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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
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 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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RISKS RELATED TO SUDDEN SEA 

WATER INVASION

Bruno M. Martins
Departamento de Geografia e Turismo,

CEGOT, Universidade de Coimbra, Portugal
ORCID: 0000-0001-8681-2349     bruno.martins@uc.pt

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 

DOI: https://doi.org/10.14195/978-989-26-1936-1_3
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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. 
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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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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
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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.



S é r i e 

r i S c o S  e  c atá S t ro f e S 

Títulos Publicados: 

1 Terramoto de Lisboa de 1755. O que aprendemos 260 anos depois?

2 Sociologia do Risco;

3 Geografia, paisagem e riscos;

4 Geografia, cultura e riscos;

5 Alcafache. 30 anos depois;

6 Riscos e crises. Da teoria à plena manifestação;

7 Catástrofes naturais. Uma abordagem global;

8 Catástrofes antrópicas. Uma aproximação integral;

9 Catástrofes mistas. Uma perspetiva ambiental;

Volume em publicação: 

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.



(Página deixada propositadamente em branco)



Luciano Lourenço é doutorado em Geografia Física, pela Universidade de Coimbra, onde é 

Professor Catedrático.

É Diretor do NICIF - Núcleo de Investigação Científica de Incêndios Florestais, da Faculdade de 

Letras da Universidade de Coimbra e Presidente da Direção da RISCOS – Associação Portuguesa 

de Riscos, Prevenção e Segurança.

Exerceu funções de Diretor-Geral da Agência para a Prevenção de Incêndios Florestais, Presidente 

do Conselho Geral da Escola Nacional de Bombeiros e Presidente da Direção da Escola Nacional 

de Bombeiros.

Consultor científico de vários organismos e de diversas revistas científicas, nacionais e estrangeiras, 

coordenou diversos projetos de investigação científica, nacionais e internacionais, e publicou mais 

de três centenas de títulos, entre livros e capítulos de livro, artigos em revistas e atas de colóquios, 

nacionais e internacionais.

António Vieira é geógrafo, doutorado em Geografia pela Universidade de Coimbra. É professor 

auxiliar no Departamento de Geografia da Universidade do Minho, desenvolvendo atividades 

de investigação como membro integrado do Centro de Estudos de Geografia e Ordenamento 

do Território (CEGOT – UM/UC/UP), do qual é Coordenador na Universidade do Minho. 

É membro de diversas organizações científicas, nomeadamente a Associação 

Portuguesa de Geomorfólogos (APGeom) e a RISCOS – Associação Portuguesa de 

Riscos, Prevenção e Segurança. É também membro da FUEGORED (Red Temática 

Internacional Efectos de los Incendios Forestales sobre los Suelos), da FESP-in (International 

Network of Fire Effects on Soil Properties) e colaborador estrangeiro dos grupos de pesquisa 

“Geomorfologia e Meio Ambiente” (UFPel, Brasil), “PANGEA - Patrimônio Natural, 

Geoconservação e Gestão da Água” (UFSM, Brasil), “Rotageo” (UEPG, Brasil) e do 

Environmental Management Center (MRU, Lituânia).



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 me-

todológicos 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 condicio-

nando 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 sensi-

bilização para as catástrofes naturais.

Luciano Lourenço é doutorado em Geografia Física, pela Universidade de Coimbra, onde é 

Professor Catedrático.

É Diretor do NICIF - Núcleo de Investigação Científica de Incêndios Florestais, da Faculdade de 

Letras da Universidade de Coimbra e Presidente da Direção da RISCOS – Associação Portuguesa 

de Riscos, Prevenção e Segurança.

Exerceu funções de Diretor-Geral da Agência para a Prevenção de Incêndios Florestais, Presidente 

do Conselho Geral da Escola Nacional de Bombeiros e Presidente da Direção da Escola Nacional 

de Bombeiros.

Consultor científico de vários organismos e de diversas revistas científicas, nacionais e estrangeiras, 

coordenou diversos projetos de investigação científica, nacionais e internacionais, e publicou mais 

de três centenas de títulos, entre livros e capítulos de livro, artigos em revistas e atas de colóquios, 

nacionais e internacionais.

António Vieira é geógrafo, doutorado em Geografia pela Universidade de Coimbra, com a 

apresentação da dissertação “Serra de Montemuro. Dinâmicas geomorfológicas, evolução da 

paisagem e património natural”. É Mestre em Geografia, área de especialização em Geografia 

Física e Estudos Ambientais e Licenciado em Geografia, especialização em Estudos Ambientais 

pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra.

É professor auxiliar no Departamento de Geografia da Universidade do Minho, desenvolvendo 

atividades de investigação como membro integrado do Centro de Estudos de Geografia e 

Ordenamento do Território (CEGOT – UM/UC/UP), do qual é Coordenador na Universidade 

do Minho.

É membro de diversas organizações científicas, nomeadamente a Associação Portuguesa 

de Geomorfólogos (APGeom), da qual é presidente desde 2017, e a Riscos – Associação 

Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança, sendo seu vice-presidente. É também membro 

LU
C
IA

N
O

 LO
U
REN

Ç
O

A
N
TÓ

N
IO

 V
IEIRA

(C
O

O
RD

S.)

C
ATÁ

STRO
FES

 N
ATU

RA
IS

U
M

A
 A

B
O

RD
A
G

EM
 G

LO
B
A
L

R I S C O S
E  C A T Á S T R O F E S

LUCIANO LOURENÇO

ANTÓNIO VIEIRA

(COORDS.)

CATÁSTROFES
NATURAIS
UMA ABORDAGEM GLOBAL

IMPRENSA DA
UNIVERSIDADE 
DE COIMBRA
COIMBRA 
UNIVERSITY
PRESS

R
E

F.
 0

00
00

00
00

0


	Catastrofes naturais: uma abordagem global
	Sumário
	Prefacio
	Introduçao
	Ventos fortes e temperaturas excecionais: riscos para a sociedade
	Riscos associados à diminuição das precipitações
	Riscos relacionados com a brusca invasão de água do mar
	Riscos de inundação e suas manifestações
	Riscos geomorfológicos e suas manifestações
	Riscos biológicos: diversidade e padrões geográficos
	Conclusao




