CATÁSTROFES
NATURAIS
UMA ABORDAGEM GLOBAL

IMPRENSA DA
UNIVERSIDADE
DE COIMBRA
COIMBRA
UNIVERSITY
PRESS

LUCIANO LOURENÇO
ANTÓNIO VIEIRA
(COORDS.)

A publicação intitulada “Catástrofes naturais. Uma abordagem global” reúne um conjunto de
textos dedicados especificamente a catástrofes que têm na sua génese fenómenos da natureza,
manifestação plena dos designados riscos naturais.
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 sistematização ou tipificação, efeitos
e consequências, nomeadamente para o Ser Humano, bem como exemplos da sua manifestação.
Ainda que com caraterísticas distintas e influenciadas por fatores diferenciados, 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.
É nosso ensejo que esta obra cumpra os propósitos para os quais foi pensada e que se transforme
num valioso instrumento de trabalho e um veículo de disseminação de informação e de sensibilização para as catástrofes naturais.

E

RISCOS
C

A

T

Á

S

T

R

O

F

E

S

Estrutur as Editoriais
Série Riscos e Catástrofes
Estudos Cindínicos
Diretor Principal | Main Editor
Luciano Lourenço
Universidade de Coimbra

Diretores Adjuntos | Assistant Editors
Adélia Nunes, Fátima Velez de Castro
Universidade de Coimbra

Assistente Editorial | Editoral Assistant
Fernando Félix
Universidade de Coimbra

Comissão Científica | Editorial Board
Ana C. Meira Castro

Antenora Maria da Mata Siqueira

Instituto Superior de Engenharia do Porto

Univ. Federal Fluminense, Brasil

António Betâmio de Almeida

Carla Juscélia Oliveira Souza

Instituto Superior Técnico, Lisboa

António Duarte Amaro
Escola Superior de Saúde do Alcoitão

António Manuel Saraiva Lopes
Universidade de Lisboa

António Vieira
Universidade do Minho

Cármen Ferreira

Univ. de São João del Rei, Brasil

Esteban Castro

Univ. de Newcastle, Reino Unido

José António Vega

Centro de Investigación Forestal de Lourizán, Espanha

José Arnaez Vadillo

Univ.de La Rioja, Espanha

Lidia Esther Romero Martín

Universidade do Porto

Univ. Las Palmas de Gran Canaria, Espanha

Helena Fernandez

Miguel Castillo Soto

Universidade do Algarve

Universidade do Chile

Humberto Varum

Monserrat Díaz-Raviña

Universidade de Aveiro

José Simão Antunes do Carmo
Universidade de Coimbra

Margarida Horta Antunes

Instituto Politécnico de Castelo Branco

Margarida Queirós

Inst. Inv. Agrobiológicas de Galicia, Espanha

Norma Valencio

Univ. Federal de São Carlos, Brasil

Ricardo Alvarez

Univ. Atlântica, Florida, Estados Unidos da América

Victor Quintanilla

Universidade de Lisboa

Univ. de Santiago de Chile, Chile

Maria José Roxo

Virginia Araceli García Acosta

Romero Bandeira

Xavier Ubeda Cartañà

Universidade Nova de Lisboa
Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, Porto

Tomás de Figueiredo

Instituto Politécnico de Bragança

CIESAS, México

Univ. de Barcelona, Espanha

Yvette Veyret

Univ. de Paris X, França

CATÁSTROFES
NATURAIS
UMA ABORDAGEM GLOBAL

IMPRENSA DA
UNIVERSIDADE
DE COIMBRA
COIMBRA
UNIVERSITY
PRESS

LUCIANO LOURENÇO
ANTÓNIO VIEIRA
(COORDS.)

edição

Imprensa da Universidade de Coimbra
Email: imprensa@uc.pt
URL: http//www.uc.pt/imprensa_uc
Vendas online: http://livrariadaimprensa.uc.pt
coordenação editorial

Imprensa da Universidade de Coimbra
C onceção gráfica

Imprensa da Universidade de Coimbra
P ré -I mpressão

Fernando Felix
I nfografia da C apa

Mickael Silva
P rint by

KDP

ISBN

978-989-26-1935-4
ISBN D igital

978-989-26-1936-1
DOI

https://doi.org/10.14195/978-989-26-1936-1

RISCOS - A ssociação P ortuguesa de R iscos , P revenção e S egurança
T el .: +351 239 992 251; F ax : +351 239 836 733
E- mail : riscos @ uc . pt

© janeiro 2020, I mprensa da U niversidade de C oimbra

CATÁSTROFES NATURAIS
Catástrofes naturais : uma abordagem global / coord. Luciano
Lourenço, António Vieira. – (Riscos e catástrofes)
ISBN 978-989-26-1935-4 (ed. impressa)
ISBN 978-989-26-1936-1 (ed. eletrónica)
I – LOURENÇO, Luciano, 1951II – VIEIRA, António
CDU 504

Sumário

PREFÁCIO ....................................................................................................... 7
INTRODUÇÃO................................................................................................. 9
Ventos fortes e temperaturas excecionais: riscos para a sociedade
Ana Monteiro, Helena Madureira ....................................................................... 13
Riscos associados à diminuição das precipitações
Adélia Nunes ..................................................................................................... 43
Riscos relacionados com a brusca invasão de água do mar
Bruno M. Martins .............................................................................................. 61
Riscos de inundação e suas manifestações
Francisco da Silva Costa ..................................................................................... 71
Riscos geomorfológicos e suas manifestações
António Vieira, Ineida Romi Tavares Varela de Carvalho, António
Bento-Gonçalves e José Manuel Fernandes Rocha ........................................... ... 119
Riscos biológicos: diversidade e padrões geográficos
Albano Figueiredo, Joana Costa e Elizabete Marchante .................................... ... 169
CONCLUSÃO............................................................................................. ..... 247

(Página deixada propositadamente em branco)

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, procurámos 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 inundações, terramotos e ciclones. No entanto, outras houve, em resultado da manifestações 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 especialistas, não foi possível produzir em tempo útil o capítulo sobre os riscos geológicos
7

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

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

3

830 000

Terramoto de Shaanxi

4

500 000

Ciclone de Bhola

5

300 000

6

250 000 - 300 000

Terramoto de Antioquia

7

242 000

Terramoto de Tangshan

8

235 502

Terramoto de Haiyuan

9

230 000

Terramoto de Aleppo

10

225 000 - 230 000

Terramoto e tsunami no
Oceano Índico

Ciclone da Índia
Ciclone (ou Terramoto?)
de Calcutá

Setembro de
1887
23 de janeiro
China
de 1556
Paquistão Este 13 de novembro
(Bangladesh)
de 1970
26 de novembro
Índia
de 1839
7 de outubro
Índia
de 1737
Império Bizantino 20-29(?) de
(Turquia atual)
maio de 526
28 de julho de
China
1976
16 de dezembro
China
de 1920
11 de outubro
Síria
de 1138
26 de dezembro
Oceano Índico
de 2004
China

Fonte: Wikipédia, consulta a 14 de junho de 2018 / Source: Wikipedia, consulted at June 14, 2018.

(geofísicos) e suas manifestações, que naturalmente englobaria os riscos tectónicos
(tremores de terra e maremotos) e os riscos magmáticos (vulcões e outras manifestações), o que deixa esta obra incompleta. Todavia, perante a incerteza de quando poderá 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 conhecerem os diferentes fenómenos conhecidos por catástrofes naturais.
Coimbra, 20 de julho de 2019
Luciano Lourenço
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Introdução
António Vieira
Departamento de Geografia, CEGOT e RISCOS
Universidade do Minho, Portugal
ORCID: 0000-0001-6807-1153
vieira@geografia.uminho.pt

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 global”, 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 provocar 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, integrando 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 diversos 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 sistematização ou tipificação, efeitos e consequências, nomeadamente para o Ser Humano,
e exemplos da sua manifestação.
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Ainda que com caraterísticas distintas e influenciadas por fatores diferenciados, 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 económicos, em maior volume e precisão no decurso do último século e especificamente
nas últimas décadas, em virtude da grande evolução tecnológica e da ampla disseminação 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 Database), 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 sistematização 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
11

que com alguns focos de maior intensidade, nomeadamente na América do Norte
(EUA) e Central, Europa e Ásia Meridional, de certa forma acompanhando a distribuição 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 associados aos ventos fortes e temperaturas excecionais, da autoria de Ana Monteiro e
Helena Madureira, sucedendo-lhe o capítulo relativo aos riscos associados à diminuição 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 disseminação de informação e de sensibilização para as catástrofes naturais.
12

RISCOS ASSOCIADOS À DIMINUIÇÃO DAS PRECIPITAÇÕES
RISKS ASSOCIATED WITH DECREASING RAINFALL

Adélia N. Nunes
Departamento de Geografia e Turismo
CEGOT e RISCOS, Universidade de Coimbra, Portugal
ORCID: 0000-0001-8665-4459
adelia.nunes@fl.uc.pt

Sumário: A precipitação é um dos principais elementos do clima, afetando diretamente a disponibilidade de recursos hídricos. A sua variabilidade contribui
para o aumento da suscetibilidade de um determinado território a fenómenos 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.
Palavras‑chave: Riscos hidrológicos, diminuição da precipitação, secas, medidas
de mitigação/adaptação.

Abstract: Rainfall is one of the main elements of the climate, affecting directly 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,

DOI: https://doi.org/10.14195/978-989-26-1936-1_2

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/adaptation measures.

Introdução

A precipitação é um dos elementos mais importantes do clima, afetando diretamente 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 variabilidade espacial e temporal, típica do clima temperado mediterrâneo, onde o nosso
território se integra. Esta irregularidade da precipitação contribui para tornar a região 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. Analisamse, 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 distribuição 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 forma 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
45

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 normalmente 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, afetando 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 essencialmente 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 bilhões 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 registaram o maior número de secas, a ultrapassar as 10 ocorrências.
47

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 determinada 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 compreender os efeitos das secas e as suas características tais como, intensidade, duração 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).
Tabela I - Classificação de um intervalo de tempo quanto à precipitação.
Table I - Classification of a time interval for precipitation.
Intervalo Inter-Decil

Designação Qualitativa

1
2
3,4
5,6
7,8
9
10

extremamente seco
muito seco
seco
normal
chuvoso
muito chuvoso
extremamente chuvoso
Fonte/Source: IPMA.

•

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 intensidade. 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-
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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).
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.
Classificação de Palmer
≥4.00
3.00 a 3.99
2.00 a 2.99
0.50 a 1.99
0.49 a 0.49
-0.50 a -1.99
- 2.00 a -2.99
- 3.00 a -3.99
≤- 4.00

chuva extrema
chuva severa
chuva moderada
chuva fraca
normal
seca fraca
seca moderada
seca severa
seca extrema

Classificação do SPI
≤ 2.00
1.50 a 1.99
1.00 a 1.49
0.49 a 0.49
- 1.00 a -1.49
- 1.50 a -1.99
≤ -2.00

chuva extrema
chuva severa
chuva moderada
normal
seca moderada
seca severa
seca extrema

Fonte/Source: IPMA.

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-
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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.
Tabela III - Secas em Portugal desde 1940.
Table III - Droughts in Portugal since 1940.
Localizada
(<10% do território afetado)
Extensa
(10 a 20%)
Muito extensa
(20 a 30%)
Muitíssimo extensa
(30 a 50%)
Generalizada
(>50%)

1946/47; 1950/51; 1962/63; 1966/67; 1967/68
1957/58
1931/32; 1934/35; 1943/44; 1945/46; 1949/50; 1974/75; 1982/83;
1988/89
1952/53; 1975/76
1944/45; 1948/49; 1954/55;1964/65; 1980/81; 1991/92; 1992/93;
1994/95; 2004/05; 2011/12
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, comparativamente ao valor média para o período de 1971-2000 (Tabela IV).
TabelaIV - Precipitação mensal nos anos hidrológicos de 2004/05 e 2011/2012 comparativamente 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.
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

Fonte/Source: IPMA.
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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, according to the Palmer Drought Severity Index, in the hydrological years 2004/05 and 2011/2012.

Chuva fraca
Normal
Seca fraca
Seca moderada
Seca severa
Seca extrema
Total
(seca severa+extrema)

0
0
0
25
53
22

0
0
13
76
11
0

0
0
0
23
44
33

0
0
0
0
68
32

75

11

77

100 88

0
0
26
22
28
24

0
0
0
2
41
57

2012

15 junho
2005

2012

31 maio
2005

2012

30 abril
2005

2012

31 março
2005

2012

2005

2012

Ano

31 janeiro 28/29 fev.
2005

Mês

0
0
15
22
20
43

0
0
0
2
39
59

0
0
4
28
20
48

0
1
6
19
30
44

0
0
2
19
29
50

0
0
3
16
22
59

100 80

98

68

74

79

81

Fonte/Source: IPMA.

As percentagens de território continental afetado pela situação de seca meteorológica 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.
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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 decréscimo nos quantitativos anuais de precipitação em Portugal continental, tendo por base
a análise de 42 estações distribuídas uniformemente a nível nacional (fig. 6). Essa tendência 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, negati54

vas, i.e. de diminuição na quantidade de precipitação. Pelo contrário, julho, agosto
e outubro revelam tendências de acréscimo nos respetivos totais mensais. A prevalência 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 nível regional, e confirmam uma diminuição da precipitação em toda a bacia do Mediterrâneo, 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).
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.
Tendência negativa

Tendência positiva

ss

0,1

0.05

0.01

ss
2.4

J

47.6

21.4

23.8

F

19.0

28.6

40.5

9.5

M

50.0

23.8

21.4

4.8

A

52.4

M

71.4

J

40.5

J

31.0

A

9.5

S

47.6

O

14.3

N

90.5

D

64.3

0,1

45.2

4.8

38.1

4.8

0.01

7.1

2.4
11.9

0.05

2.4

26.2
7.1

4.8

2.4
35.7

7.1

66.7

9.5

35.7

11.9

14.5

9.5

4.8

2.4

85.7
2.4

2.4

4.8

35.7

ss. sem significância estatística; Nível de significância:α=0.1, α=0.05 e α=0.01
Fonte/Source: Nunes & Lourenço, 2015.

O estudo recente de Guerreiro et al. (2016), com o objetivo fornecer cenários futuros em termos de evolução dos quantitativos de precipitações, úteis e
plausíveis para que possam ser posteriormente utilizados nas opções a adop55

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 discrepantes, 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 humanas. 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.
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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 processos 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 recentrar-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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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 sociedade 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 apresentado recentemente no contexto mundial.
O ano de 2017 ficou invariavelmente marcado por mais uma sucessão de furacões que afetaram a América Central, Caraíbas e Sudeste dos Estados Unidos:
os furacões Harvey, Irma, José e Maria deixaram um rasto de destruição e provocaram 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 Zimbábue), 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.
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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 riscos 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 ocorreram no inverno de 2018, que apresentam, no entanto, um caráter mais localizado,
mas elevada frequência, e são condicionadas por fatores locais específicos, em situações 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 aprofundamento do seu conhecimento e para a sua divulgação, não apenas para o público 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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3
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4
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5
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6
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7

Catástrofes naturais. Uma abordagem global;

8
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9
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10

Riscos inerentes à rotura de barragens de acumulação de rejeitos
de mineração;

11

Contributos da Ciência para a Redução do Risco;

12

Contributos da Educação para a Redução do Risco;

13

Contributos da Formação para a Redução do Risco.
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