001; Zhang et al., 

2001). Assim, para a Europa, a tendência nos quantitativos de precipitação parece 

ser positiva no norte (Forland et al., 1996; Schonwiese e Rapp, 1997) e negativa 

no sul (Schonwiese e Rapp, 1997). Estas mudanças no ciclo hidrológico podem 

desencadear diversos impactes e riscos (IPCC, 2014). 

Em Portugal continental, a distribuição da precipitação revela uma forte varia-

bilidade espacial e temporal, típica do clima temperado mediterrâneo, onde o nosso 

território se integra. Esta irregularidade da precipitação contribui para tornar a re-

gião mais suscetível a fenómenos extremos associados à falta (secas) ou ao excesso 

de precipitação (cheias e inundações).

No presente trabalho analisam-se os riscos associados à diminuição da 

precipitação, dando particular ênfase às secas, numa perspetiva global, mas 

também em Portugal, uma vez que a sua manifestação é recorrente. Analisam-

se, ainda, as tendências recentes observadas na precipitação e as projeções 

para o futuro. Por último, destacam-se algumas medidas de mitigação e 

estratégias de adaptação.
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Riscos e impactes do decréscimo da precipitação

Mudanças na quantidade e na distribuição intra-anual da precipitação 

podem desencadear importantes impactes ambientais, sociais e económicos. 

Com efeito, mudanças nos quantitativos anuais de precipitação e na sua dis-

tribuição mensal afetam a disponibilidade e qualidade dos recursos hídricos, 

quer superficiais quer subterrâneos (de Luis et al., 2011; López-Moreno et al., 

2009; Paredes et al., 2006), os quais podem ter uma forte influência sobre o 

consumo de água e produção hidroelétrica (Paredes et al., 2006). Variações na 

precipitação podem, de igual modo, limitar a produtividade dos ecossistemas 

naturais e antrópicos, afetar a ocorrência de incêndios florestais (Carvalho et 

al., 2008), a erosão do solo (Nunes et al., 2011; Nunes et al., 2014; Michiels 

et al., 1992; Prats et al., 2013) e, em algumas regiões, intensificar os processos 

de degradação do solo e aumentar a suscetibilidade à desertificação (Nunes 

et al., 2016).

Secas: a principal manifestação de riscos associados à diminuição da precipitação

Seca define-se como um desequilíbrio natural e temporário na disponibilidade 

de água, a qual se manifesta através de precipitação persistentemente abaixo da 

média, com frequência, duração e severidade incertas, cuja ocorrência é de difícil 

previsão (Pereira et al., 2009), de que resulta uma diminuição na disponibilidade 

de recursos hídricos e capacidade de resposta dos ecossistemas, tanto naturais 

como antrópicos.  

Contrariamente a outros desastres naturais, que geralmente atuam de for-

ma rápida e com efeitos imediatos, os impactes resultantes da sua manifestação 

variam conforme a escala temporal e espacial. Por conseguinte, as secas podem 

assumir distintas tipologias, a que correspondem igualmente diferentes impactes 

(fig. 1): seca meteorológica, resultante do desvio da precipitação em relação ao 
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valor normal; seca agrícola, associada à falta de água causada pelo desequilíbrio 

entre a água disponível no solo, a necessidade das culturas e a transpiração das 

plantas; seca hidrológica, relacionada com a redução dos níveis médios de água 

nos reservatórios e com a depleção de água no solo. Este tipo de seca está normal-

mente desfasado da seca meteorológica e agrícola, pois é necessário um período 

de tempo mais longo para que as deficiências na precipitação se manifestem nas 

diversas componentes do sistema hidrológico. A seca socio-económica  refere-se 

ao efeito conjunto dos impactes naturais e sociais que resultam da falta de água, 

devido ao desequilíbrio entre o fornecimento e a procura do recurso água, afetan-

do diretamente as populações. 

Fig. 1 - Sequência nos diferentes tipos de seca e alguns dos impactes para cada um dos tipos 
de seca (Fonte: Adaptado de “National Drought Mitigation Center, 

University of Nebraska-Lincoln, USA”).
Fig. 1 - Sequence in different types of drought and some of the impacts for each type of drought  

(Source: Adapted from National Drought Mitigation Center, 
University of Nebraska-Lincoln, USA).
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Secas: um risco global com desigual incidência espacial e intensidade 

As situações de seca constituem, assim, riscos naturais associados essencialmen-

te à falta de precipitação, que se manifestam todos os anos em diversas regiões do 

mundo, embora com desigual incidência à escala global (fig. 2). 

Fig. 2 - Número de secas registadas entre 1970 e 2008.
Fig. 2 - Number of droughts between 1970 and 2008.

No International Emergency Disasters Database (EM-DAT), no período de 1900 

a 2015, são identificados cerca de 660 eventos de seca, os quais afetaram 2,21 bi-

lhões de pessoas e 11 milhões de mortes no mundo (EM-DAT, 2015). Em relação 

às perdas económicas por episódios de seca neste período, nos Estados Unidos e 

México as perdas foram em torno de 8 bilhões de dólares, na China rondaram os 

2,4 bilhões de dólares e no Brasil aproximadamente 11 bilhões de dólares (Stanke et 

al., 2013). No período de 1970 e 2008, o Brasil e a China são os países que regista-

ram o maior número de secas, a ultrapassar as 10 ocorrências.
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De modo a estimar a possibilidade de ocorrência de uma seca, ou o seu grau de 

severidade, devem conhecer-se as condições climáticas. Neste contexto para uma deter-

minada área, os dados meteorológicos mais importantes que se devem ter em conta são 

a precipitação, a temperatura do ar, a humidade do ar e o conteúdo de água no solo. 

Os índices de seca constituem, assim, uma ferramenta fundamental para com-

preender os efeitos das secas e as suas características tais como, intensidade, dura-

ção ou severidade (Mishra e Singh, 2010). Alguns dos índices meteorológicos mais 

utilizados são os que se apresentam na sequência (Instituto Português do Mar e da 

Atmosfera, IPMA, 2016):

• Decis: classificação de um determinado período de tempo quanto à precipitação 

de acordo com o intervalo inter-decil (que se apresenta na Tabela I).

Intervalo Inter-Decil Designação Qualitativa

1 extremamente seco
2 muito seco

3,4 seco
5,6 normal
7,8 chuvoso
9 muito chuvoso
10 extremamente chuvoso

Tabela I - Classificação de um intervalo de tempo quanto à precipitação.
Table I - Classification of a time interval for precipitation.

• PDSI - Palmer Drought Severity Index ou Índice de Severidade das Secas de 

Palmer: representa uma medida da intensidade da seca (chuva) e responde 

a condições do tempo que estiveram anormalmente secas ou anormalmente 

chuvosas. Deteta períodos de seca e classifica-os em termos de intensida-

de. A sua avaliação baseia-se no cálculo dos elementos do balanço hídrico, 

utilizando dados de temperatura média mensal, precipitação total mensal e 

conteúdo de água no solo (Tabela II);

• SPI - Standardized Precipitation Index / Índice Normalizado da Precipitação: o 

índice meteorológico de seca SPI permite quantificar o défice de precipitação 

em diferentes escalas temporais: 1, 2, 3, 6, 9, 12 ... meses, que refletem o im-

Fonte/Source: IPMA.
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pacte da seca na disponibilidade das diferentes fontes de água. O cálculo do 

SPI para qualquer local é baseado em séries longas da precipitação (Tabela II).

Classificação de Palmer Classificação do SPI

≥4.00 chuva extrema ≤ 2.00 chuva extrema
3.00 a 3.99 chuva severa 1.50 a 1.99 chuva severa
2.00 a 2.99 chuva moderada 1.00 a 1.49 chuva moderada
0.50 a 1.99 chuva fraca 0.49 a  0.49 normal
0.49 a 0.49 normal - 1.00 a -1.49 seca moderada

-0.50 a -1.99 seca fraca - 1.50 a -1.99 seca severa
- 2.00 a -2.99 seca moderada ≤ -2.00 seca extrema
- 3.00 a -3.99 seca severa

≤- 4.00 seca extrema

Tabela II - Classificação para períodos secos e chuvosos segundo o índice de Palmer e o SPI.
Table II - Classification for dry and rainy periods according to Palmer index and SPI.

Os impactes resultantes deste fenómeno variam conforme a escala espacial, 

temporal, magnitude do tipo de evento, assim como da vulnerabilidade socio-

-ambiental, relacionada com as características da estrutura social e económica da 

sociedade afetada (Scandlyn et al., 2010; Freitas et al., 2014). Longos períodos de 

seca provocam graves prejuízos económicos, nomeadamente ao nível dos sectores 

agrícola, pecuário e recursos hídricos, originando muitas vezes o desenvolvimento e 

propagação de pragas e pestes, em particular nos países cujas economias se revelam 

mais débeis, devido à escassez de alimentos e consequente perda de um número 

muito significativo de vidas humanas. 

Portugal: um país com secas frequentes

O problema das secas deve enquadrar-se em anomalias da circulação geral da 

atmosfera, a que correspondem flutuações do clima numa escala local ou regional 

(IPMA, 2016). Com efeito, a situação geográfica do território de Portugal Continen-

Fonte/Source: IPMA.
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tal é favorável à ocorrência de episódios de seca, quase sempre associados a situações 

de bloqueio em que o anticiclone subtropical do Atlântico Norte se mantém numa 

posição que impede que as perturbações da frente polar atinjam a Península Ibérica.

A classificação das secas, desde localizada até generalizada (Tabela III), depois 

1940, permite identificar 10 situações de seca generalizada, em que mais de 50% 

do território nacional se encontrou em seca severa ou extrema, de acordo com a 

classificação de Palmer, utilizada pelo IPMA, entidade responsável pela análise e 

monitorização destes fenómenos. De salientar que, após os anos 80, ocorreram 6 

secas generalizadas (entre as 10 identificadas) e 2 muitíssimo extensas.

Localizada
(<10% do território afetado) 1946/47; 1950/51; 1962/63; 1966/67; 1967/68

Extensa
(10 a 20%) 1957/58

Muito extensa
(20 a 30%)

1931/32; 1934/35; 1943/44; 1945/46; 1949/50; 1974/75; 1982/83; 
1988/89

Muitíssimo extensa
(30 a 50%) 1952/53; 1975/76

Generalizada
(>50%)

1944/45; 1948/49; 1954/55;1964/65; 1980/81; 1991/92; 1992/93; 
1994/95; 2004/05; 2011/12

Tabela III - Secas em Portugal desde 1940.
Table III - Droughts in Portugal since 1940.

Fonte/Source: IPMA.

As secas de 2004/2005 e de 2011/12 constam entre as mais severas, assinando 

em termos quantitativos cerca de metade da precipitação média anual, comparati-

vamente ao valor média para o período de 1971-2000 (Tabela IV). 

O N D J F M A M J Total

2004-05 164.4 21 44.2 7.2 19.7 56.4 32.1 32 6.8 383.9

2011-12 84.8 158.3 41.2 20.4 2.2 20.8 76.6 62.9 6 475

Normal 1971-2000 98.2 109.4 144 117.3 100.1 61.2 78.9 71.2 32.2 812.5

TabelaIV - Precipitação mensal nos anos hidrológicos de 2004/05 e 2011/2012 compara-
tivamente à normal para o período de 1971/2000.

Table IV - Monthly precipitation in the hydrological years 2004/05 and 2011/2012 compared 
to normal for the period 1971/2000.

Fonte/Source: IPMA.
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As percentagens de território continental afetado pela situação de seca meteo-

rológica entre 31 de janeiro e 15 junho para 2004/05 e 2011/12 sintetizam-se na 

Tabela V. Em 15 de junho as duas situações de seca são praticamente idênticas, em 

termos de percentagem, sendo que a respectiva distribuição espacial apresentava 

uma configuração bastante semelhante, com os territórios localizados a sul do rio 

Tejo a assinalar uma mancha contínua em seca extrema (fig. 3). Aliás, o sul do país 

e as regiões do Interior Centro e Norte são as que assinalam maior risco de seca 

(ANPC, 2016).

A escassez de água afetou, no ano de 2005, todos os setores de atividade e 

também os usos domésticos, sobretudo na estação de verão, período em que o 

acréscimo no consumo se faz sentir (turismo, agricultura, regresso dos emigrantes 

para férias). Assim, na segunda quinzena de Agosto mais de 1/3 dos municípios 

de Portugal tiveram necessidade de abastecimento suplementar de água ou tinham 

adotado medidas no sentido reduzir o seu consumo (fig. 4).

O volume de água armazenado nas albufeiras, das várias bacias hidrográficas, 

mostra oscilações significativas, tanto em termos temporais como espaciais (fig. 5). 

Os valores mais baixos assinalaram-se nos meses de Setembro, quer de 2005 quer 

de 2011, embora em 2005 a descida no volume armazenado, em todas as bacias 

hidrográficas monitorizadas, tenha sido mais relevante.

Mês 31 janeiro 28/29 fev. 31 março 30 abril 31 maio 15 junho

Ano
20

05

20
12

20
05

20
12

20
05

20
12

20
05

20
12

20
05

20
12

20
05

20
12

Chuva fraca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Normal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Seca fraca 0 13 0 0 26 0 15 0 4 6 2 3
Seca moderada 25 76 23 0 22 2 22 2 28 19 19 16

Seca severa 53 11 44 68 28 41 20 39 20 30 29 22
Seca extrema 22 0 33 32 24 57 43 59 48 44 50 59

Total
(seca severa+extrema)

75 11 77 100 88 100 80 98 68 74 79 81

Tabela V - Evolução mensal da percentagem de território classificada em seca, de acordo com 
o Índice de Severidade das Secas de Palmer, nos anos hidrológicos de 2004/05 e 2011/2012.

Table V - Monthly evolution of the percentage of territory classified as under drought, accor-
ding to the Palmer Drought Severity Index, in the hydrological years 2004/05 and 2011/2012.

Fonte/Source: IPMA.
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Fig. 3 - Distribuição espacial do índice de seca meteorológica PDSI em 15 de junho de 
2012 e de 2005 (Fonte: Instituto de Meteorologia, Portugal).

Fig. 3 - Spatial distribution of the PDSI meteorological index on 15 June 15, 2012 and 2005 
(Source: Institute of Meteorology, Portugal).

Fig. 4 - Evolução do número de municípios com abastecimento suplementar e com cortes 
no fornecimento de água, desde 15 de março a 31 de dezembro de 2005 

(Fonte: Instituto de Meteorologia, Portugal).
Fig. 4 - Number of municipalities with additional supply and water supply cuts, from 15 

March to 31 December 2005 (Source: Institute of Meteorology, Portugal).
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Fig. 5 - Evolução do volume de água armazenado (em %) em 2004/05 e 2011/12: outubro de 
2004 e 2011; março e setembro de 2005 e 2012 (Fonte: Snirh, Agência Portuguesa do Ambiente).
Fig. 5 - Volume of stored water (%) in 2004/05 and 2011/12: October 2004 and 2011; March 

and September 2005 and 2012 (Source: Snirh, Portuguese Environment Agency).
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Tendências da precipitação em Portugal continental no período 1960-2011 

e projeções para o futuro

 A análise de tendências, para as últimas 5 décadas (1960-2011), utilizando para o 

efeito o coeficiente de correlação de Spearman mostra uma tendência generalizada de de-

créscimo nos quantitativos anuais de precipitação em Portugal continental, tendo por base 

a análise de 42 estações distribuídas uniformemente a nível nacional (fig. 6). Essa tendên-

cia negativa foi mais pronunciada nas regiões centro e norte do país (Nunes et al., 2015). 

Fig.  6 - Localização dos postos udométricos e respectiva tendência para o período de 1960-2011, 
de acordo com o coeficiente de Spearman (Fonte: Nunes & Lourenço, 2015).

Fig. 6 - Location of rain gauge stations and trend for the period 1960-2011, according to the 
Spearman coefficient (Source: Nunes & Lourenço, 2015).

A aplicação do mesmo teste às séries mensais mostra que os meses de novembro, 

janeiro, fevereiro, março e junho apresentam tendências, dominantemente, negati-
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vas, i.e. de diminuição na quantidade de precipitação. Pelo contrário, julho, agosto 

e outubro revelam tendências de acréscimo nos respetivos totais mensais. A preva-

lência de tendências negativas na precipitação afeta principalmente o período final 

do outono e praticamente todo o inverno, ou seja, o período mais chuvoso do ano. 

Estes resultados coincidem com os de outros investigadores, que trabalham a ní-

vel regional, e confirmam uma diminuição da precipitação em toda a bacia do Me-

diterrâneo, particularmente durante a estação chuvosa (Buffoni et al., 1998, 1999; 

Esteban-Parra et al., 1998; Piervitali et al., 1998; Kadioglu et al., 1999; Xoplaki et 

al., 2004; Paredes et al., 2006; De Luis et al., 2009; González-Hidalgo et al., 2010; 

Philandras et al., 2011).

Tendência negativa Tendência positiva

ss 0,1 0.05 0.01 ss 0,1 0.05 0.01

J 47.6 21.4 23.8 7.1

F 19.0 28.6 40.5 9.5 2.4

M 50.0 23.8 21.4 4.8

A 52.4 45.2 2.4

M 71.4 2.4 26.2

J 40.5 11.9 38.1 7.1 2.4

J 31.0 35.7 7.1 11.9 14.5

A 9.5 66.7 9.5 9.5 4.8

S 47.6 4.8 4.8 4.8 35.7 2.4

O 14.3 85.7

N 90.5 2.4 2.4 4.8

D 64.3 35.7
ss. sem significância estatística; Nível de significância:α=0.1, α=0.05 e α=0.01

Tabela VI - Tendência nos quantitativos mensais de precipitação (1960-2011), nos postos 
udométricos analisados (em %), de acordo com o coeficiente de correlação de Spearman.
Table VI - Trend in the monthly rainfall amounts (1960-2011), in the rain gauge stations 

studied (%), according to Spearman correlation coefficient.

O estudo recente de Guerreiro et al. (2016), com o objetivo fornecer cená-

rios futuros em termos de evolução dos quantitativos de precipitações, úteis e 

plausíveis para que possam ser posteriormente utilizados nas opções a adop-

Fonte/Source: Nunes & Lourenço, 2015.
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tar na gestão dos recursos hídricos, testou e projectou a precipitação a partir do 

modelo CMIP5 (Coupled Model Intercomparison Project Phase 5- RCP8.5, em 

http://cmip-pcmdi.llnl.gov/cmip5/). Apesar dos resultados serem bastantes discre-

pantes, os cenários projetados para a precipitação média anual, para meados deste 

século, oscilam entre 10% e -40%, o que está de acordo com os estudos de Santos et 

al. (2002), para Portugal, e Brunet et al. (2009), para Espanha, assim como o estudo 

de Ekström et al. (2007) para o Tejo e Guadiana. Todavia, para a primavera (MAM) 

e para o Outono (SON), a maioria dos modelos mostram tendências negativas que 

atingem -6% por década no Douro e -7% por década no Tejo e no Guadiana. Estas 

projeções reforçam a probabilidade de alongamento da estação seca e, com isso, a 

intensificação do risco de secas e dos impactes delas decorrentes. Estes resultados 

podem traduzir-se numa diminuição do escoamento direto nos rios ibéricos e na 

retenção de água na parte espanhola das bacias hidrográficas transfronteiriças, 

acentuando ainda mais a diminuição esperada da disponibilidade de água no 

território Português.

Conclusão

Embora os riscos associados à variabilidade e decréscimo da precipitação 

não possam ser evitados, os seus impactes poderão ser minimizados através da 

adoção de medidas de mitigação e estratégias de adaptação. 

As secas são processos aleatórios que representam uma quebra ou rutura no 

processo de abastecimento normal de água aos ecossistemas e às atividades huma-

nas. A sua ocorrência imprevisível e as suas consequências requerem uma adequada 

gestão do risco. Este facto torna importante o desenvolvimento de ferramentas de 

previsão, incluindo as probabilísticas, que possam apoiar o alerta antecipado de seca 

com vista à implementação atempada das medidas de preparação e mitigação. Uma 

maior coordenação e integração das várias entidades que atuam no âmbito da gestão 

dos recursos hídricos será, igualmente, determinante na aplicação das medidas de 

prevenção e na minimização das consequências da sua manifestação. 

http://cmip-pcmdi.llnl.gov/cmip5/
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No que toca à disponibilidade hídrica, é necessário promover a optimização 

dos consumos de água, sendo mais eficiente estimular a redução entre os maiores 

utilizadores: a agricultura e a indústria. A redução pode ser obtida através da 

alteração de culturas e práticas agrícolas, assim como através da otimização do 

uso da água nos processos industriais. Ao nível das “fontes” de água, considera-se 

necessário investir na optimização da gestão de albufeiras e adequação dos pro-

cessos de licenciamento de usos da água no sentido de melhorar as garantias de 

disponibilidade, em contexto de seca. Igualmente importante será a capacidade 

de atuar ao nível dos processos erosivos dos solos, determinantes da qualidade da 

água e produtividade agrícola.

Os hábitos de consumo humano, apesar de mais difíceis de alterar, devem recen-

trar-se ao nível da educação. Neste contexto, é importante educar para a preservação 

da água, enquanto recurso, e para a mitigação das consequências da manifestação 

dos riscos climático-hidrológicos e de poluição, quer através da adoção de medidas 

coletivas, quer individuais. 
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Sumário: A pressão urbana e a concentração de atividades económicas no litoral 

aliada a uma significativa agitação marítima e problemas erosivos faz 

do risco de súbita invasão do mar um assunto premente em Portugal. 

A manifestação do risco relaciona-se fundamentalmente com os es-

tragos causados pelo galgamento e inundações, sendo frequente os 

contextos de crise. Torna-se, desta forma, necessário desenvolverem-se 

planos de emergência e mecanismos de mitigação do risco de forma 

a diminuir as vulnerabilidades.

Palavras -chave: Risco de súbita invasão do mar, inundações, galgamentos, erosão.

Abstract: Urban pressure and the concentration of economic activities along 

the coast combined with significant sea turmoil and erosion problems 

make the risk of sudden sea invasion a pressing issue in Portugal. 

Manifestation of the risk is fundamentally related to the damage 

caused by overtopping and floods, which frequently lead to crisis 
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situations. It is thus necessary to develop contingency plans and risk 

mitigation mechanisms to reduce vulnerabilities.

Keywords: Risk of sudden sea invasion, floods, gullies, erosion.

Introdução

A extensa faixa costeira do território português, aliada a uma elevada agi-

tação marítima, especialmente entre o outono e o inverno, faz do risco de 

súbita invasão do mar um assunto premente. A análise do risco ganha força, 

uma vez que é sobre este território que se localiza uma significativa parte da 

população portuguesa, frentes urbanas e um conjunto extenso e variado de 

atividades económicas.  

A manifestação do risco relaciona-se fundamentalmente com os estragos cau-

sados pelos galgamentos e inundações associados, sendo frequente os contextos de 

crise, tornando clara a necessidade de se desenvolveram planos de emergência e 

mecanismos de mitigação do risco, de forma a diminuir as vulnerabilidades, redu-

zindo, desta forma, os prejuízos materiais económicos e ambientais e, em última 

instancia, a perda de vidas humanas.  

A agitação marítima

O conhecimento das condições de agitação marítima extrema assume im-

portância basilar na análise do risco da súbita invasão do mar, nomeadamente 

a identificação de temporais. Esta faz-se, fundamentalmente, a partir do co-

nhecimento: (i) da altura da onda, (ii) da direção do período de pico e (iii) 

da duração. No caso do território português são mais frequentes condições de 

agitação extremas entre os meses de outubro e março, com maior severidade 

na costa ocidental e norte do território continental (Costa, 1994). 
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As tentativas de tipificação das condições de agitação marítima extrema 

assenta num principio de relação com as condições de circulação atmosférica. 

Alguns modelos definem tipos ou padrões de circulação atmosférica (PCA) cuja 

a importância relativa varia sazonalmente (Trigo, 1996), sendo mais frequente, 

em Portugal, situações de agitação marítima extrema de NW e W (Costa, 1994). 

Na costa ocidental do território continental, em situações de agitação marítima 

extrema, os valores de altura das ondas variam entre os 5 e os 7 metros, podendo 

ultrapassar os 8 metros (Costa, 1994).  Na costa meridional continental os valores 

são mais aplacados, na sua grande maioria não ultrapassam os 5 metros de altura 

máxima das ondas.

A duração dos temporais é geralmente inferior a 2 dias, sendo raras as ocorrên-

cias de cinco ou mais dias consecutivos. Nos casos registados, o PCA é fundamen-

talmente de NW. Na costa meridional é superior a frequência relativa de temporais 

de duração mais longa, entre 2 a 5 dias consecutivos. O PCA é fundamentalmente 

de SW (Costa, 1994).

A agitação marítima extrema e as condições meteorológicas

A ocorrência de agitação marítima extrema, principalmente na faixa costeira 

ocidental do território continental português, está associada fundamentalmente 

a um PCA de NW. As condições meteorológicas caracterizam-se pela presença 

do anticiclone dos Açores localizado entre os arquipélagos dos Açores e da 

Madeira, e pela presença de depressões complexas e estacionárias, com núcleos 

a sul da Islândia e a norte dos Açores, às quais se associam sistemas frontais. 

Estas condições meteorológicas são responsáveis por uma agitação marítima 

capaz de originar alturas de onda compreendidas entre 5 e 7 metros, podendo 

atingir 8 metros (Pires, 1985). São ainda frequentes os ventos fortes associados 

à aproximação e à passagem de frentes frias, podendo a velocidade do vento 

ultrapassar os 90 km/h, agudizando os efeitos da agitação marítima. Em situações 

de preia-mar a altura das ondas pode ultrapassar os 10 metros (Rebelo, 1979).
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Na setor meridional da costa ocidental são frequentes os PCA de W/SW. A 

eles estão associados condições meteorológicas caracterizadas pelo posiciona-

mento do anticiclone dos Açores a cerca de 30ºN e centros de baixas pressões 

localizadas a oeste das ilhas Britânicas. Por vezes, está associado ao enfraqueci-

mento do anticiclone dos Açores e à presença de depressões localizadas a sul da 

Islândia, às quais se associam perturbações frontais, cuja passagem faz-se sentir 

à latitude da Península Ibérica, originando agitação marítima e temporais. As 

alturas de onda podem então atingir valores entre os 5 e os 8 metros. Raramente 

subsistem por mais de 2 dias consecutivos. Na costa meridional, os efeitos deste 

PCA associam-se aos temporais de SW, com alturas de onda entre os 3 e os 5 

metros, por vezes, superiores a 6 metros. Persistem, em média, por períodos 

de tempo superior aos da costa centro e norte, ultrapassam frequentemente 2 

dias consecutivos (Pires, 1985). 

São ainda frequentes no território continental português PCA de S. As condi-

ções atmosféricas na génese deste padrão estão associadas à presença de núcleos de 

altas pressões localizados sobre o centro e norte da Europa. As depressões Atlânticas 

estendem-se então até latitudes inferiores, próximas da localização do anticiclone 

dos Açores. O posicionamento de anticiclones a norte da Península Ibérica e a sul 

das ilhas Britânicas é responsável pelo bloqueio a leste da passagem das perturba-

ções frontais. No bordo sul do anticiclone gera-se ondulação de SE, com ondas que 

raramente ultrapassam os 5 metros,  e ventos de SE - mar de Levante (Pires, 1985). 

Os efeitos da súbita invasão do mar

Aos temporais  associam-se, por vezes, episódios de súbita invasão do mar. Os 

efeitos relacionam-se fundamentalmente com inundações resultantes da invasão do 

mar para áreas mais continentais, galgando, não raramente, um conjunto de estru-

turas de proteção, como diques, molhes, paredões ou estradas-paredões.

Os prejuízos estão fundamentalmente relacionados com: (i) o ataque das vagas 

(por exemplo, destruição de estradas-paredão, paredões ou diques); (ii) a passagem 
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da água do mar em movimento relativamente rápido após a quebra da onda, mo-

vimento tanto mais rápido quanto, em função do declive, não se poder verificar a 

corrente de retorno; (iii) a permanência da água do mar, responsável, por vezes, pela 

destruição de culturas e de pastos; (iv) o aumento da percentagem de sal admissível 

para a agricultura; (v) a deterioração de habitações e seu recheio; (vi) a subida do ní-

vel dos lenções freáticos, dificultando a infiltração das águas pluviais, contribuindo, 

desta forma, para aumentar fenómenos de cheias e inundações (Rebelo, 1979).

As faixas costeiras, e em particular as praias, são responsáveis pela dissipação da 

energia associada à agitação marítima assumindo, desta forma, grande importância 

na mitigação do risco de súbita invasão do mar. 

Qualquer forma de preservação destas áreas resultará numa significativa redução 

do risco. A estabilidade destas áreas está condicionada pelas características naturais, 

como a configuração da costa em baía, que reduz a altura da onda por efeito de re-

fração, ou a presença de afloramentos rochosos, que ao funcionarem como quebra-

-mares submersos promovem a rebentação das ondas e reduzem a energia com que 

atingem a costa. 

Por outro lado, a edificação de estruturas de defesa costeira ou alimentação arti-

ficial das praias pode contribuir para a preservação destas áreas. 

Estruturas de proteção costeira

Indubitavelmente, o risco de súbita invasão do mar em muito se relaciona com 

os problemas de erosão costeira, sendo frequente a adoção de estratégias mitigado-

ras comuns.

A estrutura de defesa face a problemas erosivos mais comum nas faixas 

costeiras em Portugal é o esporão (Bezerra, 2008). Trata-se de uma estrutura de 

orientação perpendicular à faixa costeira cuja função é potenciar a acumulação 

de sedimentos em áreas de maior suscetibilidade erosiva através da interrupção 

do transporte sólido longitudinal, favorecendo, desta forma, a acumulação de 

sedimentos (Gomes e Pinto, 2007; Gomes, 2007a, b). 
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A eficácia destas estruturas pressupõe uma deriva dominante e suficiente em 

termos de quantidade de sedimentos transportados. Quando tal não se verifique, 

deverá implicar uma alimentação artificial da praia. A eficácia é também com-

prometida em áreas de extrema agitação marítima. O comprimento do esporão 

deverá atingir os sectores de maior transporte e a faixa de rebentação (Gomes, 

2007a,b). São frequentes os enrocamentos, os blocos de betão, os tetrápodes e 

os blocos cúbicos antifer como materiais de construção (Taveira-Pinto, 2006). 

Os quebra-mares partilham parte das características dos esporões, sendo geral-

mente concebidos de forma a permitir o acesso das embarcações aos portos. São 

estruturas com cotas de coroamento geralmente superiores aos esporões. São ainda 

frequentes os   quebra-mares destacados, localizados sensivelmente paralelos à fai-

xa costeira, mas desligados desta. Carecem, geralmente, de maiores fundações que 

agravam os custos de construção. 

Os molhes paralelos à costa são estruturas que defendem as faixas costeiras do 

ataque de vagas, sendo especialmente eficazes na mitigação do risco da súbita invasão 

do mar. Trata-se de estruturas longitudinais, paralelas à costa cuja função é, funda-

mentalmente, fixar a posição da faixa costeira, sustendo desta forma o avanço do mar. 

As características destas estruturas são muito variadas. Em muitos casos trata-se 

de uma parede inclinada, vertical, composta ou em degraus, dependendo do tipo 

de material que a constitui, como betão, estacas prancha ou enrocamento, e da res-

pectiva funcionalidade. De forma a permitir uma melhor integração paisagística, é 

feito por vezes um revestimento em alvenaria. 

As questões da vulnerabilidade

Em Portugal, uma percentagem muito considerável da população reside no 

litoral, valor este que deverá aumentar nos próximos anos, em resultado do 

êxodo rural e do ritmo de crescimento demográfico mais acentuado nestas áreas. 

São ainda muitas as cidades localizadas no litoral, com uma elevada extensão 

das suas frentes urbanas exposta diretamente ao ataque das vagas. 
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Foram edificados um conjunto diversificado de estruturas com o objetivo 

de mitigar problemas erosivos e o subsequente avanço do mar, em especial, 

durante as décadas de 70 e de 80. A construção dessas estruturas deverá 

implicar estudos exaustivos e prolongados, na medida em que provocam sig-

nificativas alterações na dinâmica do litoral. Caso contrário poderá agravar 

os problemas de erosão, aumento o risco e as consequências causados pela 

transgressão marinha, galgamentos e inundações em períodos de elevada 

agitação marítima e temporais. 

Para além das frentes urbanas, alguns ecossistemas costeiros, como os sa-

pais, cuja biodiversidade merece ser preservada, e que facilmente pode ser 

perturbável pelas inundações associadas ao súbito avanço do mar, bem como, 

campos agrícolas, que em muitos casos funcionam como áreas tampão da 

expansão da malha urbana, são áreas particularmente vulneráveis. Após inun-

dação por água do mar, os solos enfrentam frequentemente problemas de 

salinização, de difícil recuperação, com consequências sobre a produtividades, 

conduzindo, em casos extremos, à desertificação e consequente abando dos 

campos agrícolas.

Nas áreas a montante, o enfraquecimento das fontes aluvionares terá conse-

quências sobre os problemas erosivos no litoral, geralmente mitigados pela constru-

ção de esporões. A acreção a sotamar diminuirá o avanço do mar e o subsequente 

risco de súbita invasão do mar. 

No entanto, a supressão de sedimentos a barlamar agravará os problemas de 

erosão associados à transgressão marinha (Gomes e Pinto, 1997). 

Não obstante, a construção de barragens é responsáveis pela surgimento de 

grandes albufeiras que operam impactes significativos sobre o regime hidrológi-

co, reduzindo a capacidade e a competência de transporte devido à regularização 

dos caudais afluentes, diminuindo os sedimentos que chegam à foz e à entrada no 

sistema marítimo, agravado, por vezes, pela extração de areias em rios e estuários 

contribuindo para o enfraquecimento das fontes aluvionares.

A fragilização de dunas e arribas é outro factor de grande contributo para 

o aumento da vulnerabilidade face aos problemas de erosão, fenómeno que 

assume primordial importância na análise do risco de brusca invasão do mar. 



68

Conclusão

A extensa costa atlântica e a significativa agitação marítima, em especial, entre 

o outono e a primavera, associada a uma pressão demográfica faz do risco de súbita 

invasão do mar um assunto premente em Portugal. O risco ganha força em resulta-

do da sucessiva manifestação do mesmo. 

A crescente ocupação das faixas costeira por frentes urbanas, campos agrícolas 

e, em alguns casos, por complexos industriais aumenta significativamente o risco e 

as respectivas consequências. 

Em Portugal, os PCA mais frequentes são de NW e W (Costa, 1994). Na costa 

ocidental do território continental, em situações de temporal, os valores de altura 

das ondas podem ultrapassar os 8 metros (Costa, 1994).  Na costa meridional con-

tinental os valores são mais baixos, raramente ultrapassando os 5 metros de altura 

da onda. A duração dos temporais é geralmente inferior a 2 dias podendo, por vezes, 

aproximar-se dos 5 dias consecutivos  (Costa, 1994).

Na tentativa de proteção das áreas costeira, fundamentalmente relacionados 

com a diminuição da extensão das praias, foram edificados um conjunto variado de 

estruturas como esporões, quebra-mares, estradas-paredão, molhes e diques. Esta 

estruturas são eficazes em determinados sectores da faixa costeira, potenciando acre-

ção de sedimentos, travando a subsequente transgressão marinha. 

Paralelamente, a edificação de quebra-mares e estradas-paredão permitem ainda 

mitigar o risco de súbita invasão do mar. 

No entanto, os problemas erosivos a barlamar, associados a uma acumulação 

deficitária de sedimentos, aumentam a susceptibilidade destas áreas ao avanço do 

mar, agravadas, em muitos casos, quando a pressão demográfica amplia as questões 

de vulnerabilidade, quase sempre mitigada pela edificação de paredões, estradas pa-

redão e diques.

Para além da destruição associada ao ataque das vagas e à passagem da água 

do mar em movimento, a permanência da água do mar é ainda responsável 

pela destruição  de culturas e pastos, salinização dos solos e subida do nível 

dos lenções freáticos. 
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Assim, a análise do risco de súbita invasão do mar deverá implicar uma 

análise sobre o conhecimento dos principais problemas erosivos, os efeitos das 

estruturas como esporões, a barlamar e a sotamar, o conhecimento da agitação 

marinha e das marés, a vulnerabilidade associada ao uso e ocupação do solo, 

bem como, o abastecimento e o tipo de sedimentos que chegam ao litoral.
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Sumário: Se a génese e o desenvolvimento de inundações são matérias cientificamente 

bem conhecidas e modeladas, como justificar a contínua sequência de 

eventos catastróficos ano após ano? Para além das dinâmicas geográficas 

e sociais causadoras de maior exposição e vulnerabilidade, o processo 

físico de inundação é marcado pela difícil previsibilidade. O que é uma 

inundação? Qual a sua relação com a cheia? As inundações podem ser 

classificadas pelos fatores e condições que estão na sua origem. A carac-

terização e classificação das cheias e inundações, do ponto de vista do 

risco hidrológico, podem ser efetuadas segundo alguns atributos que 

serão desenvolvidos neste capítulo.

Palavras -chave: Inundação, risco hidrológico, gestão, alterações climáticas.

Abstract :  If the origins and development of floods are scientifically 

well-known and modelled, how can the continuous sequence 

of catastrophic events, occurring year after year, be explained? 

In addition to the geographic and social dynamics that cause 

greater exposure and vulnerability, the physical process of floo-
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ding is characterized by difficult predictability. What is a flood? 

What is its relationship to river flood? Floods can be classified 

according to the factors and conditions that cause them. Floods 

can be characterized and classified from the point of view of 

hydrological risk by means of certain features that are examined 

in this chapter.

Keywords: Flood, hydrological hazard, management, climate change.

Introdução

Segundo Albrecht Hoffman (2000), o primeiro europeu a tentar explicar as 

inundações foi Konrad of Megenberg (1309 – 1374), no livro da sua autoria “The 

book of nature”, em que explicava este fenômeno como erupções de águas armazena-

das no solo (Mendiondo, 2004). As inundações fazem parte dos vários riscos natu-

rais a que a sociedade contemporânea está exposta (Dias et al., 2014), sendo um dos 

principais fenómenos responsáveis por perdas humanas, económicas e ambientais 

no contexto mundial (Schmidt-Thomé et al., 2006). Estas são responsáveis por 

um terço das perdas económicas como resultado de catástrofes naturais na Europa, 

sendo o evento mais frequente (EEA et al., 2008).

O risco hidrológico, mais concretamente o risco de inundação, foi sempre mui-

to grande e o homem foi sendo obrigado a tomar as suas precauções (Carmo et al., 

2011). O conhecimento atual sobre os processos pelos quais ocorre a inundação de 

áreas que não estão normalmente cobertas por água está relativamente bem conso-

lidado e aprofundado (Santos, 2015). Estes processos são eminentemente naturais 

podendo, contudo, verificar-se a ação de fatores condicionantes ou desencadeantes 

de origem humana.

Segundo The International Disaster Database – Centre for Research on the Epi-

demiology of Disaster (CRED), um fenómeno ou processo natural pode redundar 

em catástrofe se provocar uma das seguintes situações: (i) 10 ou mais pessoas mor-

tas, (ii) 100 ou mais pessoas afetadas (no imediato), (iii) pedido de ajuda interna-
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cional, (iv) declaração do estado de emergência (Below, Wirtz e Guha-Sapir, 2009). 

Aplicando este critério, verifica-se que, em Portugal (continente e ilhas), entre 1960 

e 2010, as cheias e inundações foram a catástrofe mais frequente, com 35% do total 

das catástrofes naturais ocorridas no país; foram a segunda que mais pessoas afetou 

e a segunda mais mortífera (Ramos, 2013).

Cheias e inundações: discussão conceitual

Cheia e inundação

A água da hidrosfera da Terra é caracterizada por uma mobilidade extremamen-

te alta e praticamente contínua nas fronteiras entre a terra seca e as massas de água, 

resultando em inundações temporárias (WHO, 2013). Do ponto de vista hidroló-

gico, verifica-se a ocorrência de uma cheia quando a bacia hidrográfica é sujeita a 

uma alimentação de água de tal forma intensa e prolongada que o caudal que daí 

advém e que aflui à rede hidrográfica excede a capacidade normal de transporte ao 

longo desta rede (Portela, 2008a; Saraiva e Carvalho, 2009). Lencastre e Franco 

(1984) identificam-na como um fenómeno consequente da ocorrência de preci-

pitação que dá origem a escorrência superficial direta e que se traduz num hidro-

grama de cheia. Segundo Portela (2008a) as cheias “correspondem alturas máximas 

do escoamento que se propagam para jusante”. Seguindo esta linha de pensamento, 

Ramos (2005) reconhece as cheias como “fenómenos hidrológicos excecionais devidos 

à dinâmica fluvial, resultantes do carácter aleatório do ciclo natural de qualquer rio” 

(Saraiva e Carvalho, 2009).

O U. S. Army Corps of Engineers (1965) refere-a como inundação temporária 

de terrenos que, não sendo usualmente cobertos por água, são utilizados ou utili-

záveis pelo homem (Santos, 1983). De acordo com a Federal Emergency Manage-

ment Agency (FEMA, 1998), cheia pode ser definida como ”uma condição geral e 

temporária de inundação completa ou parcial de uma área superior a 20 acres (cerca de 
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8092 m2) de terreno habitualmente seco, ou mais de uma propriedade, como resultado 

do transbordar de águas interiores ou de maré, ou ainda pela acumulação rápida e in-

comum de água superficial de qualquer origem, lama ou colapso de terras ao longo da 

costa, de uma superfície de água, como consequência de erosão ou destruição pelas ondas 

ou pela corrente cuja intensidade seja superior aos níveis cíclicos [...]”. 

Numa perspetiva geográfica, podemos assumir as cheias como fenómenos hi-

drológicos excecionais, temporários e de frequência variável provocados por fatores 

conducentes ao aumento do caudal e respetiva subida das águas (Rodrigues, 2017) 

e que podem ser transbordantes ou não (Loup, 1974).

O conceito restrito de cheia é preconizado por V. T. Chow (1956) como um  

“fluxo elevado […], de um curso de água” associado a um fenómeno hidrológico 

excecional de frequência variável, natural ou induzido pela ação humana (WMO, 

2012).  Do ponto de vista hidrológico, trata-se de um evento tridimensional, cara-

terizado pela magnitude, duração e frequência; sendo binário, isto é, influenciado 

por fatores climáticos e fisiográficos (FEMA, 1998). Uma cheia ocorre quando a ba-

cia hidrográfica é sujeita a uma alimentação de água de tal forma intensa e prolon-

gada que o caudal que daí advém e que aflui à rede hidrográfica excede a capacidade 

normal de transporte ao longo desta rede, extravasando-a e alagando (inundação) 

os campos marginais (Portela, 2008).

Numa primeira abordagem, a cheia consiste na subida da altura de um curso de 

água relativamente ao seu leito natural (Julião et al., 2009; Santos, 2015). O Glossá-

rio Internacional de Hidrologia (2012) define cheia como “uma subida, geralmente 

rápida, do nível de um curso de água até um máximo a partir do qual desce em geral 

mais lentamente” (WMO, 2012; Borges, 2013). 

As cheias são aquilo a que os anglófonos chamam de um hazard (flood hazard) 

(Rebelo, 2003). O rio apresenta-se com caudais muito elevados que o seu leito ordiná-

rio não pode conter. Transborda e ocupa, então, total ou parcialmente, o espaço quase 

plano que foi construindo ao longo dos tempos com sucessivos transbordos. Ocupa 

o seu leito maior, também dito leito de cheia ou leito de inundação (Rebelo, 2003).

Esta diferenciação na definição de conceitos é, aliás, reforçada por vários autores 

(Saraiva e Carvalho, 2009). Strahler (1975) afirma ocorrer uma cheia quando a 

descarga de um rio não pode ser contida dentro das margens do seu canal normal, 
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menor ou ordinário, e a água passa a ocupar os terrenos adjacentes. Rocha (1995) 

associa cheia “à ocorrência de um valor muito elevado de caudal num curso de água, 

resultante da ocorrência de precipitação intensa” e que, apenas quando existe trans-

bordo do leito normal ocorre inundação. Almeida (2006) explica que uma cheia 

natural consiste no escoamento de água muito intenso em consequência da ocor-

rência de causas naturais, provocando extravasamento e inundações, com cobertura 

temporária de uma área por água. Lima e Faísca (1992) definem cheia como a inun-

dação temporária sobre terrenos adjacentes, afetando o uso do solo e a normalidade 

da atividade humana. 

Em linguagem corrente e para o comum das pessoas, cheia está associada ao 

galgamento das margens de um rio (Saraiva e Carvalho, 2009), com submersão e 

consequente inundação da planície fluvial (Carmo, 1996; Zêzere, Pereira e Mor-

gado, 2005; Ramos, 2013). Esta noção aparece ainda frequentemente associada a 

danos físicos e a elevados prejuízos materiais. 

Ao conceito de cheia surge associado o conceito de inundação. Todavia, não pode-

mos aferir que todas as cheias provocam inundações, do mesmo modo que nem todas 

as inundações são devidas a cheias. Muito embora sejam utilizados como sinónimos, 

não o são: uma inundação ocorre sempre que há submersão de uma área que, usual-

mente, se encontra emersa (Rodrigues, 2017). Uma inundação não é necessariamente 

provocada por uma cheia, apesar de alguns autores, Ramos (2013) e Strahler (1975), 

considerarem que uma cheia origina, invariavelmente, uma inundação.

Como referimos as inundações fazem parte do ciclo hidrológico natural da Ter-

ra. O ciclo hidrológico tem situações de desequilíbrio, enviando mais água para 

uma área que normalmente pode manipular. O resultado é uma inundação (San-

tos, 2015) entendida como um evento, igualmente hidrológico, de frequência va-

riável, natural ou induzido pela ação humana, que compreende a submersão de 

uma área usualmente emersa (Julião et al., 2009; Oliveira, 2015; Bard et al., 2010; 

Santos, 2015; Gonçalves 2012), além de seus limites normais (GUKNI, 2010; 

Doswell,2003; Mandych, 2010; Wirasinghe et al., 2013) e especialmente sobre o 

que normalmente é terra seca (in: http://oxforddictionaries.com/).

O fenómeno da inundação, amplamente associado ao aumento dos níveis de 

água e ao transbordo direto (Ollero Ojeda, 2014; Below e Guha‐Sapir, 2009) DGS-
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CGC, 2016; Montoroi, 2013) é controlado por uma combinação de processos dis-

cretos que operam à escala local, da bacia hidrográfica (Benito e Hudson, 2010) e 

caracterizada tanto pelo seu fluxo de ponta, como pelo hidrograma de fluxo (DE-

FRA, 2015; Vos F et al., 2010). Estatisticamente, os fluxos irão igualar ou exceder 

a inundação anual média a cada 2,33 anos (Leopold et al., 1964; Benito, G. e 

Hudson, 2010). 

O significado da inundação aparece também no contexto da percepção. Inundação 

é comumente definida como um transbordo de água em terras que são usadas ou são 

usáveis pelo homem, e normalmente não são cobertos pela água (Mandych, 2010).

A inundação é resultado de chuvas fortes ou contínuas que excedem a capacida-

de de absorção do solo e a capacidade de fluxo de rios, ribeiros e áreas costeiras. Isso 

faz com que um curso de água transborde suas margens para terras adjacentes. As 

planícies aluviais são, em geral, aquelas terras mais sujeitas a inundações recorrentes, 

situadas adjacentes a rios e ribeiros. As várzeas são, portanto, ”propensas a inunda-

ções” e são perigosas para atividades de desenvolvimento se a vulnerabilidade dessas 

atividades exceder um nível aceitável (OAS, 1991).

Salomon (1997) equaciona a cheia versus inundação tendo em conta que inun-

dação deve ser entendida como “fenómeno ocasional que pode alagar vastas áreas do 

leito de inundação ou da planície aluvial, na sequência de uma cheia particularmente 

importante e do consequente transbordar das águas”. O Dicionário Internacional de 

Hidrologia (2012) reforça a ideia da “submersão de áreas fora dos limites normais 

de um curso de água ou acumulação de água proveniente de drenagens, em zonas que 

normalmente não se encontram submersas”. 

“As cheias e inundações são processos que podem ser potencialmente perigosos, de-

pendendo da magnitude atingida, da velocidade com que progridem e da frequência 

com que ocorrem” (Oliveira, 2015; Ramos 2013). O US Geological Survey (USGS) 

enfatiza a causa ou ameaça de danos que a inundação pode provocar. Neste mesmo 

sentido o Centro Asiático de Preparação para Catástrofes (2005) considera a catás-

trofe como um acontecimento prejudicial que afeta negativamente populações e 

o ambiente. Em algumas situações, no entanto, são também um processo natural 

importante e servem a uma ampla gama de funções para pessoas e ecossistemas 

(APFM, 2007). O estudo das inundações é útil para avaliar os efeitos na saúde, os 
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danos nas infraestruturas e os custos financeiros que podem causar (APFM, 2006). 

Jonkman e Kelman (2005) incluem na definição de inundação a presença de água 

em áreas geralmente secas que perturba ou interfere significativamente na atividade 

humana e social (WHO, 2010). 

Segundo a Diretiva Comunitária 2007/60/CE relativa à avaliação e gestão dos 

riscos de inundações (DAGRI), a inundação é definida como a “cobertura tempo-

rária por água de uma terra normalmente não coberta por água”, onde se “incluem as 

cheias ocasionadas pelos rios, pelas torrentes de montanha e pelos cursos de água efémeros 

mediterrâneos, e as inundações ocasionadas pelo mar nas zonas costeiras” podendo- se 

“excluir as inundações com origem em redes de esgoto (n. º1, art. º2)”. Neste sentido, 

as inundações a considerar no âmbito da DAGRI são aquelas que pelos seus efeitos 

negativos podem provocar a perda de vidas, a deslocação de populações, danos no 

ambiente e no património cultural, ser prejudiciais para a saúde humana, compro-

meter o desenvolvimento económico e prejudicar todas as atividades da Comunida-

de (Santos, 2015a; APA, 2018; Portela, 2008; Julião et al., 2009; Dias et al., 2014; 

Saraiva e Carvalho, 2009). 

A Diretiva 2007/60/CE (UE, 2007) opta por uma uniformização do conceito à 

escala europeia. Apesar de se considerarem vários tipos de processos causadores de 

inundação como sejam as “cheias de origem fluvial, cheias repentinas, inundações ur-

banas e inundações marítimas em zonas costeiras” (cf. n.º 10), o restante documento 

opta unicamente pelo termo “inundação” para se referir aos efeitos da ocorrência de 

cada um desses processos: “riscos de inundações”, “cenários de inundações” e “impactos 

negativos das inundações”, por exemplo (Santos, 2015a). 

A adoção do termo “inundação” como aglutinador da diversidade de processos 

de génese de áreas inundadas está também patente no Decreto-Lei n.º 115, de 22 

de outubro, que transpõe a Diretiva 2007/60/CE para o direito Português (Santos, 

2015a; ANPC, 2016; Julião et al., 2009). Neste documento a inundação compre-

ende a “cobertura temporária por água de uma parcela do terreno fora do leito normal, 

resultante de cheias provocadas por fenómenos naturais como a precipitação, incremen-

tando o caudal dos rios, torrentes de montanha e cursos de água efémeros correspondendo 

estas a cheias fluviais, ou de sobrelevação do nível das águas do mar nas zonas costeiras” 

(Artigo 2.º). O estado Português, define, assim, inundação, como uma cobertura 
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temporária de água num local fora do leito “provocadas por fenómenos naturais como 

a precipitação”. A definição de cheia não faz parte deste documento estando implí-

cito enquanto processo físico causador de inundação, sendo, contudo, simplificado 

para o termo “inundação” quando o documento se refere ao seu risco e à respetiva 

gestão (Santos, 2015).

No contexto da proteção civil, existe também uma clarificação de con-

ceitos. As inundações são tidas como superfícies alagadas, devido a rotura de 

canalizações ou mau escoamento de águas pluviais, ou um edifício, devido 

a infiltrações (Saraiva e Carvalho, 2009). De forma abusiva, as cheias estão 

associadas ao transbordo de linhas de água, que inunda as margens circun-

dantes, devido ao aumento do caudal provocado por excesso de precipitação, 

por rutura de uma barragem, na sequência de fenómenos de origem sísmica, 

meteorológicos ou outros (ANPC, 2017). A Autoridade Nacional de Prote-

ção Civil descreve as cheias como fenómenos provocados por precipitações 

moderadas e permanentes ou repentinas e com uma forte intensidade, este 

excesso de precipitação origina o aumento do caudal dos cursos de água e o 

transbordo das margens. Na ficha de suscetibilidade de cheias e inundações 

apresentada no “Guia metodológico para a produção de cartografia municipal de 

risco e para a criação de sistemas de informação geográfica”, estas são descritas 

como fenómeno hidrológico excecionais, de frequência variável, natural ou 

induzido pela ação humana (Julião et al., 2009). 

A área afetada – a planície de inundação

A área vulnerável às cheias é, em primeiro lugar o “leito de cheia”, uma vez 

que a inundação tem lugar devido a excesso de precipitação local, à integração de 

precipitação na bacia de retenção associada ao rio ou a um fenómeno catastrófico a 

montante (Miranda e Baptista, 2006). Dependendo da magnitude dos fluxos, uma 

inundação ao não ser contida no leito comum, chamada de leito menor do curso de 

água, transborda para o leito médio ou intermediário (fig. 1). O leito maior delineia 

a área de máxima extensão de inundação possível (DGSCGC, 2016).
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O leito de inundação pertence ao rio. As obras hidráulicas tentam limitá-lo ao 

leito ordinário através de diques devidamente calculados para grandes cheias. Mas 

não se pode negar que aquele espaço pertence ao rio (Rebelo, 2003).

Uma planície de inundação é entendida como uma área de terra que forma 

um relevo aluvial relativamente plano, adjacente a um rio (Bard et al., 2010) e 

que está mais ou menos relacionado com o regime de inundação atual (Wolman e 

Leopold, 1957; Nanson e Croke, 1992; Knighton, 1998; Bridge, 2003). Devido à 

sua natureza dinâmica, as várzeas e outras áreas propensas a inundações precisam ser 

examinadas à luz de como elas podem afetar ou ser afetadas pelo desenvolvimento 

dos processos hidrogeomofológicos (OMS, 1991). 

As várzeas fluviais são formadas pelas planícies de inundação de rios onde o es-

paço inundável é, normalmente, bem definido e geralmente subdividido em zonas 

com diferentes frequências de inundação ou com diferentes ambientes biogeomor-

fológicos (Ollero Ojeda, 2014). As várzeas podem ser vistas sob várias perspetivas 

diferentes, tais como: topograficamente, são bastante planas e ficam adjacentes a um 

fluxo; geomorfologicamente, são uma forma de terra composta principalmente por 

material deposicional inconsolidado, derivado de sedimentos, sendo transportados 

pelo fluxo relacionado; hidrologicamente, são definidas como uma forma de relevo 

Fig. 1 - Planície de inundação de um curso de água 
(Fonte: Adaptado de Christofoletti (1981) e Strahler (1975)).

Fig. 1 - Flood plain of a watercourse 
(Source: Adapted from Christofoletti (1981) and Strahler (1975)).
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sujeito a inundações periódicas por um fluxo maior (OMS, 1991). Os critérios es-

senciais para definir a planície de inundação devem incluir uma combinação dessas 

caraterísticas (Schmudde, 1968). 

Em termos gerais, a capacidade de vazão dos cursos de água, sem galgamento, 

está normalmente associada a caudais fluviais correspondentes a períodos de retorno 

entre2 e 4 anos (Rodrigues, 2010), ou seja, para períodos de retorno superiores, há 

naturalmente lugar à inundação dos campos laterais. A estes campos marginais que 

são inundados quando se verificam caudais correspondentes a períodos de retorno 

mais elevados, chamam-se habitualmente “leitos de cheia”, “leitos de inundação” ou 

ainda “leitos maiores” dos cursos de água. 

A Lei da Água – Lei n. º 58/2005, de 29 de dezembro, que transpõe para a 

ordem jurídica nacional a Directiva n. º 2000/60/CE, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 23 de outubro (Directiva Quadro da Água), considera vários conceitos 

importantes no âmbito da hidrologia associada à área de atuação das inundações:

• Leito, como “o terreno coberto pelas águas, quando não influenciadas por cheias 

extraordinárias, inundações ou tempestades, nele se incluindo os mouchões, lo-

deiros e areais nele formados por deposição aluvial, sendo o leito limitado pela 

linha máxima da preia-mar das águas vivas equinociais, no caso de águas sujei-

tas à influência das marés”;

• Margem, como “a faixa de terreno contígua ou sobranceira à linha que limita 

o leito das águas com largura legalmente estabelecida”;

• Zona ameaçada pelas cheias, como “a área contígua à margem de um curso 

de água que se estende até à linha alcançada pela cheia com período de retorno 

de 100 anos  ou pela maior cheia conhecida no caso de não existirem dados que 

permitam identificar a anterior”. 

Segundo o Artigo a-1) da Secção III, do Anexo I do Decreto-Lei nº 166/2008, de 

22 de agosto, as zonas adjacentes são áreas contíguas à margem que como tal sejam 

classificadas por um ato regulamentar, por se encontrarem ameaçadas pelo mar ou pelas 

cheias. A delimitação das zonas adjacentes é feita desde o limite da margem até uma 

linha convencional, definida caso a caso no diploma de classificação, que corresponde à 

linha alcançada pela maior cheia, com período de retorno de 100 anos, ou à maior cheia 

conhecida, no caso de não ser possível identificar a anterior (Rodrigues, 2010).
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No Decreto-Lei n.º 115/2010, de 22 de outubro, o leito normal é “o terreno 

ocupado pelas águas com o caudal que resulta da média dos caudais máximos instan-

tâneos anuais, sendo que no caso de águas sujeitas à influência das marés corresponde à 

zona atingida pela máxima preia-mar das águas vivas equinociais”. 

Os riscos hidrológicos

O risco é definido de forma genérica como a probabilidade de ocorrência de 

um processo ou ação potencialmente perigoso(a) e a estimativa das respetivas con-

sequências (ou perdas danosas) sobre as pessoas (morte, ferimentos), os seus bens 

(meios de produção, interrupções nas atividades económicas) e o ambiente (impac-

tes ambientais) (UNISDR, 2004, ISO 31010, 2009). 

Os fenómenos naturais excecionais não se traduzem necessariamente em risco 

para os indivíduos e sistemas sociais. Só o são quando a sua manifestação ameaça 

a normalidade de uma qualquer coletividade ou dos recursos que valoriza. As 

inundações são disso exemplo, uma vez que nem sempre se assumem como risco 

(Saraiva e Carvalho, 2009). Na terminologia de risco e, portanto, numa perspe-

tiva humana, devemos considerar o processo de formação das inundações poten-

cialmente perigoso, já que pode causar danos a uma comunidade, suas atividades 

ou ao ambiente. 

Especificamente, que aspetos das inundações são perigosos para os seres huma-

nos e sua atividade? Os cinco parâmetros mais importantes são: a velocidade da água; 

a sua profundidade; a carga sólida, ou seja, os materiais transportados; a dimensão 

da área alagada e a duração da inundação. Os dois primeiros são determinantes 

para a segurança das pessoas, considerando em geral que há perigo de queda e 

afogamento quando a corrente excede uma velocidade de 1 m/s ou a profundidade 

de um metro. Considera-se também que existe perigo para edifícios e estruturas se a 

altura das águas for maior que 3,6 m, ou a corrente tiver uma velocidade maior que 

6 m/s (Ollero Ojeda, 2014). Os dois últimos aspetos determinam especialmente a 

extensão e a severidade das perdas económicas.
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Os cinco parâmetros indicados dependem da origem da inundação, das carate-

rísticas geomorfológicas do curso de água, da seção fluvial, do caudal e da rapidez 

de propagação da corrente. Outro aspeto a considerar é a época do ano e a hora do 

dia em que ocorre, dada a possibilidade de que haja maior ou menor número de 

atividades económicas em funcionamento. 

Os riscos hidrológicos abrangem os riscos que decorrem do excesso de água à su-

perfície terrestre, comportando três subtipos: de cheia, de inundação e de alagamento 

(Siqueira, 2015). O risco de cheia manifesta-se através do aumento rápido do caudal 

fluvial, normalmente em resultado de precipitações intensas. O risco de inundação é a 

consequência de duas componentes: por um lado, o processo associado ao transbordo 

da água, que pode sair de seu leito de fluxo usual, e por outra parte, as vulnerabili-

dades, que resultam do homem se instalar no espaço aluvial para implantar todos os 

tipos de construções, equipamentos e atividades. Por sua vez, o risco de alagamento 

traduz-se, como o de inundação, por uma acumulação de água em áreas aplanadas da 

superfície terrestre, mas ao contrário daquele, não resulta de qualquer transbordo, mas 

sim direta e exclusivamente da precipitação, em virtude de dificuldades de escoamen-

to superficial e de infiltração, por saturação dos solos e das rochas.

O risco de inundação no quadro da teoria cindínica

 De um modo simplista, o risco de inundação, implica a análise integrada de 

dois conjuntos de fatores, os ligados à dinâmica do meio, ou seja, aos processos 

morfogenéticos e os ligados à diferente vulnerabilidade das populações e dos seus 

bens e haveres, decorrente não só das características demográficas, mas sobretudo 

do seu nível socioeconómico, do seu modo de organização politica ou do seu esta-

tuto social e cultural (Saraiva e Carvalho, 2009; Cunha e Dimuccio, 2001). Para 

haver risco, deve haver pessoas e atividade humana. Se não houver seres humanos, 

não haverá risco, mas apenas processos naturais. Na perspetiva da gestão integrada 

do risco de inundação, para que haja risco e poder avaliá-lo, devemos contar com os 

seguintes elementos (WMO, 2016; Ollero Ojeda, 2014):
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• Perigo, entendido como uma situação de desregulação do sistema que tor-

na percetível e desencadeia toda uma série de reações de defesa (Faugères, 

1990) correspondendo ao desencadear da manifestação da crise (Lourença 

e Amaro, 2018); 

• Severidade da manifestação, em que cada fenómeno ou processo é medido 

em termos de suscetibilidade e de probabilidade de ocorrência, bem como 

de intensidade, a qual, no caso da inundação, depende muito da velocidade 

da água;

• Vulnerabilidade territorial, que integra a:

• Exposição, ou seja, a provisão de um conjunto de bens (exposição 

económica) e de pessoas (exposição social) que podem ser danifica-

das. É medida pela quantificação do número de pessoas e de bens 

expostos à manifestação do risco;

• Sensibilidade ou Fragilidade, isto é, por um lado a fragilidade ou a 

resistência dos elementos físicos expostos, e por outra parte, o grau 

de preparação da sociedade para lidar com o risco;

• Capacidade, entendida como “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 objeti-

vos” (UNISDR, 2009) da redução do risco a que uma sociedade e 

os seus bens estão expostos, o que tem a ver com a capacidade de 

antecipação ou, no caso de uma eventual manifestação, diz respeito 

à redução dos danos que por ela possam ser causados e que se con-

segue através de uma capacidade de resposta eficaz. Este é um sem 

dúvida um aspeto chave e que normalmente não é tido em conta 

nas análises de risco.

Devemos também considerar aqui um terceiro fator, o tempo, ao longo do qual 

os fatores anteriores podem variar. O risco de inundação é assim estudado do ponto 

de vista das ciências cindínicas, quantificado e cartografado com base na análise dos 

seus fatores de risco: processos e vulnerabilidades.

O cálculo do risco de inundações está bastante estabilizado na literatura, con-

sistindo no produto entre a consequência da inundação e a sua probabilidade de 
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ocorrência (UNISDR, 2004, Meyer et al., 2009c, Gouldby and Samuels, 2005). 

Segundo Almeida (2007), Cunha e Dimuccio (2001) e Rebelo (1999), o risco de 

inundação pode ser definido do seguinte modo: Risco = (probabilidade da cadeia 

de acontecimentos desde a origem até ao impacto) x (consequências de impacto 

da inundação). 

A probabilidade reflete a frequência que um evento com uma determinada 

magnitude ocorre. Quando se avalia o risco de inundação este conceito é nor-

malmente traduzido pelo período de retorno, que corresponde ao valor inverso 

da probabilidade de ocorrência e equivale ao número médio de anos entre dois 

eventos de igual magnitude (Dias et al., 2014; Santos, 2015; Julião et al., 2009). 

A probabilidade terá de ser decomposta nos diferentes componentes consoante as 

características da bacia hidrográfica, as sobreposições de eventos e as caracterís-

ticas do comportamento dos diferentes sistemas naturais ou antrópicos ao longo 

do percurso. 

Os critérios de valor e exposição são parâmetros de vulnerabilidade dos elemen-

tos e a magnitude é uma característica da inundação que tem como consequência o 

dano em termos de potencial que um determinado evento pode causar (Dias et al., 

2014; Santos, 2015). A recorrência ou período de retorno define a ocorrência das 

cheias em função da sua magnitude (Miranda e Baptista, 2006; Rodrigues, 2017). 

O período de retorno consiste na probabilidade de recorrência de uma inundação 

com uma determinada magnitude, sendo geralmente definido pelo número médio 

de anos entre a ocorrência de dois eventos sucessivos com uma magnitude idêntica 

(Andrade et al., 2006). Permite encontrar a probabilidade de ocorrência de deter-

minados caudais de ponta de cheia. A relação entre o período de retorno (T) de 

determinada cheia e a sua probabilidade de ocorrência (P) é dada pela expressão 

T=1/P, onde P é a probabilidade de excedência e T o tempo, que normalmente, é 

definido em anos.

Uma inundação de elevada magnitude terá uma baixa frequência de recor-

rência e período de retorno elevado. Pelo contrário, uma inundação de baixa 

magnitude ocorrerá com maior frequência tendo um pequeno período de retor-

no. A ocorrência de inundações pode ser explicada usando a seção transversal 

do rio (fig. 2).
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As inundações são fenómenos naturais associados ao funcionamento normal 

dos sistemas fluviais e costeiros e operam numa escala de tempo geológico muito 

superior à da gestão económica, urbanística, etc. Assim, o intervalo de recorrência 

significa que:

• No momento das cheias, cada 100 ou 500 anos, o rio inundará uma deter-

minada área;

• Essas cheias produzem-se fatalmente;

• Podem ocorrer a todo o momento (Comité das Regiões, 2005).

A exposição consiste na presença de pessoas, bens ou outros elementos poten-

cialmente sujeitos a danos em áreas onde a inundação ocorre (UNISDR, 2004, 

UNISDR, 2009, SEC, 2010), podendo ser quantificada pelo número ou valor dos 

elementos que se encontram dentro dessa área (Merz et al., 2007). A exposição 

considera os fatores antropogénicos que contribui para os danos potenciais de cheia 

representada pelos aspetos que estão presentes em cada localização geográfica (Dias 

et al., 2014) e é frequentemente avaliada pela identificação da extensão em que 

vidas e ativos físicos seriam afetados por uma magnitude específica.

O termo vulnerabilidade refere-se às características que definem a maior ou menor 

capacidade de um elemento (população ou ativo) resistir quando exposto a um even-

Fig. 2 - Inundações numa seção do rio (Fonte: Adaptado de Mandych, 2010).
Fig. 2 - Floods in a river cross-section (Source: Adapted from Mandych, 2010).
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to de inundação (Schanze, 2006). A vulnerabilidade às inundações é refletida pela 

impotência ou incapacidade de uma comunidade ou grupo de antecipar, enfrentar, 

resistir ou se recuperar desses efeitos (WMO, 2016). A vulnerabilidade à inundação é 

a combinação de um conjunto complexo e interdependente de fatores dinâmicos que 

se reforçam mutuamente e podem ser classificados em três grandes grupos:

• As condições físicas ou materiais;

• As condições institucionais ou condições orgânicas;

• As condições comportamentais ou psicológicas (WMO, 2006).

A vulnerabilidade compreende vários fatores, entre os quais a exposição e o 

valor dos elementos (EXCIMAP, 2007), podendo, por isso, ser expressa nos efeitos 

tangíveis, intangíveis, diretos e indiretos causados sobre o elemento ou conjunto de 

elementos em análise (Dutta et al., 2003). 

Com maior relevância para a avaliação de risco de inundações, o conceito de 

suscetibilidade é também aplicado aos elementos afetados por uma inundação (Dias 

et al., 2014). Neste caso, o conceito refere-se ao processo de geração de dano, estan-

do dependente de uma ou mais características da inundação e da constituição dos 

elementos afetados (Schanze, 2006).

O conceito de risco de inundações encontra-se formalmente definido tanto nas 

normas europeias como nas nacionais (EXCIMAP, 2007; Portela, 2008; Julião et 

al., 2009). Os primeiros textos legais a abordar a questão do risco de inundação 

foram os diplomas relativos ao regime jurídico dos terrenos incluídos no domínio 

público hídrico. 

O Decreto-lei n.º 468/71, de 5 de novembro, é o primeiro diploma que esta-

belece, de forma expressa, os instrumentos de prevenção do risco de inundação, 

nomeadamente a criação de uma nova figura jurídica: as zonas adjacentes. Trata-se 

de zonas que, apesar de se situarem para lá das margens, devem ser consideradas 

como terrenos ameaçados pelas inundações (CEDOUA, 2007).

O Decreto-Lei n.º 89/87, de 26 de fevereiro, aborda diretamente a problemá-

tica das cheias estabelecendo medidas de proteção às zonas por elas ameaçadas. 

Tratou-se da “primeira ponte legal entre a existência e delimitação territorial do risco 

de cheia e a ocupação e uso futuro dessas áreas, quando lidas numa estratégia de plane-

amento, de ordenamento e gestão territorial” (ANPC, 2016). 
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Em 1998, o Decreto-lei n.º 364/98, de 21 de novembro, veio estabelecer expres-

samente a obrigatoriedade de elaboração de cartas de zonas inundáveis nos municípios 

com aglomerados urbanos que alguma vez tenham sido atingidos por cheias após 1967. 

A carta de zonas inundáveis demarcaria as áreas atingidas pela maior cheia conhecida.

Atualmente, o regime jurídico da REN está contido no Decreto-Lei n.º 

166/2008, de 22 de agosto, onde risco de inundação passou a figurar de forma ex-

plícita no elenco dos objetivos da REN (artigo 2.º, n.º 3e). Para além disso, foram 

criadas as áreas de prevenção de riscos naturais (artigo 4.º, n.º 4), nas quais o risco 

de inundação assume especial destaque.

Como verificamos, a teorização do risco pode ser apresentada de diferentes for-

mas, sendo exemplo também a formulação apresentada pela Comissão Europeia 

nas suas orientações sobre a avaliação e mapeamento do risco (Dias et al., 2014; 

SEC, 2010). Neste documento o risco é definido como a função do produto entre 

a probabilidade, a exposição e a vulnerabilidade.

A adoção da Diretiva europeia 2007/60/CE, de 23 de outubro, relativa à avaliação 

e gestão dos riscos de inundações (DAGRI) veio assegurar um tratamento jurídico au-

tónomo do risco de inundação (CEDOUA, 2007). A DAGRI descreve no Capitulo 

I (art. 2.º) o risco de inundação como “a combinação da probabilidade de inundações e 

das suas potenciais consequências prejudiciais para a saúde humana, o ambiente, o patri-

mónio cultural e as actividades humanas”, ou seja, é necessário analisar as inundações 

com recurso a diferentes probabilidades de ocorrência, efetuar a caracterização dos ele-

mentos expostos e, sempre que se verificar revelante, proceder à efetiva quantificação 

do risco de inundações (Santos, 2015a; EXCIMAP, 2007; Saraiva e Carvalho, 2009).

A DAGRI foi transposta para o direito interno pelo Decreto-lei n.º 115/2010, de 22 

de outubro. Este documento estabelece um quadro para a avaliação e gestão dos riscos 

de inundações, entendidos como a “combinação da probabilidade de inundações, tendo 

em conta a sua magnitude, e das suas potenciais consequências prejudiciais para a saúde 

humana, o ambiente, o património cultural, as infraestruturas e as atividades económicas, 

sendo as suas consequências prejudiciais avaliadas através da identificação do número e tipo 

de atividade afetada, podendo por vezes ser apoiada numa análise quantitativa”.

Clarificado o entendimento sobre o conceito de risco de inundação, podemos 

afirmar que, do ponto de vista conceptual, o risco de cheia corresponde ao aumento 
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brusco do caudal ou da altura de água num leito fluvial ou outro canal com capa-

cidade para transportar água, sendo importante distinguir as pequenas das grandes 

cheias fluviais, pelas diferentes consequências que acarretam (Siqueira et al., 2015).

Por sua vez, o risco de alagamento, que é pouco mencionado, não só porque produz 

efeito semelhante, mas também porque, quase sempre, coincide com o risco de inunda-

ção, leva a que habitualmente sejam confundidos. Todavia, merece ser referido porque, 

do ponto de vista hidrológico apresenta uma génese distinta daquele (ainda que, de igual 

modo, corresponda a uma acumulação de água em áreas aplanadas da superfície terres-

tre), já que resulta direta e exclusivamente da precipitação, em virtude de dificuldades de 

escoamento superficial e de infiltração, por saturação dos solos e das rochas. Sendo as-

sim, não se deve a nenhum transbordo, ao contrário do que sucede com as inundações, 

pelo que não deverá ser confundido com estas (Siqueira et al., 2015).

As inundações: regime e descrição do ponto de vista da hidrologia fluvial

A maioria das inundações são eventos naturais vitais para os processos geomor-

fológicos dos rios e planícies de inundação (Leopold et al., 1964) e ecossistémicos 

(Hupp 1988; Junk et al., 1989; Thomas, 2003). Seja qual for a sua origem, uma 

inundação pode ser caracterizada por vários fatores (DGSCGC, 2016): a extensão 

geográfica, a velocidade da corrente, a velocidade da subida da água, as alturas da 

água, a duração da submersão. Nied et al. (2014) identificam três abordagens di-

ferentes para descrever eventos de inundação: (1) com base na descrição do evento 

de inundação, (2) ligando a inundação a padrões de circulação atmosférica e (3) 

classificação e tipos de inundação. A primeira categoria que descreve os eventos de 

inundação específicos e abrange estudos com um exame detalhado de um evento 

particular. A segunda abordagem usa padrões de circulação atmosférica em larga 

escala para identificar condições similares de disparo atmosférico que estão ligadas 

à probabilidade de ocorrência de cheias. 

A terceira classifica os tipos de inundação em função das respetivas caracterís-

ticas físicas: intensidade ou magnitude (caudal de ponta, volume, duração, entre 
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outras), pela sua localização (suscetibilidade) e pela probabilidade de ocorrência. As 

inundações são geralmente descritas em termos da sua frequência estatística. Uma 

”inundação de 100 anos” ou ”planície de inundação de 100 anos” descreve um evento 

ou uma área sujeita a uma probabilidade de 1% de uma certa inundação ocorrer 

em determinado ano. Como as planícies de inundação podem ser cartografadas, o 

limite da inundação de 100 anos é comumente usado em programas de mitigação 

de várzea para identificar áreas onde o risco de inundação é significativo. Qualquer 

outra frequência estatística de um evento de inundação pode ser escolhida depen-

dendo do grau de risco que é selecionado para avaliação, por exemplo, 5 anos, 20 

anos, 50 anos, planície de inundação de 500 anos (OAS, 1991).

Cada inundação tem uma progressão ou evolução diferente no espaço e no 

tempo (fig. 3) e um desenvolvimento complexo desde o seu início até ao final do 

processo, refletido no respetivo hidrograma (Ollero Ojeda, 2014). Isto reflete a mu-

dança no tempo da vazão e a magnitude do escoamento, para uma dada seção do 

rio. As características das inundações expressas por um hidrograma são a descarga 

máxima, a duração das fases de subida e recessão, o volume total e a assimetria, en-

tendida como a relação entre a subida e o enfraquecimento da curva de escoamento. 

A inundação natural, a sua escala e as consequências, para a natureza e para os seres 

humanos, dependem apenas da taxa de subida, da descarga máxima e da duração 

(fig.s 3 e 4) (Mandych, 2010).

À medida que uma onda de inundação se desloca para jusante da sua área de 

origem, as caraterísticas do canal modificam a forma do hidrograma, aumentando o 

tempo de subida e a duração total e diminuindo a assimetria. A velocidade de uma 

onda de inundação é retardada por obstáculos, constrições e barragens no canal do 

rio. A inundação propaga-se ao longo de um rio como uma onda cuja velocidade e 

profundidade variam continuamente no tempo (Below e Guha-Sapir, 2009; Miran-

da e Baptista, 2006) levando a que os fluxos de pico e os transbordamentos variem 

nas suas diferentes seções (Ollero Ojeda, 2014). 

Se bem que o modelo de ocorrência descrito não permita prever, num intervalo 

determinado, a ocorrência de uma inundação, uma vez que ela acontece a montan-

te, é possível prever com bastante rigor o seu efeito a jusante. Este tipo de cálculo é 

importante na análise de risco e no desenho dos sistemas de alerta (Mandych, 2010).
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Fig. 4 - Fases de um hidrograma de cheia (Fonte: Adaptado de Paço, 2008 e Mandych, 2010).
Fig. 4 - Stages of a flood hydrograph (Source: Adapted from Paço, 2008 and Mandych, 2010).

Fig. 3 - Tipologia das inundações tendo em conta a cinética e o processo erosivo 
(Fonte: Adaptado de Magilligan, Buraas e Rensahw, 2015 e Ollero Ojeda, 2014).

Fig. 3 - Classification of floods taking kinetic and erosive processes into account 
(Source: Adapted from Magilligan, Buraas and Rensahw, 2015 and Ollero Ojeda, 2014).
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Critérios de classificação e tipologia de inundações

A classificação e tipologia das inundações tem em conta as suas especificidades 

e a estruturação do risco que lhe está associada (Saraiva e Carvalho, 2009; Santos, 

2015), nomeadamente:

• O processo de formação, envolvendo a caracterização das causas e das respe-

tivas ocorrências e a frequência (probabilidade);

• O percurso e as alterações, ou seja, o processo de propagação da inundação, 

como vector perigoso, através de linhas de água (suscetibilidade);

• A ocupação das áreas sujeitas (suscetibilidade) e expostas ao respeti-

vo impacto, incluindo pessoas, bens materiais e económicos, ambien- 

tais (vulnerabilidade); 

• As consequências, o resultado do impacto;

• A perceção social, ou seja, a forma como as populações estão integradas na 

estratégia de prevenção do risco e na gestão da crise.

As inundações podem ser classificadas pelos fatores e condições que estão na 

sua origem. A caracterização e classificação das cheias, tal como definidos por V.T. 

Chow (1956) e Ramos (2005), podem ser efetuadas segundo alguns atributos: 

a) Número de pontas de cheia, 

b) Periocidade ou frequência de ocorrência, 

c) Velocidade de progressão, 

d) Tempo de duração, 

e) Potência ou magnitude, 

f ) Recorrência ou período de retorno e probabilidade de ocorrência, 

g) Caudal, 

h) Tempo de concentração. 

Geralmente, para gerar inundações e determinar as suas características específi-

cas combinam-se dois fatores principais. O primeiro é o processo físico que gera a 

mudança na interação da litosfera, atmosfera e massas de água. O segundo depende 

da situação geográfica da área onde ocorre a inundação, já que isso determina a 

escala, a área e a profundidade da inundação, bem como a sua duração.
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Outra característica utilizada na categorização das inundações é a origem das 

águas de formação de inundação (Barreiros, Costa e Pires, 2009; Mandych, 2010), 

já que tanto a água subterrânea como a proveniente da precipitação podem contri-

buir para inundações. Muitas vezes, em áreas urbanizadas, a precipitação de chuvas 

gera inundações rápidas e poderosas que alagam ruas e áreas habitadas. As origens 

da inundação estão, em última instância, nos processos atmosféricos que criam a 

precipitação, independentemente do evento específico que a causa (Doswel, 2003).

Com feito, diferentes fenómenos podem levar à existência de inundações (DGS-

CGC, 2016; Ollero Ojeda, 2014), designadamente os seguintes:

• Transbordamentos de fluxo lento (normal) ou rápidos (para as situações 

mais penalizantes, falamos de inundações torrenciais);

• A elevação de águas subterrâneas;

• Escoamento causado por eventos de precipitação de alta intensidade (em 

áreas urbanas é frequentemente combinado com o refluxo de sistemas 

de esgoto);

• Submersões marinhas agitando o mar pelo interior durante tempestades ou 

ondas intensas;

• Rutura de estruturas (diques ou barragens de proteção);

• Maremotos ou tsunamis.

A classificação do tipo de inundação é uma ferramenta ideal para agrupar inun-

dações com condições meteorológicas semelhantes. Esses tipos de inundação po-

dem mudar de forma diferente, sob determinadas alterações, assim como se podem 

desenvolver novos tipos.

As inundações progressivas ou crescentes (rios, lagos, lençóis freáticos), formam-

-se devido ao elevado quantitativo de precipitação e/ou ao derretimento de neve. 

As inundações causadas por cheias podem ter várias origens (DEFRA, 2005; Below 

e GuhaSapir 2009). É, assim, possível diferenciar vários tipos de inundação, de-

pendendo da origem da água responsável pelos danos causados à propriedade, às 

pessoas ou ao ambiente (Bard et al.,2010):

• Inundação fluvial - Quando a precipitação se concentra rapidamente no curso de 

água e resulta na transposição das águas do leito menor do rio para o leito maior, 

no qual podem ser localizadas várias atividades e infraestruturas humanas.
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• Inundação pluvial - Concentrando-se na topografia, o escoamento que flui 

rapidamente, pode causar grandes danos quer aos solos agrícolas, pela perda 

de terra, quer às infraestruturas humanas que encontra no seu trajeto. O 

dano é tanto mais importante quanto mais carregadas de sedimentos estive-

rem as águas de escoamento. A artificialização de solos (edifícios, estradas, 

parques de estacionamento, etc.) ou as práticas agrícolas inadequadas po-

dem limitar a infiltração e aumentar a carga sólida dás águas pluviais. 

As inundações na maioria das bacias hidrográficas são causadas pela chuva exces-

siva gerada por uma variedade de mecanismos atmosféricos (Smith e Ward, 1988; 

Slade e Patton, 2002). Em algumas regiões, podem ser geradas grandes inundações 

pela fusão da neve/derretimento do gelo, particularmente em combinação com a 

chuva. Nas regiões litorais, ao longo dos rios que drenam a costa, podem ocorrer 

inundações extensas, associadas a eventos de tempestades (Benito e Hudson, 2010; 

ANPC, 2016). A humidade do solo e os padrões de circulação atmosférica, com 

destaque para a importância das condições antecedentes, são dois fatores funda-

mentais para a definição de tipos de inundação.

Ramos (2005, 2013), apresenta seis critérios de classificação das cheias que se-

gundo a mesma autora, permitem efetuar uma tipologia das cheias: o número de 

pontas de cheia, a periodicidade ou frequência de ocorrência, a velocidade de pro-

gressão das cheias, o tempo de duração, a magnitude, a recorrência das cheias ou 

período de retorno. 

Na escala da bacia hidrográfica, são vários os tipos de inundação que podem 

então ocorrer, sendo fundamental o fator tempo. Podemos, assim, falar da tipo-

logia das inundações em função da cinética, rápida a montante e lenta a jusante 

no mesmo rio, ou mesmo combinando no mesmo território, transbordamento e 

escoamento (DGSCGC, 2016; Barreiros, Costa e Pires, 2009):

• Inundação de cinética rápida.

• Caraterísticas: subida e descida das águas, de alguns minutos a horas; 

bacia-vertente de pequena a média dimensão e com relevo acentua-

do; precipitação intensa com várias dezenas de mm/h.

• Tipo de fenómenos: inundação rápida, torrencial, trovoada, escoa-

mento; submersão marinha; rotura de obra hidráulica; degelo.
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• Inundação de cinética lenta. 

• Caraterísticas: subida e descida das águas, de várias horas a dias; du-

ração da submersão, de alguns dias a semanas; bacia-vertente com 

dimensão significativa; 

• Tipo de fenómenos: planície (ou fluvial); subida da toalha freática.

Tendo em conta a cinética, podemos ter processos de formação de inundação 

que podem ser lentos (inundação progressiva), bruscas (inundação repentina), sa-

zonais (tipo monção) ou excecionais (risco climático). Na realidade, num dado ter-

ritório, a distinção entre inundações lentas e bruscas não é assim tão básica. Na 

verdade, no caso de um rio cujas inundações são de cinética lenta, as áreas podem 

ser protegidas por diques. A rutura de um dique pode causar, na proximidade deste 

tipo de obra, uma rápida e brutal subida das águas e por isso uma inundação de 

cinética rápida. No estuário, a profundidade da água é influenciada pela maré o que 

pode alterar as condições de propagação da inundação no rio.

Outros tipos de inundação ocorrem por (Montoroi, 2013):

• Submersão diária (marés), acidental (quebra-mar ou eclusa, tempestades, 

tsunamis) ou inundação progressiva (derretimento de glaciares, águas mari-

nhas ao longo das costas e estuários);

• Transbordamento indireto por subida das águas subterrâneas pelas toalhas 

freáticas ou redes de saneamento (efeito sifão);

• Estagnação ou escoamento da água pluviais a montante dos cursos de água, 

particularmente em bacias hidrográficas cultivadas.

Como observámos, as origens que estão na base do risco de inundação são 

diferentes e, por isso, na sua avaliação devem ser considerados vários modos de 

exposição. Com efeito, podem ser associados às inundações diferentes fenómenos 

específicos, incluindo a altura da água, a velocidade do escoamento, os objetos 

transportados e a presença de organismos patogénicos em concentrações significa-

tivas (Almeida et al., 2013). 

Segundo Saraiva e Carvalho (2009) existem cinco grupos de fatores que podem 

desencadear inundações: os climáticos (chuvas intensas, que afetam áreas restritas e 

que duram alguns minutos ou horas, e chuvas prolongadas, que afetam, por vezes 

todo o território e que duram vários dias ou semanas); os marinhos (fenómenos de 
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storm surge, que provocam galgamentos oceânicos da linha de costa, e maremotos); 

os geomorfológicos (movimentos de vertente, como os desabamentos e deslizamen-

tos, que podem atingir os fundos de vale bloqueando o canal fluvial e originando 

uma inundação a montante); os hidrogeológicos (devidos à subida da toalha freática 

no fundo de vales ou depressões topográficas); e os antrópicos (devido à construção 

de barragens, originando a inundação a montante, ou ao rebentamento das mes-

mas, originando uma cheia de derrocada).

As inundações são provocadas por fenómenos naturais e essencialmente in-

controláveis (nível do mar e precipitações). No entanto, o facto de determinadas 

chuvas, tempestades ou marés cheias provocarem inundações prejudiciais é for-

temente influenciado por atividades humanas, tais como: o abate de florestas na 

parte superior das bacias de receção, o desvio do curso dos rios e a supressão de 

planícies de inundação naturais, o recurso a práticas de drenagem inadequadas 

e, sobretudo, a construção em grande escala em áreas de alto risco de inundação 

(CE, 2004).

As classificações de riscos associados ao incremento da precipitação são várias, 

tendo em conta os respetivos fenómenos hidrometeorológicos que o podem gerar. 

na região afetada, bem como dos dados disponíveis. 

Destacamos os termos utlizados por vários autores na classificação de inundações 

graduais e bruscas (Tabela I) que, como podemos observar, os termos utlizados 

para os riscos associados ao incremento da precipitação, quer na literatura portu-

guesa, quer anglo-saxónica, são vários.

As inundações progressivas/graduais

As inundações progressivas estão tipicamente associadas a eventos hidrológicos 

da rede de drenagem natural que transbordam lentamente para o leito de inun-

dação, de acordo com a terminologia constante da fig. 1. Trata-se de um processo 

natural, com períodos de retorno mais elevados do que as inundações rápidas, e que 

resulta na ocupação dos leitos de inundação. 
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As inundações progressivas podem ocorrer quando a capacidade dos sistemas de 

drenagem naturais ou construídos pelo homem não conseguem escoar o volume de 

água proveniente das precipitações ou, então, quando falham as proteções contra as 

inundações (CE, 2004).

A inundação excessiva de rios e ribeiros corresponde ao aumento do volume 

de água dentro de um canal fluvial e ao transbordamento de água do canal para a 

planície de inundação adjacente e representa o evento clássico de inundação que a 

Tabela I - Termos associados ao conceito de inundações graduais e bruscas, utilizada por 
autores anglo-saxónicos e portugueses.

Table I - Terms associated with the concept of gradual and flash floods used by English and 
Portuguese authors.

AUTORES
INUNDAÇÕES 

GRADUAIS
INUNDAÇÕES BRUSCAS

ANPC (2017) Inundações fluviais

APA (2018) Inundações de origem fluvial Cheias repentinas

Barreiros, Costa e Pires (2009) Cheias e inundações progressivas 

Below e Guha-Sapir (2009) General (river) flood Flash flood

Costa (1986) Cheias progressivas Cheias Rápidas

CRESTA (1999) River Flood Flash Flood

EXCIMAP (2007) River flooding in floods plain flash floods in mediterranean 
ephemeral water courses

FEMA (1998) Overbank flooding Flash flooding

Hundecha, Parajka e Viglione 
(2017) Long-rain floods Short-rain floods

Mandych (2010) River Floods

Merz e Bloschl (2003) Long rain Flash floods; short rain

Miranda e Baptista (2006). Cheias fluviais progressivas Inundações rápidas (Flash Floods), 
incluindo torrentes de lama 

Ramos (2013) Inundações fluviais ou cheias

Siqueira et al. (2015) Inundação fluvial

WHO (2013) Slow-onset riverine flood (fluvial) Flash flood (rapid onset)

WMO (2017) Riverine floods Flash floods

Wright (2008) Riverine flooding
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maioria das pessoas associa ao termo “inundação”. É também o tipo mais comum 

de evento de inundação (Wright, 2008). 

As inundações progressivas, “podem ser consideradas como um processo natural dos 

rios, lagos, estuários e mar” (Bruijn et al., 2009), encontrando-se associadas a longos 

períodos de chuva, que podem atingir várias semanas ou em alguns casos até meses 

(Oliveira, 2015), fruto do “atravessamento sucessivo de sistemas frontais associados a 

núcleos de baixa pressão” (Sá e Vicêncio, 2011). 

A inundação progressiva é, normalmente, o resultado de uma combinação de 

fatores meteorológicos e hidrológicos, podendo, também, ser gerada pela rápida 

fusão de massas de gelo, resultando no alagamento das áreas circundantes (Santos, 

2015; WHO, 2013; Mandych, 2010; WMO, 2017; APA, 2018). A inundação 

fluvial pode ainda resultar da falha de uma estrutura de defesa, tal como um dique 

ou uma barragem. 

A inundação fluvial ocorre quando o volume de água de um rio excede o ní-

vel do seu leito menor/ordinário. O aumento do nível da água pode ser causado 

por chuvas sazonais prolongadas, fusão sazonal da neve e derretimento glacial 

(WMO, 2012). A escala, a frequência, a intensidade e a duração das inundações 

está, geralmente, dependente dos eventos hidrometeorológicos, ou seja, do tempo 

e das condições que as geram, bem como da capacidade de circulação da drena-

gem natural.

A dinâmica da inundação progressiva varia igualmente com o terreno. Em 

áreas relativamente planas, a terra pode ficar coberta por águas rasas e lentas du-

rante dias ou mesmo semanas. Ao longo de rios com extensas bacias de drenagem, 

o tempo de ocorrência e a elevação das pontas de cheia podem ser previstos com 

muita antecedência e com considerável precisão (Wright, 2008; CRESTA, 99; 

Doswell, 2003). 

Em termos de perigosidade, as cheias progressivas revelam-se de baixa intensi-

dade, uma vez que, o caudal sobe de forma progressiva (Castro, 2003), o que leva 

a que se tomem medidas de forma a mitigar os danos causados, essencialmente a 

nível de perdas humanas (Kobiyama, 2006). Aparentemente, este tipo de inunda-

ção não é tão violento, mas sua área de impacto é extensa e sua ação duradoura, o 

que leva à saturação dos solos, à reposição das reservas subterrâneas e, finalmente, 
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a fenómenos de transbordo que resultam, geralmente, em inundações de áre-

as maiores (Ramos, 2013; Hundecha, Parajka e Viglione, 2017; Oliveira, 2015; 

WHO, 2013). 

Este tipo de inundações ocorre, principalmente, por processos naturais, em 

que o rio ocupa o seu leito maior, de acordo com eventos chuvosos excecionais, 

em média com tempo de retorno superior a dois anos. As inundações progressivas 

desenvolvem-se em bacias hidrográficas superiores a 500 km2, sendo decorrentes de 

processos naturais resultantes do ciclo hidrológico (Tucci e Marques, 2001). O seu 

maior impacto ocorre quando a população ocupa o leito maior do rio, ficando neste 

caso sujeita aos efeitos da inundação.

Em zonas urbanas, em que a drenagem natural foi artificializada, muitas vezes 

com canalizações de cursos de água importantes, pode não ser possível distinguir os 

diferentes tipos de inundação. Com efeito, para além dos fatores de risco associados 

aos processos naturais, importa considerar também as intervenções humanas no 

território (ANPC, 2016). 

O risco de inundação fluvial resulta normalmente de cheias, razão pela qual 

muitas vezes é confundido com o risco de cheia. As inundações progressivas resul-

tam de precipitações prolongadas levando a um transbordo mais lento, que, por não 

serem tão concentradas no tempo, fazem subir a altura da água no leito de forma 

gradual (Siqueira et al., 2015).

As inundações repentinas (flash floods)

As inundações derivadas da ocorrência de precipitações intensas, também por 

vezes designadas por inundações pluviais, são provocadas diretamente pelo escoa-

mento superficial ou resultam da excedência nas redes de drenagem locais naturais 

ou construídas. Quando as águas de uma inundação surgem diretamente da preci-

pitação, os processos atmosféricos podem ser identificados como diretamente res-

ponsáveis pelo evento, ou seja, ocorrem chuvas que estão acima dos valores médios 

para a área afetada. 
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O escoamento superficial da água que resulta de eventos de precipitação intensa 
satura o sistema de drenagem, levando a que o excesso de água passe a fluir para as 
ruas e estruturas próximas, levando à inundação pluvial. Geralmente, os problemas 
de inundação resultantes do escoamento de águas superficiais aumentam à medida 
que as áreas se tornam mais urbanizadas e, por conseguinte, mais impermeabiliza-
das. Estas crises são manifestações do risco climático de chuvas intensas, mas em 
que o risco climático se interpenetra com o risco hidrológico, neste caso, muito 
complexo, na medida em que se verifica uma grande intervenção humana (Rebelo, 
2003). Face à área onde se desenvolvem, as inundações derivadas da ocorrência de 
precipitações intensas assumem, frequentemente, outras designações: inundações 
bruscas (rápidas ou repentinas e enxurradas, flash floods na literatura anglo-sáxoni-
ca), inundações urbanas e alagamentos.

As inundações repentinas ou Flash Floods na literatura inglesa, “são motivadas 

por episódios de precipitação muito intensa e concentrada, em algumas horas, e ocorrem 

mais frequentemente nas estações de transição, particularmente no Outono” (Zêzere et 
al., 2005). Podem classificar-se em três categorias (Santos, 1983):

• As que resultam de precipitação intensa numa bacia hidrográfica que não foi 
substancialmente modificada pelo homem;

• As que resultam de precipitação intensa numa bacia hidrográfica alterada pelo 
homem, reduzindo-lhe a sua estabilidade e modificando-lhe as caraterísticas:

• As que resultam da libertação súbita de água armazenada pela rotura duma 
barragem ou de outro obstáculo natural ou feito pelo homem. 

As inundações repentinas são causadas pelo aumento do nível da água em ria-
chos, rios ou outros cursos de água ou em áreas urbanas, geralmente como resul-
tado de depressões convectivas estacionárias numa área relativamente pequena e 
do desencadeamento de chuvas moderadas a intensas sobre superfícies terrestres 
impermeáveis, ocorrendo geralmente dentro de minutos a várias horas do evento de 
precipitação (APA, 2018).

As inundações repentinas são definidas como eventos de inundação onde o au-
mento da água se desenvolve durante algumas horas de precipitação, em pequenas 
bacias, sendo o tempo de resposta da bacia de drenagem curto (Miranda e Bap-
tista, 2006; WHO, 2013; Doswell, 2003). A inundação repentina é claramente o 

resultado da concatenação entre as circunstâncias meteorológicas e hidrológicas. 
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As inundações repentinas estão associadas a tempestades intensas que libertam 

grandes quantitativos de chuva em períodos de tempo curto e por isso com capa-

cidade para transportar alguns materiais que encontra no seu trajeto. Definida à 

escala local (Wirasinghe et al., 2103), este tipo de inundação é caraterizado pela sua 

curta duração e pico de ponta elevado (WMO – Unesco, 1974).  

Nos Estados Unidos da América, o National Weather Service (2017) adotou 

a definição de inundação repentina com base no tempo decorrido entre o evento 

meteorológico e o episódio de inundação, isto é, o tempo de concentração na seção 

do curso de água que define a bacia hidrográfica (Hundecha, Parajka e Viglione, 

2017; Santos, 1983). Hall (1981) propôs o tempo de concentração de 6 horas como 

limite para que uma inundação seja considerada repentinas. Sene (2013) apresen-

tou também como motivos para considerar as inundações repentinas as anomalias 

nas infraestruturas, como, por exemplo, as falhas no escoamento das águas numa 

barragem ou até mesmo a sua destruição. 

Os danos causados por inundações repentinas podem ser mais severos do que 

as inundações progressivas, devido à velocidade, à energia cinética e à alta carga 

de carga sólida e outros detritos transportados. É a rapidez do evento que faz com 

que este tipo de inundações seja tão prejudicial e perigoso (WMO, 2013; Wright, 

2008; CE, 2004; Ollero Ojeda, 2014). Como as áreas urbanizadas promovem o es-

coamento das chuvas, em vez de permitir que a maior parte da chuva seja absorvida 

no solo, as inundações repentinas são mais prováveis nas cidades do que nas áreas 

rurais. De facto, para criar uma situação de inundação repentina é preciso muito 

menos chuvas numa área urbana do que numa área rural de tamanho comparável 

(Doswell, 2003). 

Estas inundações são bastante comuns na zona mediterrânea e em áreas 

de montanha, sendo especialmente perigosas para a população por ocorrerem 

subitamente e sem aviso prévio (CE, 2004; Kobiyama, 2006). O potencial de 

perda de vidas humanas com inundações repentinas é alto. Uma velocidade da 

corrente de 2,8 m/s, normalmente realizada em inundações repentinas, pode 

mover um bloco rochoso de 41 kg e, em inundações onde a velocidade exceder 

9,2m/s, podem ser movidos pedregulhos com 250 toneladas de peso. Por sua 

vez, o aumento da densidade da água permite que ela tenha um impacto mais 
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destrutivo (Doswell, 2003; Wright, 2008). Estes eventos excepcionais apare-

cem como primeira causa das mortes relacionadas com inundações nos Estados 

Unidos (Santos, 2015). 

Em termos de linguagem de risco, fica claro que as inundações repentinas, en-

quanto processos potencialmente perigosos, têm uma origem natural, mas que está 

associada a uma componente de origem humana. As consequências da manifestação 

de um risco qualquer têm, igualmente, a ver com o modo como o Homem se expõe 

aos processos em causa – a vulnerabilidade (Rebelo, 1999). As cheias repentinas 

tendem a ser fenómenos de escala local, que são difíceis de prever, tanto em termos 

de localização como na magnitude dos efeitos.

Doswell et al. (1996), afirmaram que um dos principais desafios relacionados 

com as inundações repentinas se deve ao caracter quantitativo da previsão das mes-

mas, uma vez que não se trata apenas de prever a ocorrência de um evento, que por 

si só já é complicada, mas também de antecipar a magnitude da mesma, de forma 

a ser possível intervir para minimizar os riscos. Podemos assim afirmar que as áreas 

urbanas são as mais suscetíveis a este tipo de evento, porque existe uma percentagem 

alta de superfícies impermeáveis onde o escoamento superficial circula com rapidez 

(Jha et al., 2012).

Frequentemente, as inundações repentinas são denominadas de enxurradas, 

principalmente em regiões mediterrâneas, de relevo acidentado, onde, normalmen-

te, o escoamento local é violento (Castro, 2003). Por vezes, formam-se torrentes 

de lama, devido aos solos pouco consolidados, que podem deslizar facilmente sob 

a ação de precipitação intensa. Se a saturação for muito elevada a mistura de água 

e lama pode deslocar-se a uma velocidade elevada com um potencial destrutivo 

muito grande.

Com base nas diferentes perceções e terminologias utilizadas para as inun-

dações, Few et al. (2004) revela a dificuldade em padronizar as categorias das 

mesmas. O grande número de definições sobre inundações graduais e bruscas 

mostra a complexidade do fenómeno. Pois, além dos problemas tipicamente 

conceituais e etimológicos, algumas características comportamentais são simila-

res para ambas às inundações, ou seja, ocorrem tanto nas inundações graduais 

como nas bruscas.
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As inundações urbanas

As inundações urbanas são tão antigas quanto a existência de cidades ou aglomera-
ções urbanas (Ahmad e Simonovic (2013), logo, sempre, provocaram um forte impacte 
nas atividades aí desenvolvidas. A construção dos sistemas de drenagem de águas plu-
viais regeu-se, ao longo de décadas, pelo principio de que era necessário fazer desaparecer 
estes efluentes o mais rapidamente possível, de modo a reduzir o risco de inundações, 
bem como controlar a proliferação de doenças, relacionada com o extravasamento de 
águas residuais transportadas em coletores unitários (Carmo et al., 2011). 

As inundações urbanas resultam da concentração de águas em áreas topogra-
ficamente deprimidas, quando de períodos pluviosos intensos e de curta duração, 
agravadas pela impermeabilização do solo e pelo mau funcionamento ou subdimen-
sionamento dos sistemas de drenagem das águas pluviais (Oliveira, 2015). 

Este fenómeno natural é causado, normalmente, pela dinâmica da natureza, sen-
do intensificados pela intervenção antrópica no ambiente (Souza e Romualdo, 2009), 
ocorre durante períodos chuvosos intensos e concentrados num curto espaço de tempo 
(Gomes e Marafuz, 2013) e deve-se, essencialmente, à impermeabilização das superfí-
cies construídas e a sistemas de águas residuais e pluviais inadequados (Ramos, 2005). 

Assim, à medida que a cidade se urbaniza, em geral, ocorrem os seguintes im-
pactos (Tucci e Marques, 2001):

• Aumento das vazões máximas, até 7 vezes segundo Leopold (1968), 
devido à maior capacidade de escoamento através das condutas e canais 
e à impermeabilização das superfícies;

• Aumento da produção de sedimentos, devido a desproteção das super-
fícies, e de resíduos sólidos;

• A deterioração da qualidade da água superficial e subterrânea.
As inundações urbanas devem ser entendidas como uma combinação comple-

xa de importantes eventos meteorológicos e hidrológicos e à sua combinação com 
fatores que acompanham a urbanização: o aumento de superfícies impermeáveis e 
de infraestruturas mal planeadas como telhados, estradas e estacionamentos, que 
impedem a absorção de água e o adequado armazenamento de águas pluviais, dimi-

nuindo a capacidade de drenagem.
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Sá e Vicêncio (2011) afirmaram que “as alterações hidrológicas provocadas pelo 

tecido urbanizado apresentam relações de 90 a 100% de escoamento superficial para os 

0 a 10% de infiltração”. Os impactos das inundações urbanas são assim, frequen-

temente, exacerbados pela capacidade limitada do sistema de drenagem. Como as 

áreas urbanas concentram ativos económicos e políticos, juntamente com altas den-

sidades populacionais, as consequências das inundações urbanas podem ser muito 

maiores do que as das inundações em áreas rurais com a mesma duração e intensi-

dade (Benito e Hudson, 2010).

Com base nas diferentes perceções e terminologias utilizadas para as inunda-

ções, Few et al. (2004) revela a dificuldade em padronizar as categorias das mes-

mas. O grande número de definições sobre inundações graduais e bruscas mostra 

a complexidade do fenómeno. Pois, além dos problemas tipicamente conceituais 

e etimológicos, algumas características comportamentais são similares para ambas 

às inundações, ou seja, ocorrem tanto nas inundações graduais como nas bruscas.

As inundações costeiras

As inundações costeiras desenvolvem-se na faixa terrestre adjacente à linha de 

costa e decorrem de tempestades marinhas. Correspondem às áreas de: a) inundação 

pelas águas do mar durante temporais; b) atingidas pelo espraiamento das ondas de 

tempestade; c) galgamento de elementos morfológicos naturais e estruturas existen-

tes na orla costeira (Barreiros, Costa e Pires, 2009).

As inundações costeiras resultam da subida temporária do nível do mar acima da 

amplitude normal da maré devido à ocorrência em simultâneo ou, pontualmente, de 

sobre elevação marítima, devida a ondas, ventos ou maremotos (tsunamis), levando ao 

galgamento da linha de costa e à inundação de zonas geralmente secas (CRESTA, 1999; 

WMO, 2012, 2017; APA, 2018; Ollero Ojeda, 2014; CE, 2004; WHO, 2013).

As inundações costeiras podem ter génese no aumento do nível das águas de-

vido à conjugação de forçamentos oceanográficos e atmosféricos, que em zonas de 

transição como os estuários pode potenciar a magnitude das inundações de origem 

fluvial. As inundações costeiras são influenciadas por três fatores principais, que 
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podem ocorrem associados: o nível de preia-mar, a sobrelevação de origem meteo-

rológica e a ação das ondas (ANPC, 2016).

Os furacões e tempestades severas causam a maioria das inundações costeiras 

(FEMA, 1998). Os mecanismos causais de inundação costeira significam que a 

extensão e os efeitos destas excedem os das inundações progressivas fluviais. As 

inundações e galgamentos costeiros afetam praias, dunas costeiras, arribas, barreiras 

detríticas (restingas, barreiras soldadas e ilhas-barreira), tômbolos, sapais, faixa ter-

restre de proteção costeira, águas de transição e respetivos leitos e faixas de proteção, 

bem assim como estruturas e infraestruturas existentes na orla costeira (Barreiros, 

Costa e Pires, 2009).

As principais tempestades costeiras podem alterar significativamente a forma 

das formas de relevo da linha costeira, tornando as várzeas costeiras particularmente 

instáveis. Em muitas zonas, a suscetibilidade às inundações aumentou devido à 

erosão costeira. Se as tempestades no mar coincidirem com uma subida das águas 

nos estuários dos rios, os prejuízos poderão ser vastos (CE, 2004). Devido à grande 

profundidade, altura e velocidades de correntes e ondas poderosas, as inundações 

costeiras podem causar muitas perdas humanas e danos materiais, sendo o maremo-

to (tsunami), o fenómeno mais destrutivo e conhecido que Barreiros, Costa e Pires 

(2009) consideram como “a invasão pelas águas do mar ou estuarinas das margens 

terrestres, causada por ondas de período longo resultantes de sismos acompanhados de 

rotura superficial no fundo do mar, erupções vulcânicas submarinas, instabilidades em 

vertentes submarinas ou ocorrência de movimentos de massa com velocidade de desloca-

mento elevada em vertentes e escarpas adjacentes às margens do mar”. 

Inundações em Portugal Continental

Costa (1986) classifica as inundações em Portugal continental essencialmente 

em 3 tipos: a) inundações urbanas, como consequência de fortes chuvadas (em 

algumas dezenas de minutos) e da impermeabilização dos terrenos; b) inundações 

progressivas, resultantes dos grandes rios e c) inundações repentinas, associadas aos 
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pequenos cursos de água (que se formam ao fim de algumas horas de precipitação 

intensa). Por sua vez, a Agência Portuguesa do Ambiente (2018) identificou 4 tipos 

de inundações: inundações de origem fluvial, inundações repentinas, inundações 

pluviais e inundações marítimas em zonas costeiras. 

Em Portugal, segundo Ramos (2013), as inundações são quase todas devidas 

a: cheias lentas dos grandes rios; cheias rápidas dos rios e ribeiras de pequenas e 

médias bacias hidrográficas; subida das águas subterrâneas em locais topografi-

camente deprimidos; inundações devidas à sobrecarga dos sistemas de drenagem 

artificiais nos meios urbanos; inundações costeiras devidas a galgamentos oceâni-

cos (storm surge). 

A origem da maioria das inundações em Portugal é fluvial ou de origem múlti-

pla como fluvial e pluvial (APA, 2018). Embora nem todas as inundações em Por-

tugal, sejam devidas a causas meteorológicas, essa é a causa mais importante como 

fator desencadeante deste fenómeno. 

Avaliação e gestão do risco de inundação

Se a génese e o desenvolvimento de uma inundação são matérias cientifi-

camente bem conhecidas e modeladas, como justificar a contínua sequência de 

eventos desastrosos, de maior ou menor gravidade, ano após ano (Santos, 2015)? 

Com efeito, a ocorrência de inundações, à semelhança do que ocorre com outros 

processos naturais, converte-se com frequência em catástrofe quando o processo 

potencialmente perigoso se depara com um dado contexto geográfico e social 

(Alexander, 1993). 

Para além das dinâmicas geográficas e sociais causadoras de maior vulnera-

bilidade, o próprio processo físico de inundação é marcado pela difícil previ-

sibilidade de vários dos fatores causadores de inundação (OAS, 1991; Santos, 

2015). Além disso, a problemática das inundações é fortemente marcada pela 

intervenção humana e requer respostas a diversos níveis e escalas espaciais e 

temporais (Merz et al., 2010) 
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A avaliação do risco de inundação é crítica para a gestão apropriada dos períodos 

de eventos prévios, bem como durante e após a crise, no que respeita ao entendi-

mento, prevenção e mitigação dos potenciais impactes humanos, nos ecossistemas 

e nos recursos naturais (Benito e Hudson, 2010).  

A gestão do risco de inundação inclui todas as medidas de planeamento e mi-

tigação implementadas desde a bacia superior até à planície de inundação e inclui, 

na maior parte das situações, a modificação física do canal do rio (Goddard, 1976). 

A avaliação e gestão do risco de inundação foram dominados por um legado de 

abordagens estruturais de engenharia, que em muitos casos tiveram efeitos contrá-

rios (White, 1945; Pinter, 2005; Pinter et al., 2008). A maioria dessas abordagens 

procura minimizar a dissipação de energia e aumentar o escoamento pelos canais, 

mas a gestão eficaz das inundações também se deve esforçar para manter o funcio-

namento geomorfológico “natural” dos canais dos rios e planícies de inundação, 

por forma a reter a conetividade lateral e longitudinal da corrente, a carga sólida e 

os nutrientes (Junk et al., 1989; NRC, 2005).  

O risco de inundação deve ser analisado tendo em consideração as possibilida-

des de atuação, tanto na redução da probabilidade de ocorrência de eventos como 

das consequências destes nas suas diferentes dimensões. A minimização dos impac-

tes e a manutenção da continuidade das funções societais constitui um princípio-

-chave destas orientações (ANPC, 2016).

No respeitante a inundações provocadas por cheias, sendo mais frequentes as 

situações de crise, a perceção do perigo pelas populações tem sido essencial para a 

defesa dos seus bens e para a sua própria defesa pessoal. A repetição das inundações 

ao longo dos anos foi trazendo consigo a rotina da mitigação das consequências da 

crise. As vulnerabilidades, porém, podem ser responsáveis por grandes prejuízos e 

por vezes, até por enormes tragédias (Rebelo, 1999).

Uma das necessidades básicas em termos de risco de inundação é a ligação entre 

a opinião dos especialistas sobre o processo e a perceção da população local sobre 

esse risco, também com base na memória histórica (WMO, 2016). A perceção e o 

nível de consciência que os diferentes atores sociais de uma comunidade podem ter 

sobre as inundações são fortemente influenciados por três parâmetros característicos 

das inundações: o tempo de subida das águas, a localização e a periodicidade.
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Por outro lado, com inundações excecionais, é muito mais provável que a popu-
lação em questão não esteja ciente ou não esteja totalmente ciente dos perigos. Este 
estado de coisas é particularmente grave no caso de inundações repentinas. Estas são 
algumas das situações de risco mais difíceis de gerir. 

Levando em consideração todos esses parâmetros na análise de risco, é possível 
definir as respostas a serem implementadas, tanto na identificação das zonas de risco 
de acordo com a cinética, bem como dos dispositivos de previsão existentes, o que 
permite definir o objetivo prioritário da estratégia de resposta operacional e os eixos 
de trabalho da provisão específica de inundações. 

Para inundações rápidas, o objetivo principal é preservar a vida humana, o que 
no caso das inundações lentas se associa à minimização do impacto socioeconómi-
co (DGSCGC, 2016). As perdas nas catástrofes de origem hidrológica mostram a 
necessidade de uma abordagem holística, integrada e sistémica para a gestão deste 
risco nas suas diferentes vertentes e formas de manifestação, de modo a assegurar 
a coordenação e articulação de diferentes entidades, decisores e comunidades, na 
operacionalização das medidas de minimização deste risco (ANPC, 2016).

Os principais desafios para a gestão dos riscos de inundação são de diferente 
natureza e complexidade significativa:

• A pobreza: desafia os meios de subsistência e afeta os padrões de extração de 
recursos e conservação ambiental.

• As alterações climáticas: os diversos impactes, tais como aumento da fre-
quência de eventos e mudanças nos padrões de cultivo agrícola, são um de-
safio para a segurança e a resiliência das comunidades sujeitas a inundações.

• A qualidade dos dados hidrometeorológicos e informações: faltam informa-
ções confiáveis o que dificulta a capacidade de prever eventos excecionais, 
intensidade e magnitude de chuvas e escoamento.

• A natureza transfronteiriça dos rios: dados insuficientes e pouca partilha, dife-
rentes estruturas institucionais, a falta de vontade política e colaboração, e as di-
ferentes prioridades de gestão de países que compartilham bacias hidrográficas.

• O acesso e controlo diferencial sobre os recursos: alguns grupos (por exem-
plo, mulheres, crianças, idosos e deficientes) têm acesso desigual aos recur-
sos, informações e tomada de decisão, o que os torna particularmente vul-

neráveis durante as catástrofes.
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• Políticas e lacunas institucionais: muitos níveis de políticas governamentais 

mostram falta de preparação para a gestão de riscos de inundações e de me-

canismos para lidar e/ou de coordenação entre as partes interessadas.

• A modelação de cenários de inundações: modelos de escoamento de chuva 

simular e comportamento de bacias hidrográficas, canais e outras estruturas 

de controle de água.

Os modelos podem ajudar a prever volumes de escoamento, fluxos de pico e os 

prazos dos fluxos através da simulação do comportamento de bacias hidrográficas, 

canais e reservatórios.

Conclusão

Nas últimas décadas, há evidências de mudanças no regime de cheias em di-

ferentes partes do mundo, embora num padrão regionalmente diferente (Hall et 

al., 2014; Blöschl et al., 2015). A frequente ocorrência de eventos excepcionais de 

inundação, registada num passado recente, fez aumentar o interesse em investigar 

e compreender as causas que lhe estão subjacentes (Ulbrich et al., 2002 e 2003; 

Marsh, 2008; Blöschl et al., 2013, 2016; Schröter et al., 2015). Por outro lado, tem 

havido também um crescente interesse em avaliar se, nas últimas décadas, houve um 

aumento tanto na frequência como na magnitude das inundações na Europa e se 

existe uma probabilidade desse aumento no futuro.

As mudanças climáticas irão modificar as inundações em todo o mundo. Esta 

evidência tem levado a um número crescente de estudos sobre a modelação de im-

pactes, com o foco geralmente centrado na magnitude e na frequência dos eventos 

(Booij, 2005; Gain et al., 2013; Raff et al., 2009). 

Verificam-se duas tendências que apontam para um aumento do risco de inun-

dação. Em primeiro lugar, a amplitude e a frequência das inundações aumentarão 

provavelmente no futuro, em resultado de precipitações mais intensas e da subida 

do nível do mar. Em segundo lugar, o número de pessoas e de bens económicos 

situados em zonas de risco de inundações tem aumentado acentuadamente (IPCC, 
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2001). Em qualquer destes casos, as mudanças climáticas previstas (Carvalho et 

al., 2014) têm potencial para agravar tanto a frequência como a magnitude destes 

fenómenos, sendo, portanto, necessário ter em consideração os cenários, que sejam 

plausíveis, de agravamento das inundações (ANPC, 2016).

A classificação de inundação em diferentes tipos pode colocar as inundações 

num contexto climático mais amplo e ajudar a explorar as mudanças em futuros 

eventos (Turkington et al., 2016). Mudanças nos tipos de inundações terão impli-

cações tanto nos sistemas sociais quanto nos sistemas ecológicos locais e, portanto, 

os quais devem ser considerados ao avaliar as mudanças futuras (Gain et al., 2013; 

Garner et al., 2015).

As preocupações das instâncias europeias com os impactes das alterações climá-

ticas no risco de inundação revelam-se na adopção da Diretiva n.º 2007/60/CE, de 

23 de outubro. Esta diretiva pressupõe que as mudanças climáticas têm efeitos no 

aumento do risco de inundação (CEDOUA, 2007) (artigo 4.º n.º 2), em resultado do 

aumento tanto da intensidade, como da frequência da precipitação (Van Aalst, 2006). 
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Abstract: Geomorphological risks encompass a wide range of processes 

stimulated by external and internal geodynamic agents. These 

have consequences for human activities but, above all, they are 

responsible for the evolution of the landscape and the forms that 

characterize the terrain. This paper presents an overview of the 

main geomorphological risks that affect the surface of the Earth, 

particularly those related to soil erosion by water and to mass mo-

vements, supplemented with some examples of their occurrence in 

the north-west of Portugal.

Keywords: Geomorphological hazards, soil erosion and degradation, water 

erosion, mass movements.

Introdução

A evolução das vertentes que constituem o relevo terrestre decorre da ação 

de um conjunto de processos de génese geomorfológica (processos morfoge-

néticos), potenciados por agentes de caráter endógeno e exógeno, responsáveis 

pela dinâmica geomorfológica observada.

Um dos principais agentes atuantes sobre a superfície terrestre é a água. 

No estado líquido é responsável por uma erosão generalizada das vertentes, 

ocorrendo em quase todos os ambientes e domínios morfogenéticos do globo. 

Ainda que mais localizada, a erosão pela água quando no estado sólido é bastante 

significativa, pela sua capacidade de destacamento e transporte dos materiais.

Outro agente capaz de produzir erosão de forma generalizada por toda a 

superfície terrestre é o vento. A erosão eólica, ainda que com menor compe-

tência, desempenha, ainda assim, um papel relevante na modelação do relevo 

e na evolução das paisagens.

Outros agentes (como a fauna e a flora) desempenham também eles um 

papel importante na dinâmica geomorfológica, contribuindo para a evolução 

normal das paisagens terrestres.
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No entanto, também o Homem desempenha um papel relevante na dinâmica 

geomorfológica. A crescente atuação do fator antrópico e incessante pressão que o 

Homem e as atividades por ele promovidas têm desenvolvido na superfície terrestre, 

veio incrementar e acelerar os processos, por vezes de efeitos catastróficos, que se 

têm vindo a multiplicar por todas as partes do globo.

Assim, quer pela sua ação no desencadeamento e ocorrência dos processos nas 

vertentes, quer pela ocupação desordenada e inadequada do território, aumentando 

a sua vulnerabilidade, tem contribuído para a ocorrência e incremento dos proces-

sos erosivos, e tem-se exposto, também de forma crescente, às consequências dos 

riscos geomorfológicos.

A atuação do Homem sobre a superfície terrestre foi progressiva, ao ritmo do seu 

próprio desenvolvimento tecnológico e também com o aumento das áreas de que 

se foi apropriando, resultando em impactes extremamente significativos (Tabela I) 

Tabela I - Exemplos de movimentos de vertente com consequências catastróficas.
Table I -Examples of slope movements with catastrophic consequences.

Dinâmica de Vertentes e Riscos Geomorfológicos 
__________________________________________________________________________________ 
34 

O papel da Geomorfologia na redução efectiva de riscos e de custos nas 

intervenções de Engenharia, evitando a implementação de medidas correctivas e 

preventivas subdimensionadas ou sobredimensionadas. 

 

 

5. O significado sócio-económico dos movimentos de vertente 

 

A avaliação frequentemente subestimada das consequências dos movimentos de 

vertente, devido à sua frequente atribuição a outros factores (quase sempre o 

mecanismo desencadeante), como uma chuvada intensa, um sismo ou uma erupção 

vulcânica. 

Os impactes dos movimentos de vertente na segurança das populações e nas 

actividades económicas desenvolvidas no território. 

O aumento da consciencialização das populações e das entidades responsáveis 

pelo ordenamento do território nos últimos anos, na sequência da ocorrência cada vez 

mais frequente de eventos catastróficos. 

 
Exemplos de movimentos de vertente com consequências catastróficas 

Data Região País Nº vítimas 
1248 Mount Granier França 1 500-5 000 
1515 Biasca Suiça 600 
1618 Piuro Itália 1 200 
1786 Calábria Itália 50 000 
1806 Goldau Suiça 457 
1920 Gansu China 100 000 
1921 Alma-Ata Cazaquistão 500 
1933 Sichuan China 6 800 
1938 Kobe Japão 505 
1949 Khait Tajiquistão 12 000-20 000 
1958 Shizuoka Japão 1 100 
1962 Huascaran Peru 4 000-5 000 
1963 Vaiont Itália 1 189 
1967 Rio de Janeiro Brasil 1 700 
1970 Ancash Peru 66 794 
1973 Choloma Honduras 2 800 
1985 Armero (Nevado del Ruiz) Colômbia 25 000 
1987 Cochancay Equador 1 000 
1999 Cordillera de la Costa Venezuela 30 000 
2001 Las Colinas El Salvador 944 
Fontes: Flageollet, 1989; Schuster, 1996; Crozier e Glade, 2005 Fonte: extraído de Zêzere, 2005 / Source: extracted from Zêzere, 2005.
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e nalguns casos irreversíveis, que se podem testemunhar e observar na paisagem atu-

al e que constituem fatores de desequilíbrio geomorfológico, constituindo fatores 

de risco à ocorrência dos diversos tipos de riscos geomorfológicos.

Apesar de se tratarem de potenciais fenómenos catastróficos com um impacte 

menos significativos em termos de mortalidade ou destruição causada, quando rela-

cionados com outras catástrofes de origem natural ou antrópica (tsunamis, erupções 

vulcânicas, sismos, etc.), os riscos geomorfológicos provocam também impactes na 

sociedade bastante relevantes, como podemos facilmente verificar pelos valores de 

destruição registados nalguns casos ocorridos em diversos pontos do globo (Tabela I).

Tendo em consideração a importância dos processos erosivos que ocorrem nos 

ambientes geomorfológicos em que nos encontramos, privilegiámos neste trabalho 

a análise dos processos de erosão hídrica dos solos e os movimentos em massa, que 

de seguida abordaremos.

Os processos erosivos hídricos em vertentes

A erosão e degradação dos solos constitui um problema ambiental extremamente 

grave, de ocorrência generalizada em praticamente toda a superfície terrestre, com efei-

tos diretos e indiretos sobre a sua produtividade e consequente sobrevivência humana.

O solo é um recurso natural de extrema importância para o Homem e para os 

restantes seres vivos, estando na base da esmagadora maioria deles, sendo, portanto, 

fundamental a sua manutenção e a sua sustentabilidade, nomeadamente através da 

implementação de estratégias preventivas, promotoras da sua conservação, minimi-

zando ou evitando a sua destruição por ação das atividades antrópicas.

Esta degradação do recurso solo ocorre normalmente por ação de um conjunto di-

versificado de processos erosivos que atuam de forma diferenciada sobre a superfície ter-

restre, causando problemas não só nos locais onde provocam erosão, mas também nos 

locais onde os sedimentos são depositados, seja através do assoreamento que ocorre quer 

nos rios, quer nas próprias albufeiras de barragens, de lagos e mesmo nas áreas de ex-

ploração agrícola ou outros tipos de ocupação por atividades humanas diversas (fot. 1).
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Na sequência de trabalhos desenvolvidos essencialmente no decurso da primeira 

metade do século XX, o Departamento de Agricultura de Estados Unidos da Amé-

rica estabeleceu, em 1960, o valor máximo de 5 toneladas por hectare, por ano (t/

ha/ano), como limiar de perda de solo, para o território americano (Guerra, 2016). 

Por seu lado, Ashman e Puri (2002, citado por Guerra, 2016) consideram que, se-

gundo estimativas, 80% dos solos agrícolas mundiais estão sujeitos a alguma forma 

de erosão. No mesmo sentido vão os valores apresentados por Pimentel et al. (1995, 

citado por Vásquez-Méndez et al., 2011), que indicam que aproximadamente 80% 

dos solos agrícolas no mundo sofrem de erosão de forma moderada a severa, en-

quanto 10% sofrem de erosão de forma ligeira a moderada.

As consequências deste fenómeno são especialmente graves se tivermos em con-

ta que a taxa média de formação dos solos é de cerca de 1 t/ha/ano, e perante valores 

de perdas de solo superiores a 15 t/ha/ano na China, a 6 a 7 t/ha/ano nos Estados 

Unidos (Nearing et al., 2017) ou superiores a 14 t/ha/ano na Europa, em áreas 

agrícolas, vinhas ou solos sem vegetação (Boardman e Poesen, 2006).

Fot. 1 - Acumulação de sedimentos em campos agrícolas, na sequência de episódio erosivo intenso 
(Fotografia de António Vieira, 2018).

Photo 1 - Accumulation of sediment on farmland, following intense erosion 
(Photography by António Vieira, 2018).
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Para além disso, a erosão de um solo pode levar à perda de 75 a 80% do 

seu conteúdo em carbono, provocando a emissão do carbono para a atmosfera 

(Morgan, 2005).

A erosão provocada pela água afeta de forma adversa a qualidade e produtivida-

de do solo pela redução das taxas de infiltração, da capacidade de retenção de água, 

nutrientes, matéria orgânica, biota do solo e profundidade do solo.

Consequentemente, a erosão dos solos constitui um problema que tem gera-

do grande preocupação junto da comunidade científica, e promovido inúmeros 

estudos desde há várias décadas, por todo o mundo (Morgan, 1995; Laflen e 

Flanagan, 2013).

A erosão dos solos é um problema global e, embora seja mais sério nos países em 

desenvolvimento, atualmente tem sido motivo de preocupação nos países tecnolo-

gicamente mais avançados (Guerra, 1996).

O termo erosão provém do latim erodere, que significa “corroer”. Foi utilizado 

pela primeira vez para descrever a formação de cavidades pela água, a desagregação 

de material sólido pela ação das águas de rio (Penk, 1894, citado por Zachar, 1982).

A erosão do solo corresponde ao destacamento de partículas individuais, seu 

transporte e posterior deposição, por ação de um ou mais agentes erosivos, naturais 

ou antrópicos (Boardman e Poesen, 2006)

De acordo com Selby (1993) a erosão hídrica dos solos corresponde a um pro-

cesso geomorfológico que ocorre nas vertentes, resultante do impacto das gotas de 

chuva (splash erosion) e da escorrência da água precipitada. Outros autores referem-

-se também ao processo de erosão das vertentes, reforçando o papel destes dois 

agentes (Guerra, 2016).

Contudo, a erosão dos solos, considerada aqui essencialmente a erosão hídrica, 

é também produto da ação da meteorização (nas suas diversas formas de atuação, 

química e física), dos seres vivos e, especialmente, da ação antrópica. Com efeito, a 

meteorização e a erosão não só estão intrinsecamente ligadas como também são dois 

processos fundamentais do ciclo litológico.

A erosão dos solos é um fenómeno que ocorre em praticamente toda a superfície 

terrestre, sendo que, nalgumas áreas, a erosão e consequente deposição é fundamen-

tal para a manutenção da fertilidade natural do solo.
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No entanto, a ação da erosão ocorrida nas vertentes promove também a remo-

ção da parte superficial do solo, precisamente aquela onde está presente a maior 

concentração de nutrientes (Bento-Gonçalves et al., 2008). Quando este processo 

ocorre a taxas superiores daquelas necessárias à meteorização e formação de solo, a 

sua perda é irreversível. Os processos erosivos, facilitados com o desenvolvimento de 

sulcos e ravinas com grande impacte nos terrenos agrícolas, produzem também efei-

tos negativos a jusante, nomeadamente sedimentação e entulhamento de fundos de 

vale, podendo resultar na obstrução de vias de comunicação e destruição de outras 

infraestruturas e propriedades (Van Beek et al., 2008).

Vários autores distinguem dois tipos de erosão (El-Swaify et al., 1982; Rocha, 

2007; Soil Science Society of America, 2008; Van Beek et al., 2008):

• A erosão geológica, que é um processo natural de evolução da superfície 

terrestre caracterizado pela desagregação e transporte de partículas do 

solo pelos agentes erosivos, e é um processo que acontece de forma lenta 

e contínua;

• A erosão acelerada, que é aquela desenvolvida principalmente pela ação hu-

mana, que gera desequilíbrio nas fases da erosão natural e de sedimentação, 

já que se trata de um processo acelerado e destrutivo. 

Vários autores concordam que a erosão à escala geológica não chega a causar 

problemas ao ambiente, mas o que causa problemas é a referida erosão acelerada 

(Guerra, 2016). 

Esta erosão (acelerada ou antrópica) ocorre onde os humanos interferem no 

equilíbrio natural, iniciada pela remoção da cobertura vegetal e continuada pelo uso 

e gestão inadequados do solo e prática agrícola, urbanização, construções e outras 

atividades económicas, estando este processo fortemente relacionado com o uso do 

solo (El-Swaify et al., 1982; Morgan, 1995; Goudie e Viles, 1997).

Os problemas relacionados com a erosão dos solos são mais evidentes quando 

a perda de solos ultrapassa níveis aceitáveis, geralmente favorecida por uma falta de 

práticas conservacionistas (Selby, 1993; Morgan, 2005). 

A erosão (lato sensu) é um processo que envolve três fases distintas (Ellison 

1947a, b, citado por El-Swaify et al., 1982; Cortez, 1987; Araújo, Almeida e Guer-

ra, 2005):
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1ª - Destacamento de partículas individuais (também designada como erosão 

stricto sensu)

Por ação dos processos de meteorização que atuam previamente sobre os mate-

riais na superfície terrestre, estes encontram-se em condições de ser desagregados. 

Estes processos de meteorização, que promovem a fragmentação física e alteração 

química dos materiais, transformam-nos em elementos de menor dimensão. Con-

sequentemente, sobre eles vão atuar os processos de destacamento de partículas, 

especialmente o decorrente do impacto das gotas de chuva, mas também a escor-

rência superficial da água. A meteorização pode ser considerada como um processo 

preliminar da erosão e pode também ser tratado independente do processo erosivo 

(Bertolini, 2010).

A desagregação consiste na separação inicial das partículas de solo (agregados ou 

individuais) da massa que as contém, quer pela ação das gotas da chuva ou pela ação 

de cisalhamento da escorrência.

Este fenómeno está dependente das caraterísticas da precipitação, nomeada-

mente a quantidade de precipitação, sua distribuição no tempo e do próprio diâme-

tro das gotas da chuva, entre outros fatores (Roxo, 1994).

2ª - Transporte das partículas

O processo de transporte consiste na movimentação das partículas ao longo 

das vertentes, por ação de um determinado agente. O principal agente atuante 

neste processo é a escorrência superficial, embora o efeito de salpico da gota de 

água da chuva também tenha algum significado neste processo, a uma pequena 

escala. A intensidade do transporte está dependente da energia do agente de 

transporte, a qual é condicionada por diversos fatores, nomeadamente o decli-

ve, a topografia do terreno, a cobertura vegetal e as próprias caraterísticas do 

substrato. 

De qualquer forma, a escorrência desempenha um papel fundamental no trans-

porte das partículas ao longo das vertentes (Foster et al., 1977).
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3ª - Deposição das partículas

Constitui a fase final do processo erosivo e ocorre por perda de competência do 

agente responsável pelo transporte. Nesta fase, as partículas do solo transportadas 

vão ser depositadas, podendo o local de deposição corresponder a uma área depri-

mida, ou a qualquer ponto da vertente, podendo o transporte ser retomado.

O processo de erosão hídrica desenvolve-se sobre as vertentes assumindo, por-

tanto, diferentes formas (fig. 1; Tabela II).

Fig. 1 - Mecanismos de erosão hídrica (Fonte: adaptado de Reiffsteck e Robinet, 2004).
Fig. 1 - Mechanisms of water erosion (Source: adapted from Reiffsteck and Robinet, 2004).

Agente/ação Processo Forma

Impacto da gota de chuva
(rainsplash)

erosão – destacamento 
das partículas ___

Escoamento laminar/em 
toalha

erosão laminar – lavagem 
superficial de elementos finos Superfícies de lavagem

Escoamento linear erosão por incisão linear – 
sulcagem e ravinamento

Sulcos
Ravinas

Barrancos

Tabela II - Síntese dos processos e formas de erosão.
Table II - Erosion processes and forms.

É fundamental realçar que o processo erosivo é desencadeado, em grande parte, 

pela ação resultante do impacto das gotas da chuva sobre a superfície terrestre. O 

fenómeno é designado na terminologia anglo-saxónica de rainsplash erosion (Morgan, 

2005) ou especificamente raindrop impact (Young, 1972), sendo em língua portugue-

sa designado por efeito de salpico (Lourenço, 2004; Silva e Carvalho, 2002).
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A erosão do solo inicia-se, assim, pela ação do impacto das gotas da chuva na 

superfície do solo, provocando o destacamento das suas partículas e tornando-as 

disponíveis para o seu transporte através dos fluxos do escoamento superficial, ini-

cialmente difuso e posteriormente concentrado em pequenos sulcos que se vão for-

mando (Morgan, 2005; Guerra, 2007) (fig. 2).

Este processo ocorre, com maior ou menor facilidade, estando dependen-

te da relação entre a erosividade da chuva e a erodibilidade do solo (Cooke 

e Doornkamp, 1990). No que diz respeito à erosividade, são normalmente 

considerados os aspetos relacionados com os totais pluviométricos, a 

intensidade da chuva ou a energia cinética, ainda que raramente se considere 

a ação do escoamento. Relativamente à erodibilidade, consideram-se, entre 

outras, as propriedades físicas e químicas dos solos, como sejam a textura ou 

o teor de matéria orgânica (Bertoni e Lombardi Neto, 1985; Guerra, 2005a, 

citados por Loureiro, 2013). É igualmente comum considerar o declive e o 

comprimento das vertentes, o coberto do solo e as práticas culturais, como 

fatores contemplados na Equação Universal de Perda de Solo (Wishmeier 

e Smith, 1978). 

Fig. 2 - Tipos de erosão hídrica do solo numa vertente exposta (Fonte: adaptado de UNEP, 1994).
Fig. 2 - Types of soil water erosion on an exposed slope (Source: adapted from UNEP, 1994).
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A erosão laminar (sheet erosion), causada pelo escoamento em toalha, superficial, 

difuso das águas das chuvas, retira a camada superficial do solo de maneira quase 

homogénea, lateralmente ou em pequenos filetes (DAEE, 1989).

O Soil Science Society of America (2008) refere-se à erosão laminar como a 

que promove a remoção de uma camada fina e relativamente uniforme de solo da 

superfície terrestre pela queda de águas pluviais e pelo escoamento superficial maio-

ritariamente não canalizado das mesmas.

O horizonte superficial de solo é retirado da vertente em camadas finas e muitas 

vezes desaparece, gradualmente, provocando danos que não são imediatamente perce-

tíveis (fot. 2). Contudo, Govers (2004) sublinha que, apesar de não evidenciar o de-

senvolvimento de sulcos ou canais, a erosão laminar não é completamente uniforme.

A dessecação e a lavagem das vertentes são formas de erosão laminar: a primeira 

ocorre quando camadas superficiais de solos com textura grosseira secam e perdem 

sua coesão aparente, e a última quando a escorrência provoca erosão do solo sem 

causar sulcos e ravinas. Os taludes de infraestruturas rodoviárias, onde se desen-

volvem estes tipos de formas de relevo, geralmente dão a impressão de estar muito 

estáveis (não apresentam formas de erosão hídrica), mas descarregam toneladas de 

solo, ano após ano, nos canais de drenagem associados às bermas dessas vias de cir-

culação (Howell et al., 1979, citado por Araújo et al., 2005).

Fot. 2 - Erosão laminar (Fotografia de António Vieira, 2017).
Photo 2- Sheet erosion (Photography by António Vieira, 2017).
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A erosão laminar pode ser considerada como uma fase inicial do desenvolvi-

mento de outras formas de erosão, como sejam os sulcos ou as ravinas (Van Beek 

et al., 2008).

O fluxo superficial linear resulta em formas erosivas causadas por escoamento 

superficial concentrado ou rill erosion (Foster et al., 1985), que comanda o des-

tacamento das partículas do solo e o transporte das mesmas, de acordo com as 

condições hidráulicas do próprio escoamento. Podem identificar-se as formas de 

erosão linear do tipo sulco, ravina e barranco, resultantes da ação combinada entre 

a escorrência concentrada e o escoamento sub-superficial (Oliveira, 1994).

Segundo a Soil Science Society of America (2008), este processo é caraterizado 

pelo desenvolvimento de pequenos canais (sulcos), desorganizados e em número 

significativo ao longo de uma vertente, com alguns centímetros de profundidade, 

ocorrendo preferencialmente em solos recentemente cultivados.

A forma de erosão em sulcos geralmente apresenta profundidade e largura in-

feriores a cinquenta centímetros, sendo que as suas bordas possuem uma pequena 

rutura na superfície do terreno (DAEE, 1989). Bigarella e Mazuchowski (1985) 

referem que a erosão em sulcos sucede à laminar, podendo igualmente originar-se 

por ação de precipitações muito intensas. Não existe nenhum limite definido que 

assinale o limite da erosão laminar e o início da erosão em sulcos (FAO, 1967). 

Os sulcos são originados por precipitações intensas e concentradas, mudando de 

posição a cada chuvada. Podem constituir formas isoladas embora se desenvolvam, 

mais frequentemente, em padrões regulares paralelos ou dendríticos (Rodrigues, 

1998), segundo as linhas de maior declive.

Segundo Bergsma et al. (1996, p. 25), o sulco é um canal raso de erosão linear. Ge-

rado na sequência da ocorrência de precipitação, apresenta uma profundidade não su-

perior a 30 cm e pode resultar da ação do escoamento concentrado ou por colapso de 

estruturas de escoamento sub-superficial, designadas por “piping”, com fluxo durante 

e imediatamente após a chuva. A sua morfologia é caraterizada por paredes íngremes 

quando recentes, sendo rejuvenescidos por cada chuva. Estas formas de erosão linear 

não causam obstáculo às operações normais de lavoura. Os mesmos autores referem 

ainda que, por intensificação da erosão, os sulcos alargam ou podem evoluir para 

ravinas. Admitem também que os seus padrões de drenagem dendrítica ou paralela 
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são, em grande medida, controlados pelas formas das vertentes, pelas características 
do solo ou pelas direções dos regos abertos pelas práticas agrícolas.

Os sulcos desenvolvem-se preferencialmente em superfícies expostas do solo, 
nomeadamente terrenos recentemente cultivados ou locais de construção (Hou-
ghton e Charman, 1986, Soil Science Society of America, 1982, citados por Bergs-
ma et al., 1996) e cicatrizes recentes de movimento em massa.

Horton (1945) refere a importância geomorfológica das ravinas na evolução das 
vertentes, nomeadamente no que diz respeito à sua ação na condução da água e dos 
sedimentos, constituindo-se também como embriões de um sistema de drenagem, 
originado pelo recuo do sistema de ravinas e pela ocorrência de micro-capturas, nas 
quais umas ravinas capturam segmentos de outras ravinas.

O desencadeamento destes mecanismos ocorre, segundo o mesmo autor, 
quando a precipitação excede a capacidade de infiltração do solo, dando origem 
à escorrência (runoff). A água acumula-se em depressões na superfície do solo, até 
que começa a escoar pela vertente, como uma lâmina de água (sheetflow), que pode 
concentrar o fluxo e evoluir para ravina.

A remoção inicial de partículas é devida, segundo Horton (1945), à força de 
cisalhamento exercida pelo escoamento, à medida que este aumenta gradativamente 
em profundidade, para a base da vertente. Horton (1945) propõe o conceito de belt 

of no erosion (área sem erosão), correspondente à área junto ao topo da vertente, 
onde a energia imposta pelo fluxo laminar não é suficiente para ultrapassar a resis-
tência inicial da superfície do solo à erosão. À medida que esse fluxo de água aumen-
ta e acelera pela vertente, ocorre o cisalhamento das partículas de solo e, finalmente, 
a erosão começa a ocorrer a partir de uma distância crítica, traduzindo-se na criação 
de uma incisão no solo, onde o fluxo de água tende a concentrar-se, formando as 
ravinas. Mas as ravinas também se podem formar junto à base das vertentes, onde 
uma pequena incisão pode recuar em direção ao topo da vertente.

As ravinas podem aumentar em comprimento, largura e profundidade, poden-
do evoluir para barrancos, ou então para uma rede de canais conectados, pelo recuo 
das vertentes, formando um sistema de drenagem.

De acordo com Rodrigues (1998) as ravinas (gullies, em inglês e ravines, em 
francês), propriamente ditas, resultam do processo de ravinamento (gullying) e dife-

rem dos sulcos fundamentalmente pela dimensão e estabilidade do traçado.
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Segundo Bergsma et al. (1996) a ravina é um canal estreito causado pelo esco-

amento concentrado, durante ou imediatamente após uma chuva forte, resultante 

de uma série complexa de processos. A remoção do solo é efetuada através do es-

coamento superficial concentrado em vários canais rasos, denominados de ravinas, 

variando de cerca de 20/30 cm a 20 metros de profundidade.

Henensal (1986) classificou as ravinas em: “ravine”, “petite ravin” e “grand ravin”. 

Quanto à “ravine” são, no entender do autor, canais de profundidade compreendida 

entre 10 e 50 cm. Pequenas ravinas são canais de profundidade compreendida entre 

50 e 200 cm. Grandes ravinas são canais de profundidade superior a 200 cm.

A Soil Science Society of America (2008) define ravina como um canal que re-

sulta da erosão, sendo causado pelo fluxo concentrado, porém intermitente de água, 

normalmente durante e imediatamente depois de chuvas torrenciais. A erosão pelo 

desenvolvimento de ravinas é considerada o processo de erosão em que a água se 

acumula e muitas vezes percorre canais estreitos e, ao longo de períodos curtos, re-

tira o solo desta área estreita até profundidades bastante consideráveis. No contexto 

de terras agrícolas entendem-se como sendo canais demasiadamente profundos para 

serem facilmente regularizados/eliminados com equipamentos agrícolas normais, 

atingindo profundidades que variam, tipicamente, de 0,5 até 25 ou 30 metros (Soil 

Science Society of America, 2008).

Por seu lado, Poesen (1993, citado por Morgan 2005) refere que ravinas são 

canais relativamente permanentes e de vertentes íngremes pelos quais passam cor-

rentes efémeras durante o período chuvoso. Uma definição largamente utilizada 

para distinguir ravinas e sulcos é que as ravinas têm uma área de corte transversal 

maior que 1 ft2 (mais especificamente 929 cm2). 

De acordo com Costa (2002), vários autores reservam o termo ravina para o que 

designa por sulco, e barranco para o tipo de forma a que atribuí o nome de ravina. 

Por seu lado, Rebelo (1982 e 2003) referiu que, de acordo com Nahal (1975), 

as ravinas podem considerar-se como formas isoladas com um leito definido que, 

pelas suas dimensões, trabalhos agrícolas não podem apagar. Admitiu, tal como 

Pouquet (1967, op. cit.), que se podem dividir em elementares e instaladas. As 

primeiras definiu-as como “variáveis de chuvada para chuvada, pelo que dificilmente 

se podem aceitar como autênticas ravinas”. Considerou que as segundas se aprofun-
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dam e “ganham, às vezes, dimensões notáveis e parece legítimo chamar-lhes barrancos” 

(2001, pág. 106).

Cordeiro (2004) tenta introduzir parâmetros quantitativos, em função de pro-

fundidade, para facilitar a classificação das ravinas. Assim, admite que pequenas 

incisões como regos ou sulcos apresentam menos de 10 cm de profundidade, as 

ravinas correspondem a canais com 10 cm a 200 cm e os barrancos apresentam mais 

de 200 cm. Refere ainda que as duas primeiras categorias apresentam evolução pro-

gressiva, enquanto que no caso dos barrancos se verifica uma evolução regressiva. 

Também afirma que as ravinas apresentam uma clara relação com os declives, mas 

que em declives muito acentuados não ocorrem.

Para Oliveira (1994) ravina é um sulco profundo no solo provocado pela ação 

erosiva da água de escoamento superficial concentrado, e que não pode ser comba-

tida pelos métodos mais simples de conservação de solo. Na ravina devem ser con-

siderados mecanismos de erosão que envolvem movimentos em massa, representa-

dos pelos pequenos deslizamentos que provocam o alargamento da forma erosiva e 

também seu avanço remontante. As ravinas são normalmente de forma alongada, 

mais compridas que largas e com profundidades variáveis, e não chegam a atingir o 

nível de água subterrâneo.

De acordo com a sua experiência de campo, Rodrigues (1998) sugeriu que as 

definições para os termos sulco e ravina se devem relacionar “com a permanência das 

formas erosivas, a sua génese e evolução”. Na realidade, as ravinas são formas que se 

reativam em períodos chuvosos consecutivos, o que contrasta com a efemeridade 

dos sulcos.

O mesmo autor designa por ravinas “as formas que têm um canal organizado, que 

se pode desenvolver obliquamente ou segundo o maior declive, em sectores com declives 

inferiores a 20%. Podem evoluir por processos não exclusivamente relacionados com a 

dinâmica hídrica do canal e o entalhe é tal que os trabalhos agrícolas mais comuns não 

o conseguem destruir. Atinge, por vezes, o substrato”.

O colapso e queda das paredes das ravinas são processos importantes através dos 

quais as ravinas se alargam. A remoção das camadas superficiais férteis de solo tem lu-

gar, em parte, por deslizamento gradual, que provoca um movimento de descida cons-

tante particularmente característico nas camadas superficiais do solo (Sharpe, 1938).
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Os barrancos têm uma dimensão tal que, por vezes, o aprofundamento do seu canal 
acaba por intercetar o lençol freático, e, assim, pode-se vir a observar uma grande com-
plexidade de processos do meio físico (piping, liquefação de areia, deslizamentos laterais, 
erosão superficial), devido à ação concomitante das águas superficiais e sub-superficiais 
(Rodrigues, 1982). Este tipo de forma de erosão atinge grandes dimensões, gerando vários 
impactes ambientais na sua área de ação e na área de drenagem a jusante, condicionando 
fortemente o uso do solo. Formam-se geralmente em locais de concentração natural de 
escoamento pluvial, tais como cabeceiras de drenagem. É a forma mais evidente de ero-
são por ação antrópica, podendo ser formada através de uma passagem gradual da erosão 
laminar para a erosão em sulcos e ravinas cada vez mais profundas, ou então, diretamente 
a partir de um ponto de elevada concentração de águas pluviais (IPT, 1986). No Brasil 
podem atingir dimensões consideráveis e são denominadas por voçorocas.

A presença do lençol freático em áreas húmidas, intercetado pelo barranco, in-
duz ao aparecimento de nascentes de água, provocando o fenómeno conhecido 
como “piping” (erosão interna que provoca a remoção de partículas do interior do 
solo, formando galerias vazias que provocam colapsos e deslizamentos laterais do 
terreno, alargando o barranco, ou criando novos ramos). 

A importância do estudo dos fenómenos associados à formação de barrancos 
está na possibilidade do estabelecimento de medidas de prevenção e controle, assim 
como no desenvolvimento de novas técnicas de combate ao problema. 

Fatores de erosão hídrica do solo

De acordo com Guerra (1998), os processos de erosão hídrica são controlados 
em geral por fatores como a erosividade da chuva, as propriedades dos solos, a co-
bertura vegetal e as características da vertente.

Nos processos de erosão hídrica dos solos são considerados frequentemente dois 
conjuntos de fatores que contribuem determinantemente para a sua ocorrência, 
decorrendo, pois, da sua inter-relação a maior ou menor atuação e intensidade da-
quele processo: são eles os fatores de erosividade e de erodibilidade (Cooke e Door-
nkamp, 1990; Roxo, 1994; Cordeiro, 2004) (fig. 3).
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Erosividade

Erosividade é a capacidade potencial da chuva e do escoamento para provocar a 

erosão, a qual é por sua vez função das características físicas da chuva. Os principais 

fatores de determinam a erosividade são a intensidade, a duração e a frequência. 

A intensidade da chuva é a relação entre o volume da precipitação e o tempo de 

duração da mesma. Quanto maior a intensidade, maior a energia cinética das gotas 

da chuva e, com isto, maior a sua capacidade de desagregação de solo, reduzindo 

a infiltração de água e aumentando o escoamento superficial, com consequente 

aumento nas perdas de solo e água (Wischmeier, 1962). A duração determina, em 

parte, a quantidade total de precipitação, a qual se relacionará com taxa de infiltra-

ção da água no solo e a quantidade de água em escorrência. A frequência com que 

as chuvas ocorrem pode determinar o seu maior ou menor poder erosivo, uma vez 

que quanto maior o teor de humidade no solo no momento antecedente à chuva, 

menor será sua capacidade de infiltração de água da chuva e maiores serão a enxur-

rada e os riscos de erosão.

Fig. 3 - Principais fatores que intervêm no processo de erosão hídrica do solo (Fonte: Roxo, 1994).
Fig. 3 - Main factors that interveneinvolved in the process of soil water erosion (Source: Roxo, 1994).
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Erodibilidade

A erodibilidade do solo, termo usado inicialmente por Cook (1946, citado por 

Gerrard, 1981), corresponde à resistência do solo ao destacamento e ao transporte. 

Ainda que esteja dependente em parte das caraterísticas topográficas, do declive 

ou do grau de perturbação (promovido nomeadamente pelas ações de cultivo), as 

caraterísticas intrínsecas do solo constituem o fator mais importante, sendo que a 

erodibilidade varia com a textura do solo, a estabilidade dos agregados, a capacidade 

de infiltração ou matéria orgânica (Morgan, 2005).

Pode ser avaliada através da medição da perda de solo sob condições controladas 

e a identificação das propriedades do solo enquanto índices de erodibilidade.

Gerrard (1981) reforça que a variação nas propriedades do solo é um dos fatores 

mais influente na erosão do solo.

Em geral, os solos que apresentam taxas de infiltração mais rápidas, níveis mais 

altos de materiais orgânicos e uma boa estrutura apresentam uma maior resistência 

à erosão (Van Beek et al., 2008).

A variação nas propriedades do solo constitui uma das principais influências 

sobre a erosão dos solos (Gerrard, 1981). De acordo com Guerra (1998), e tal 

como já referimos, a erosão hídrica é controlada, em geral, por fatores como a 

erosividade da chuva, propriedades dos solos, cobertura vegetal e características 

da vertente. 

Os movimentos em massa

Para além dos referidos processos de erosão hídrica referidos anteriormente, outras 

formas de degradação do solo atuantes em vertentes são os movimentos em massa.

Verificamos que tanto a erosão dos solos por processos hídricos como os movi-

mentos em massa são duas formas de degradação dos solos, e que o Ser Humano 

também possui um papel importante nesses dois processos geomorfológicos. Eles 
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apresentam maneiras diversas de ocorrer e, consequentemente, diferentes formas 

de serem identificados e monitorizados. As condições nas quais eles ocorrem são 

distintas, dando origem a diversas formas nas vertentes (Guerra, 2016).

Tal como referem diversos autores (citados em Guerra, 2016), na presença de 

água a ocorrência destes fenómenos é potenciada, uma vez que aquele agente pode 

reduzir a resistência ao cisalhamento dos materiais na vertente, contribuindo para o 

comportamento plástico e fluído dos solos. Isso pode, consequentemente, tornar os 

movimentos em massa mais catastróficos, causando destruição e corte na circulação 

de pessoas e bens. 

Neste sentido, a investigação geomorfológica sobre movimentos em massa é 

fundamental para a avaliação da sua ocorrência e fatores que estão envolvidos no 

seu desencadeamento, de forma a compreender a sua distribuição e cartografar es-

ses processos, com o objetivo de identificar a sua dinâmica e prever, na medida do 

possível, futuras ocorrências.

Dado o seu caráter catastrófico e impactes produzidos sobre a paisagem, o sis-

tema geomorfológico e as próprias atividades humanas ou infraestruturas, os mo-

vimentos em massa têm sido objeto de estudo de muitos investigadores em todo o 

mundo, de várias áreas científicas (desde geógrafos, geólogos, geomorfólogos, en-

genheiros, entre outros), com abordagens diferenciadas, procurando identificar e 

compreender os processos envolvidos, bem como estabelecer metodologias de diag-

nóstico e medidas de mitigação e de prevenção (Pimentel, 1993; Morgan, 2005; 

Guerra, 20016).

Convém salientar que existem diferenças entre erosão hídrica (apresentada an-

teriormente) e movimentos em massa, apesar das consequências degradativas que 

ambos os processos imprimem nos solos.

De acordo com Zêzere (1997), a designação “movimento de massa” (mass move-

ment) tem sido utilizada, algumas vezes, de forma indiscriminada como sinónimo 

de landslide ou movimento de vertente (como referido pelo autor nos exemplos de 

Mulder, 1991, Bromhead, 1992, ou Van Westen, 1993). Também Guerra (2016) 

refere ser comum entre os autores que se dedicam ao estudo destes fenómenos, a 

utilização do termo landslide como sinónimo de movimento em massa, ainda que 

considerando a existência de diferentes tipos de movimentos em massa. Neste sen-
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tido, a substituição do termo landslide por movimento em massa tem sido proposta 

por diversos autores, de origem britânica (Zêzere, 1997), por forma a evitar confu-

são terminológica. Contudo, esta proposta não tem acolhido aceitação generaliza-

da, nomeadamente pelo facto de à designação movimento em massa estar associado 

frequentemente um significado mais lato.

Para Araújo et al. (2005), os movimentos em massa são popularmente 

conhecidos, no Brasil, como deslizamentos de terra. No entanto, na lingua-

gem científica os deslizamentos referem-se a um tipo particular de movimento 

em massa.

Hutchinson (1968, citado por Zêzere, 1997, p. 43) considera que “os movi-

mentos de massa compreendem todos os movimentos induzidos pela gravidade, com a 

exclusão daqueles em que o material é mobilizado por um agente de transporte, como 

gelo, neve, água ou ar, designados por transporte em massa”, integrando neste conceito 

os movimentos de vertente, a subsidência (abatimentos, assentamentos), as várias 

modalidades de creep e os processos ligados à ação do gelo e da neve (nomeadamente 

a solifluxão periglaciária). 

Hart (1986) refere que os movimentos em massa são resultado da força de 

cisalhamento nas vertentes, causada pela gravidade, peso do material e presença 

de água no solo, que consegue superar a resistência dos materiais, determinada por 

propriedades de coesão dos solos nas vertentes.

Guidicini e Nieble (1976) complementam a definição de Hutchison dizendo 

que os movimentos em massa ou movimentos de solos e rochas, têm sido objeto 

de amplos estudos em diversas latitudes, não apenas pela sua importância como 

agentes atuantes na evolução das formas de relevo, mas também em função de suas 

implicações práticas e da sua importância do ponto de vista económico. 

O movimento em massa envolve a deslocação para fora ou para baixo, por influ-

ência da gravidade, o que leva à transformação dos materiais originais e a alteração 

da forma e declive da vertente onde ocorre. Embora a água e o gelo possam influen-

ciar este processo, estes elementos não atuam como agentes de transporte primários 

(Crozier, 2004, p. 605).

Um dos fatores que deve ser considerado na compreensão da definição de movi-

mento em massa é a ocorrência de precipitação na área em análise, pois, como é de 
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conhecimento geral, o solo possui uma capacidade limite de absorção de água, ou 

seja, uma capacidade acima da qual há ocorrência de escoamento, sendo que nem 

toda água da chuva consegue penetrar no solo.

No conjunto dos movimentos em massa ocorrem variadas formas, como sejam a 

reptação, os deslizamentos, os desabamentos ou quedas de rochas e os fluxos, entre 

outros, que são tratados detalhadamente por vários autores.

Classificação dos movimentos em massa

A primeira classificação dos movimentos em massa amplamente aceite foi de-

senvolvida por Sharpe (1938), e serviu de base para os trabalhos subsequentes. A 

classificação de Sharpe leva em conta uma grande variedade de fatores incluindo: os 

tipos de materiais; tipos, tamanho, causa e velocidade de movimento; quantidade 

de água; caraterísticas de fricção interna; idade do movimento; organização de ma-

teriais dentro da massa móvel; e as relações da massa em movimento com o material 

superficial e substrato.

Quanto aos movimentos, foram divididos por ele em duas categorias importan-

tes: fluxos (flows) e deslizamentos (slides), sendo que estas categorias se subdividem 

em várias outras.

Na sequência da classificação proposta por Sharpe (1938) surgiram também 

outras propostas, nomeadamente as publicadas por Varnes (1978) e Hutchinson 

(1968). Para Varnes (1978) e Cruden e Varnes (1996), os movimentos em mas-

sa são classificados de acordo com o tipo de mecanismo e, também, em função 

do tipo de material. Em função do mecanismo, distinguem-se desabamentos ou 

quedas (falls), balançamentos (toplles), deslizamentos (slides), expansões laterais (la-

teral spreads) e fluxos (flows). Quanto ao tipo de material, considera-se a rocha, os 

detritos (material grosseiro) e solo ou material fino. Além disso, classifica alguns 

movimentos como complexos (combinações de dois ou mais tipos) (Tabela III), 

reconhecendo assim a dificuldade em estabelecer limites rígidos entre um tipo de 

movimento e outro.
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A classificação Europeia desenvolvida no âmbito do projeto europeu EPOCH, 

baseada na simplicidade e adequação às condições Europeias, utilizou como classes 

tipológicas: quedas, deslizamento (rotacional), deslizamento (translacional), expan-

são lateral, fluxo e movimentos complexos, que resultam de um elemento impor-

tante na classificação para reconhecer os mecanismos da falha. A classificação do 

EPOCH também reconhece que o tipo de material deve ser definido e dividido em 

rochas, detritos e solos (Dikau et al., 1996).

Na sua primeira classificação, Hutchinson (1968) não referiu o modo de defor-

mação como parâmetro. No entanto, procurou englobar todos os tipos de materiais 

envolvidos no que diz respeito aos deslizamentos. Posteriormente o parâmetro passou 

a ser considerado (Hutchinson, 1988). A sua classificação original inclui a reptação 

(creep), os deslizamentos (landslides) e os movimentos ligados especificamente ao con-

gelamento e degelo da superfície (frozen ground phenomena). Na segunda classificação, 

Tipo de movimento
Tipo de material

Rocha Solo (engenharia)

Desabamento ou Queda De rochas De detritos De solos

Balançamento De rochas De detritos De solos

Deslizamentos

Rotacional Poucas
unidades

Deslizamento de 
rochas

Deslizamento de 
detritos

Deslizamento de 
solos

Translacional

Poucas
unidades

De blocos rocho-
sos

De blocos de de-
tritos De blocos de 

solos
Muitas
unidades De rochas De detritos De solos

Expansões laterais De rochas De detritos De solos

Fluxos De rocha De detritos De solos

Complexos: combinação de 2 ou mais dos principais tipos de movimentos

Tabela III - Síntese dos processos e formas de erosão.
Table III - Erosion processes and forms.

Fonte: Varnes, 1978; Cruden e Varnes, 1996; EPOCH, 1993; citado por Van Beek et al., 2008.
Source: Varnes, 1978; Cruden and Varnes, 1996; EPOCH, 1993; quoted by Van Beek et al., 2008.



141

Hutchinson (1988) acrescentou que a diversidade dos fatores que interferem no pro-

cesso de movimentos em massa gravitacionais resulta numa variedade de tipos e pro-

cessos que impossibilitam uma total discretização de tipos na classificação. Por isso, os 

tipos de movimentos em massa considerados pelo autor são reptação, deslizamentos, 

balançamentos, quedas e movimentos complexos de taludes. 

Nessa sequência, Selby (1993) utiliza alguns critérios para diferenciar estes movi-

mentos levando em conta o tipo de material, a velocidade e o mecanismo do movimen-

to, o modo de deformação, a geometria da massa movimentada e o conteúdo de água.

Os deslizamentos e processos correlatos fazem parte do conjunto dos movimen-

tos gravitacionais em massa diretamente relacionados com a dinâmica das vertentes. 

Augusto Filho (1992) classifica os deslizamentos lato sensu em quatro grandes grupos: 

reptação (creep), deslizamentos stricto sensu (slides), quedas (falls) e fluxos (flows). Os 

tipos de deslizamentos são definidos em função da forma, da velocidade e do tamanho 

do processo, bem como pelo tipo de material (solo, rocha) que foi mobilizado.

Para Hart (1986), os movimentos em massa podem ser classificados de várias 

maneiras e a mais simples delas é a que os divide em fluxos (flows), deslizamento 

(slides) e quedas (falls).

No que diz respeito à reptação (creep), Hansen (1984) descreve-a como definida 

basicamente pela velocidade, pela sua natureza lenta de movimento.

Dos vários tipos de movimentos em massa considerados pelos diversos autores, 

e discutidos anteriormente, procederemos de seguida a uma análise mais pormeno-

rizada daqueles com uma maior frequência: desabamento (ou queda), balançamen-

to, deslizamentos (rotacional, translacional e planar) e fluxos (de detritos e de solo).

Desabamento ou Queda (Fall)

O desabamento (fall) é definido, segundo o Working Party on World Lands-

lide Inventory da UNESCO, como “uma deslocação de solo ou rocha a partir de 

um abrupto, ao longo de uma superfície onde os movimentos tangenciais são nulos ou 

reduzidos. O material desloca-se predominantemente pelo ar, por queda, saltação ou 
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rolamento” (Zêzere, 1997, p. 49) (fig. 4). Este tipo de movimento corresponde a um 

movimento brusco, caraterizado, portanto, por um desenvolvimento em elevada 

velocidade, ocorrido em queda livre ou com reduzido contato com a vertente.

Fig. 4 - Representação esquemática de um desabamento ou queda de bloco 
(Fonte: adaptado de Highland and Bobrowsky, 2008).

Fig. 4 - Schematic representation of a rockfall 
(Source: adapted from Highland and Bobrowsky, 2008).

Segundo Flageollet e Weber (1996, p. 13) é um movimento livre de material 

ao longo de vertentes de declives acentuados, como escarpas. O destacamento e a 

queda subsequente do material é seguido por impacto na base da vertente, podendo 

aí associar-se processos secundários.

Para Giani (1992) o desabamento (rockfall) corresponde ao destacamento de 

uma massa de rocha em vertente de declive acentuado ou escarpada.

Pode ter pouca ou nenhuma rutura (deslocamento) por cisalhamento (Hoek e 

Bray, 1981). Ainda de acordo com o mesmo autor, o início do fenómeno de queda 

de um bloco em talude rochoso envolve condições iniciais de instabilidade, que 

causam o movimento de uma massa induzido pela rutura do talude. A velocidade 
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inicial do movimento de queda depende das condições de instabilidade e do posi-

cionamento do bloco anteriormente à rutura.

Ainda Dikau (2004) define desabamento como um movimento livre de ma-

terial de vertentes íngremes. Diferentes tipos de desabamentos são descritos por 

processos de material e falha. O termo queda de rochas é frequentemente usado 

como o termo geral, sem mais referência ao material envolvido. 

Hoek (1998) afirma que diversos eventos podem desencadear movimentos de 

desabamento, incluindo o aumento da pressão neutra devido à infiltração de água 

de chuva, o início de processos erosivos durante chuvas torrenciais, a meteorização 

da rocha, a remoção do suporte original por escavação ou erosão e o crescimento 

de raízes vegetais. 

Rebelo (2003) refere que o processo de desabamento pode estar também rela-

cionado com riscos tectónicos ou climáticos, uma vez que estes processos de evolu-

ção de vertentes podem acontecer em função de sismos ou em função de trabalho 

de sapa na base das vertentes, mas também devido a infiltração da água das chuvas 

nas fendas das rochas.

Os desabamentos ocorrem em vários locais, tais como arribas litorais, margens 

de rios de declives acentuados, limites de planaltos ou vertentes escarpadas. Podem 

também ocorrer em aterros artificiais (infraestruturas rodoviárias). Fraturas e fa-

lhas produzem superfícies planas e cavidades em forma de cunha e juntas verticais 

facilitando o desprendimento dos materiais. Os desabamentos podem conduzir à 

formação de um cone em forma de leque na base da vertente (Dikau, 2004).

Estes movimentos em massa são influenciados pela forma e ângulo da inclina-

ção, tamanho e forma das rochas, ângulo de ataque, estado e deformação das rochas 

e cobertura vegetal. Os detritos e as quedas de solo originam-se de materiais que já 

foram destacados da rocha-mãe. Na rocha sólida, o processo de separação pode levar 

tempo e decorre de fatores internos e externos que são frequentemente combinados 

(Dikau, 2004).

De acordo com Pierson e Van Vickle (1993) e outros autores, sobretudo nos Esta-

dos Unidos da América, todos os anos se promove à manutenção de taludes rochosos 

e se trabalha em estruturas para mitigação de áreas potencialmente instáveis em estra-

das, o que constitui avultados gastos com a reabilitação de infraestruturas rodoviárias.
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Balançamento (topple)

O balançamento consiste numa rotação para a frente de uma massa de rocha, 

detritos ou solo em torno de um pivô numa vertente (fig. 5). O balançamento pode 

culminar numa queda abrupta ou deslizamento, mas a forma de movimento está 

relacionada com a inclinação do material sem colapso (Dikau, 2004).

Fig. 5 - Representação esquemática de um balançamento 
(Fonte: adaptado de USGS, 2004).

Fig. 5 - Schematic representation of a topple (Source: adapted from USGS, 2004).

A principal força motriz para a ocorrência do balançamento é a separação de 

uma coluna de modo que a carga é transferida para uma base mais estreita. A altura 

da inclinação é um importante parâmetro de controlo, tal como a largura da base 

de suporte. Os balançamentos em rochas geralmente exigem escarpas espessas, en-

quanto balançamentos em detritos e solo podem ocorrer em escarpas de dimensões 

inferiores. A formação de fissuras de tensão é causada frequentemente pelo sapa-

mento lateral por erosão aureolar de cursos de água, pela ação das ondas do mar ou 

pela ação do Ser Humano. As pressões da água nas juntas e nos materiais de base 

são de vital contribuição para o colapso da coluna em movimento (Dikau, 2004).
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Figure 3. These schematics illustrate the major types of landslide movement that are described in the previous pages. For additional information on 
these processes and where to find photos, please see “Where to Go For More Information” at the end of this fact sheet.
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Deslizamento (Slide)

O deslizamento é definido por Cruden (1991), para o WP/WLI, como o movi-
mento de uma massa de rocha, terra ou detritos na vertente. Varnes (1978, citado por 
Dikau et al., 1996) indicou que movimento de vertente seria um termo mais compre-
ensivo porque não infere com o processo. No entanto, Brunsden (1984, citado por 
Dikau et al., 1996) preferiu o termo movimento em massa e distingue-o de transporte 
em massa, pois não requer um meio de transporte, como água, ar ou gelo. 

Para Korup (2012) deslizamentos são movimentos de solo e/ou rocha, vertente abaixo, 
sob a influência da gravidade e, também, na maioria dos casos sob influência de água. A 
maioria deles é provocada por terramotos, chuvas, degelo e cortes nas vertentes, estando 
entre os maiores produtores de sedimentos e entre os maiores agentes de denudação. 

Este tipo de movimentos em massa é também designado por escorregamento por 
diversos autores (Rebelo, 2003; Matos, 2008). De acordo com o WL/WLI (1993b, 
citado por Zêzere, 1997), deslizamento (slide) é um “[…] movimento de solo ou rocha 

que ocorre dominantemente ao longo de planos de rutura ou de zonas relativamente estreitas, 

alvo de intensa deformação tangencial […]”. A massa deslocada durante o movimento 
permanece em contacto com o material subjacente não afetado, apresentando graus de 
deformação bastante variáveis, consoante o tipo de deslizamento (Zêzere, 1997, p. 51). 

Em função do plano de rutura, estes subdividem-se em deslizamentos rotacionais e trans-
lacionais (com plano de rutura planar ou compósito) (Varnes, 1978). Este plano de rutura é 
definido como a superfície ao longo da qual ocorre o movimento tangencial (Zêzere, 2005).

Dependendo das características do material afetado e do tipo de rutura, os des-
lizamentos podem ser subdivididos em:

Deslizamentos rotacionais

Os deslizamentos rotacionais (rotational slides ou slumps) ocorrem como um 
movimento de rotação sobre uma superfície de corte circular (fig. 6 e fot. 3). Dife-
rem no grau de desintegração nas massas deslizantes e nas características deposicio-
nais nas áreas dos sopés (Dikau, 2004). 
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Fig. 6 - Representação esquemática de um deslizamento rotacional (Fonte: adaptado de USGS, 2004).
Fig. 6 - Schematic representation of a rotational slide (Source: adapted from USGS, 2004).

Fot. 3 - Deslizamento rotacional em talude de estrada, no município de Póvoa de Lanhoso 
(Fotografia de António Vieira, 2017).

Photo 3 - Rotational slide in the municipality of Póvoa de Lanhoso 
(Photography by António Vieira, 2017).
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Varnes (1978, citado por Dikau, 2004; Van Beek et al., 2008) define desliza-

mento rotacional como um “movimento mais ou menos rotativo, em torno de um 

eixo que é paralelo aos contornos do declive, envolvendo deslocamento de cisalhamento 

(deslizamento) ao longo de uma superfície de rutura côncava, que é visível ou pode ser 

razoavelmente deduzida”.

Ainda para Varnes (1978, citado por Araújo et al., 2005) os deslizamentos 

rotacionais ocorrem em vertentes compostas de solos homogéneos e coesos, 

nos quais a resistência ao deslizamento é independente da profundidade; as 

superfícies de deslizamentos críticas tendem a apresentar um arco, passando 

profundamente sob a vertente, onde a resistência a cisalhamento é a mais baixa 

e a tensão é alta.

Deslizamentos translacionais – não rotacionais

Este tipo de movimentos corresponde a uma transição entre os deslizamentos 

rotacionais, acima descritos, e os deslizamentos translacionais planares, com carate-

rísticas mais típicas de movimentos translacionais (fig. 7). 

Zêzere (1997) refere a utilização, por vários autores, da designação “compósitos” 

para os identificar, tendo como fundamento a frequente existência de duas seções 

na forma do plano de rutura: uma forma circular ou planar com forte inclinação, 

a montante; estilo marcadamente translacional e inclinação muito mais reduzida, 

a jusante.

Considerando a utilização do termo “compósito” noutro âmbito, nomeadamente 

para a caraterização de um estilo de atividade dos deslizamentos (WP/WLI, 1993), 

outras designações têm sido propostas, como a de Dikau et al. (1996) que os desig-

naram de “não rotacionais”.

Dikau et al. (1996) enquadram neste tipo de movimento em massa os block slide 

(deslizamentos de rochas e de detritos) e os slab slide (deslizamentos de solos), tendo 

em consideração as características do material afetado.
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Deslizamentos translacionais – planares

Varnes (1978) carateriza os deslizamentos translacionais planares como os que 

se desenvolvem ao longo de uma superfície mais ou menos planar ou suavemente 

ondulada, não revelando o movimento de rotação do material deslocado, que é 

totalmente evacuado da superfície de deslizamento (fig. 8).

Zêzere (1997) refere o evidente controlo estrutural associado a estes movimentos, 

reforçando que o plano de rutura se desenvolve “ao longo de superfícies de estratificação, 

diáclases ou contacto entre uma cobertura detrítica e o substrato rochoso” (p. 53).

Ainda para Varnes (1978, citado por Araújo et al., 2005) o deslizamento planar 

ocorre em vertentes onde há algum controle geológico, como, por exemplo, planos 

de deslizamento, juntas, manto de coluvião e, também, em vertentes arenosas.

Fig. 7 - Representação esquemática de um deslizamento translacional 
(Fonte: adaptado de USGS, 2004).

Fig. 7 - Schematic representation of a translational slide 
(Source: adapted from USGS, 2004).
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Tendo em consideração o material afetado, Dikau et al. (1996) enquadram nes-

te tipo de movimento em massa os rockslides (deslizamentos de rocha), os debris 

slides (deslizamentos de detritos) e os mudslides (deslizamentos de solos).

Deslizamentos de rocha ocorrem ao longo de uma superfície mais ou menos 

planar ou suavemente ondulada. É típico para inclinações da montanha ou exposi-

ções da rocha onde o ângulo da inclinação é próximo ou paralelo à profundidade da 

rocha (Varnes 1978, citado por Dikau, 2004).

Os deslizamentos de detritos são, segundo Carson e Kirkby (1975, citado por Zêzere, 

1997), a forma de instabilidade mais comum nas vertentes naturais. Trata-se de desliza-

mentos pouco profundos, com planos de rutura sensivelmente paralelos à superfície to-

pográfica, frequentemente coincidentes com o contacto entre os depósitos de vertente e o 

substrato rochoso (Záruba e Mencl, 1982; Corominas, 1996a, citados por Zêzere, 1997).

Os deslizamentos de detritos são frequentemente desencadeados por chuvas 

intensas ou por terremotos. A probabilidade de ocorrência de um deslizamento 

de detritos é significativamente acentuada pela destruição da cobertura vegetal por 

ação de incêndios ou exploração de madeira (Dikau, 2004).

Fig. 8 - Representação esquemática de um deslizamento translacional planar 
(Fonte: adaptado de USGS, 2004).

Fig. 8 - Schematic representation of a block slide (Source: adapted from USGS, 2004).
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Os deslizamentos de lama são uma forma de movimento em massa no qual 

as massas de solos amolecidos ou deslizamentos de areia muito finas ocorre sobre 

superfícies de cisalhamento discretas, de contorno em formas lobadas ou alongadas 

e de movimentação relativamente lenta (Brunsden, 1984, citado por Brunsden e 

Ibsen, 1996, p. 104). Ainda Brunsden e Ibsen (1996, p. 105) reconhecem três 

grandes unidades morfológicas: área de rutura, sector de transporte com forma de 

canal e zona de acumulação.

Fluxos (Flows)

Van Beek et al. (2008) definem os fluxos como deformações viscosas de mate-

riais da vertente em que todas as partículas se movem a diferentes velocidades, que 

vão diminuindo com a profundidade.

Zêzere (1997) designa este movimento como escoamento (flow) e, baseando-

-se no WP/WLI (1993), carateriza-o como um “movimento espacialmente contínuo 

onde as superfícies de tensão tangencial são efémeras e frequentemente não preservadas. 

A distribuição das velocidades na massa deslocada assemelha-se à de um fluido viscoso”. 

Refere ainda que “as tensões distribuem-se por toda a massa afetada, conduzindo, ge-

ralmente, a uma grande deformação interna dos materiais” (p. 55). 

Os fluxos podem ser encontrados em qualquer tipo de material na vertente, 

mas o fluxo de rocha é extremamente lento e pode ser considerado como um tipo 

de creep. O fluxo distingue-se deste por apresentar limites discretos ou estreitos que 

sofrem cisalhamento, para além de se moverem a velocidades significativamente 

superiores às do creep, que são geralmente impercetíveis (Van Beek et al., 2008).

Os fluxos resultam, frequentemente, de outros movimentos em massa, como por 

exemplo deslizamentos, desabamentos ou basculamentos, uma vez que o material se 

desestrutura e as pressões dos poros aumentam. Os tipos mais comuns são os fluxos de 

detritos e os fluxos de solo. Estes fluxos compreendem materiais diferentes e requerem 

quantidades substanciais de água para fluidificação (Van Beek et al., 2008).

Van Beek et al. (2008) referem que os fluxos de detritos (fig. 9) são compostos 

por material grosseiro (cascalho e rochas) envolvido numa matriz mais fina (areia, 
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silte, argila), e caraterizados por quantidades variáveis de água, que se movem como 

uma massa de lama no sentido descendente na vertente, enquanto que os fluxos de 

solo, húmidos, ainda que assemelhando-se aos fluxos de detritos, são, no entanto, 

compostos de um único tamanho de elementos, de grão fino (fig. 10).

Fig. 9 - Representação esquemática de fluxo de detritos (Fonte: adaptado de USGS, 2004).
Fig. 9 - Schematic representation of debris flow (Source: adapted from USGS, 2004).

Fig. 10 - Representação esquemática de fluxo de solo (Fonte: adaptado de USGS, 2004).
Fig. 10 - Schematic representation of earthflow (Source: adapted from USGS, 2004).
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Alguns exemplos de processos de erosão hídrica e movimentos em massa 
em Portugal

A erosão hídrica é um processo que ocorre, de forma generalizada, no terri-
tório nacional. De fato, as caraterísticas climáticas do nosso território continen-
tal constituem um fator influente na ocorrência deste tipo de processos, quer pela 
sazonalidade das precipitações e consequente alternância de estação com elevada 
precipitação (que pode atingir valores anuais superiores a 2500 mm nas montanhas 
do noroeste de Portugal) com estação seca (bem pronunciada no sul de Portugal), 
e pela ocorrência de episódios pluviométricos de elevada intensidade (propiciados 
pela frequente passagem de superfícies frontais).

Acresce a forma intensiva e frequentemente inapropriada de uso do solo, que 
contribui para a desproteção do solo, facilitando a atuação dos diversos agentes 
erosivos. Neste contexto, a crescente ocorrência de incêndios florestais em Portugal 
tem vindo a contribuir para uma acelerada degradação dos solos, decorrente de 
intensa erosão hídrica (Vieira e Bento-Gonçalves, 2015, 2016).

Com efeito, a ocorrência de incêndios florestais no período estival (quente e 
seco) remove a cobertura vegetal (arbórea, arbustiva e herbácea) protetora do solo, 
deixando-o desprotegido à mercê das precipitações que normalmente acontecem 
no outono e inverno que lhe seguem, com efeitos bastante significativos, quer na 
remoção de sedimentos, quer mesmo de nutrientes (Bento-Gonçalves et al., 2008).

Efetivamente, vários autores têm referido que o fogo aumenta a escorrência e a 
erosão do solo (Burch et al., 1989; Imeson et al., 1992; Shakesby et al., 1993; Scott 
e Schulze, 1992; Inbar et al., 1998; Coelho et al., 1995; Coelho et al., 2004; Cerdà 
e Lasanta, 2005; Cerdà e Doerr, 2005, Benavides-Solorio e MacDonald, 2005).

Para além da destruição do coberto vegetal protetor, em ambientes florestais 
queimados a escorrência pode ser reforçada pela redução da capacidade de infiltra-
ção e pelo desenvolvimento do reforço da eficácia da camada hidrofóbica (Sevink et 
al., 1989; Imeson et al., 1992; Doerr et al., 1996).

Estas condições conduzem frequentemente à disseminação das formas descritas 
acima, nomeadamente às relacionadas com a erosão laminar, que se observa de forma 
generalizada nas áreas ardidas (fot. 4), mas também a sulcos (fot. 5) e ravinas (fot. 6).
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Fot. 4 - Erosão laminar em áreas ardidas (Fotografia de António Vieira, 2017).
Photo 4 - Sheet erosion in burned areas (Photography by António Vieira, 2017).

Fot. 5 - Sulcos em áreas ardidas (Fotografia de António Vieira, 2017).
Photo 5 - Rills in burned areas (Photography by António Vieira, 2017).
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A ocorrência de movimentos em massa no território nacional é relativamente 

frequente, com incremento significativo a partir da segunda metade do século XX, 

acompanhado por um crescente aumento nos impactes para as atividades humanas 

e, inclusivamente, com registo de fatalidades.

A investigação desenvolvida no âmbito do projeto DISASTER (Zêzere et al., 

2014), por exemplo, permitiu percecionar a ocorrência deste tipo de fenómenos 

Fot. 6 - Ravina desenvolvida em áreas ardidas (Fotografia de António Vieira, 2011).
Photo 6 - Gully developed in burned areas (Photography by António Vieira, 2011).
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desde a segunda metade do século XIX, bem como a sua expressão espacial, com 

base na identificação de notícias em meios de comunicação nacionais e regionais.

A análise efetuada pelos autores detetou, no caso dos deslizamentos, uma maior 

frequência destes fenómenos desde meados da década de 1930 até ao final dos anos 

70 do século XX, e novo aumento da sua frequência desde os anos 90 do mesmo 

século até 2010 (fig. 11).

Fig. 11 - Distribuição temporal de inundações e movimentos em massa ocorridas em 
Portugal no período 1865-2010 (Fonte: extraído de Zêzere et al., 2014).

Fig. 11 - Temporal distribution of disastrous floods and landslides  occurringed in Portugal in 
the period 1865-2010 (Source: extracted from Zêzere et al., 2014).

Alguns exemplos poderão, no âmbito deste trabalho, elucidar acerca da 

ocorrência de alguns destes movimentos em massa, nomeadamente no noroeste 

de Portugal.

O Inverno de 2000/2001 foi profícuo em movimentos em massa, especialmente 

no norte e centro de Portugal (Bateira e Abreu, 2003; Cunha e Dimuccio, 2002; 

Ganho, 2002; Lemos et al., 2001; Pedrosa et al., 2001; Vieira, 2008). Com efeito, 

os elevados quantitativos de precipitação ocorridos no final de 2000 e início de 

2001 (fig. 12) conduziram ao aumento do volume de água em muitas vertentes, 

frequentemente em situação de desequilíbrio por ação antrópica, contribuindo para 

o desencadeamento de inúmeros movimentos em massa. O resultado mais frequen-

te foi a obstrução de estradas, vias férreas ou outras infraestruturas e destruição de 

socalcos e terrenos agrícolas. Porém, nalgumas situações, para além de perdas eco-

nómicas, registaram-se infelizmente perdas humanas.

total). This feature also confirms the irregular character of landslide disaster distribution,

which concentrates in some critical years as was the case of 2000 and 2001.

4.3 Seasonal distribution

The seasonal cycle of disastrous floods and landslides occurred in Portugal relative to the

entire 146-year period is shown in Fig. 8. Floods are more frequent in months from

November to February (75.6 % of total flood cases), while landslides tend to concentrate

from December to March (73 % of total landslide cases).

The concentration of landslide occurrences latter on the hydrologic year, when com-

pared with flood occurrences, is consistent with the physical mechanisms involved in both

processes, namely in what regards the rainfall-triggering conditions. Flash floods, as well

as urban flooding, occur predominantly during the autumn and beginning of winter, usually

in response to very intense and short-duration rainfall events (Zêzere et al. 2005; Zêzere

and Trigo 2011; Liberato et al. 2013). The timing of landslide occurrence depends on the

topography, geology and hydrologic processes in each slope. However, as a rule, landslides

having deep failure surface are triggered by the rise of groundwater table, thus requiring

the wide, and prolonged in time, water supply to the soil. Therefore, these landslides are

typically associated with rainfall periods that may last from several weeks to several

months (Zêzere et al. 2005; Zêzere and Trigo 2011) and tend to occur later in the

hydrologic year. Such landslide events often occur simultaneously with floods that take

place on the large fluvial valleys of the country (e.g., Tagus, Douro, Mondego).

4.4 Completeness of the database

As any other database based on newspaper exploitation, the DISASTER database has biases

and is certainly incomplete. However, as Guzzetti (2000) pointed out, it is not straight-

forward to evaluate the completeness of a historical database on disasters, namely because

conditions leading to disastrous floods and landslides (e.g., rainfall regime, land use and

people exposition) may have changed over the time period covered by the database.

Therefore, the lack of occurrences in a particular time span may result either from variation

on conditions that generate floods and landslides (e.g., an anomalous dry period) or from

the incompleteness of the database (Guzzetti 2000).

Figure 9 shows the cumulative curves of hydro-geomorphologic cases registered in the

DISASTER database for the period 1865–2010. Concerning DISASTER cases, the database may

Fig. 7 Temporal distribution of disastrous floods and landslides occurred in Portugal in the period
1865–2010

Nat Hazards (2014) 72:503–532 517
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O movimento de Frades, em Arcos de Valdevez, ocorrido a 7 de Dezembro de 

2000, destruiu várias habitações e provocou 4 mortes. A análise deste movimento 

em massa, realizada por Pedrosa et al. (2001), concluiu ter-se tratado de um desli-

zamento rotacional, na sua fase inicial, transformando-se de seguida num fluxo de 

detritos (fot. 7).

Fig. 12 - Pluviosidade registada em Coimbra, de setembro de 2000 a janeiro de 2001 
(Fonte: Lemos et al., 2001).

Fig. 12 - Rainfall recorded in Coimbra, from September 2000 to January 2001 
(Source: Lemos et al., 2001).

Fot. 7 - Movimento em massa de Frades 
(Fotografia de António Bento-Gonçalves, 2000).

Photo 7 - Mass movement at Frades 
Photography by António Bento-Gonçalves, 2000).
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Na génese do movimento, para além dos elevados quantitativos pluviométricos, en-

contram-se fatores geológico-estruturais (a rutura inicial ocorreu num ponto de contato 

entre dois tipos de granitos, contato esse que parece fazer-se por falha, o que terá facili-

tado a infiltração da água) e geomorfológicos (declive da vertente de cerca de 30º/35º, 

existência de formações superficiais, nomeadamente mantos de alteração do granito).

Outro movimento em massa ocorrido no noroeste de Portugal e que provocou uma 

fatalidade foi o movimento de Ventosa, em Vieira do Minho. A particularidade deste mo-

vimento decorre do fato de ter afetado uma vertente de declive acentuado, onde tinha 

sido efetuado um aterro, construído junto à estrada. De fato, o material movimentado, 

muito heterométrico, correspondeu ao utilizado para construir o aterro, que colmatou 

um valeiro e intercetou a própria drenagem da estrada, impedindo a normal circulação 

hídrica e levando à saturação dos materiais do aterro. Este fato terá sido preponderante no 

desencadeamento do fluxo de detritos. Deste resultou a morte de uma pessoa, que estava 

no momento da catástrofe a operar uma máquina retroescavadora no aterro, também ela 

arrastada e destruída, bem como outras infraestruturas existentes ao longo do valeiro per-

corrido pelo material, numa extensão de cerca de 5 km (fig. 13 e fot. 8). 

Fig. 13 - Localização do fluxo de Ventosa (Fonte: Google Earth, 2013).
Fig. 13 - Location of Ventosa flow (Source: Google Earth, 2013).
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No dia 3 de abril de 2013, na localidade de Mesão Frio, em Guimarães, ocor-

reu outro fenómeno de caraterísticas idênticas (Bento-Gonçalves et al., 2014). Um 

movimento em massa afetou a variante que liga Guimarães a Fafe (pela qual passam 

diariamente cerca de 20 mil viaturas), resultando no seu encerramento por um 

período de cerca de duas semanas. Este condicionamento viário estendeu-se par-

cialmente por mais duas semanas, com circulação apenas numa das vias, de modo a 

permitir a conclusão dos trabalhos.

O movimento em massa ocorreu numa vertente parcialmente artificializada, 

resultante da criação de um aterro para construção de moradias, e que implicou a 

canalização de uma pequena e efémera linha de água, numa área declivosa, e com 

áreas agrícolas a montante.

O movimento, que terá tido no início uma componente de deslizamento rota-

cional, transformou-se num fluxo de detritos, uma vez que o aterro ali construído, 

apesar de uma importante componente de solo, era constituído por uma compo-

nente bastante significativa de blocos muito heterométricos. Esta massa estendeu-se 

Fot. 8 - Percurso percorrido pelo fluxo de detritos e local do aterro, no topo 
(Fotografia de António Bento-Gonçalves, 2000).

Photo 8 - Track of the debris flow and location of the landfill, at the top 
(Photography by António Bento-Gonçalves, 2000).
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pela vertente, desde a cicatriz do deslizamento (onde se localizam as moradias afeta-

das, como se pode observar na fot. 9, à esquerda), ao longo de mais de 100 metros. 

A acumulação da massa de detritos deslocada obstruiu completamente a via de 

circulação, ocupando uma área de cerca de 50 metros, com cerca de 6 metros de 

altura, correspondendo a aproximadamente 8 mil m3 de material.

Fot. 9 - Área afetada pelo fluxo de detritos de Mesão Frio (Fotografia de António Vieira, 2013).
Photo 9 - Area affected by the debris flow of at Mesão Frio (Photography by António Vieira, 2013).

Um dos fatores responsáveis pela ocorrência deste movimento relaciona-se com 

a abundante precipitação, verificada nomeadamente no mês de Março. Efetivamen-

te, foi classificado como mês muito chuvoso a extremamente chuvoso, segundo o 

IPMA, no seu Boletim Climatológico Mensal.

Com efeito, os dias que antecederam o desencadeamento desta crise, verificaram 

acréscimos consideráveis na precipitação, tendo-se registado valores acima da média 

estimada para a época.

Quando se observa a precipitação diária, verifica-se que, entre o dia 22 de março 

e a data do evento (3 de abril), apenas no dia 31 de março não ocorreu precipita-

ção, tendo a precipitação acumulada franqueado o valor da normal mensal (1971-

2000), logo no dia 24 de março (figs. 14 e 15).
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No referido período de 13 dias, o valor máximo da precipitação diária ocorreu 

no dia 29 de março, com cerca de 70 mm, dia que mais contribui para os quase 240 

mm de precipitação verificados em março de 2013, muito superior aos cerca de 85 

mm, ou seja, ao valor médio mensal do mesmo mês, no período de 1971 a 2000.

Outro fator determinante para a ocorrência deste evento relaciona-se com a 

construção do aterro e das 10 moradias sobre o mesmo (terminadas em 2007).

Estas foram parcialmente construídas sobre um aterro, tendo a parte mais afe-

tada sido a zona das garagens, e, segundo Tiago Miranda (professor de Engenharia 

Civil da Universidade do Minho), se as suas fundações fossem diretas em vez de 

estacas, com este desabamento de terras as casas teriam ruído (fot. 10).

Segundo noticiou o meio de comunicação “Guimarães Digital”, a equipa res-

ponsável pelo Relatório Final da “Comissão de Avaliação do escorregamento de 

talude na variante Guimarães – Fafe”, considera que as causas prováveis do sucedido 

se relacionam com a existência de uma linha de água, identificada inclusivamente 

na folha da carta militar de Portugal, mas não constante no projeto de construção, 

nem tida em conta na execução da obra.

Ainda segundo o “Guimarães Digital”, no mesmo relatório é apontada “a defi-

ciente execução do aterro, decorrente da ausência de projeto geotécnico e da utilização de 

materiais inadequados para a sua execução”.

Fig. 14 e 15 - Valores diários de precipitação (RR), acumulada (ACUM) e normal mensal 
(1971 - 2000) para a Estacão Meteorológica de Porto/Pedras Rubras nos meses de março e 

abril de 2013 (Fonte: IPMA).
Fig. 14 e 15 - Daily values of rainfall amounts (RR), cumulative (ACUM) and monthly 
normal (1971-2000) for the meteorological station of Porto/Pedras Rubras meteorological 

station for the months of March and April of 2013 (Source: IPMA).
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Efetivamente, constata-se pelos exemplos de movimentos em massa aqui referi-

dos, que o envolvimento do Homem como agente ativo nestes processos geomor-

fológicos tem vindo a tornar-se cada vez mais significativo, contribuindo frequen-

temente para a criação de condições de instabilidade nas vertentes, por um lado, e 

aumentando a sua própria vulnerabilidade a estes fenómenos.

Conclusão

A dinâmica geomorfológica promove, de forma constante, modificações na 

superfície terrestre, ora lentas e quase impercetíveis, ora mais rápidas e com 

grande poder destruidor, podendo trazer implicações significativas, nalgumas 

situações, para as infraestruturas e atividades antrópicas. Estas situações, deter-

Fot. 10 - Vista da área superior do fluxo de Mesão Frio 
(Fonte: Câmara Municipal de Guimarães, 2013).

Photo 10 - View of the upper area of the flow at Mesão Frio 
(Source: Municipality of Guimarães, 2013).
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minantes da identificação dos designados riscos geomorfológicos, potenciam 

frequentemente a ocorrência de catástrofes, com impactes severos para o Homem.

Ainda que possam ser percecionados como de menor importância, quando 

comparados com outros fenómenos naturais bastante destrutivos (por exemplo 

sismos, tsunamis ou furacões), os seus efeitos podem ser igualmente destruido-

res, como pudemos exemplificar neste texto, e ter um impacte extremamente 

desregulador das atividades humanas.

No entanto, e ainda que sejam considerados riscos eminentemente naturais, 

o Homem é, também ele, um fator interveniente nestes processos, frequente-

mente pelo papel no seu desencadeamento ou na instabilização das vertentes.

Consequentemente, torna-se fundamental o conhecimento aprofundado 

destes fenómenos naturais, dos diversos fatores intervenientes na sua ocorrên-

cia e dos seus impactes sobre as sociedades, sendo de especial importância a 

compreensão da interação entre processos naturais e antrópicos.

Este trabalho pretendeu, assim, apresentar apenas uma síntese e sistematização 

dos conhecimentos fundamentais sobre os riscos geomorfológicos, pretendendo 

ser uma base de apoio para estudos mais aprofundados e inovadores.
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apresentam-se alguns exemplos de riscos biológicos a diferentes escalas, 

associando-os aos domínios em que os impactes são mais importantes. 

São abordados vários exemplos considerando o caso português.

Palavras -chave: Vetor, agente patogénico, invasão, organismos vivos, Portugal.

Abstract: Risks of a biological nature are very varied and complex, due as 

much to the nature of the organisms involved as to the multipli-

city of processes underlying the manifestation of each risk. This 

makes the implementation of measures designed to control and 

prevent risk extremely challenging. Biological risks are associated 

with negative interspecific interactions that produce direct or 

indirect impacts on human health or on human economic activi-

ties. Such interactions include habitat competition (e.g. invasive 

species), parasitism (e.g. ticks), predation (e.g. agricultural pests) 

and amensalism (algal bloom). This work presents examples of 

biological risks at different geographical scales and associates 

them to domains where impacts are more important. A number 

of examples from Portugal are given.

Keywords: Vector, pathogenic agent, invasion, living organisms, Portugal.

Introdução

A ideia de vulnerabilidade perante determinados processos ou fenómenos criou 

no ser humano a necessidade de se proteger, reforçando a sua capacidade para reduzir 

a sua exposição aos riscos identificados como mais importantes em cada momento, o 

que permitiu reduzir a magnitude dos impactes associados à manifestação desses ris-

cos. Este processo, que se traduziu em desenvolvimento tecnológico, promoveu uma 
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transferência da vulnerabilidade, pois, ao mesmo tempo que permitiu desenvolver 

equipamentos e técnicas capazes de reduzir a vulnerabilidade perante determinados 

riscos, criou condições para o aumento da vulnerabilidade em relação a outros. Assim, 

se os avanços na medicina promoveram a capacidade para reduzir o risco de pande-

mia, nomeadamente através do desenvolvimento de fármacos eficazes, a intensificação 

dos fluxos de bens e pessoas criou as condições necessárias para que organismos pato-

génicos viagem grandes distâncias, promovendo as condições de dispersão necessárias 

à ocorrência de uma pandemia, uma justificação apresentada para o padrão descrito 

pelo avanço da peste negra já na Idade Média na Europa (Yue et al., 2017). Da mesma 

forma, enquanto que o aumento da capacidade de transporte de mercadorias em lon-

gas distâncias permitiu reduzir a vulnerabilidade associada  às quebras de produção na 

sequência de catástrofes naturais, como vagas de frio ou inundações, a intensificação 

das trocas permitiu a transferência, várias vezes involuntária, de organismos que pro-

movem hoje grandes perdas na agricultura ou apresentam grandes impactes nos ha-

bitats onde foram introduzidos (Hulme, 2009). No fundo, estas mudanças, além de 

terem promovido alterações na vulnerabilidade em relação a determinados riscos, pro-

moveram também uma alteração dos padrões geográficos associados à manifestação 

de outros,  uma evolução que assume particular relevo no caso dos riscos biológicos.

Os riscos de natureza biológica, além de apresentarem grande diversidade, re-

presentam ainda um grupo de riscos com grande complexidade, associada não só 

à natureza dos organismos envolvidos, como aos processos que podem estar subja-

centes à manifestação do próprio risco, o que dificulta a implementação de ações 

de gestão ou prevenção. Ainda que se identifique uma grande diversidade de orga-

nismos e múltiplas formas de manifestação, na verdade os riscos biológicos decor-

rem de interações ecológicas interespecíficas com caráter negativo, com impactes, 

diretos ou indiretos, nas sociedades humanas ou nas suas atividades. Estas relações 

podem ser de natureza diversa, e incluem competição por habitat (p.e. espécies in-

vasoras), relações de parasitismo (p.e. carraças), predação (p.e. pragas agrícolas) ou 

situações de amensalismo (p.e. marés vermelhas de algas microscópicas produtoras 

de neurotoxinas).

A análise aos riscos biológicos que aqui se apresenta está estruturada a 

partir dos impactes, diretos ou indiretos, registados em diferentes domínios 
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e atividades (agricultura e florestas, pesca e pecuária, saúde humana), e está 

organizada segundo o tipo de organismo que provoca os impactes. Não sendo 

o objetivo listar todas os riscos , procura-se incluir exemplos que representam 

grandes desafios a nível dos impactes associados à sua manifestação, tanto do 

ponto de vista da extensão potencial, e dos custos económicos associados, 

como ao nível dos efeitos na qualidade de vida das sociedades, em particular 

no território português.

Riscos biológicos no tempo: uma perspetiva recente

A perspetiva inerente à análise e avaliação de risco num determinado territó-

rio, remetendo para toda a complexidade conceptual e metodológica atuais, bem 

como a abrangência do conceito considerando os diferentes domínios em que se 

aplica, resulta de uma aproximação recente, que ganha estrutura nos finais do 

século XX, no decorrer de um conjunto de iniciativas, como a realização de even-

tos científicos dedicados ou a publicação de obras (ver Rebelo, 2003 : 249-251). 

Na verdade, esta perspetiva de análise ganha relevância na sequência da profunda 

revolução tecnológica que se opera a partir dos anos 70 do século passado, alavan-

cada pela difusão de novas tecnologias, tanto do ponto de vista dos equipamentos, 

com crescente capacidade de gestão e processamento de informação, como pelo 

surgimento de softwares dedicados à gestão de informação espacial, como são os 

Sistemas de Informação Geográfica. A combinação destes dois aspetos, bem como 

a maior divulgação de fenómenos extraordinários, como catástrofes naturais, atra-

vés de meios de comunicação com áreas de influência mais vastas, criam uma 

crescente sensibilização para este tipo de fenómenos, até pelos elevados impactes 

negativos, ambientais ou económicos que lhe estão associados. Esta consciência 

criou a necessidade de se tentar prever quais as áreas mais suscetíveis ou as mais 

vulneráveis, num contexto de crescente preocupação com a degradação ambien-

tal, também resultado de crescente preocupação social na sequência da ação de 

movimentos ecologistas. 
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Ainda que ganhe uma estrutura e esquema conceptual específicos apenas no 

final do século XX, esta perspetiva nasce um século antes na América do Norte, 

devendo-se, segundo Faugéres (1990), ao facto de este território ser afetado 

mais vezes e com maior intensidade por catástrofes naturais. Este despertar 

precoce na implementação de uma perspetiva de análise na área dos riscos pode 

explicar o pioneirismo, na introdução da ideia de “risco de invasão” que está 

subjacente à obra de Charles Elton, publicada em 1958. A qual e que surge no 

seguimento de estudos levados a cabo noutras áreas do conhecimento por servi-

ços da estrutura administrativa dos Estados Unidos da América, como a rede de 

parques naturais ou os Serviços Geológicos, os quais abordavam a questão dos 

riscos naturais de forma clara.

Na estrutura conceptual associada às ciências cindínicas, os riscos de natureza 

biológica começam a receber atenção mais tarde, consequência não só da diversida-

de de organismos envolvidos e conhecimento associado a múltiplos ramos cientí-

ficos, como também devido ao facto de as próprias ciências do risco se organizarem 

como uma área do conhecimento científico apenas no final do séc. XX, razão pela 

qual os riscos biológicos aparecem como uma categoria de risco apenas em 1994 

(Rebelo, 2003). Acresce ainda o facto de Faugères (1990), que introduz a perspetiva 

de análise de risco, apresentar uma divisão dos riscos em duas categorias, os riscos 

naturais e os riscos tecnológicos, uma divisão seguida por muitos autores nas duas 

décadas seguintes, e que dificulta a integração da diversidade e complexidade asso-

ciada aos riscos biológicos. Além disso, grande parte das contribuições produzidas 

no âmbito desta área científica jovem dá especial destaque aos riscos naturais de 

caráter geofísico (Tricart, 1992). 

Quando propostos como uma categoria de risco, por Blaikie e colaboradores 

(Blaikie et al., 1994), não há a preocupação em situá-los na classificação então 

vigente, ainda que fiquem claramente esclarecidos os processos ou fenómenos 

que inclui, com clara referência à inclusão de processos que afetam o ser humano 

de forma direta ou indireta, com especial foco na saúde humana.  Define-se que 

os riscos biológicos incluem microrganismos, como vírus, bactérias ou fungos, 

responsáveis por doenças ou surtos epidémicos; insetos transmissores de doenças 

(p.e. mosquitos, piolhos, pulgas) ou com capacidade para destruir culturas ou 
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outros bens devido ao aumento exponencial das suas populações (p.e. gafanhotos, 

lepidópteros), e animais de maior porte (aves, como o tecelão de bico vermelho; 

animais como o esquilo cinzento ou o coelho). Mas fica a faltar esta articulação 

com a classificação de risco vigente. É neste contexto que Lourenço (2003) pro-

põe uma classificação onde considera os riscos com origem em organismos vivos 

dentro dos riscos de natureza antrópica, apresentando já a separação entre os as-

sociados ao grupo NRBQ (Nuclear e Radioativo, Biológico, Químico), assumin-

do o envolvimento de uma componente tecnológica, e os puramente biológicos, 

onde inclui as epidemias e as pragas de origem animal ou associadas a plantas. 

Proposta que o mesmo autor atualiza em 2007 (Lourenço, 2007) considerando 

a associação dos riscos de natureza biológica a grupos de riscos diferentes. Separa 

os que têm reflexos diretos ou indiretos nas atividades humanas, classificando-os 

como do tipo natural, aceitando-os como uma manifestação de desequilíbrio na 

biocenose associado a um aumento dos efetivos populacionais de determinado 

organismo; dos que têm impactes ao nível da saúde humana, considerando a sua 

inclusão nos riscos antrópicos, dentro da categoria de riscos biofísicos, que em 

classificação mais recente opta por incluir na categoria de riscos mistos de compo-

nente biomédica ou do foro infectocontagioso, como são os associados à ação de 

vírus e bactérias (Lourenço, 2018).

A dificuldade em apresentar uma classificação para este grupo de riscos pode 

estar relacionada com diferentes aspetos, nomeadamente:

•	 A grande diversidade de organismos envolvidos (vírus, bactérias, fungos, 

animais, plantas);

•	 A envolvência de diferentes organismos com papéis diferentes num tipo de 

risco específico (hospedeiro intermediário, vetor, agente patogénico);

•	 A envolvência de um mesmo organismo em processos diferentes (ex.: rato 

como hospedeiro de vetor e como fonte de impactes negativos por explosão 

demográfica) ou com impactes em diferentes domínios ou organismos;

•	 A existência de diferentes graus de vulnerabilidade para um determinado 

risco, considerando o contexto socioeconómico (ex.: condições de salubri-

dade pública), a suscetibilidade do hospedeiro, a virulência da estirpe, o 

contexto climático;
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•	 O facto de este grupo de riscos incluir manifestações a escalas temporais e 

geográficas diversas. A título de exemplo, compare-se o exemplo das pragas 

de gafanhotos do deserto, Schistocerca gregaria (Forsskål, 1775), associadas 

a um aumento desproporcional das populações deste organismo nativo na 

sequência de um período anormalmente chuvoso, processo que assume um 

caráter temporário, normalmente de alguns meses, com o exemplo de um 

organismo exótico, que após naturalização experimenta um processo de au-

mento progressivo e exponencial das duas populações (invasão biológica), 

processo que pode prolongar-se por décadas ou séculos e tem efeitos negati-

vos permanentes nos ecossistemas onde foi introduzido (p.e. perca do Nilo 

– Lates niloticus (Linnaeus, 1758)).

A crescente atenção que é dedicada aos riscos de natureza biológica no âmbito 

das ciências cindínicas é acompanhada por uma profunda alteração da perceção 

social relativamente à ameaça que os riscos biológicos podem representar, resulta-

do de maior disponibilidade e divulgação de informação relativa aos impactes em 

termos económicos, áreas suscetíveis, grau de vulnerabilidade e reflexos na saúde 

pública. Acresce ainda o facto de se identificarem alterações nos padrões geográficos 

clássicos associados à manifestação de alguns riscos deste grupo, nomeadamente os 

ligados a doenças infeciosas associadas à ação de agentes patogénicos de transmissão 

por vetor, como vírus ou bactérias, resultado da criação de condições adequadas à 

transferência de organismos a longas distâncias em curtos períodos de tempo, muito 

na sequência da intensificação dos fluxos de pessoas e mercadorias. Segundo alguns 

especialistas, esta alteração é ainda resultado da expansão do habitat potencial em 

resultado de alterações climáticas recentes (WHO-WMO, 2012), tendo em conta a 

forte relação entre a prevalência de determinadas doenças e as condições climáticas 

(Morand et al., 2013). Na verdade, neste contexto de aumento de visibilidade saiu 

reforçada uma visão dos riscos biológicos que remete para o risco de exposição a 

agentes patogénicos, de forma direta ou através de contágio, com clara referência 

ao contexto laboral, nomeadamente em ambientes hospitalares ou aeroportuários, 

em situação de viagem para destinos onde foram identificados surtos, ou ainda na 

eventual possibilidade de utilização destes organismos como arma, as chamadas 

armas biológicas, remetendo para uma perspetiva de segurança.
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É verdade que a referência aos impactes negativos associados à ação de organismos 

vivos na saúde ou nas atividades humanas é conhecida desde que há registos humanos. 

Várias são as referências a pragas em documentos históricos ou mesmo na literatura 

religiosa, associadas principalmente aos animais, mas sempre num contexto de algo 

temporário e não com caráter permanente, cujos efeitos nefastos resultam da explosão 

demográfica associada à alteração temporária das condições do habitat. O uso do 

termo “praga” aquando da referência a este tipo de fenómenos aparece normalmente 

associado aos impactes negativos nas atividades humanas, nomeadamente na 

agricultura, provocando quebras acentuadas na produção.

Tal como referido nos registos históricos, estes episódios causavam períodos de 

fome e elevada mortalidade associada a doenças relacionadas com problemas de nu-

trição, sendo que a sua ocorrência se registava tanto em ambientes terrestres como 

marinhos. São exemplos o processo conhecido como “marés vermelhas”, relaciona-

do com o aumento populacional de organismos planctónicos associados ao com-

plexo Alexandrium tamarense, produtores de neurotoxinas que contaminam outros 

animais marinhos e criam problemas do ponto de vista da saúde pública (intoxica-

ção); o aumento da quantidade de mosquitos na tundra ártica durante o verão, ou 

o ataque a culturas agrícolas por nuvens de gafanhotos do deserto. São situações de 

desequilíbrio limitadas no tempo, permitindo que os sistemas retomem o equilíbrio 

anterior, assumindo o conceito de praga um caráter temporário e esporádico. 

Esta interpretação temporal do termo “praga” altera-se no quadro da invasão 

por espécies exóticas, criando um novo contexto ao nível da relação entre o “tempo” 

ou duração da manifestação e o aumento dos efetivos populacionais de um organis-

mo. Esta alteração resulta do facto de o elevado número de efetivos populacionais 

das espécies exóticas com comportamento invasor se manter a longo prazo.

Riscos biológicos no espaço: do local ao global

Desde que há registos feitos pelo ser humano, várias são as referências à ocor-

rência de catástrofes e acidentes naturais, ainda que nem sempre identificados 
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como tendo uma causa de ordem natural. Assim, as 10 pragas do Egito podem 

apenas encerrar a referência à manifestação de um conjunto de riscos caraterísti-

cos de um determinado contexto geográfico, e que, num contexto sócio-cultural 

específico, são apresentados como castigos divinos. Apesar de esta explicação nos 

parecer hoje, à luz do conhecimento atual, como pouco aceitável, continua, no 

entanto, a estar presente na tradição oral de sociedades com padrão cultural forte-

mente enraizado na religião, onde as catástrofes naturais ainda surgem associadas 

a punição, um padrão que é replicado pelos meios de comunicação social (Olím-

pio & Zanella, 2017).

Um aspeto interessante das 10 pragas do Egito é que a maior parte destas 

estão associadas a uma origem biológica, e correspondem a processos de aumento 

exponencial dos efetivos populacionais de diferentes organismos em diferentes 

habitats, desde a transformação da água em sangue, que poderá estar associada 

ao aumento desproporcional da quantidade de algas vermelhas em ambiente 

marinho, designado por maré vermelha (red tide ou algal bloom), processo que 

pode ocorrer também na secção terminal dos rios; às pragas de gafanhotos, um 

evento comum em territórios áridos e semiáridos intertropicais e áreas subtro-

picais, que ocorre em associação a registos de precipitação anormalmente ele-

vados após um período prolongado de seca. Apesar da escala regional destes 

processos, não há dúvida que podem ter efeitos nefastos nos habitats onde ocor-

rem, nomeadamente em termos de disponibilidade alimentar, tendo em con-

ta as consequências nas culturas agrícolas (gafanhotos) ou na redução de peixe 

(marés vermelhas), com impactes diretos ou indiretos nas sociedades humanas 

e respetivas atividades. Efeitos que vão desde a perda económica até a efeitos 

na saúde, neste último caso surgem na sequência de intoxicação alimentar as-

sociada ao consumo de peixe, moluscos ou crustáceos contaminados por neu-

rotoxinas (p.e. saxitoxina) produzidas por dinoflagelados, na sequência de ma-

rés vermelhas associadas à explosão demográfica de organismos do complexo  

Alexandrium tamarense, um organismo planctónico.

Em termos de escala espacial, este grupo de riscos encerra uma grande diver-

sidade de situações, desde impactes à escala local até situações à escala mundial, 

e ainda a possibilidade de haver uma grande variação em termos de escala de 
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manifestação para um mesmo tipo de risco, nomeadamente os que apresentam 

uma expressão sazonal. Vários são os exemplos, dentro dos riscos de natureza bio-

lógica, cuja manifestação ultrapassa a escala regional, evidenciando potencial para 

produzir impactes à escala continental ou global, que, no caso de doenças, podem 

configurar situações de pandemia. A prová-lo estão vários registos históricos que 

mencionam um elevado número de vítimas mortais na sequência de epidemias 

em vastas regiões, como a Praga de Justiniano ou a Peste Negra no final da Idade 

Média, ou ainda, mais recentemente, as pandemias de gripe durante o séc. XX, 

como o caso da Gripe Espanhola (1918), a Gripe Asiática (1957) e a Gripe de 

Hong Kong (1968). Mais recentemente, e sem ter sido considerado um evento 

pandémico, está a Gripe Aviária (1997), associada ao vírus influenza A, subtipo 

H5N1 em seres humanos, cuja implementação de medidas em poucos dias, no-

meadamente o abate de milhões de aves infetadas, permitiu reduzir a possibilida-

de de se transformar numa pandemia (George & Nunes, 2009). Situação que se 

veio a verificar em 2009/10 com o vírus H1N1.

Em termos de escala temporal, enquanto alguns riscos apresentam manifestação 

sazonal e expressão espacial muito variável, como é o caso da gripe sazonal ou das 

pragas de gafanhotos, outros apresentam manifestação contínua e um padrão geo-

gráfico conhecido, como é o caso do risco de infeção pelo parasita da malária ou o 

risco de febre tifoide (fig.  1). Padrões que podem alterar-se profundamente se os 

cenários de alteração climática previstos se vierem a concretizar.

Fig. 1 - Endemicidade de febre tifoide à escala mundial.
Fig. 1 - Endemicity of typhoid fever worldwide.
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Futuro: o fator potenciador das mudanças climáticas

Os cenários climáticos publicados pelo Painel Intergovernamental para as Alte-

rações Climáticas projetam um aumento da temperatura média global e uma alte-

ração dos padrões espaciais e temporais da precipitação, uma tendência já identifi-

cada nos registos climáticos das últimas décadas (IPCC, 2013). E estas previsões de 

mudança climática são encaradas como um fator que pode desempenhar um papel 

determinante na alteração dos padrões geográficos conhecidos para diferentes riscos 

biológicos, nomeadamente em termos de suscetibilidade. Esta previsão assenta na 

ideia de que as condições climáticas se apresentam como um dos fatores decisivos 

para a distribuição dos organismos na superfície terrestre, pelo que alterações a este 

nível promoverão certamente ajustes mais ou menos importantes, dependendo do 

tipo de organismo e das condições geográficas.

As atividades primárias, nomeadamente a agricultura, a produção florestal e as 

pescas, apresentam um elevado grau de suscetibilidade aos efeitos das mudanças 

climáticas, não só pela elevada dependência da produtividade relativamente à com-

ponente climática, como pelos efeitos que os cenários climáticos futuros podem ter 

na prevalência de pragas e doenças ou no favorecimento de espécies invasoras. 

A relação entre as condições climáticas, a atividade dos agentes patogénicos 

e a prevalência de doenças associadas é inegável. Estudos recentes identificam 

uma influência direta de alterações no sistema ENSO (El Niño Southern Os-

cillation) na atividade de organismos patogénicos em ambiente terrestre e mari-

nho, através de alterações na prevalência de doenças em recifes de coral, culturas 

agrícolas, febre do Vale do Rift e cólera (Harvell et al., 2002). No entanto, os 

efeitos das alterações climáticas na perda de produtividade devido à ação de 

pragas e doenças são difíceis de prever, uma vez que, além de estarem vários 

fatores envolvidos, estes não apresentam uma relação linear, o que promove ele-

vada complexidade na análise preditiva (Butterworth et al., 2010). No caso de 

agentes patogénicos causadores de doença, as alterações climáticas terão efeitos 

na sua reprodução e taxas de sobrevivência, na ação antagonista dos organismos 

e na suscetibilidade dos hospedeiros (plantas ou animais), nomeadamente ao 



180

nível das condições em que ocorre a infeção, alterações que dependem do tipo 

de organismo e das condições geográficas dos territórios (Elad & Pertot, 2014). 

Nestes casos, o aumento da temperatura média, principalmente devido a uma 

subida da temperatura mínima, revela-se como determinante em termos de re-

produção e número de gerações, uma vez que aumenta a janela temporal dispo-

nível para reprodução e dispersão. Um exemplo concreto já identificado está no 

aumento da podridão radicular em florestas da Europa Central associada à ação 

de espécies de Phytophthora, um organismo semelhante a um fungo cuja ação 

se viu favorecida pelo aumento da temperatura média de inverno e alterações 

em termos de regime de precipitação (Elad & Pertot, 2014). Assim, uma vez 

que tanto os organismos patogénicos como os hospedeiros (plantas ou animais) 

serão afetados pelas mudanças climáticas, é expectável que ocorrem alterações 

importantes ao nível da prevalência e distribuição geográfica de determinadas 

doenças, magnitude dos prejuízos no caso de sistemas produtivos, bem como 

alterações na suscetibilidade à ocorrência de doenças (Elad & Pertot, 2014).

No caso de doenças transmissíveis ao ser humano por animais, frequente-

mente associadas à ação de vetores (mosquitos, pulgas, carraças), está reconhe-

cido que alterações ambientais promovem ajustes na prevalência ou no padrão 

geográfico conhecido, sejam alterações com causas humanas ou naturais, uma 

vez que promovem ajustes na distribuição dos hospedeiros e/ou vetores (Patz et 

al., 2000). As alterações climáticas, pelas consequências que têm em termos de 

nicho ecológico dos hospedeiros ou vetores, apresentam-se como um dos fatores 

que pode promover alterações na suscetibilidade de um território a determinados 

riscos biológicos.

No caso da agricultura, um dos sectores que se prevê que seja mais afetado 

pela mudança climática, vários estudos prospetivos apontam para um aumento 

da prevalência de determinadas pragas e doenças (Ghini et al., 2008), uma conse-

quência que resulta da combinação com vários outros fatores, como o reforço de 

sistemas de exploração intensivos, a perda de aptidão edafoclimática (Figueiredo 

et al., 2018) e a consequente perda de vitalidade das culturas, tornando-as mais 

suscetíveis ao ataque, o que terá certamente fortes implicações na disponibilidade 

alimentar (FAO, 2008).
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O aumento de perdas económicas causadas pelo aumento da prevalência de 

pragas e doenças está também previsto no caso da produção florestal  (Fabre et al., 

2011) e da criação de gado (Porter et al., 2014).

No caso da invasão por organismos exóticos, animais ou plantas, prevê-se que 

em muitos casos as alterações climáticas permitam uma expansão da área adequada 

à sua ocorrência, havendo uma expansão para regiões onde atualmente não têm 

condições ecológicas adequadas (Walther et al., 2009), um comportamento que 

estará facilitado principalmente pelo aumento das temperaturas mínimas, uma das 

variáveis que frequentemente funciona como limitante nas regiões temperadas. No 

entanto, esta tendência é muito variável dependendo dos organismos e geografias 

em questão (Bellard et al., 2018).

As alterações climáticas poderão ainda aumentar a atividade e taxas de sobrevi-

vência de agentes patogénicos, favorecendo o aumento da frequência e dos impactes 

das doenças infeciosas associadas, um efeito que pode ainda estar relacionado com o 

aumento da suscetibilidade por parte dos hospedeiros. No entanto, é provável que 

alguns agentes patogénicos registem uma redução em termos de prevalência como 

causa de infeção (Harvell et al., 2002).

Suscetibilidade e vulnerabilidade na avaliação do risco

Quando avaliamos o risco estamos a estimar a probabilidade de ocorrência de um 

determinado processo que provoca danos. A análise ou avaliação de risco está cada vez 

mais associada à necessidade de se identificarem os elementos que determinam o grau de 

suscetibilidade e os fatores de exposição que contribuem para a vulnerabilidade, para se 

definirem medidas que promovam a redução do risco. Sendo a suscetibilidade resultante 

de processos ou fenómenos inatos ou intrínsecos, mais dificilmente se pode intervir 

nestes processos, até pela complexidade de fatores envolvidos, mas é possível intervir ao 

nível da vulnerabilidade, estando as medidas a adotar focadas na redução da exposição. 

Veja-se o exemplo da gripe. Sabendo-se que a população idosa é mais suscetível, em 

termos de saúde, ao vírus da gripe, várias medidas são definidas para reduzir a exposição 
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desta população, como a vacinação, uma vez que não é possível controlar a ação do vírus 

influenza ou as condições climáticas que favorecem a sua expansão.

A avaliação do risco pressupõe a combinação de um conjunto de variáveis que 

se identificam como necessárias ao desencadeamento do processo, as quais são iden-

tificadas com base na análise de situações em que o risco se manifestou, ou seja, 

quando ocorreu a crise, que no caso dos riscos biológicos pode implicar escalas 

temporais muito diferentes. No caso da avaliação do risco para um território, esta 

é realizada tendo por referência as condições de territórios em que a crise já se veri-

ficou, ou seja, projeta-se o risco com base no conhecimento da relação de variáveis 

potencialmente promotoras da crise.

No caso dos riscos biológicos, vários são os fatores que tornam complexa a ava-

liação do risco, nomeadamente: 

•	 Facilidade e diversidade de formas de propagação de alguns tipos de orga-

nismos, como os patogénicos ou espécies invasoras, devido à existência de 

fluxos importantes de pessoas e mercadorias estabelecidos à escala global, o 

que leva por vezes a padrões geográficos pouco expectáveis;

•	 Possibilidade de haver adaptação dos organismos a novas condições, situ-

ação que condiciona a capacidade de previsão e atuação por antecipação, 

como é o caso do vírus da gripe;

•	 Papel complexo desempenhado por alguns organismos em termos de avalia-

ção do risco, como os ratos, que podem representar um problema pelos im-

pactes nas culturas agrícolas devido ao aumento dos efetivos populacionais, ou 

devido aos efeitos nas populações nativas de outros animais devido a predação; 

ou ainda pelo aumento do risco de transmissão de doenças pelo facto de serem 

hospedeiros de parasitas que são vetores de doenças, como pulgas ou piolhos, 

responsáveis pela transmissão de doenças associadas a bactérias ou vírus;

•	 Presença de diferentes organismos envolvidos na manifestação da crise (hos-

pedeiro, vetor, agente patogénico), para os quais é necessário considerar di-

ferentes aspetos (reprodução, dispersão, habitat, relações bióticas, etc.).

A vulnerabilidade ou exposição a determinado risco varia de acordo com as 

condições socioeconómicas de um território e a probabilidade de determinado or-

ganismo ser introduzido, voluntária ou involuntariamente. E dentro de um mesmo 
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território é possível que se identifiquem diferentes graus de risco, tendo em conta as 

atividades económicas predominantes ou presentes, o nível de desenvolvimento so-

cioeconómico, os diferentes grupos etários da população, comportamentos sociais 

e contexto cultural. As desigualdades sociais são um dos aspetos mais importantes 

na definição do grau de exposição a determinados riscos, sendo também um dos 

fatores determinantes na definição da capacidade de resposta no sentido de reduzir 

a magnitude dos impactes em caso de manifestação de determinado risco.

A manifestação do risco: Riscos Biológicos e seus impactes

A diversidade de riscos biológicos e a complexidade que lhes está associada ex-

plica a multiplicidade de escalas e domínios em que é possível identificar impactes 

negativos associados à sua manifestação. Além dos impactes diretos, a manifesta-

ção destes riscos implica ainda múltiplos impactes indiretos ou em cadeia. Como 

exemplo, refira-se o caso das doenças infeciosas associadas a organismos patogéni-

cos. Além de apresentarem um contributo efetivo no controlo de efetivos popu-

lacionais dos organismos afetados, estando implicados no declínio de organismos 

terrestres ou aquáticos, podem mesmo contribuir para a promoção de extinção em 

cadeia, como é o caso reportado da extinção aparente de diversos insetos fitófagos 

na sequência do desaparecimento do castanheiro Americano (Castanea dentata) das 

florestas do leste dos Estados Unidos, na sequência da infeção pelo fungo Crypho-

nectria parasítica, agente causal do  cancro-do-castanheiro (Harvell et al., 2002).

Reflexos nos sistemas naturais e atividades humanas

As atividades humanas que dependem de forma mais estreita da exploração dos 

recursos naturais de natureza biológica, seja a agricultura, a exploração florestal ou 

a pesca, estão especialmente vulneráveis a este tipo de riscos (Tabelas I e II), uma 
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vez que, de forma direta ou indireta, dependem do equilíbrio que se define ao nível 

das interações entre os organismos vivos. 

É grande a diversidade de interações entre organismos que apresentam caráter 

negativo, desde as associadas à ação de animais, até à ação de bactérias, de plantas 

ou fungos (Tabela I e II), o que explica a existência de impactes diversos em 

diferentes domínios. 

A identificação das interações, que representam riscos, e consideradas mais im-

portantes do ponto de vista da dimensão dos impactes, depende do tipo de ativida-

de dominante, das condições geográficas do território, nomeadamente climáticas, e 

da ação nefasta dos organismos. Na verdade, a presença de um organismo pode não 

ser condição suficiente para que o mesmo seja considerado um risco. Isto porque 

um território pode apresentar as condições ecológicas adequadas à manifestação de 

uma praga agrícola que afeta uma cultura em particular, mas a ausência ou a fraca 

representatividade dessa cultura determina que o risco seja baixo. Da mesma forma, 

um mesmo organismo pode ter associados diferentes graus de impacte entre terri-

tórios, dependendo, por exemplo, da existência de predadores que controlam a sua 

ação. No caso de territórios onde o organismo foi introduzido por ação humana, 

e não tendo inimigos naturais, a sua ação pode ter impactes muito significativos, 

por não haver um controlo natural das suas populações, situação que pode não se 

identificar na sua distribuição nativa. É o caso comum de plantas ou animais classi-

ficados como exóticos invasores.

Pragas e doenças da floresta

A floresta pode ser definida, avaliada e valorizada consoante o ponto de vista. Se 

por um lado é uma fonte de madeira e seus subprodutos, numa visão mais abrangente 

é um ecossistema composto por árvores e uma miríade de diversas formas biológicas, 

repositório de carbono, fonte de múltiplos serviços de ecossistema ou um sistema 

socio-ecológico, ou todas em simultâneo (Chazdon et al., 2016). Independentemente 

da perspetiva, a floresta é uma parte importante do nosso ecossistema, constituindo 
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um elemento fundamental para o seu equilíbrio, e que exige ser preservada. Glo-

balmente, entre 1990 e 2015, a área de floresta diminuiu 3%, cobrindo atualmente 

3.999 milhões de hectares, representando 31% do uso do solo (Keenan et al., 2015). 

A Europa contraria esta tendência, tendo a área florestal da UE aumentado, corres-

pondendo em 2015 a 38% do território (Parlamento Europeu, 2018).

Em Portugal, o uso florestal do solo é o uso dominante, representando 35,4% 

do território continental, correspondendo a 3,15 milhões de hectares. As espécies 

florestais que apresentam maior ocupação são o eucalipto, com 812 mil hectares 

(26% do território), o sobreiro, com 737 mil hectares, e o pinheiro bravo, com 714 

mil hectares (24% e 23%, respetivamente) (ICNF, 2013b). A floresta portuguesa 

pertence quase na sua totalidade ao setor privado (90%), estando apenas 2% asso-

ciado ao setor público, enquanto 8% são terrenos comunitários (Direção Nacional 

de Gestão Florestal, 2012). Os diferentes produtos das fileiras florestais contribuem 

de forma relevante para o aumento da balança comercial nacional (10% das expor-

tações e 4% das importações nacionais) (ICNF, 2016)1.

Na atualidade, colocam-se importantes desafios ao setor florestal, resultantes, de-

signadamente, do aumento da frequência de eventos como incêndios, ataques por 

pragas e doenças, aumento da área ocupada por espécies invasoras e condições meteo-

rológicas adversas (van Lierop et al., 2015), alguns deles resultado dos efeitos das ativi-

dades humanas nos sistemas naturais (MacDicken, 2015; Potter & Urquhart, 2017). 

A crescente incidência de novos surtos de pragas e doenças, alguns  com potencial para 

remodelar a floresta à escala da paisagem, está intimamente relacionada com a globa-

lização do comércio, e em particular com o aumento significativo do movimento de 

plantas e produtos vegetais e o uso de madeira infetada ou infestada para o acondi-

cionamento e transporte de mercadorias (Potter & Urquhart, 2017), sendo uma das 

causas mais subestimadas da mudança ambiental global antropogénica (Anderson et 

al., 2004; MacDicken, 2015). O resultado da mistura, sem precedentes, de espécies 

entre continentes e ecossistemas é certamente uma das mais profundas manifestações 

do Antropoceno. Insetos que anteriormente haviam sido constrangidos por predado-

1 ICNF (2016). Importância económica. Consultado em 25/01/2019, disponível em 
http://www2.icnf.pt/portal/florestas/fileiras/econ .
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res nativos que limitavam o crescimento das suas populações, são introduzidos em no-

vos ambientes, nos quais a predação natural é muito menor ou mesmo ausente, para 

além de terem disponíveis novos potenciais hospedeiros que não possuem resistência 

genética adequada a patógenos recém-introduzidos (Evans, 2014; Macpherson et al., 

2017). Registos vários mostram que a introdução de organismos patogénicos pode 

ter consequências devastadoras, provocando, por exemplo a extinção de espécies, com 

implicações na estrutura e composição de florestas (Harvell et al., 2002).

Paralelamente, a mudança climática cria oportunidades de disseminação para 

organismos previamente limitados por baixas temperaturas, agravando ainda mais o 

problema. Juntamente com o aumento das temperaturas, o aumento da frequência 

de eventos climáticos como tempestades, secas, ou incêndios, provavelmente criarão 

mais oportunidades para a instalação e disseminação de pragas e doenças, provo-

cando cumulativamente grandes prejuízos ecológicos e graves perdas económicas, 

podendo comprometer a rentabilidade, a competitividade e a sustentabilidade agro-

ambiental e florestal (Evans, 2014). 

Em Portugal, a principal alteração das áreas ocupadas pelas espécies florestais 

entre 1995 e 2010 ocorreu ao nível do pinheiro‐bravo, com uma diminuição de 

área considerável, tendo passado de 49% do total da área de floresta na década de 

60 do século passado, para 23% na atualidade (ICNF, 2013b). Este decréscimo está 

associado à ocorrência de doenças, como a causada pelo nemátodo-da -madeira-

-do-pinheiro, que tem afetado severamente o pinhal‐bravo nacional, obrigando à 

realização de cortes excecionais por imposição dos regulamentos fitossanitários a 

uma escala considerável (Sousa et al., 2015). 

Em contraponto, o eucalipto (Eucalyptus globulus), apesar de introduzido em Por-

tugal na primeira metade do século XIX, teve excecional expansão a partir da segunda 

metade do século XX, sendo recentemente reconhecido como a espécie que apresenta 

a maior área ocupada, não obstante os diversos riscos associados à suscetibilidade à 

ação de diversos agentes bióticos nocivos (Alves et al., 2007; ICNF, 2013b). Em Por-

tugal foram já identificadas onze espécies de insetos que se alimentam exclusivamente 

de eucalipto e que podem causar danos nas plantas/árvores (Kenis & Branco, 2010; 

EFSA, 2018b). Um desses insetos é o gorgulho-do-eucalipto (Gonipterus platensis), e 

que foi detetado pela primeira vez em 1995 no norte do país, tendo-se expandido para 
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o restante território. A ação deste inseto resulta na desfolha das árvores, o que provoca 

a redução do seu crescimento, chegando mesmo a causar a sua morte, com impacto 

significativo nos povoamentos (ICNF, 2015b; EFSA, 2018b). 

Os modelos atuais de governança advogam uma diversificação das espécies 

utilizadas para uma diminuição da vulnerabilidade da floresta com consequente 

aumento da sustentabilidade e retorno económico face aos crescentes desafios (Ma-

cpherson et al., 2017). Esta tendência é já sentida em Portugal, tendo-se verificado 

um aumento significativo das áreas arborizadas com outras espécies, como o pi-

nheiro‐manso (+54%) e castanheiro (+48%) (ICNF, 2013b). Sendo o castanheiro 

uma espécie importante no panorama agroflorestal do país, nomeadamente como 

produtor de frutos, a sua área de implantação tem crescido, mas não sem estar 

fortemente condicionada pela introdução e dispersão de vários agentes bióticos no-

civos, com consequências nefastas, como é o caso da doença-da-tinta e da vespa-

-das-galhas-do-castanheiro (ICNF, 2017). 

Nemátodo-da-madeira-do-pinheiro

No contexto nacional, os principais agentes bióticos nocivos para a fileira do 

pinheiro-bravo resumiam-se, até ao final do século passado, ao ataque por escolití-

deos e, em menor grau, à processionária-do-pinheiro. O efeito nefasto destes insetos 

tem vindo a agravar-se como consequência de outros fatores, como os incêndios 

florestais, o aumento da frequência nas últimas décadas de anos quentes e secos, a 

falta de gestão das manchas florestais e o despovoamento das áreas rurais (Loureiro 

et al., 2017). O contexto fitossanitário do pinhal bravo alterou-se significativamente 

quando em 1999 foi detetado pela primeira vez o nemátodo-da-madeira-do-pinhei-

ro (NMP - Bursaphelenchus xylophilus) em Portugal, o agente causal da doença da 

murchidão dos pinheiros (Mota et al., 1999). Em termos históricos, o NMP foi 

detetado pela primeira vez na América do Norte, sem que causasse danos nas coní-

feras endémicas. Globalmente, a sua disseminação terá ocorrido no início do século 

passado, da América para o Japão, onde atacou a flora nativa de Pinus (P. densiflora, 
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P. thunbergii, P. luchuensis), sendo então considerada a praga florestal mais destru-

tiva. Posteriormente foi introduzido na China, Coreia e Taiwan (EPPO - Europe-

an and Mediterranean Plant Protection Organization, 2016). Mais recentemente, 

observou-se no sul dos EUA o declínio de algumas espécies exóticas, incluindo 

P. sylvestris (EPPO Global Database)2. A distribuição mundial do NMP deve-se, 

essencialmente, à circulação de material lenhoso infetado a longas distâncias e para 

várias regiões do globo, causando no local de introdução uma mortalidade expressi-

va das árvores hospedeiras  (Sousa et al., 2015). Na Europa, o NMP foi identificado 

pela primeira vez em Portugal continental (Mota et al., 1999), e mais recentemente 

na Ilha da Madeira (Fonseca et al., 2012) e em Espanha (Robertson et al., 2011; Za-

mora et al., 2015). Desde a sua deteção em Portugal e Espanha, um enorme esforço 

foi efetuado no controlo da doença, mas o risco de colonização e expansão persiste. 

Os sintomas principais desta doença são o amarelecimento e murchidão das 

agulhas (primeiro as mais antigas, estendendo-se gradualmente a toda a copa), a di-

minuição da produção de resina, a manutenção das agulhas mortas por um período 

prolongado e a existência de ramos secos mais quebradiços que o habitual. Com a 

progressão da doença ocorre a secura total da copa e o súbito declínio e morte da 

árvore atacada, num período de tempo que pode ir de algumas semanas a vários 

meses. Estes sintomas surgem mais rapidamente e de forma mais uniforme nos 

meses mais quentes do ano3.

Para que ocorra doença, para além da presença do NMP, é necessário que se 

encontre no território o seu inseto vetor (género Monochamus; Monochamus gallo-

provinciallis em Portugal) e a planta hospedeira – coníferas (Firmino et al., 2017). 

O vetor é uma componente fundamental pois é responsável pela disseminação do 

NMP a árvores saudáveis quando se alimenta de galhos de árvores (Naves et al., 

2001). O género Monochamus tem uma distribuição alargada noutros países, e uma 

vez que o nemátodo pode permanecer durante longos períodos na madeira prove-

niente de árvores infetadas, a sua dispersão  ocorre preferencialmente através do 

2 EPPO Global Database. Acedida em 29/01/2019 e disponível em https://gd.eppo.int/taxon/
BURSXY/distribution

3 Sítios para consulta de imagens relativas aos sintomas: http://www2.icnf.pt/portal/florestas/
prag-doe/ag-bn/nmp/campanha; https://gd.eppo.int/taxon/BURSXY/photos
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transporte de madeira não sujeita a tratamentos adequados (Sousa et al., 2015). Foi 

aliás dessa forma que a doença entrou em Portugal (Mota et al., 1999).

A lista de plantas hospedeiras do NMP inclui diversos géneros de coníferas, várias 

com uma distribuição alargada na Europa, colocando sérios problemas à sustentabilida-

de da floresta (Nunes da Silva et al., 2015). No entanto, em Portugal, foram apenas de-

tetados casos positivos em pinheiro-bravo (Pinus pinaster) (ICNF, 2013). No contexto 

do aquecimento global e do aumento do stress hídrico no sul da Europa, vários modelos 

teóricos preveem a expansão da área de NMP para norte, onde existem vetores efetivos, 

extensas florestas de pinheiros e condições climáticas adequadas  (Pukkala et al., 2014).

O NMP encontra-se classificado como pertencendo à lista de organismos pre-

judiciais para a União Europeia, estando referenciado pela Organização Europeia e 

Mediterrânica para a Proteção das Plantas (OEPP) como organismo de quarentena 

(Lista A2 da OEPP)4, dado o seu elevado potencial destrutivo, estando enquadrado 

pela Directiva n.º 2000/29/CE quanto às medidas de proteção contra a introdução 

e propagação no interior da Comunidade (Directiva 2000/29/CE do Conselho Eu-

ropeu5). Esta introdução tem sido apontada como exemplo do efeito que o estabe-

lecimento de agentes nocivos pode provocar, com a adoção de embargos comerciais 

e fortes restrições à circulação de material vegetal, quer por parte de países terceiros 

quer pela própria UE, como plano de contenção e prevenção do estabelecimento 

em novas áreas (Vicente et al., 2012).

Gorgulho do eucalipto 

O eucalipto-glóbulo é uma espécie exótica em Portugal, cuja introdução acar-

reta diversos riscos, nomeadamente suscetibilidade à ação dos agentes bióticos no-

civos, sejam os nativos das regiões onde o eucalipto foi introduzido, sejam os origi-

4 Acedida a 29/01/2019 e disponível em https://www.eppo.int/ACTIVITIES/plant_quaran-
tine/A2_list

5 Direct iva  2000/29/CE do Conselho,  de 8 de Maio de 2000.  Disponível  em 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0029&from=PT
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nários da região de distribuição natural do eucalipto, a Austrália. Um desses agentes 

bióticos nocivos é o gorgulho do eucalipto, conhecido na literatura como Gonipte-

rus scutellatus Gyllenhal (Coleoptera: Curculionidae). É uma das principais pragas 

das plantações de eucalipto em todo o mundo, e tanto as larvas quanto os adultos 

alimentam-se das suas folhas. Estudos taxonómicos e genéticos recentes revelaram 

que esse nome se refere a um complexo de várias espécies crípticas, originárias de di-

ferentes regiões da Austrália. De acordo com esses estudos, a espécie encontrada na 

Península Ibérica não é G. scutellatus, mas sim G. platensis Marelli, que foi descrita 

na Argentina, apesar de ser nativa da Tasmânia. Além disso, a espécie de Gonipterus 

introduzida em Itália em 1975 e no sudeste da França em 1977, não é G. platensis, 

indicando assim a ocorrência de múltiplas introduções na Europa de Gonipterus 

spp. (Mapondera et al., 2012).

Em Portugal, o gorgulho-do-eucalipto (G. platensis) foi detetado pela primeira 

vez em 1995, e em 2003 confirmou-se a sua presença em todo o território. Face à 

gravidade do problema (Kenis & Branco, 2010), surgiu em 2011 o plano de con-

trolo deste agente biótico nocivo, integrado nos objetivos e linhas de atuação pre-

vistas no Programa Operacional de Sanidade Florestal (POSF). Este programa tem 

como o principal objetivo estabelecer as bases estratégicas de atuação para controlar 

as populações do agente nocivo no território continental, instituindo um conjunto 

de ações de monitorização, sensibilização e de aplicação de meios de luta (ICNF, 

2015b). Atualmente, a sua distribuição acompanha a distribuição do eucalipto-

-glóbulo, tendo os ataques mais intensos sido registados nas zonas de montanha 

(acima dos 400-500 m de altitude) nas regiões Norte e Centro (ICNF - DGAV, 

2015). Globalmente o género Gonipterus tem uma distribuição geográfica bastante 

alargada, tendo já sido detetado na Europa em diversos países, nomeadamente em 

Espanha, França, Itália, Grécia e Croácia (EPPO Global Database)6.

O gorgulho-do-eucalipto é um inseto desfolhador que se alimenta das folhas de 

todas as espécies do género Eucalyptus, demonstrando, no entanto, preferência por 

Eucalyptus globulus, atacando especialmente as folhas adultas de formação recente 

6 EPPO Global Database. Acedida em 30/01/2019 e disponível em https://gd.eppo.int/taxon/
GONPSC/distribution
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que crescem no terço superior da copa das árvores. Ocorre sobretudo entre março 

e maio, podendo ainda verificar-se um segundo ataque no outono, mas geralmente 

de menor intensidade. Os primeiros sinais são o aparecimento de ovos (posturas) e 

larvas na folhagem. Da sua ação podem resultar significativas perdas de produtivi-

dade, podendo mesmo, em casos mais graves, ocorrer uma perda total de produti-

vidade dos povoamentos. Cumulativamente às perdas de crescimento resultantes da 

desfolha, os estragos provocados pelos adultos ao alimentarem-se do caule principal 

incluem malformações no tronco e redução da altura. Ataques sucessivos desta pra-

ga podem causar a morte das plantas e induzir debilidade nas plantas sobreviventes, 

aumentando a sua suscetibilidade a pragas secundárias como Phoracantha semipunc-

tata (broca-do-eucalipto) (ICNF - DGAV, 2015).

Vespa das galhas do castanheiro

No setor florestal, para além do pinheiro bravo e do eucalipto, existem em 

Portugal outras espécies (p.e. castanheiros, carvalhos, freixos e medronheiros) que 

também têm sido afetadas por pragas e doenças (ICNF, 2013b). Apesar do menor 

impacte económico e área de distribuição, os impactes são importantes devido ao 

facto de desempenharem um papel fundamental na manutenção da biodiversidade 

e conservação dos ecossistemas.

Um claro exemplo é o declínio atual do estado fitossanitário dos castinçais, que re-

sulta da ação conjunta de vários agentes bióticos nocivos exponenciada por condições 

ambientais desfavoráveis. Doenças importantes do castanheiro, como a doença da tin-

ta (Phytophthora spp.) e o cancro (Chryphonectria parasitica (Murr.) Barr.), alteraram 

fortemente o seu cultivo, a produção e a economia dos meios rurais onde a produção 

de castanha é significativa. Entre as pragas do castanheiro, a vespa-das-galhas-do-cas-

tanheiro (Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu - Hymenoptera: Cynipidae) é considerada 

uma das mais prejudiciais (Sartor et al., 2015). Nativa da China, foi introduzida aci-

dentalmente no Japão (1941), Coreia (1959) e, posteriormente, na América do Norte 

(1974) e na Europa, com a primeira deteção referenciada em Itália em 2002. Poste-
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riormente foi detetada em França, Eslovénia, República Checa, Hungria, Croácia, 

Espanha e, mais recentemente, em Portugal (junho de 2014), tendo atualmente uma 

distribuição alargada (EPPO Global database, 2019)7. Este inseto faz parte da Lista 

A2 da EPPO8, e embora não constasse na lista  aquando da sua 1.ª deteção na União 

Europeia, uma avaliação de risco da praga realizada em 2003 demonstrou tratar-se de 

um dos organismos nocivos mais perigosos para as espécies do género Castanea. 

Em Portugal a praga está presente nas três principais zonas produtoras de cas-

tanha, e mais recentemente na Região Centro (ICNF, 2017), existindo informação 

atualizada sobre a sua distribuição no site da DGAV (www.dgv.min-agricultura.pt).

O inseto D. kuriphilus afeta as espécies do género Castanea, exceto frutos e sementes, 

já desenvolvidos, existindo, contudo, espécies, variedades e híbridos que apresentam 

diferentes graus de suscetibilidade à praga (Sartor et al., 2015). O principal sintoma é a 

formação de galhas em gomos e folhas a partir de meados de abril, apresentando uma 

coloração inicial esverdeada que vai passando a rosada (fot. 1), tornando-se mais visível. 

Acabando por secar, podem permanecer na árvore durante dois anos.

7 EPPO Global Database. Acedida em 30/01/2019 e disponível em https://gd.eppo.int/taxon/
DRYCKU/distribution

8 Acedida a 29/01/2019 e disponível em https://www.eppo.int/ACTIVITIES/plant_quarantine/A2_list

Fot. 1 - Galhas em ramo de castanheiro (Fotografia de A. Figueiredo, 2019).
Photo 1 - Galls ion chestnut branch stalks (Photo by A. Figueiredo, 2019.
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Como principal consequência verifica-se uma redução do crescimento dos ra-

mos e frutificação, podendo diminuir drasticamente a produção e a qualidade da 

castanha e conduzir ao declínio dos castanheiros (ICNF, 2017). Sendo o castanheiro 

uma espécie importante no panorama agroflorestal do país, nomeadamente como 

produtora de frutos, e estando em risco essa vertente, é fundamental implementar 

as medidas previstas no plano de ação (ICNF, 2017), no sentido de controlar a 

praga reduzindo ao mínimo as suas consequências negativas.

Pragas e doenças na agricultura

A demanda global por produtos agrícolas aumentará drasticamente no século 

XXI para atender às necessidades de uma população global que deve atingir quase 

10 mil milhões em meados do século. Assim, a menos que ocorram grandes trans-

formações nos comportamentos de consumo, será colocada uma elevada pressão 

sobre os sistemas agrícolas e alimentares (Bhattacharya, 2019).

Em grande medida, o aumento de produção dependerá da intensificação dos 

sistemas agrícolas existentes associada a uma alteração da sua composição devido 

às transições alimentares contínuas. Não podemos relegar os impactes associados 

sobre o solo e os recursos hídricos já escassos, a que se somam os impactes negati-

vos de um clima em mudança. No entanto, a compreensão do que determina os 

padrões espaciais de intensidade agrícola e as suas mudanças é limitada (Levers et 

al., 2016). Apesar destes constrangimentos, os principais desafios para o setor estão 

identificados (Vos & Bellù, 2019). A erosão do solo é um gravíssimo problema à 

escala global, variando de acordo com as diferentes regiões ecológicas. Na Europa, 

as regiões frias e temperadas apresentam os menores riscos enquanto que os valores 

mais elevados se situam nas regiões semiáridas do Mediterrâneo (Ceballos et al., 

2002; Nunes et al., 2010). A erosão do solo é de tal forma grave que afeta cerca 

de 25 Mha na região do Mediterrâneo condicionando de forma decisiva o sistema 

produtivo (Kertész & Madarász, 2014). Outras questões-chave envolvem os efeitos 

das mudanças climáticas (Figueiredo et al., 2018), das mudanças tecnológicas, da 
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erosão genética e degradação dos recursos naturais, das invasões biológicas e as pra-

gas e doenças nos sistemas agrícolas (Donatelli et al., 2017). 

Apesar do investimento na proteção e controlo de pragas e doenças, estas  são 

hoje responsáveis por mais de 35% das perdas na produção e em pós-colheita. Os 

produtos fitofarmacêuticos e a luta química e biológica têm tido um papel de gran-

de relevo. No entanto, a nível europeu tem vindo a ser feita uma grande redução 

do número de substâncias ativas aprovadas, ao mesmo tempo que se verifica um 

aumento da prevalência de pragas e doenças que provocam graves danos e prejuízos. 

Esta situação está relacionada com o processo de globalização de mercados e a faci-

litação da circulação de plantas e produtos vegetais, que foi intensificada e alargada 

nas últimas décadas, o que tem potenciado a introdução e dispersão de pragas e 

doenças (Loureiro et al., 2017). Não obstante, em Portugal, de modo semelhante 

ao da generalidade dos estados europeus, tem-se assistido a um investimento e de-

senvolvimento lentos e insuficientes, senão mesmo a um processo de estagnação ou 

de diminuição das capacidades de monitorização, de avaliação e de resposta a novas 

ou re-emergentes pragas ou doenças. 

Um caso paradigmático é caso da bactéria Xylella fastidiosa, que ressurgiu como um 

patógeno vegetal de importância global em 2013, quando foi associado pela primei-

ra vez a uma epidemia, a olive quick decline syndrome, uma doença desconhecida que 

causou a morte de milhares de oliveiras, afetando em particular a região sul de Itália 

(Salento, parte da região da Apúlia) (Sicard et al., 2018). 

Xylella fastidiosa

Xylella fastidiosa (XF) Wells et al. é uma bactéria fitopatogénica responsável por 

uma enorme variedade de doenças com grande impacto económico e ecológico para 

o agroambiente. 

O nome XF denota duas características desta bactéria: que coloniza o xilema 

das plantas hospedeiras (Xylella) e que tem um crescimento muito lento em meios 

de cultura microbiológicos (fastidiosa). De fato, XF coloniza dois habitats distintos: 
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o xilema das plantas hospedeiras e insetos sugadores de seiva, que são vetores da 

bactéria (Almeida & Nunney, 2015).

 XF é transmitida exclusivamente e de forma persistente por insetos que se ali-

mentam do fluído xilémico (Cicadomorpha ou Clypeorrhyncha), não havendo perí-

odo de latência após a aquisição. Os vetores (ninfas e adultos) adquirem a bacté-

ria enquanto se alimentam de plantas infetadas, e podem inocular o patógeno em 

plantas saudáveis imediatamente após a sua aquisição. No vetor, as bactérias estão 

restritas ao tubo digestivo, não infetando sistemicamente o inseto. Uma vez infeta-

dos, os vetores adultos podem transmitir a bactéria durante toda a sua vida, uma vez 

que a bactéria se continua a multiplicar no aparelho digestivo, embora não exista 

transmissão à descendência (Bucci, 2018).

Essa bactéria tem uma ampla gama de hospedeiros, que inclui plantas ornamen-

tais, silvestres e agrícolas pertencentes a mais de 350 espécies diferentes de 63 famí-

lias distintas (Comissão Europeia, 2018; Sicard et al., 2018). Até à presente data, 

X. fastidiosa foi considerada patogénica em mais de 100 espécies de plantas. Além 

disso, pode estabelecer associações não sintomáticas com muitas plantas como um 

endófito comensal9 (Purcell, 2013; Sicard et al., 2018). A ameaça que esta bactéria 

constitui para diversos sistemas agroambientais aumentou à medida que múltiplos 

genótipos foram detetados em Itália, França, Espanha e mais recentemente em Por-

tugal (EFSA, 2018a). Uma recente avaliação do risco identificou algumas incer-

tezas, particularmente devido à falta de conhecimento preciso sobre distribuição, 

prevalência e expressão de sintomas de X. fastidiosa nas culturas cultivadas nos países 

de origem. Após a entrada de X. fastidiosa, a probabilidade de estabelecimento foi 

classificada como muito provável, com base na probabilidade muito alta da bactéria 

encontrar um hospedeiro adequado devido à grande variedade de potenciais plantas 

hospedeiras, e à ampla distribuição e polifagia dos vetores conhecidos e potenciais 

(Baldi & La Porta, 2017). Outros elementos tidos em conta foram a alta probabi-

lidade de encontrar um ambiente climaticamente adequado, com poucos fatores 

abióticos adversos, e a falta de inimigos naturais efetivos, bem como práticas ou 

medidas de controlo (EFSA, 2018a).

9 Que prospera no interior do hospedeiro.
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Atualmente, XF é a bactéria com maior impacto na União Europeia, onde passou 

de bactéria de quarentena, conhecida apenas pelos fitopatologistas, a principal ameaça 

aos setores agroambientais e florestais (Bucci, 2018). A XF encontra-se classificada 

como pertencendo à lista de organismos prejudiciais para a União Europeia, estan-

do referenciado pela EPPO como organismo de quarentena (Lista A2 EPPO)10, 

dado o seu elevado potencial destrutivo, estando enquadrado pela Directiva n.º 

2000/29/CE quanto às medidas de proteção contra a introdução e propagação no 

interior da Comunidade (Directiva 2000/29/CE do Conselho)11.

Em termos históricos, Newton B. Pierce descreveu pela primeira vez, na Califór-

nia, uma doença severa que afetava videiras. Só várias décadas depois se procedeu ao 

isolamento do agente patogénico e se concluiu o postulado de Koch, confirmando XF 

como agente causal da, então denominada, Doença de Pierce, que continua a ser um 

fator de preocupação para os produtores no sul dos EUA (Almeida & Nunney, 2015). 

Em 1987, esta bactéria foi implicada como agente causal da Clorose Variega-

da dos Citros no Brasil; uma doença grave observada em diferentes variedades de 

laranja doce, induzindo clorose nas folhas e deterioração das árvores, tornando-as 

economicamente improdutivas. Esta doença foi associada a XF subsp. pauca e até 

agora apenas detetada no Brasil e em áreas restritas da Argentina, Paraguai e Costa 

Rica. Vinte anos após a primeira deteção, estima-se que mais de 40% dos 200 

milhões de laranjeiras estejam infetadas por XF (Coletta-Filho et al., 2016).

Até à presente data, XF é considerada um agente biótico nocivo para mais de 

100 espécies de plantas. Além disso, pode estabelecer associações não sintomáticas 

com muitas plantas como um endófito comensal. Tudo isso sugere que, em novos 

surtos, as bactérias poderiam afetar outras espécies cultivadas, ornamentais, flores-

tais ou silvestres, não descritas, o que dificulta a previsão do impacto real e quais os 

seus reservatórios (Landa et al., 2017).

De entre as doenças causadas por XF identificamos algumas que podem afe-

tar gravemente o sector agroflorestal e ambiental no nosso território: Pierce Dise-

10 Acedida a 29/01/2019 e disponível em https://www.eppo.int/ACTIVITIES/plant_quarantine/
A2_list

11 Direct iva 2000/29/CE do Conselho,  de 8 de Maio de 2000. Disponível  em 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0029&from=PT
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ase (vinha), Olive Quick Decline Syndrome (oliveira), Almond Leaf Scorth Disease 

(amendoeira), Phony Peach Disease (pessegueiro), Bacterial Leaf Scorch (Quercus 

sp.), Oleander Leaf Scorch (loendros), entre outras. Estas doenças são geralmente o 

resultado de uma interação complexa entre bactéria, plantas hospedeiras, incluindo 

reservatórios, insetos vetores e condições abióticas, o que impediu até à data encon-

trar soluções terapêuticas efetivas (EFSA, 2018a).

Os principais sintomas das doenças causadas por XF estão associados à oclu-

são dos vasos xilémicos, e são muito semelhantes aos induzidos pelo stress hídrico, 

tornando difícil a sua identificação precoce. Geralmente, os sintomas incluem as 

chamadas queimaduras ou necrose marginal da folha, murchidão da folhagem, des-

folhação, clorose e nanismo da planta. As infeções bacterianas podem ser tão graves 

que levam à morte da planta infetada. Muitas plantas hospedeiras permanecem 

assintomáticas, podendo servir como reservatórios ambientais, enquanto noutros 

casos a infeção induz a morte rápida da planta. Geralmente, em plantas suscetíveis, 

a bactéria move-se sistemicamente através dos vasos do xilema estando acessível para 

aquisição por vetores (xylem-feeding piercing-sucking). Alternativamente, a bac-

téria pode permanecer localmente em algumas plantas hospedeiras, estando ainda 

assim disponível para aquisição por insetos vetores (Sicard et al., 2018).

O tempo entre a inoculação e o surgimento de sintomas na planta é geralmente 

mais curto em hospedeiros herbáceos do que em lenhosos, mas os padrões de colo-

nização são complexos e dependem quer da planta hospedeira quer do genótipo do 

patógeno (Landa et al., 2017). Existem atualmente quatro subespécies descritas de 

XF, embora sejam reportadas recombinações dentro da mesma ou entre diferentes 

subespécies. Aparentemente existe uma especificidade entre a subespécie de XF e 

o hospedeiro, no entanto, há incertezas quanto ao seu potencial de introdução, 

uma vez que muitas espécies de plantas europeias, principalmente silvestres, nunca 

foram expostas à bactéria (EFSA, 2015). 

A bactéria XF ressurgiu em 2013 como um agente biótico nocivo com impor-

tância global, associado pela primeira vez a uma epidemia em oliveira na região da 

Apúlia, Itália (Olive Quick Decline Syndrome). A doença foi causada pela subsp. pau-

ca, até então só detetada em citrinos e cafezeiros no Brasil e em plantas ornamentais 

na Costa Rica. A identificação de XF em oliveiras representou a primeira deteção 
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confirmada desta bactéria na UE, sendo o seu principal vetor o inseto Philaenus 

spumarius (Hemiptera: Aphrophoridae), extremamente eficiente e abundante na 

região. A ameaça atual à Europa e à Bacia do Mediterrâneo, assim como outras 

regiões do mundo, aumentou à medida que os genótipos da X. fastidiosa foram 

detetados em Itália, França, Espanha e muito recentemente em Portugal (EPPO 

Global Database, 201912; DGAV, 201913).

 Em 2015, as autoridades francesas reportaram o primeiro surto de XF na ilha 

da Córsega, em plantas da espécie ornamental Polygala myrtifolia. E em outubro do 

mesmo ano a bactéria foi detetada na Côte d’Azur. Em julho de 2017, o número de 

surtos registados eram de 342 na ilha da Córsega e de 21 no continente. A subes-

pécie detetada foi XF subsp. multiplex, isolada em 30 espécies diferentes de plantas. 

Em Espanha, no final de 2016, no decurso de inspeções e análises de rotina 

em Maiorca, XF foi detetada em cerejeiras e em Polygala myrtifolia. Desde então, 

a bactéria tem sido isolada de diversas espécies de plantas fruteiras e ornamentais, 

também em Ibiza e em Menorca. No início do verão de 2017, XF foi detetada no 

continente, na região de Alicante em plantações de amendoeiras. No final de 2018 

foi registada em Portugal a primeira deteção de XF, da susp. multiplex, em plantas de 

Lavandula, encontrando-se em fase de irradicação (DGAV, 201914).

A gravidade dos danos causados por XF deve ser avaliada não só tendo em conta 

as plantas afetadas diretamente ou as perdas de produção, mas também as perdas asso-

ciadas à indústria que usa como matéria-prima os frutos dos hospedeiros da bactéria 

(uva, citrinos, oliveiras, etc.). As perdas ambientais nas espécies florestais, nas plantas 

ornamentais e silvestres também devem ser levadas em conta, assim como fatores 

sociais muito difíceis de avaliar. Além disso, a doença também causa danos indiretos 

aos viveiristas, já que é proibido exportar de locais onde as bactérias estão presentes.

12 Disponível em https://gd.eppo.int/taxon/XYLEFA/distribution - Acedido a 31/01/2019.

13 Disponível em:  http://www.dgv.min-agricultura.pt/portal/page/portal/DGV/genericos?g
enerico=14076974&cboui=14076974  - Acedido a 31/01/2019.

14 Disponível em http://www.dgv.min-agricultura.pt/portal/page/portal/DGV/genericos?gen
erico=14076974&cboui=14076974 - acedido a 30/01/2019.
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O problema das invasões biológicas

A visão de que a introdução de um organismo alóctone num território pode 

implicar impactes negativos ganhou corpo durante o século XX, apesar de já no 

século XIX as espécies invasoras serem referidas por Charles Darwin e outros 

naturalistas. Esta perspetiva aparece claramente na obra The ecology of invasions 

by animals and plants de Charles Elton, publicada em 1958, onde se colocam 

duas questões centrais neste domínio: 1) quais os aspetos que tornam os ter-

ritórios mais suscetíveis à invasão e 2) que atributos facilitam que as espécies 

sejam invasoras quando introduzidas num território fora do seu âmbito geo-

gráfico de ocorrência espontânea. Mas só nos anos 90 do século passado é que 

esta perspetiva ganhou relevo à escala mundial, constatados problemas e custos 

elevados com a tentativa de controlar alguns organismos devido ao aumento 

extraordinário das suas populações nas áreas onde tinham sido introduzidos, 

uma realidade também refletida no aumento de publicações científicas sobre o 

tema (Richardson & Pyšek, 2008).

A transferência de animais e plantas entre territórios assume grande impor-

tância para a sobrevivência humana, principalmente desde a opção por modos 

de vida sedentários. Ainda que num primeiro momento as distâncias percorri-

das fossem limitadas, já na Antiguidade Clássica a troca de bens entre diferentes 

áreas geográficas abrangia distâncias significativas, implicando já a transferência 

entre continentes. Por serem importantes para a sobrevivência de algumas so-

ciedades, alguns organismos, principalmente plantas, viram aumentar de forma 

significativa a sua distribuição, tornando-se mesmo elementos icónicos de paisa-

gens, da economia e da cultura, como é o caso da tamareira no Médio Oriente 

e Norte de África (ChihCheng & Robert, 2007), da figueira-da-Índia no sul de 

Espanha (Sanz Elorza et al., 2004) ou da batata um pouco por toda a Europa 

(Ferrão, 1992). Mas algumas introduções vieram a revelar-se como nefastas. Um 

dos registos mais importantes de introdução de organismos exóticos com efeitos 

nefastos está associado à peste negra ou peste bubónica, que terá dizimado uma 

parte muito significativa da população europeia. A peste negra foi causada por 
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uma bactéria (Yersinia pestis) cujo vetor principal terá sido a pulga de rato, tendo 

provocado grande mortalidade na alta Idade Média na Europa, e que terá chegado 

à Europa através da rota da seda. Esta bactéria terá estado também na origem de 

outras pandemias, nomeadamente a Praga de Justiniano (541 – 544 D.C) durante 

o Império Bizantino, e a “Terceira Pandemia”, que ocorreu nos finais do século 

XIX na China (Wagner et al., 2014).

No entanto, é com as grandes navegações marítimas que os fluxos de bens ga-

nham escala planetária, permitindo a transferência de organismos entre habitats, 

permitindo ultrapassar os filtros ambientais que impediriam esta chegada de for-

ma natural. Mesmo que não houvesse a clara intenção de introduzir organismos, a 

simples necessidade de sobreviver durante semanas em alto mar obrigava a trans-

portar produtos e animais, os quais serviam mesmo de produtos para troca. Trocas 

que se intensificam a partir da segunda metade do século XIX, com a abertura do 

canal do Suez, que permite a entrada de centenas de espécies do mar Vermelho no 

mar Mediterrâneo (Vilà et al., 2008), e a abertura do Canal do Panamá no início 

do século XX (1914). A revolução tecnológica que carateriza a segunda metade 

do século XX e a consolidação de um sistema de fluxos de pessoas e bens à escala 

mundial contribuem para aumentar o ritmo de introdução de novas espécies em 

novos territórios, processo que assume grande importância nas últimas décadas 

(Seebens et al., 2017).

Ainda que trabalhos dedicados à problemática da invasão surjam nos anos de 

1980, principalmente nos Estados Unidos da América e na Austrália, é nos anos 

de 1990 que esta problemática ganha relevo à escala mundial, levando à criação 

de revistas científicas, organização de eventos, e grupos científicos dedicados a 

esta temática, com repercussão no número de publicações científicas (Richard-

son & Pyšek, 2008; Lowry et al., 2013; Vaz et al., 2017), incluindo em Portugal 

(Sousa et al., 2018).

Grande parte das contribuições desenvolvidas nesta área tem estado centrada 

nas hipóteses de invasão e na avaliação dos impactes (Lowry et al., 2013), mas a ne-

cessidade de desenvolver estratégias de ação dedicadas à redução dos impactes veio 

criar a necessidade de desenvolver trabalhos dedicados à avaliação da suscetibilidade 

do território à invasão.
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De exótico a invasor 

A introdução de organismos pode ocorrer de forma acidental ou voluntária, 

neste último caso respondendo normalmente a objetivos de caráter económico. 

Enquanto alguns organismos se mantêm nas áreas onde são introduzidos e têm 

associados impactes essencialmente positivos, como os associados à capacidade para 

aumentar a quantidade e diversidade de alimentos ou a disponibilidade de fibra, 

outros há que apresentam impactes negativos importantes, que se sobrepõem fre-

quentemente aos positivos que possam ter. Estes últimos surgem normalmente na 

sequência de um aumento indesejado das populações, sem ajuda direta do ser hu-

mano, decorrido um processo de naturalização e posterior invasão. Processo que 

se assume como estando associado a atributos próprios dos organismos, que lhes 

garantem mais sucesso, tanto ao nível reprodutivo, como de dispersão ou maior 

capacidade para lidar com condições ecológicas adversas, e devido à ausência de 

inimigos naturais, que nos territórios de origem contribuem para o controlo dos 

efetivos populacionais. Mas nem todos os organismos exóticos se tornam invasores, 

e apenas uma percentagem relativamente baixa consegue reproduzir-se de forma 

espontânea e estabelecer populações, garantindo proliferação pelos próprios meios 

(Marchante et al., 2014). No entanto, os que conseguem estabelecer-se apresentam 

impactes importantes em diferentes domínios e em áreas significativas (Early et al., 

2016), um problema que se pode agravar no futuro (Fournier et al., 2019).

Problema da invasão na atualidade 

A identificação do potencial invasor de milhares de espécies exóticas deslocadas por 

todo o mundo coloca as invasões biológicas como um dos riscos mais importantes à 

escala mundial. No entanto, apesar de ser um fenómeno global, o risco e o grau de 

invasão não são iguais em todas as regiões do globo, variando em função das condições 

do território onde são introduzidas, nomeadamente o tipo de ecossistema e de habitat 
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e o grau de perturbação por atividades humanas, e em função das caraterísticas das es-

pécies, nomeadamente a capacidade para produzir e dispersar propágulos. Os habitats 

que apresentam um nível de perturbação maior, em associação a atividades humanas, 

evidenciam um grau de suscetibilidade à invasão geralmente superior. Já os habitats em 

equilíbrio apresentam menor suscetibilidade.

Ainda que os problemas com a invasão por organismos exóticos tenham sido ini-

cialmente associados a questões ligadas com a perda de biodiversidade, está claro hoje 

que os impactes são muito mais vastos. As invasões biológicas apresentam-se hoje 

como uma das ameaças mais importantes à escala do planeta, com consequências 

diretas e indiretas nos habitats naturais e seminaturais, com consequências claras ao 

nível dos serviços dos ecossistemas associados, bem como reflexos importantes na 

economia e no bem-estar da população. Juntamente com as mudanças climáticas, a 

fragmentação de habitats em resultado de atividades humanas, ou a sobre-exploração 

dos recursos, os processos de invasão biológica figuram como uma das ameaças mais 

importantes à sustentabilidade do planeta (MEA, 2005; Early et al., 2016).

Em Portugal

Tendo em conta o contacto no passado com territórios em todos os continentes, 

e a necessidade de tirar proveito desse facto, há vários séculos que Portugal iniciou 

a transferência de organismos entre territórios de quase todos os continentes. Uma 

grande quantidade de novos organismos foi introduzida tanto nos arquipélagos dos 

Açores e da Madeira, beneficiando de condições climáticas favoráveis, mas também 

no Continente (Queiroz & Macedo, 2018). Esse facto explica a elevada presença de 

plantas exóticas no território português ainda hoje (Vicente et al., 2018), com uma 

representatividade assinalável no arquipélago dos Açores (Jardim & Sequeira, 2008). 

Além das introduções com fins de exploração económica, como é o caso da 

batata, do milho ou da cana de açúcar, diversas outras estavam associadas a desíg-

nios científicos, como as associadas à instalação de jardins botânicos, ou para fins 

ornamentais, como são o caso das coleções de acácias e eucaliptos. 
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Em Portugal continental foram introduzidas mais de 670 espécies de plantas 

exóticas (incluindo apenas espécies casuais, naturalizadas e invasoras (Almeida, 

1999; Almeida & Freitas, 2012). Ainda que a maioria destas espécies não tenha 

comportamento invasor no nosso território, 47 espécies têm comportamento inva-

sor e 56 são potencialmente invasoras (Marchante et al., 2014), e muitas apresen-

tam risco de se tornar invasoras no futuro (Morais et al., 2017). Entre as espécies 

mais dispersas podem referir-se várias espécies de acácias [por exemplo, a mimosa 

(Acacia dealbata), a acácia-de-espigas (Acacia longifolia) e a austrália (Acacia melano-

xylon)], os penachos (Cortaderia selloana), o chorão-das-praias (Carpobrotus edulis), 

a háquea-picante (Hakea sericea) e o jacinto-de-água (Eichhornia crassipes) ou as 

azedas (Oxalis pes-capreae), para referir apenas alguns exemplos. Para o caso dos 

animais exóticos introduzidos em Portugal, a informação está mais dispersa, divi-

dida por grupos taxonómicos e/ou habitats onde ocorrem (Anastácio et al., 2018; 

Silva-Rocha et al., 2018), mas também se constata a presença de muitas espécies 

com comportamento invasor, como, por exemplo, o lagostim-vermelho-da-Loui-

siana (Procambarus clarkii), a gambúsia (Gambusia holdbrooki), o visão-americano 

(Neovison vison), a vespa-asiática (Vespa velutina nigrithorax), a tartaruga-da-Flórida 

(Trachemys scripta) ou a formiga-argentina (Linepithema humile). 

Os impactes promovidos por espécies invasoras em Portugal têm sido estuda-

dos desde finais do século XX, ainda que muitos dos estudos e projetos recaiam 

sobre um grupo relativamente pequeno de espécies (algumas acácias, em especial 

acácia-de-espigas e mimosa, a háquea-picante, o lagostim-vermelho-da-Louisiana, 

a amêijoa-asiática (Corbicula fluminea), ou a macroalga-japonesa (Sargassum muti-

cum) (Sousa et al., 2018). 

Os estudos têm abordado níveis diversos, permitindo uma compreensão abran-

gente do tipo de impactes que estas espécies causam no nosso território. É impor-

tante mencionar que algumas espécies invasoras podem estar associadas a impactes 

positivos, nomeadamente em termos de paisagem e diversas utilizações várias, como 

o aproveitamento para lenha ou alimentação humana, ou as que entram nas cadeias 

tróficas e acabam por beneficiar algumas espécies nativas (Queiroz & Macedo, 2018). 

No entanto, as perdas associadas à invasão por espécies exóticas têm um peso sig-

nificativamente maior e difícil de quantificar, promovendo a alteração profunda da 
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estrutura, composição e funções dos habitats, com impactes mesmo à escala da pai-

sagem, como é o caso de alguns sistemas dunares da costa portuguesa, transforma-

dos em grande extensão pela invasão por acácias (principalmente acácia-de-espigas) 

e chorão-das-praias (Marchante et al., 2015) (fot. 2 – esq.). Na verdade, não só se 

observa uma diminuição do número e cobertura das outras espécies de plantas, como 

se alteram: i) a estrutura das comunidades de plantas e a sua dinâmica sazonal (Hell-

mann et al., 2011; Marchante et al., 2015), ii) as comunidades de insetos galhadores, 

e de parasitóides e inquilinos associados aos galhadores, e indiretamente às plantas 

(López-Núñez et al., 2017; López-Núñez et al., 2018), iii) os parâmetros químicos e 

biológicos do solo (Marchante et al., 2008a, b; Rodríguez-Echeverría et al., 2009), e 

iv) ou a frequência do fogo (Le Maitre et al., 2011). Estes impactes traduzem-se em 

alterações no funcionamento dos ecossistemas (Marchante et al., 2008a; Rascher et 

al., 2012) e numa consequente maior dificuldade na recuperação das comunidades 

originais após ações de controlo, tanto a nível da vegetação (Marchante et al., 2011) 

como do solo (Marchante et al., 2009). Estes impactes, ainda que melhor estudados 

para a acácia-de-espigas, são provavelmente semelhantes aos promovidos pela invasão 

por outras espécies de acácias, um pouco por todo o território (Lorenzo et al., 2010).

As espécies invasoras em Portugal têm ainda muitos impactes negativos a nível 

económico, nomeadamente quando invadem áreas utilizadas para produção agríco-

la, florestal ou piscícola, o que implica prejuízos avultados a nível da produção, mas 

também custos elevados para a gestão e controlo das áreas invadidas. Por exemplos, 

a invasão pelo jacinto-de-água (fot. 2 - dir.) acarreta prejuízos ao nível dos sistemas 

de irrigação, da navegabilidade, da pesca e turismo (além dos impactes a nível de 

biodiversidade); assim como o lagostim-vermelho-da-Louisiana tem graves conse-

quências na produção de arroz (Anastácio et al., 2018). 

Os impactes das espécies invasoras podem também repercutir-se na saúde pú-

blica já que muitas espécies provocam, por exemplo, alergias (e.g., acácias), são cor-

tantes (e.g., penachos), ou funcionam como reservatórios de doenças (e.g., visão-

-americano) (Marchante et al., 2014; Silva-Rocha et al., 2018). Um dos exemplos 

mais recentes, e que tem impactes também na saúde humana, entre outros, é o da 

vespa-asiática, uma das espécies que mais tem alarmado a população pelos relatos 

de problemas.



207

Caixa 1 - O caso da Vespa asiática

Henrique Pereira

(Centro de Ecologia Funcional – Universidade de Coimbra)

A Vespa velutina (Lepeletier, 1836) comummente designada por ves-

pa asiática, é uma espécie predadora de diversos insetos, nomeadamente 

de abelhas melíferas. Originária da Ásia, é considerada espécie invasora 

em diversos países asiáticos, sendo que a subespécie Vespa velutina ni-

grithorax (de Buysson, 1905) foi acidentalmente introduzida na Europa 

(França) em 2004 (Villemant et al., 2006). Tem apresentado uma taxa 

de invasão bastante rápida nos países Europeus (de aproximadamente 

80 km/ano (Robinet et al., 2017), chegando a Espanha em 2010 e a 

Portugal em 2011 (Rome et al., 2013).

A Vespa velutina nigrithorax apresenta características fenotípicas que 

tornam a sua distinção fácil perante outros himenópteros, nomeada-

mente perante vespas de dimensões similares como a Vespa crabro (Lin-

naeus, 1748; também conhecida como vespa europeia): ostenta uma 

cor entre o castanho escuro e o preto no corpo, com um segmento 

Fot. 2 - Exemplos de habitats invadidos por espécies invasoras: esq.: área dunar invadida 
por acácia-de-espigas (Acacia longifolia) (Fotografia de E. Marchante); dir.: troço do Rio 
Mondego invadido por jacinto-de-água (Eichhornia crassipes) (Fotografia de Jael Palhas).

Photo 2 - Examples of habitats invaded by invasive species: left: dune area invaded by acacia-
de-espigas (Acacia longifolia) (Photo: E. Marchante); right: section stretch of the Mondego River 

invaded by water hyacinth (Eichhornia crassipes) (photo by Jael Palhas).
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amarelo-laranja no abdómen; as patas têm tipicamente terminações de 

cor amarela e a parte frontal da cabeça apresenta uma cor castanho-

-alaranjada (CVV, 2018).

Com uma capacidade de adaptação notável, esta subespécie tem 

um ciclo de vida anual complexo, o que torna o seu controlo difícil. 

Na primavera as fundadoras criam um ninho primário onde aparece 

a primeira criação, formando posteriormente um ninho secundário 

(a maioria das vezes a algumas dezenas de metros do primário) que 

vai crescendo ao longo do ano, acompanhando o aumento do nú-

mero de vespas presentes. Quanto maior for o ninho, maior poderá 

ser o número de vespas fundadoras da geração seguinte (Chauzat & 

Martin, 2009), podendo atingir mais de 100 fundadoras por ninho. 

Os ninhos primários são frequentemente encontrados em estruturas 

antropogénicas, sendo que os ninhos secundários podem ser encon-

trados em alturas elevadas (árvores de grande porte; estruturas antro-

pogénicas), mas também se podem encontrar em árvores de fruto ou 

até em arbustos (Franklin et al., 2017).

Em Portugal, verifica-se uma redução total ou parcial de ati-

vidade no Inverno, altura em que a rainha fundadora morre e as 

restantes fundadoras deverão entrar em hibernação. É de conside-

rar que devem ser efetuados mais estudos ao nível do ciclo de vida 

desta espécie, principalmente nas regiões com influência Atlântica/

Mediterrânica, dado que têm sido reportados ninhos em Portugal 

que mantém atividade durante o período hibernal. Dado o número 

elevado de fundadoras que cada ninho pode gerar e o facto de não 

serem conhecidos predadores naturais, o controlo desta subespécie 

torna-se extremamente difícil. Assim, é expectável que no ano subse-

quente haja um crescimento exponencial do número de ninhos, que 

de acordo com um estudo recente podem ser encontrados tanto em 

meio rural (43% dos ninhos encontrados), florestal (7% dos ninhos 

encontrados) - nestes dois casos há maior dificuldade de encontrar 
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estes ninhos - como urbano/periurbano (49% dos ninhos encontra-

dos) ou até em zonas húmidas (1% dos ninhos encontrados)  (Vil-

leman et al., 2011).

Dada a sua proximidade com a população humana, a presença de 

ninhos de V.v. nigrothorax pode gerar preocupação social. Embora seja 

considerada agressiva - principalmente na defesa do seu ninho - esta 

subespécie não é considerada mais agressiva do que a V. crabro (Vil-

leman et al., 2006). Tal não invalida que se tenha de ter o máximo 

de precauções quando se lida com esta subespécie, principalmente em 

atividades de observação ou de destruição de ninhos, dado que as suas 

picadas podem gerar reações anafiláticas potencialmente mortais caso as 

pessoas sejam alérgicas às mesmas e/ou caso, como inseto social, possam 

ser picadas inúmeras vezes. É de referir ainda que no sudoeste de França 

o aumento do número de ninhos não está correlacionado com um au-

mento do número de picadas de himenópteros (de Haro et al., 2010).

Em Portugal, segundo dados da plataforma SOSvespa (sosvespa.pt - 

dados recolhidos em Outubro de 2018), esta espécie está presente em 

praticamente todos os distritos acima do rio Tejo. As ações de formação 

e controlo têm vindo a ser implementadas (CVV, 2018), sendo que 

passam maioritariamente pela destruição de ninhos ou pela colocação 

de armadilhas não-específicas para captura de vespas, principalmente 

em apiários. Conquanto ainda haja um grande caminho a percorrer, é 

de notar que há zonas do país onde se nota uma diminuição anual do 

número de ninhos registado nesta plataforma (p.e. distrito do Porto), 

o que poderá ser indicativo do sucesso das ações de controlo efetuadas 

nos últimos anos.

Embora o impacto das suas atividades de predação em apiários possa 

ser facilmente quantificado, o mesmo não acontece relativamente aos 

restantes insetos, nomeadamente outros polinizadores. Este facto não 

permite inferir o real impacte desta espécie nos ecossistemas, havendo 

ainda muito a fazer neste âmbito.
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Riscos biológicos: os impactes na saúde humana

Doenças 

As doenças infeciosas constituem um grupo de doenças que incluem as doen-

ças causadas por um agente patogénico, sejam bactérias, vírus, parasitas ou fun-

gos. Estas doenças podem ser contagiosas, situações que se verificam sempre que 

o organismo ou agente responsável pela infeção se transmite diretamente, sem 

necessidade de agente intermediário no processo de transmissão. Já no caso de 

doenças infeciosas não contagiosas, a transmissão é normalmente assegurada por 

um vetor, em que os microrganismos causadores da infeção são transmitidos entre 

indivíduos através da ação de um terceiro organismo que se encontra infetado, 

como artrópodes, normalmente hematófagos (mosquitos ou carraças), podendo 

este vetor transportar o agente patogénico interna ou externamente. No caso do 

transporte ocorrer internamente, como na corrente sanguínea, o vetor pode ter 

um papel importante no ciclo reprodutivo do agente patogénico, sendo neste caso 

classificado como vetor biológico. No caso de transporte, interno ou externo, mas 

sem contributo direto para a reprodução do agente patogénico, designa-se por 

vetor mecânico ou físico. A transmissão pode ainda ser assegurada pela ingestão 

de água e alimentos contaminados. Entre as doenças infecciosas mais comuns está 

a malária, o HIV/ SIDA, e a tuberculose.

Os agentes patogénicos, de natureza diversa (bactérias, vírus, parasitas, fun-

gos) (Tabela III), são normalmente de dimensão microscópica, o que dificulta a 

sua deteção, e são responsáveis por afetarem de forma negativa a saúde de orga-

nismos vivos. 

As doenças infeciosas têm uma prevalência muito alta na população mundial, 

o que promove elevadas taxas de mortalidade e morbilidade. A distribuição da 

incidência está profundamente relacionada com o nível de desenvolvimento so-

cioeconómico, sendo que os países que apresentam maior precaridade, do ponto 

de vista do alojamento, problemas de subnutrição e piores cuidados de saúde, 
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apresentam taxas de incidência mais elevadas, as quais coincidem com os países 

em desenvolvimento das regiões tropicais e subtropicais (IHME, 2018), onde 

as condições climáticas são também mais favoráveis à multiplicação de muitos 

vetores (Hay et al., 2013).

Algumas das doenças com maior taxa de mortalidade estão associadas a agentes 

patogénicos cuja transmissão está dependente da contribuição de vetores hematófa-

gos, como mosquitos, pulgas ou carraças.

Alguns dos organismos que representam maior risco na transmissão de do-

enças, resultado da elevada eficácia na transmissão de agentes patogénicos, são 

algumas espécies de mosquito. Um dos géneros associados à transmissão de várias 

doenças é o Aedes, como é o exemplo da febre-amarela, o dengue, a febre zika e a 

febre Chikungunya. Não sendo doenças transmitidas entre humanos, a sua pro-

pagação está associada à picada destes mosquitos, que se tornam vetores através de 

ingestão de sangue de portadores do vírus, como humanos infetados. Também o 

género Anopheles é conhecido pela ação determinante que desempenha na trans-

missão de malária, uma doença com forte prevalência no continente Africano, 

mas que tem uma área potencial de ocorrência muito mais significativa, tendo em 

conta a ampla área geográfica em que este mosquito pode desempenhar o papel 

de vetor (fig. 2). 

Fig. 2 - Distribuição de mosquito Anopheles como vetor potencial da malária.
Fig. 2 - Distribution of Anopheles mosquito as malaria potential vector.
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Malária

Entre as doenças associadas a vetores, a malária apresenta-se como a doença 

infeciosa responsável pelos valores mais elevados de mortalidade, muito superiores 

a outras doenças infeciosas associadas a vetor, como o dengue ou a febre amarela, 

sendo a quinta causa de morte mais importante em África (OMS, 2018).

A malária é uma doença infeciosa provocada por um parasita, o Plasmodium, 

sendo o Plasmodium falciparum o protozoário a que estão associadas as situações 

de infeção mais graves, por vezes fatais. Não sendo uma doença contagiosa, a sua 

transmissão é assegurada pela picada da fêmea do mosquito Anopheles, que garante 

a introdução do agente patogénico na corrente sanguínea, um parasita do género 

Plasmodium, uma vez que este parasita está presente na sua saliva, encaminhando-se 

para o fígado do novo hospedeiro, onde se reproduz (OMS, 2017).

A malária, também conhecida como paludismo ou sezões, continua hoje a ter 

grande prevalência na região intertropical, ainda que a sua prevalência já tenha sido 

mais ampla, sendo o continente africano o território onde a taxa de incidência é 

mais alta (fig.  3).
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Fig. 3 - Taxa de incidência de malária por mil habitantes em risco.
Fig. 3 - Incidence rate of malaria per thousand inhabitants at risk.
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Endémico do continente Africano, o parasita mais virulento da malária (Plas-

modium falciparum) está presente na região intertropical de todos os continentes. 

A sua transferência para fora da área endémica está associada ao tráfico de escravos 

com origem em África, permitindo que o agente patogénico chegasse a novos ter-

ritórios (Yalcindag et al., 2012). No continente Americano, o Brasil apresenta os 

valores mais elevados de prevalência desta infeção, sendo a região da Amazónia o 

território com valores de prevalência mais elevados (fig. 4).

Fig. 4 - Transmissão de malária em áreas de ocorrência de espécies de Plasmodium.
Fig. 4 - Malaria transmission in areas with occurrence of Plasmodium species.
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Paludismo em Portugal

Recorde-se a presença de paludismo nas secções terminais dos rios Mondego, 

Tejo e Sado até medos do séc. XX, em associação à cultura do arroz, havendo ainda 

registos em áreas onde não havia produção de arroz, tais como o Pocinho, no Alto 

Douro, e Idanha-a-Nova, no distrito de Castelo Branco  (Saavedra, 2013). 

Tal como refere Saavedra (2013), foi a combinação de diversos fatores que permi-

tiu o controlo e irradicação da malária, na versão endémica, do território português. 

Além da melhoria das condições alimentares e das condições de salubridade das habi-

tações, foram as melhorias ao nível do apoio médico, através da criação dos serviços 

antissezonáticos, ligados à Direção-Geral de Saúde, que desempenharam o papel de-

terminante. Criados na década de 30 do século passado, estes serviços localizavam-se 

em estações especializadas onde esta doença apresentava maior prevalência, estando 

responsáveis pela implementação de programas de desinsetização e pela distribuição 

de medicamentos anti-maláricos. Para esta situação contribuíram ainda alterações im-

portantes no meio rural, como a mecanização da agricultura e o crescente abandono 

rural (Saavedra, 2013), motivando uma redução significativa do número de casos 

reportados até ao início dos anos 60 (fig. 5). Entre meados dos anos 60 e finais da 

década de 70 há um aumento do número de casos, situação que está associada ao re-

gresso de portugueses das ex-colónias, o que remete para casos importados e não casos 

associados a uma origem endémica do território português (fig. 5).

As elevadas taxas de incidência da doença em Portugal mantiveram-se até finais 

da primeira metade do século XX, tendo sido considerada erradicada pela Organi-

zação Mundial de Saúde (OMS) em 1973 (Gomes, 2010).

Na atualidade, os casos de malária em Portugal são importados, tendo-se verifi-

cado um aumento entre 2013 e 2016. No entanto, o território português apresenta 

condições adequadas à presença de um dos vetores compatíveis com a transmissão 

de malária, tal como se pode observar na fig. 6. Identifica-se a existência de condi-

ções adequadas à presença de Anopheles artroparvus, espécie responsável pela trans-

missão de malária em Portugal, cuja ocorrência está claramente associada a pauis e 

campos de arroz (Sinka et al., 2010).
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Fig. 5 - Evolução do número de casos notificados de malária em Portugal 
(Fonte: Direção Geral de Saúde, Doenças de Declaração Obrigatória 2009-2012, Vol. I, 

Lisboa, 2014 (www.dgs.pt)).
Fig. 5 - Number of reported cases of malaria in Portugal 

(Source: General Directorate of Health, Diseases of Compulsory Declaration 2009-2012, Vol. I, 
Lisbon, 2014 (www.dgs.pt)).

Fig. 6 - Distribuição de mosquitos do género Anophelesna Europa, Médio Oriente e 
Norte de África.

Fig. 6 - Distribution of Anopheles mosquito in Europe, Middle East and North Africa.
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Com exceção da espécie A. messeae, que não é considerada vetor de malária, e 

que tem presença em grande parte da Europa e Ásia, várias são as espécies que são 

consideradas vetores na Bacia do Mediterrâneo e Médio Oriente, o que representa 

um risco significativo (Sinka et al., 2010).

A redução do risco: prevenção, deteção precoce e controlo

Diferentes estratégias têm vindo a ser implementadas no sentido de mitigar os impac-

tes de organismos cuja ação é prejudicial, tanto pragas e doenças que afetam as atividades 

humanas (p.e. pragas de gafanhotos, oídio), como doenças (p.e. malária, gripe) ou ainda 

as invasões biológicas. A grande diversidade de estratégias resulta da multiplicidade de 

organismos, contextos geográficos, escalas, sectores económicos e formas de implementa-

ção. Além da ação direta sobre os organismos em situações de crise, tem havido uma forte 

aposta na implementação de estratégias focadas na prevenção, deteção-precoce e controlo, 

combinando a utilização de novas tecnologias com metodologias de ação integrada, con-

siderando não só questões económicas mas também a sustentabilidade ecológica (Brzozo-

wski & Michael Mazourek, 2018.

No caso  de pragas e doenças, o esforço crescente registado nos últimos anos 

culminou na definição de um processo denominado por gestão integrada de pragas 

e doenças (Integrated Pest Management - IPM), baseado em decisões que envolvem 

o uso coordenado de múltiplas táticas para otimizar o controlo de todas as classes 

de pragas (insetos, patógenos, ervas daninhas, vertebrados) de uma maneira ecolo-

gicamente e economicamente sustentável (Kogan, 1998; Ehler, 2006). Na gestão 

integrada são estabelecidas normalmente três estratégias: 

1. Prevenção, que incide fundamentalmente na minimização do risco de propaga-

ção e contenção de pragas já presentes, limitando a expansão para novos locais;

 2. Mitigação, que incide na redução dos níveis populacionais dos agentes bió-

ticos nocivos; 

3. Erradicação, que incide na aplicação de técnicas de eliminação completa dos 

agentes bióticos nocivos, mas que só pode ser estabelecida se o agente for 
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detetado precocemente, envolvendo custos económicos, sociais e ambientais 

elevados (Sousa et al., 2015). 

Um princípio importante da IPM é a necessidade de uma avaliação prévia dos 

possíveis impactes das ações de controlo, no sentido de evitar a implementação de 

medidas não sustentáveis. Assim, alguns aspetos são tidos em conta, como a ex-

tensão e intensidade dos danos provocados pelo processo de invasão, os métodos 

de controlo disponíveis, a relação custos/benefícios e os programas de aplicação 

(Ha, 2014).

No caso das invasões biológicas, rapidamente se percebeu a importância de 

definir estratégias adequadas ao controlo em áreas já invadidas, mas também defi-

nir estratégias no âmbito da prevenção, nomeadamente ao nível da introdução de 

novos organismos. Esta necessidade ganha especial importância num momento 

em que as trocas de bens e serviços têm uma escala mundial, e beneficiam de 

um aumento muito significativo de fluxos baseados numa sociedade global que 

funciona em rede (Hulme et al., 2009; Seebens et al., 2018). A esta escala, e 

considerando o volume destes fluxos e os inúmeros canais utilizados, verifica-

-se uma grande dificuldade em termos de controlo ao nível da transferência de 

organismos, o que limita as possibilidades de reduzir com sucesso a ocorrência 

de novas introduções (Hulme, 2009). No entanto, importantes esforços têm sido 

levados a cabo no sentido de reduzir a transferência voluntária e involuntária de 

organismos associada ao reforço de fluxos de pessoas e bens à escala planetária. 

Esforços no sentido de limitar legalmente, com restrições ao nível do ponto de 

vista alfandegário, mas também ao nível da consciencialização da população, atra-

vés da divulgação de informação por diversos canais, seja através da publicação de 

guias de identificação (Marchante et al., 2014), através de ações de sensibilização 

e controlo, e ainda através da divulgação on line de informação considerando as-

petos diversos, como as áreas de ocorrência, os habitats mais suscetíveis e possíveis 

medidas de controlo (p.e.: www.invasoras.pt).

Considerando a escala planetária, e os fluxos de pessoas e bens, também as do-

enças humanas, nomeadamente as infecto-contagiosas ou associadas a vetor, têm 

recebido crescente atenção, através da implementação de estratégias que privilegiam 

a prevenção (Eisen et al., 2009)
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Pragas e doenças das florestas

Acomodando os princípios da gestão integrada de pragas (IPM), e alargando-os 

ao território, surgiu o Programa Operacional de Sanidade Florestal (POSF) que es-

tabelece medidas e ações de prevenção e controlo, definindo as bases de intervenção 

para a redução dos riscos de introdução, de dispersão e de danos provocados por 

agentes bióticos nocivos. Define também as entidades com competências na im-

plementação dessas medidas e ações, perspetivadas para os vários grupos de agentes 

bióticos nocivos e para os diferentes sistemas florestais (ICNF, 2013a).

Nemátode da madeira do pinheiro (NMP)

Após a deteção do NMP em Portugal, e de acordo com o POSF, iniciou-se 

um plano de prospeção que demonstrou que a sua distribuição não se encontrava 

limitada a algumas árvores, mas a uma área na Península de Setúbal, levando à de-

limitação de uma Zona de Restrição (309 mil ha) que agrupava a Zona Afetada e 

uma Zona Tampão (com cerca de 20 km). Todo o restante território foi considerado 

como Zona Isenta onde se realizaram ações periódicas de prospeção e monitoriza-

ção intensiva da floresta de coníferas, com especial atenção às Zonas de Alto Risco 

associadas ao armazenamento/processamento de material lenhoso (Sousa et al., 

2015). Apesar das ações efetuadas para controlar e evitar a dispersão do NMP, novos 

focos foram identificados, pelo que em 2016 a totalidade do território foi declarada 

afetada . Foi então estabelecida uma Zona de Restrição com 20 Km ao longo da 

fronteira com Espanha (Decreto-Lei n.º 123/2015, de 3 de julho)15 e identificadas 

as áreas de intervenção (Local de Intervenção – LI), identificadas como sendo as 

15 Medidas extraordinárias de proteção fitossanitária indispensáveis ao controlo do nemátodo-
da-madeira-do-pinheiro e do seu inseto vetor: Decreto-Lei n.º 123/2015, de 3 de julho, que procede 
à primeira alteração (e republicação) do Decreto-Lei n.º 95/2011, de 8 de agosto
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Freguesias onde é conhecida a presença do NMP ou onde o ICNF reconhece que 

há risco de estabelecimento e dispersão (fig. 7).

O controlo desta praga está regulado pelo Decreto-Lei n.º 95/2011, de 8 de 

Agosto (Declaração de Retificação n.º 30-A/2011)16 que estabeleceu medidas ex-

traordinárias de proteção fitossanitária indispensáveis ao controlo do NMP. Este 

diploma identificou quatro eixos principais de atuação: 

1. Criação e definição das medidas de proteção destinadas a evitar a introdução 

e dispersão no território nacional e comunitário, a obrigatoriedade de regis-

to de todos os operadores económicos envolvidos na exploração florestal de 

coníferas, bem como dos operadores económicos que procedem ao fabrico, 

tratamento e marcação de material de embalagem de madeira e ao tratamen-

to de madeira de coníferas; 

16 https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/70328388/201704031607/exportPdf/
normal/1/cacheLevelPage?LegislacaoConsolidada_WAR_drefrontofficeportlet_rp=indice

Fig. 7 - Áreas afetadas por
nematodo-da- madeira-do-pinheiro.

Fig. 7 - Areas affected by 
pine- wood nematode.
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2. Estabeleceu as exigências específicas relativas ao abate, circulação e armazena-

mento de coníferas hospedeiras; 

3. Definiu as medidas relativas ao tratamento de madeira e material de embala-

gem de madeira, a par das restrições à sua circulação no território nacional e 

à sua expedição para outros países; 

4. Definiu um quadro de prerrogativas de inspeção e fiscalização, a par de um 

regime sancionatório, com vista a assegurar a verificação do cumprimento 

das exigências e a dissuasão da prática de eventuais infrações. 

Os meios existentes para o controlo da NMP são escassos, sendo o con-

texto de Portugal agravado pela falta de homologação de muitos dos produ-

tos usados internacionalmente. A aplicação dos meios de controlo pode ser 

direta, sobre o agente patogénico, ou indireta, sobre o vetor ou hospedeiro. 

Os métodos de controlo podem ser categorizados da seguinte forma: mecâ-

nicos, culturais, biotécnicos, químicos, biológicos e genéticos (Kwon et al., 

2011; Sousa et al., 2015). As medidas de controlo conhecidas têm vindo a ser 

aplicadas de forma conjunta nos países asiáticos de forma a complementarem 

a sua ação e aumentar a eficácia. Atualmente não se afigura possível a sua er-

radicação em Portugal, pelo que é necessário continuar a implementar ações 

essencialmente dirigidas à sua contenção, suportadas em resultados decorren-

tes de atividades de investigação e desenvolvimento.

Gorgulho-do-eucalipto 

Embora o gorgulho-do-eucalipto não seja um organismo de quarentena e, como 

tal, não esteja sujeito aos requisitos impostos pelo regime fitossanitário (Decreto-

-Lei n.º 170/2014, de 7 de novembro), pode ter impactes bastante negativos na 

economia do setor, sendo por isso fundamental operacionalizar os meios de luta 

disponíveis para o seu controlo. No sentido de minimizar estes efeitos foi elaborado 

em 2011 o Plano de Ação Nacional para o controlo das populações de Gonipterus 

platensis, atualizado em 2013 (ICNF, 2015b). Os meios de luta atualmente dispo- 
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níveis e eficazes centram-se na utilização de inimigos naturais (luta biológica), na 

utilização de produtos fitofarmacêuticos (luta química) e no melhoramento genéti-

co das variedades de eucalipto (ICNF, 2015b).. Os métodos de controlo biológico 

utilizados preveem a libertação de inimigos naturais, como é o caso dos parasitóides 

do género Anaphes spp., que se alimenta dos ovos do gorgulho-do-eucalipto e ajuda 

a controlar a praga, não apresentando risco ambiental uma vez que estes parasitói-

des oófagos são específicos de insetos do género Gonipterus spp. (Tooke, 1955). 

A largada dos parasitóides deve fazer-se durante as fases da postura, ou seja, entre 

fevereiro e junho e entre setembro e dezembro. Este agente de controlo tem sido 

utilizado com algum sucesso noutros países (Brasil, Uruguai, Chile, África do Sul e 

Espanha). Foram já efetuadas diversas largadas de A. nitens em Portugal, entre 1996 

e 2011, tendo-se verificado algumas dificuldades no seu estabelecimento nas zonas 

de maior altitude (acima de 600 m), o que tem mantido as desfolhas das árvores a 

um nível bastante elevado nas áreas de serra no Centro e Norte do território conti-

nental (Reis et al., 2012). Por este motivo, estão a ser estudados outros agentes de 

controlo biológico, nomeadamente as larvas Entendon magnifcus (Girault & Dodd) 

(Hymenoptera: Eulophidae) e Podisus nigrispinus Dallas (Hemiptera: Pentatomi-

dae) com resultados promissores em laboratório (Gumovsky et al., 2015; Nasci-

mento et al., 2017). 

Para utilização da luta química é necessário atender à legislação em vigor, nome-

adamente à Diretiva Quadro do uso sustentável dos pesticidas (Diretiva 2009/128/

CE, de 21 de outubro) transposta pelo DL 35/2017. Este controlo baseia-se na uti-

lização de inseticidas que atuam por contacto e ingestão, com risco reduzido para o 

ambiente, utilizando substâncias à base de flufenoxurão (regulador de crescimento) 

e neonicotinoides (antagonistas dos recetores nicotínicos). Estes tratamentos devem 

ser realizados na primavera, quando a maior parte dos ovos já eclodiu, e serem 

limitados a plantações jovens, instaladas em solos pobres, que apresentam ataques 

severos, onde a desfolha é mais intensa. A sua utilização deve ser limitada apenas a 

ataques moderados a fortes. Podem também ser realizadas ações de controlo me-

cânico através da gradagem do solo nos meses adequados por forma a eliminar 

as pupas hibernantes deixando-as expostas a predadores e a condições ambientais 

adversas (ICNF, 2015a).
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Quanto à luta genética, tem sido estudada a suscetibilidade de clones e plantas 

seminais pertencentes a diferentes espécies de Eucalyptus e híbridos interespecíficos. 

Embora já tenham sido identificados materiais genéticos pouco atacados por G. pla-

tensis, haverá ainda que avaliar a sua aptidão florestal e tecnológica, em estudos de 

longo prazo, para validar a viabilidade de uso operacional em áreas de elevado risco 

de ataque pelo inseto. Assim, é importante dar continuidade a estes estudos, testan-

do a viabilidade dos materiais que se revelaram menos suscetíveis ao gorgulho-do-

-eucalipto, assim como validar e/ou assegurar a sua baixa resistência ou tolerância à 

praga (Huerta-Fuentes et al., 2008).

Vespa-das-galhas-do-castanheiro

Após a sua deteção em 2014, e face à grande expansão e severidade da doença, 

foi elaborado o Plano de Ação Nacional para controlo deste organismo (ICNF, 

2017), alinhado com o POSF (ICNF, 2013a), que estabeleceu os procedimentos 

para a sua prospeção, monitorização e contenção. Neste contexto, Portugal, o Reino 

Unido e a Irlanda foram os únicos Estados-Membros a quem foi reconhecido o es-

tatuto de Zona Protegida segundo a Diretiva de Execução 2014/78/EU da Comis-

são. Face à rápida dispersão do inseto no território nacional e à impossibilidade da 

sua erradicação, os requisitos relativos ao estatuto de “zona protegida” não puderam 

ser cumpridos.

Dadas as características de desenvolvimento da praga, os meios de luta cultural 

e de luta biológica, são atualmente consideradas as formas mais eficazes de controlo. 

Relativamente à primeira, recomenda-se o corte e destruição das partes da planta 

atacadas antes da emergência dos adultos de D. kuriphilus. Esta prática tem um efeito 

limitado, promovendo apenas a redução da carga biológica. Por outro lado, a procura 

de espécies, variedades e de híbridos de castanheiro tolerantes à vespa-das-galhas-do-

-castanheiro, tem sido uma opção desenvolvida na Ásia, América e Europa. A título 

de exemplo, as espécies C. pumila e C. alnifolia, parecem ser resistentes, assim como 

algumas variedades, nomeadamente a Muraie e Pugnenga de C. sativa, a variedade 
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híbrida Bouche de Bétizac (C. sativa x C. crenata) e outras (C. crenata x C. sativa e C. 

mollissima x C. crenata) (Sartor et al., 2015). Estas são soluções a médio e longo-prazo 

que implicam investimentos avultados para a reconversão dos castinçais.

A luta química não é uma opção viável para o controlo deste inseto uma vez que 

os ovos, larvas e pupas se encontram protegidos pelos tecidos da planta que formam 

as galhas e pelo facto de os adultos terem um período longo de emergência e redu-

zida longevidade. Por outro lado, como os adultos não se alimentam das plantas de 

castanheiro, os inseticidas sistémicos não têm eficácia no controlo da praga.

O controlo biológico surge assim como a única decisão possível e tecnicamente 

justificada. A identificação na China do parasitóide específico Torymus sinensis levou 

ao estabelecimento de programas de luta biológica para a sua libertação em zonas in-

festadas, que se têm vindo a estender a todas as outras regiões onde a praga se instalou, 

designadamente na Europa, com resultados promissores. Torymus sinensis é um ecto-

parasitóide fenologicamente sincronizado com D. kuriphilus, tornando-se um agente 

de controle biológico particularmente eficaz. Os adultos emergem das galhas desocu-

padas no início da primavera e acasalam. As fêmeas localizam galhas recém-formadas 

de vespa-das-galhas-do-castanheiro e depositam aí os seus ovos que posteriormente 

se alimentarão das larvas do hospedeiro D. kuriphilus (Gibbs et al., 2011). À escala 

global, a dispersão a longas distâncias do hospedeiro ocorre através da transferência 

de material vegetal infestado (ex.: exportação), havendo uma dispersão simultânea do 

parasitóide, alargando a sua área de atuação. À escala local, a dispersão da praga ocorre 

por voo do adulto, não se conhecendo ainda detalhes sobre o movimento localizado do 

parasitóide (Graziosi & Rieske, 2013). Com o objetivo de se aplicar a luta biológica em 

Portugal, fez-se uma estimativa da área de castanheiros afetada, para calcular o número 

aproximado de largadas do parasitóide T. sinensis. Como complemento, fizeram-se os 

estudos de caraterização climática e cultural das Zonas Demarcadas que permitiram 

confirmar a existência de condições favoráveis ao desenvolvimento da vespa-das-ga-

lhas-do-castanheiro. Assim, desde 2015 que são feitas largadas do parasitóide com o 

objetivo principal de evitar a dispersão do D. kuriphilus para o interior da região norte, 

designadamente para as zonas de produção de castanha por excelência como são três 

das quatro Denominações de Origem Protegida (DOP) em Portugal: Castanha da 

Terra Fria, Castanha da Padrela e Castanha dos Soutos da Lapa (ICNF, 2017).
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Pragas e doenças na agricultura

Xylella fastidiosa 

Após a sua deteção em 2014 em Itália, e face à grande expansão e severida-

de da doença, foram implementadas pela UE medidas iniciais de emergência para 

combater este organismo, revistas em 2015 com base na avaliação completa do 

risco (EFSA, 2015). Desde então, estas medidas foram atualizadas várias vezes com 

base nas informações científicas e técnicas disponíveis, com o objetivo de evitar a 

disseminação e novas introduções no território. As atuais medidas de emergência, 

aplicáveis a todos os Estados-Membros da UE, estão estabelecidas ao abrigo da 

Decisão (UE) 2015/789, na última redação Decisão de Execução (UE) 2018/1511, 

da Comissão Europeia17.

De acordo com esta decisão, logo que a presença da XF seja confirmada no 

território de um Estado-Membro, as autoridades competentes devem de imediato 

demarcam a área, constituída por uma zona infetada e uma zona-tampão. A zona 

infetada deve incluir todas as plantas que se saiba estarem infetadas, todas as plan-

tas que apresentem sintomas que indiquem uma possível infeção e todas as outras 

plantas suscetíveis de estarem infetadas devido à proximidade das plantas infetadas. 

A zona-tampão deve ter uma largura mínima de 10 km para os focos sujeitos a me-

didas de confinamento, 5 km para os surtos sujeitos a medidas de erradicação e 1 

km para focos isolados em que não ocorra disseminação natural e em que medidas 

de erradicação sejam imediatamente tomadas18.

As medidas de erradicação estabelecidas no artigo 6.º da Decisão (UE) 2015/789 

aplicam-se a qualquer surto de XF detetado no território da União, com exceção 

17 Disponível em https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:3201
8D1511&from=EN

18 A implementação destas zonas em Portugal pode ser consultada no sítio da DGAV: 
http://www.dgv.min-agricultura.pt/portal/page/portal/DGV/genericos?generico=14076974&cb
oui=14076974 
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das zonas infetadas onde são aplicadas medidas de confinamento (por exemplo, Sul 

da Apúlia, Córsega e Baleares). Dentro da zona infetada, todas as plantas hospedei-

ras de XF localizadas no raio de 100 m em torno das plantas infetadas devem ser 

removidas, independentemente do seu estado de saúde. Antes da remoção, devem 

ser aplicados tratamentos fitossanitários apropriados contra o vetor, a fim de evitar 

dispersão adicional. Todas as plantas especificadas (plantas não hospedeiras) no raio 

de 100 m devem ser amostradas e testadas quanto à presença da bactéria. A fim 

de respeitar a tradição e a história de uma determinada localização, os Estados-

-Membros têm a possibilidade de decidir que as plantas hospedeiras, oficialmente 

designadas como plantas de valor histórico, não precisam de ser removidas se não 

estiverem infetadas.

Práticas agrícolas como a remoção de ervas daninhas, a aragem do solo e outras 

práticas identificadas pelos Estados-Membros devem ser implementadas tanto nas 

zonas infetadas como nas zonas tampão, com o objetivo de impedir a presença da bac-

téria nos seus hospedeiros herbáceos e reduzir a população vetorial na área em causa. 

Devido à elevada incerteza sobre o espectro de plantas hospedeiras ou suscetíveis, as 

medidas de emergência da UE estabelecem requisitos rigorosos para a saída das zonas 

demarcadas e das zonas infetadas para as respetivas zonas de proteção. Atualmente, esta 

lista contém mais de 200 espécies e 35 géneros de plantas para plantio, exceto semen-

tes, incluindo espécies economicamente importantes, como citrinos, videiras, oliveiras e 

amendoeiras. O movimento das plantas especificadas só é permitido se forem acompa-

nhadas de um certificado fitossanitário ou de um passaporte fitossanitário.

De acordo com o Painel Fitossanitário da EFSA (Autoridade Europeia para a 

Segurança dos Alimentos), atualmente não existe um método disponível de cura 

(EFSA, 2018a). A estratégia de controlo tem que se centrar no inseto vetor e na 

remoção de plantas infetadas que, se deixadas no campo, podem atuar como um 

reservatório constituindo um inóculo da bactéria. Para o controlo da população 

de vetores, são necessários tratamentos adequados, tais como a remoção de ervas 

daninhas necessárias para a realização do ciclo de vida do inseto, mas também o 

uso direcionado de produtos fitofarmacêuticos, especialmente antes da remoção das 

plantas infetados. Tais tratamentos devem ser implementados em conjunto, com 

práticas agrícolas apropriadas (Rapicavoli et al., 2018). 
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Dada a complexidade deste sistema, para o qual concorrem a diversidade ge-

nética da bactéria e a sua capacidade de recombinação, aliada a uma panóplia de 

hospedeiros e vetores, XF continua a representar uma ameaça para muitas culturas 

agrícolas. O controlo desta doença requer uma visão holística, que só poderá ser 

alcançada através da compreensão dos diversos sistemas que compõem e interagem 

com este sistema.

Invasão por organismos exóticos

Tendo em conta o volume dos custos, económicos e ambientais, associados 

às invasões biológicas a nível mundial (Pimentel et al., 2005; Marbuah et al., 

2014), esforços importantes têm sido canalizados tanto no sentido de gerir o 

problema em áreas onde este risco já se manifestou, como também em preparar 

medidas direcionadas à prevenção. No caso da prevenção, tem havido um es-

forço crescente no sentido de identificar tanto áreas suscetíveis à invasão como 

avaliar o risco associado a organismos ainda não presentes num território. No 

caso da avaliação do risco associado a novos organismos, e com base numa es-

tratégia identificada como “horizon scanning”, pretende-se acelerar a definição 

e aplicação de medidas à escala nacional no sentido de impedir a introdução de 

novos organismos (Roy et al., 2014; Matthews et al., 2017). Neste âmbito, a 

estratégia seguida baseia-se na identificação de organismos já classificados como 

problemáticos em territórios que apresentam condições semelhantes do ponto 

de vista climático. Na verdade, este princípio tem sido incluído na modelação 

preditiva baseada no conceito de nicho ecológico, a qual tem permitido, atra-

vés de modelos computacionais cada vez mais complexos, produzir modelos 

espaciais de alta resolução que permitem identificar as áreas mais suscetíveis à 

invasão. Ferramenta que se pode revelar como fundamental para a definição de 

prioridades e aplicação de medidas dedicadas à prevenção e controlo de inva-

soras. No caso destes modelos de alta resolução dedicados à análise do risco de 

invasão, o grande desafio prende-se com a necessidade de considerar tanto os 
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atributos do território, nomeadamente as condições abióticas, como os atribu-

tos dos organismos exóticos, nomeadamente as preferências ecológicas ou a sua 

capacidade de reprodução e dispersão. Relativamente a alguns atributos (p.e.: 

reprodução, dispersão, interações biológicas), apenas pontualmente têm sido 

incluídos, devido à escassez de dados e dificuldade em recolher esta informação. 

Aliado ao facto de ser  recorrente o uso de modelos estáticos ou de base corre-

lativa a partir da distribuição conhecida do organismo em territórios próximos, 

os resultados obtidos podem ser considerados conservadores, tanto mais que 

não contemplam a possibilidade de estes organismos poderem experimentar 

alterações do ponto de vista das preferências ecológicas (Caño et al., 2008), ca-

pacidade que lhes possibilita a ocupação de outros habitats. Como é frequente 

que vários destes organismos estejam associados a introduções recentes, nem 

todos os potenciais habitats que podem ser ocupados pela espécie registam já a 

sua presença (Vicente et al., 2018).

A consciência de que as invasões biológicas tomaram já proporções quase in-

controláveis nalguns territórios ganha contornos ainda mais preocupantes quan-

do se tem por referência cenários climáticos futuros, em que mais organismos 

poderão ter condições adequadas à sua reprodução e dispersão (Seebens et al., 

2018), ainda que o contrário também se possa verificar (Bellard et al., 2018), 

o que vem complicar ainda a mais a definição de medidas que visam a gestão e 

prevenção neste domínio. A ideia de que se pode criar uma lista de elementos que 

devem ser considerados no risco de invasão para um território pode tornar-se, 

portanto, ainda mais complexa. 

No entanto, este esforço de prevenção deve manter-se, uma vez que a gestão de 

áreas invadidas revela-se quase sempre morosa e muito dispendiosa, pelo que quan-

to mais cedo se avançar, menores serão os custos envolvidos e maiores os benefícios 

em termos dos impactes evitados. O Regulamento UE n.º 1143/2014, relativo à 

prevenção e gestão da introdução e propagação de espécies exóticas invasoras na 

UE, estabelece as regras para prevenção, deteção-precoce e erradicação rápida de 

espécies não presentes ou presentes em pequena escala na União, e gestão de espé-

cies exóticas invasoras propagadas em larga escala. Em Portugal, foi recentemente 

aprovado o Decreto-Lei n.º 92/2019, que atualiza o Decreto-Lei n.º 565/99.
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Prevenção e deteção-precoce de espécies invasoras

A estratégia mais vantajosa e sustentável em termos de gestão de espécies invasoras 

é a prevenção, que inclui a implementação de medidas que impeçam a introdução 

de novas espécies com potencial invasor, e a restrição da utilização de espécies inva-

soras (ou com risco ecológico) já introduzidas. Tão importante como a prevenção, é 

a capacidade de deteção precoce e resposta rápida. É essencial monitorizar o território, 

especialmente (mas não só) nas áreas com interesse para a conservação da natureza, de 

forma a detetar espécies com potencial invasor pouco tempo após a sua introdução. 

A deteção destas espécies quando apresentam distribuições ainda limitadas pode per-

mitir a sua erradicação (i.e., a eliminação completa da espécie considerando não só os 

indivíduos vivos, mas também propágulos, e.g., ovos, sementes, fragmentos, etc., que 

possam originar novos indivíduos) com custos mais reduzidos e de forma mais fácil.

Várias abordagens podem utilizar-se e complementar-se neste âmbito: 

1. Aplicação de instrumentos legislativos que permitam a interceção de espécies 

a nível das fronteiras: o Decreto-Lei n.º 565/99, de 21 de Dezembro proíbe a 

disseminação ou libertação na Natureza de espécies exóticas (não listadas no 

Anexo I) visando ou não a sua introdução intencional (artigo 3º e 7º), como 

forma de prevenir o estabelecimento acidental de populações selvagens na na-

tureza. Proíbe ainda o cultivo, a criação ou a detenção em local confinado e 

a utilização como planta ornamental ou animal de companhia das espécies 

constantes dos Anexos I (apenas as identificadas como invasoras, artigo 8º) e 

III, como forma de prevenir a possibilidade de introdução ou de repovoamen-

to através de evadidos. No entanto, a lista de espécies encontra-se incompleta, 

não só pelas dificuldades inerentes a uma compilação mais exaustiva, mas tam-

bém por não ser atualizada desde 1999, dificultando a eficácia da sua aplica-

ção. O artigo 10º deste Decreto, relativo à necessidade de licenciamento dos 

titulares de estabelecimentos em que exista detenção de espécies exóticas, refere 

na alínea d) o dever de comunicar à entidade competente “logo que detetada, 

a evasão ou disseminação acidental de qualquer espécime de uma espécie exótica, 

para que possam ser avaliados os riscos de introdução e acionados, se necessário, 
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mecanismos de controlo”. No entanto, ao contrário do que se passa com a gestão 

dos riscos fitossanitários e de saúde pública, os mecanismos de interceção de 

espécies (potencialmente) invasoras nas fronteiras nacionais não estão ainda 

implementados. O Regulamento Europeu n.º 1143/2014 estabelece regras 

para impedir, minimizar e atenuar os impactes adversos na biodiversidade da 

introdução e propagação, de forma intencional e não intencional, de espécies 

exóticas invasoras na União Europeia. Este regulamento dá muito realce à pre-

venção, deteção-precoce e erradicação rápida, incluindo sistemas de informa-

ção e vigilância, mas que estão ainda em desenvolvimento em Portugal. Estes 

instrumentos contribuem também para o controlo das vias de introdução, 

permitindo prevenir e reduzir as introduções indesejadas de espécies exóticas. 

Entre as principais vias de dispersão de plantas e animais conta-se a comerciali-

zação de espécies ornamentais, especialmente em meios urbanos, e de espécies 

exóticas como animais de estimação. Além dos instrumentos legais, têm sido 

desenvolvidos a nível Europeu Códigos de Conduta para lidar com a introdu-

ção intencional de espécies exóticas, como plantas ornamentais (Heywood & 

Sharrock, 2013), animais de companhia (Davenport & Collins, 2016).

2. Aposta na formação de técnicos e operacionais municipais e sapadores 

florestais, entre outros: além de conhecerem o território, têm com este 

um contacto diário, o que permite a monitorização contínua, permitindo 

detetar espécies já presentes que revelem sinais de expansão, prevenir o 

seu estabelecimento e detetar novos focos em estágios precoces de invasão 

(Marchante et al., 2018a).

3. Sensibilização e envolvimento dos cidadãos: considerando que os cidadãos 

são importantes vetores de introdução e dispersão de espécies exóticas e in-

vasoras, mas podem também contribuir para a mitigação dos problemas 

socio-ecológicos por elas provocados, o aumento da sensibilização e educa-

ção do público são cruciais para a prevenção e deteção-precoce (e gestão de 

forma geral) das invasões biológicas. Cidadãos bem informados podem ado-

tar atitudes mais responsáveis, prevenindo a entrada ou dispersão de (novas) 

espécies invasoras, mas também colaborando em ações de deteção precoce 

ou de controlo de espécies. 
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A sensibilização senso lato pode passar por palestras, workshops, formações, jo-

gos e outros materiais didáticos ou informativos, até atividades organizadas para 

controlar determinadas espécies invasoras, projetos de voluntariado que envolvem a 

comunidade, atividades de ciência-cidadã, por exemplo para mapear plantas invaso-

ras, como é o caso da plataforma invasoras.pt (Marchante et al., 2017; Marchante et 

al., 2018a), que permite recolher e disponibilizar informação relativa à distribuição 

de espécies invasoras, tal como se pode observar na fig. 8, neste caso com o exem-

plo dos avistamentos de mimosa (Acacia dealbatai) no território continental. Esta 

informação é importante para a definição de medidas de ação, tanto do ponto de 

vista do controlo em áreas já invadidas como em termos de prevenção e vigilância.

Fig. 8 - Mapa de avistamentos 
de Acacia dealbata em 
Portugal Continental.

Fig. 8 - Map of reported 
occurrences for Acacia dealbata 

in mainland Portugal.
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4. Apostar na deteção precoce: quando as espécies invasoras já estão pre-

sentes em pequeno número ou numa pequena área é crucial detetá-las 

precocemente e dar uma resposta atempada, impedindo a sua dispersão 

e estabelecimento em novas áreas. Nesse caso, além das estratégias men-

cionadas acima, a deteção remota e a modelação podem ser ferramentas 

muito úteis para a para a monitorização preventiva e deteção precoce de 

espécies invasoras.

Controlo de espécies invasoras

Quando as espécies se estabelecem e dispersam para muitos locais a erradicação 

raramente é viável e passa a considerar-se o controlo das populações, visando reduzir 

a área invadida e mitigar os impactes. Qualquer que seja a espécie invasora e a me-

todologia selecionada, o controlo deve sempre incluir três fases: i) controlo inicial, 

que visa reduzir significativamente as populações da espécie invasora; ii) controlo de 

seguimento ou continuidade, que visa acompanhar de forma frequente as áreas inter-

vencionadas, para detetar e controlar, se necessário, a regeneração por rebentamento 

de touça ou raiz, germinação de sementes, eclosão de ovos, etc. e iii) controlo de ma-

nutenção, que consiste no controlo eficaz de focos esporádicos da espécie invasora, a 

mais longo prazo (Marchante et al., 2018b).

Uma estratégia diferente que se pode utilizar é a contenção que visa limitar 

a propagação de uma espécie invasora atuando na periferia da área invadida, de 

modo a evitar que a espécie ocupe a sua área de distribuição potencial. Esta abor-

dagem é mais apropriada para espécies que dispersam lentamente e a curtas dis-

tâncias e para as quais se podem estabelecer barreiras efetivas; podem também 

explorar-se as barreiras naturais à expansão da espécie, como sejam montanhas 

ou rios. 

Pode ainda optar-se pela mitigação das espécies invasoras, em que o foco passa a 

ser as espécies nativas afetadas. As intervenções incluem a simples remoção de uma 

espécie invasora ou diversas opções de restauração ecológica para favorecer as espé-
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cies nativas, envolvendo engenharia natural, reintrodução de espécies nativas ou até 

a translocação de populações viáveis de espécies em risco para áreas não invadidas 

(Marchante et al., 2018b).

Para as diferentes estratégias (erradicação, contenção, controlo e mitigação) as 

métodos a utilizar são muito diversos desde, métodos mecânicos, químicos, bioló-

gicos, gestão do habitat e controlo integrado. Os métodos precisam ser ajustados ao 

contexto, objetivos (p.e.: restauração ecológica, produção, etc.) e às características 

biológicas das espécies e ter em conta a fase fenológica em que estas se encontram, 

o que pode aumentar o sucesso das intervenções e diminuir os custos. Vários exem-

plos de projetos de controlo de espécies invasoras são apresentados em (Marchante 

et al., 2018b) e na plataforma invasoras.pt podem ser consultadas as metodologias 

a adotar para controlo de plantas invasoras.

Saúde humana

Como forma de reduzir os impactes da ação de organismos biológicos capa-

zes de provocar doenças no ser humano, desde vírus com ação estacional e com 

consequências menos graves, como o vírus da gripe, até bactérias desencadea-

doras de quadros de infeção fortemente debilitantes, são diversas as medidas e 

ações que têm sido colocadas em prática no sentido de controlar ou reduzir a 

sua prevalência. Um dos exemplos mais recentes está associado à existência de 

um surto de dengue na Ilha da Madeira. Havendo registo da presença do mos-

quito na ilha, o mosquito do Egito (Aedes aegypti), só em 2010 se registaram 

os primeiros casos não importados de dengue, correspondendo a uma situação 

em que o mosquito passou a funcionar como vetor, por estar infetado, o que 

pode ter ocorrido por introdução de um mosquito infetado ou devido à entrada 

de uma pessoa infetada, a qual terá funcionado como fonte do vírus, o qual foi 

transmitido pelo mosquito residente. No sentido de controlar o problema, o 

governo regional lançou uma campanha em vários meios de comunicação aler-

tando a população para ações do dia-a-dia que podiam ajudar a reduzir a preva-
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lência. Além da existência de condições climáticas adequadas à presença deste 

mosquito, nomeadamente invernos amenos nas áreas mais baixas da face sul da 

ilha, também o hábito da população ter plantas envasadas com água estagnada 

nas habitações criou as condições ideais para a procriação do mosquito. Tendo 

em conta que grande parte da população vive próxima da foz das ribeiras nos 

sectores mais quentes da ilha, estavam criadas as condições para elevado risco. 

No sentido de reduzir a possibilidade de transportar algum mosquito infetado 

para a Europa continental, as companhias aéreas viram-se obrigadas a desinseti-

zar todos os voos com origem no Funchal. 

Para alguns tipos de vírus ou bactérias que têm uma prevalência maior, é co-

mum haver, e estando disponível, um plano definido por cada estado no sentido 

de aumentar a resistência da população, ou seja, reduzir o risco de contrair uma 

doença, desde a gripe sazonal, associada ao vírus influenza, até à tuberculose. A 

tuberculose é uma doença contagiosa curável associada a uma infeção bacterio-

lógica contraída por via aérea, a qual é causada por uma bactéria (Mycobacterium 

tuberculosis), também conhecida como Bacilo de Koch. Transmissível por via aé-

rea, a transmissão pode ocorrer quando um indivíduo infetado tosse, espirra ou 

fala, libertando gotículas que podem ficar em suspenso no ar durante várias horas. 

A doença só ocorre em novos indivíduos que apresentam já alguns problemas 

de saúde, o que impede que as defesas do seu organismo consigam eliminar as 

bactérias, permitindo que se instale a infeção. No sentido de reduzir o risco da 

população, os planos de vacinação europeus incluem a chamada BCG (Bacilo 

de Calmette-Guérin), cuja ação é importante na prevenção das formas graves. A 

OMS prevê que cerca de ¼ da população mundial esteja infetada por tuberculose, 

ainda que não manifeste a doença (tuberculose latente). Segundo a OMS (OMS, 

2016), a tuberculose foi responsável por 2,3% da mortalidade a nível mundial, 

figurando como uma das 10 causas principais de morte a nível mundial.
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Malária

Ao nível das doenças infeciosas associadas a organismos patogénicos, vários têm sido 

os projetos dedicados ao  controlo e redução de risco, como é o exemplo a malária. 

Transmissível por vetor mas sem cura, as ações têm estado centradas em medidas locais, 

cuja ação poderia estar a falhar devido à falta de articulação entre esforços desenvolvidos 

por diferentes grupos ou países. Neste sentido foi criado um projeto que se dedicou a 

desenvolver produtos que procuram ajudar na tomada de decisão – o Malaria Atlas Pro-

ject (https://map.ox.ac.uk/explorer). Este é um projeto que procura cartografar as áreas 

de prevalência da infeção no sentido de dar apoio aos esforços de controlo desta doença à 

escala internacional. Disponibilizam cartografia interativa, a qual permite, por exemplo, 

avaliar espacialmente a evolução das áreas mais afetadas entre 2000 e 2015. 

A região intertropical do continente Africano, como área endémica da malá-

ria, é um dos territórios onde a prevalência desta infeção assume maior importân-

cia a nível mundial. Como forma de reduzir o problema, após o ano 2000 foi le-

vada a cabo uma campanha consertada para redução da prevalência desta infeção 

na África subsaariana através de um conjunto de ações no terreno. Como forma 

de avaliar os reflexos destas ações, levadas a cabo para a redução deste problema 

na saúde pública, e no sentido de apoiar a decisão em termos de áreas a abranger 

em termos de campanhas futuras, Bhatt et al. (2015) cartografaram a evolução da 

prevalência da infeção no continente Africano ao longo de 15 anos (2000-2015).  

Os resultados  relativos à prevalência da malária (infeção por P. falciparum) em 

crianças entre os 2 e os 10 anos em África, continente em que esta infeção é endé-

mica, indicam uma redução significativa entre 2000 e 2015 (fig. 9).

Assim, a implementação de ações consertadas, que envolvem vários domínios e 

escalas, permitem alguns avanços ao nível do controlo e redução do risco.



236

Fig.  9 - Prevalência de malária entre 2000 e 2015 em África 
(Fonte dos dados: Malaria Atlas Project, 2017).

Fig. 9 - Prevalence of malaria between 2000 and 2015 in Africa 
(Data source: Malaria Atlas Project, 2017).
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Conclusão

A diversidade de organismos, a multiplicidade de escalas em que se manifestam, 

e a variedade de impactes associados tornam os riscos biológicos um dos desafios 

mais importantes na área da prevenção na atualidade. Como tal, este desafio envolve 

múltiplas formas de ação, desde a investigação científica, através da criação de novos 

fármacos, à alteração de comportamentos, nomeadamente em termos de aumento de 

controlo para redução da transferência, voluntária ou involuntária, de organismos, 

passando pela necessidade de monitorização e vigilância, recorrendo a novas tecno-

logias que permitem a recolha de informação essencial à compreensão de padrões 

espaciais e temporais ao nível da manifestação dos diferentes riscos biológicos.

Mas, se por um lado, o desenvolvimento tecnológico tem dado um contributo 

importante para reduzir os impactes associados aos riscos biológicos, por outro, 

contribuiu para a definição de novos desafios, nomeadamente pela promoção de 

fluxos de pessoas e mercadorias à escala global. Desafios que podem ganhar uma 

amplitude significativa no futuro pelo facto de ser necessário gerir estes riscos num 

contexto diferente, nomeadamente climático, o que poderá contribuir para alterar 

de forma significativa os padrões de manifestação conhecidos atualmente.
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Pyšek, P., van Kleunen, M., Winter, M., Ansong, M., Arianoutsou, M., Bacher, S., Blasius, B., 
Brockerhoff, E.G., Brundu, G., Capinha, C., Causton, C.E., Celesti-Grapow, L., Dawson, W., 
Dullinger, S., Economo, E. P., Fuentes, N., Guénard, B., Jäger, H., Kartesz, J., Kenis, M., Kühn, 
I., Lenzner, B., Liebhold, A.M., Mosena, A., Moser, D., Nentwig, W., Nishino, M., Pearman, D., 
Pergl, J., Rabitsch, W., Rojas-Sandoval, J., Roques, A., Rorke, S., Rossinelli, S., Roy, H.E., Scalera, 
R., Schindler, S., Štajerová, K., Tokarska-Guzik, B., Walker, K., Ward, D.F., Yamanaka, T., Essl, F. 
(2018). Global rise in emerging alien species results from increased accessibility of new source pools. 
Proceedings of the National Academy of Sciences 115 (10): E2264-E2273.

Sicard, A., Zeilinger, A.R., Vanhove, M., Schartel, T.E., Beal, D.J., Daugherty, M.P., Almeida, R.P.P. 
(2018). Xylella fastidiosa: Insights into an Emerging Plant Pathogen. Annual Review of Phytopathol-
ogy, 56 (1): 181-202.

Silva-Rocha, I., Vieira, V., Aguiar, A. F., Boieiro, M., Borges, P. A. V., Carretero, M. A., Cravo, D., 
Jesus, J., Matos, M., Monteiro, M., Rego, C., Reino, L., Serrano, A. R. M., Soares, A. O., Sousa, 
A. (2018). Animais exóticos invasores em ecossistemas terrestres. In: Vicente, J. R., Queiroz, A. I., 
Marchante, E., Honrado, J. P., Silva, L. (eds.), As invasões biológicas. História, diversidade e gestão. 
Arte e Ciência, Porto, 142-169.

Sinka, M. E., Bangs, M. J., Manguin, S., Coetzee, M., Mbogo, C. M., Hemingway, J., Patil, A. P., Temper-
ley, W. H., Gething, P. W., Kabaria, C. W., Okara, R. M., Van Boeckel, T., Godfray, H. C. J., Harbach, 
R. E., Hay, S.I. (2010). The dominant Anopheles vectors of human malaria in Africa, Europe and the 
Middle East: occurrence data, distribution maps and bionomic précis. Parasites & Vectors 3 (1): 117.



246

Sousa, E., Valle, F., Abrantes, I. (2015). Doença da Murchidão do Pinheiro na Europa - Interações Biológi-
cas e Gestão Integrada. ISBN: 978-989-99365-0-8.

Sousa, R., Marchante, E., Vicente, J., Vaz, A. S. L. (2018). Publicação científica sobre invasões bioló-
gicas. In: Vicente, J. R., Queiroz, A.I., Marchante, E., Honrado, J.P., Silva, L. (eds.), As invasões 
biológicas. História, diversidade e gestão. Arte e Ciência, Porto, 85-103.

Tooke, F. G. C. (1955). The Eucalyptus Snout.beetle, Gonipterus scutellatus Gyll. A Study of its Ecology and 
Control by biological Means. Pretoria. 282 p.

van Lierop, P., Lindquist, E., Sathyapala, S., Franceschini, G. (2015). Global forest area disturbance from 
fire, insect pests, diseases and severe weather events. Forest Ecology and Management 352: 78-88.

Vaz, A.S., Kueffer, C., Kull, C.A., Richardson, D.M., Schindler, S., Muñoz-Pajares, A.J., Vicente, J.R., 
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Ao encerrar mais um volume desta coleção Riscos e Catástrofes, especificamente 

dedicado às catástrofes naturais e aos riscos que lhe são inerentes, consideramos 

importante destacar a relevância que o mesmo apresenta, não só enquanto obra 

científica de síntese do conhecimento e instrumento didático e de apoio ao ensino 

universitário, mas também como ferramenta de divulgação e sensibilização da so-

ciedade para a problemática deste tipo de riscos e catástrofes, que afetam direta e 

indiretamente as atividades humanas.

Com efeito, como foi demonstrado em cada um dos capítulos desta obra, a 

ocorrência de fenómenos naturais de intensidade elevada coloca condicionalismos 

importantes ao normal funcionamento das atividades antrópicas, conduzindo, em 

muitas situações, a destruição de infraestruturas, avultadas perdas económicas e, 

lamentavelmente, a perda de vidas humanas.

Exemplos destes fenómenos destrutivos e das suas consequências são facilmente 

identificáveis e inumeráveis, pela elevada frequência e recorrência que têm apresen-

tado recentemente no contexto mundial.

O ano de 2017 ficou invariavelmente marcado por mais uma sucessão de fu-

racões que afetaram a América Central, Caraíbas e Sudeste dos Estados Unidos: 

os furacões Harvey, Irma, José e Maria deixaram um rasto de destruição e pro-

vocaram a perda de milhares de vidas humanas (especialmente o furacão Maria, 

na sua passagem por Porto Rico). Já em 2018, o ciclone Idai atingiu fortemente 

outra região do mundo onde estes fenómenos naturais são também frequentes, 

a África oriental (nomeadamente Madagáscar, Maláui, Moçambique e Zimbá-

bue), provocando enorme destruição e várias centenas de mortes, especialmente 

em Moçambique.

As inundações ocorridas no continente asiático e que afetaram o Bangladesh, 

a Índia e o Nepal, entre junho e outubro de 2017, provocaram também enorme 

devastação e quase dois milhares de vitimas.

https://orcid.org/0000-0001-6807-1153
mailto:vieira%40geografia.uminho.pt?subject=
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Outro fenómeno também recorrente são as secas persistentes, que têm afetado 

extensas regiões do globo, com especial incidência em África, América do Norte e 

Sul e Ásia (nomeadamente na China). Apesar de não apresentarem uma expressão 

catastrófica como os fenómenos anteriormente referidos, as suas consequências 

para o Ser Humano são devastadoras, afetando colheitas e provocando milhares 

de mortes.

Ainda que geralmente com uma ocorrência mais circunscrita no espaço, os ris-

cos geomorfológicos evidenciam pontualmente um caráter destrutivo ímpar. Foi o 

caso dos movimentos em massa que atingiram a Serra Leoa em Agosto de 2017, na 

sequência de chuvas intensas, e que provocaram mais de 500 mortos.

Também o território nacional é afetado por inúmeras ocorrências de fenómenos 

de origem natural, das quais se podem destacar, como exemplo, a tempestade Ana 

(dezembro de 2017) ou Leslie (outubro de 2018), essencialmente com prejuízos 

materiais, ou as frequentes e recorrentes situações de inundações, como as que ocor-

reram no inverno de 2018, que apresentam, no entanto, um caráter mais localizado, 

mas elevada frequência, e são condicionadas por fatores locais específicos, em situ-

ações de precipitação intensa.

Estes casos e muito mais ocorrências que poderíamos apresentar constituem 

apenas exemplos daquilo que são as manifestações dos fenómenos da natureza que 

ocorrem por todo o mundo e que foram analisados e sistematizados nos capítulos 

que integram este livro e que consideramos um importante contributo para o apro-

fundamento do seu conhecimento e para a sua divulgação, não apenas para o públi-

co especializado no seu estudo, mas para o público em geral, que poderá encontrar 

aqui informação importante para a sua proteção e da sua comunidade.
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