p r e fác i o

As catástrofes antrópicas, ou seja, aquelas que decorrem uma causa humana,
têm sido alvo de menor estudo do que as catástrofes “ditas” naturais, até porque
muitas destas incluem, nas suas consequências, também as que derivam de causas
antrópicas, mas que, por serem subsequentes ao fenómeno natural, muitas vezes
ficam a ele associadas.
São disso exemplo os dois fenómenos naturais, com caraterísticas diferentes, que
apresentamos a seguir, e outros exemplos poderiam ser apresentados. O mais recente, diz respeito ao ciclone tropical Idai que, a 15 de março de 2019, atingiu com
ventos fortes e chuvas intensas a região da Beira, em Moçambique, e que também
causou graves inundações em Madagáscar, Malawi e Zimbabwe, as quais mataram
mais de 700 pessoas e afetaram outras centenas de milhares de pessoas.
Um mês depois da passagem do ciclone, segundo a UNICEF, pelo menos 1,6
milhão de crianças ainda precisava urgentemente de assistência, em termos de saúde, nutrição, proteção, educação, água e saneamento. De facto, desde a passagem
do ciclone e só em Moçambique, até então tinham sido registados 4 600 casos de
cólera e 7 500 de malária que, obviamente, não foram provocados diretamente pelo
ciclone, mas que se ficaram a dever a vulnerabilidades da população que, assim,
ficou suscetível a riscos de natureza claramente antrópica.
Do mesmo modo, como outro exemplo, podemos referir o terramoto que em
12 de janeiro de 2010, devastou o Haiti, tendo causado um elevado número de
mortos, situado entre 100 000 e 200 000 pessoas, bem como a instalação do caos e
um vasto conjunto de dificuldades estruturais para os sobreviventes. Com o passar
do tempo, apesar da ajuda da comunidade internacional, a situação foi-se agravando, com os sectores da segurança e da saúde a enfrentarem situações críticas, com
protestos públicos e violência, também decorrentes das vulnerabilidades antrópicas
a que a população passou a ficar exposta. Com efeito, a situação prolongou-se no
tempo, uma vez que volvidos sete anos sobre a catástrofe natural, ainda continuavam sob risco146 mil desabrigados, distribuídos por 271 campos de refugiados
espalhados pelo país, onde, entre outras, a situação relativa a casos de cólera ainda
era considerada grave, sete anos depois da catástrofe natural.
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Apresentados estes dois exemplos de catástrofes naturais que desencadearam
catástrofes antrópicas, as quais não foram apresentadas como tal, vejamos outras situações de catástrofes claramente de origem humana, embora não seja fácil dissertar
sobre as maiores catástrofes provocadas pelo ser humano, em resultado das inúmeras opções que podem ser tomadas para justificar os critérios que foram assumidos.
De facto, as catástrofes antrópicas, ao serem provocadas pelo ser humano, são
muitas vezes resultantes da negligência e do erro do ser humano, ao produzir, transportar, armazenar e manusear produtos e equipamentos potencialmente perigosos,
mas, outras vezes, traduzem dificuldade de sobrevivência ou de convivência entre
humanos e, até mesmo, vontade deliberada em provocar dano a terceiros, o que
permite subdividi-las em dois grandes grupos, começando pelas de natureza tecnológica e terminando com as de componente social, sequência porque são apresentadas neste volume.
Assim, as de natureza tecnológica podem ser associadas aos diferentes meios de
transporte, desde logo dos que permitem a exploração do espaço e em que podem
ser referidas as explosões das naves Challenger e Columbia.
De facto, a partir de 1981, com as naves Columbia, Challenger, Atlantis e Discovery, as viagens nos vaivéns espaciais passaram a ser uma rotina porque, em termos
de engenharia aeroespacial, eram consideradas seguras. Todavia, em 28 de janeiro de
1986, um defeito nos tanques da Challenger permitiu que, durante o seu lançamento,
o combustível vazasse e a nave explodisse, tendo morrido os seus sete tripulantes. Em
2015, foi a vez da Columbia, que se incinerou quando reentrava na atmosfera, tendo
provocado a morte da tripulação que também era constituída por sete pessoas.
Em termos de transportes aéreos, as catástrofes associadas a aeronaves são trágicas, principalmente porque raramente há sobreviventes. Um dos acidentes mais graves aconteceu com o avião supersónico Concorde, da companhia Air France, então
considerado o maior símbolo da aviação comercial. O rebentamento de um pneu,
durante a descolagem na cidade de Paris, a 25 de julho de 2000, fez com que um
dos tanques de combustível se tivesse rompido e a aeronave se tivesse incendiado,
tendo morrido os seus 109 ocupantes. Todavia, a queda com mais vítimas aconteceu com um Boeing 747 da Japan Airlines, perto de Yokohama, em 1985, tendo sido
responsável pela morte de 520 pessoas.
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No que respeita a transportes marítimos, o mais catastrófico terá sido o naufrágio do navio de passageiros britânico RMS (Royal Mail ship ou Royal Mail steamer,
que significa “navio” ou “vapor do Correio Real”) Titanic, no Oceano Atlântico, a
15 de abril de 1912, quando transportava 2 224 pessoas, tendo causado a morte
de mais de 1 500 delas. Mais recentemente, recordamos o naufrágio do navio de
cruzeiro Costa Concórdia, no Mediterrâneo, a 13 de janeiro de 2012, junto à costa
da ilha de Giglio, na região da Toscana, quando levava a bordo mais de 4 mil pessoas
e que causou 32 mortes.
Quanto aos transportes terrestres, os mais catastróficos dizem respeito aos transportes ferroviários, pela quantidade de passageiros que podem transportar em simultâneo. Aqueles que apresentaram o maior número de vítimas mortais estiveram associados a catástrofes naturais, designadamente o descarrilamento de Peraliya, ocorrido
a 26 de dezembro de 2004, no Sri Lanka, após um sismo seguido de maremoto, que
causou cerca de 1 700 mortos, bem como o anterior descarrilamento e queda no rio
Bagmati, registado a 6 de abril de 1981, na Índia, após um ciclone e devido a uma
falha de freios, tendo provocado cerca de 800 mortos. Por sua vez, os transportes
rodoviários matam todos os anos um elevado número de pessoas, mas o número por
acidente é normalmente reduzido. Apenas os transportes em autocarro podem registar
um elevado número de vítimas em simultâneo, como sucedeu recentemente na Madeira, onde, a 17 de abril de 2019, o despiste de um autocarro com turistas alemães
provocou a morte de 29 dos ocupantes do autocarro e deixou feridos os restantes 27.
Outro conjunto de catástrofes está associado a grandes obras de construção civil,
tais como barragens, pontes, edifícios, túneis e obras costeiras. Alguns exemplos demonstram o elevado número de mortes, além de outros danos, que podem ocasionar.
A rotura de uma barragem no dia 12 de março, em 1928, situada no San Francisquito Canyon, a cerca de 70 quilómetros de Los Angeles, devido às suas paredes serem
demasiado finas para suportar a pressão da água exercida sobre os seus 183 metros
de largura e 55 de altura, fez com que tivessem morrido mais de 500 pessoas. Mais
recentemente, em Minas Gerais (Brasil) foi notícia o rebentamento de duas barragens
de acumulação de rejeitos de mineração. Primeiro foi a vez da barragem de Mariana,
a 5 de novembro de 2015, sendo responsável pela morte de 19 pessoas e, depois, a 25
de janeiro de 2019, foi o rebentamento da barragem do Brumadinho que provocou
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231 mortos. Por sua vez, no dia 24 de abril de 2013, o colapso do edifício Rana Plaza,
com nove andares, em Savar, nos arredores de Daca, no Bangladesh, que albergava
fábricas de têxteis, terá provocado mais de 1 100 mortos. No que respeita a túneis, um
tumulto registado num túnel da cidade de Mina, junto a Meca, a 2 de julho de 1990,
durante uma peregrinação muçulmana, provocou 1 426 mortos. Na Europa, no dia
24 de março de 1999, um camião incendiou-se no interior do túnel franco-italiano
do Mont-Blanc, tendo cortado o trânsito e provocado 39 mortos.
Quando pensamos em catástrofes associadas a incêndios urbanos, vem-nos de
imediato à memória a recente destruição na Notre-Dame, de Paris, cujo incêndio
deflagrou a 15 de abril de 2019, bem com o anterior incêndio do Chiado, em
Lisboa, que ocorreu a 25 de Agosto de 1988. Além destes, importantes sobretudo
pelo património perdido, muitos outros poderiam ser mencionados. Dos urbanos,
um dos que mais vítimas terá causado, ocorreu em Daca, no Bangladesh, a 24 de
novembro de 2012, também numa fábrica de roupas, tendo tirado a vida a 117
pessoas e deixado cerca de 200 feridos. Um dos que terá provocado maior destruição e maior número de desalojados (aproximadamente 100 000) foi, certamente o
grande incêndio de Londres, que lavrou de 2 a 5 de setembro de 1666. Em termos
de incêndios industriais, os mais graves resultaram dos incêndios nos poços de petróleo no Kuwait, em 1991, quando os homens de Saddan Hussein conseguiram
incendiar mais de 600 poços de petróleo, cuja extinção demorou mais de sete meses, razão pela qual foi considerado o maior derramamento de petróleo da história,
tendo-se tornado numa das piores catástrofes provocadas pelo homem, uma vez que
causou imensos danos ambientais.
No que diz respeito à explosão e extravasamento de matérias perigosas (em resultado da sua extração, produção, armazenamento, transporte e utilização) o número de catástrofes é muito elevado e apresenta tipologias variadas, pelo que, de
entre essas catástrofes, se mencionam, seguindo a sequência cronológica, algumas
das que foram mais marcantes:
• 6 de dezembro de 1917 - Explosão de Halifax, Canadá - O cargueiro francês
SS Mont-Blanc, com carga de vários explosivos, colidiu com a embarcação
norueguesa SS Imo. A explosão levou à devastação do distrito de Richmond,
em Halifax, e à morte de 2 mil pessoas.
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• 4 de outubro de 1918 - Explosão da Fábrica de Carregamento da Shell da TA
Gillespie, Estados Unidos - Uma enorme explosão numa fábrica de munições
da Primeira Guerra Mundial, em Sayreville, Nova Jersey, causou aproximadamente 100 mortos. Durante os três dias seguintes ocorreram novas
explosões, que obrigaram à evacuação e reconstrução da cidade.
• Década de 1940 – Lixos tóxicos do Love Canal, Estados Unidos - Nessa época surgiu um cheiro estranho na área envolvente do Love Canal, perto de Niagara Falls. Os moradores começaram a notar infiltrações estranhas nos seus quintais e as pessoas começaram a adoecer,
com muitas mulheres a ter abortos espontâneos e dar à luz bebés com
defeitos congénitos. Após inspeção, verificou-se que havia mais de
21 000 toneladas de lixo industrial tóxico enterrado por baixo da superfície
da cidade, que tinha sido lá colocado por uma empresa local.
• 17 de julho de 1944 - Explosão em Port Chicago, Califórnia, Estados Unidos
- Mais de 300 marinheiros e civis perderam a vida após uma explosão de
munições. Das vítimas mortais apenas 51 puderam ser identificadas.
• 16 de abril de 1947 - Explosão na Cidade do Texas, Estados Unidos - Foi
uma das maiores explosões não nucleares da história dos Estados Unidos,
provocada por uma carga de nitrato de amónio, que estava a bordo do SS
Grandcamp, no porto da Cidade do Texas. Matou mais de 500 pessoas.
• Inverno de 1952 – Nevoeiro Assassino em Londres, Inglaterra - A poluição,
a que a população de Londres se habituara com a chegada da indústria,
aumentou consideravelmente porque o tempo esteve frio e, para se protegerem, os moradores queimaram mais carvão nas suas lareiras do que era habitual. Esse fumo, misturado com dióxido de enxofre, óxidos de nitrogénio
e fuligem, deixaram a cidade de Londres envolta numa nuvem negra, em
quase total escuridão, e estima-se que ela terá sido responsável pela morte de
mais de 12 000 pessoas.
• 10 de Julho de 1976 – Explosão de Seveso, Itália - A explosão de um reator da
empresa química ICMESA levou ao aparecimento de uma nuvem de dioxina, uma substância muito tóxica, quando se deu a sua libertação para a atmosfera. Ainda que não tivesse havido mortes diretamente relacionadas com
11

a explosão, depois dela muitas crianças foram afetadas por doenças de pele.
• 28 de Março de 1979 – Explosão na central nuclear de Three Mile Island,
em Harrisburg, Estados Unidos - Um reator da Central Nuclear sofreu uma
fusão parcial no seu núcleo. A radiação libertada foi pouca, mas suficiente
para provocar a morte de animais, a morte prematura de pessoas, bem como
defeitos nos nascimentos.
• Na madrugada de 02 para 03 de Dezembro de 1984 – A libertação de gás
pela Union Carbide, em Bhopal, na Índia - A fábrica de pesticidas libertou
gases tóxicos para a atmosfera. Das mais de 500 000 pessoas expostas, cerca
de 15 000 morreram nesse momento e, depois disso, morreram mais de 20
mil, a partir de doenças derivadas da inalação do gás.
• 26 de Abril de 1986 - Explosão na central nuclear de Chernobyl, Ucrânia, antiga República Socialista Soviética - A grande explosão libertou material para
a atmosfera 400 vezes mais radioativo do que a bomba de Hiroshima. Após
a explosão, nasceram inúmeras crianças com defeitos congénitos e aumentaram as pessoas com cancro e outros problemas de saúde. Estima-se que esta
catástrofe provocou o aparecimento de cancro em cerca de 100 000 pessoas
e criou uma área insegura para a realização de qualquer atividade, incluindo
a agricultura, durante um período superior a 200 anos.
• 24 de março de 1989 - Derramamento de crude do Exxon Valdez, no Alasca,
Estados Unidos - O embate do super-petroleiro Exxon Valdez num recife
provocou um enorme derrame com grandes consequências de longo de
Prince William Sound. Foram derramados mais de 11 milhões de barris de
petróleo, ao longo das quase 500 milhas da costa, e morreram mais de 250
000 de aves, entre outros animais selvagens. O processo de limpeza juntou
mais de 11 000 pessoas.
• 13 de novembro de 2005 – Explosões na Jilin Chemical Plant, China - Uma
série de explosões na empresa química “Jilin Chemical Plant”, provocaram
a morte a seis pessoas e uma fuga, composta em grande parte por benzeno
e nitrobenzeno (agentes cancerígenos para o homem), que obrigou à evacuação em massa de mais de 10 000 pessoas, ao longo dos 80 km do comprimento dessa mancha tóxica. A poluição progrediu também através do rio
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Songhua, afluente do rio Amur, tendo chegado ao Mar do Japão, e levado à
contaminação da água, pelo que os governos municipais foram obrigados a
desligar o abastecimento de água em várias cidades.
• 20 de Abril de 2010 – Explosão da plataforma Deepwater Horizon, Golfo do
México, Estados Unidos - Uma explosão na plataforma de petróleo semi-submersível Deepwater Horizon, operada pela BP, fez com que tivesse ficado
dois dias em chamas, após o que se afundou. Morreram 11 trabalhadores e
17 ficaram feridos. Provocou uma grande mancha de óleo, que se espalhou
até à costa da Louisiana e a outros estados, prejudicando o habitat de centenas de espécies de aves.
• 11 de março de 2011- Acidente nuclear de Fukushima Daiichir, Japão - Após
um terramoto e um tsunami, a Central Nuclear de Fukushima I sofreu uma
crise nuclear. Várias explosões libertaram material radioativo pelas instalações e a contaminação chegou ao oceano Pacífico.
Quando pensamos em catástrofes associadas a colapsos e de falhas de energia
de recursos e de sistemas essenciais, relacionados com elevadas concentrações demográficas, podemos relembrar a falha de programação de uma central telefónica
americana que direcionava ligações, ocorrida a 15 de janeiro de 1990, e que teve
uma paragem de funcionamento acidental e momentânea. Como essa central alertou outras 113 centrais de que também elas estavam avariadas, quando na realidade
não o estavam, o resultado foi que a maior parte dos Estados Unidos ficou sem
chamadas telefónicas de longa distância durante mais de nove horas. Uma outra
situação, desta vez relacionada com o abastecimento de energia elétrica, diz respeito
à rede que alimenta Nova York e que já deixou a cidade sem energia por três vezes,
em 1965, 1977 e 2003. No apagão de 1965, cerca de 800 mil pessoas ficaram presas
nos túneis do metropolitano. Por sua vez, no Brasil, o pior apagão ocorreu a 17 de
setembro de 1985, quando uma sobrecarga da rede deixou metade do Brasil sem luz
durante três horas. Mais recentemente, durante o mês de março de 2019, mais de
metade dos estados venezuelanos ficaram sem energia elétrica por três vezes.
E para concluir esta referência a catástrofes de natureza essencialmente tecnológica, mais dois exemplos, pelas suas graves consequências em termos de perturbação do
normal funcionamento dos sistemas rurais por delapidação do solo. O mais conheci13

do é o da desmatação da Amazónia, já que só entre 1977 e 2014 terão sido dizimados
mais de 750 000 km2 de floresta. No entanto, outra situação não menos preocupante
foi a destruição do Mar de Aral (Cazaquistão e Uzbequistão). Com efeito, em 1960,
a União Soviética desviou as águas dos rios Sir Dária e Amu Dária, que corriam para
o lago, para irrigação dos campos. Como resultado, o mar de Aral diminuiu cerca de
90 % da sua extensão, tendo provocado consequências extremamente negativas em
centenas de quilómetros à sua volta, designadamente provocando a morte a inúmeras
plantas, devido ao aumento de sal e às tempestades de areia.
Passemos agora a algumas catástrofes de natureza social, começando pela mais
chocante: a fome. Uma das piores situações de que há registo afetou o norte da
China, entre 1876 e 1879, tendo sido provocada por uma seca que aí começou em
1875 e conduziu à fome, também nos anos seguintes, em que terão morrido de
fome cerca de 10 milhões de pessoas. Sensivelmente no mesmo período, a Índia foi
afetada pela Grande Fome de 1876 a 1878. Mais recentemente, entre 1983 e 1985,
a Etiópia foi particularmente afetada, tendo causado mais de 1 milhão de mortos.
Estas e outras situações, como as migrações intensas e descontroladas, as greves
generalizadas, a sabotagem e terrorismo ou as perseguições e conflitos ideológicos,
religiosos ou raciais, entre outros, podem dar origem a convulsões sociais cujas consequências são, por vezes, catastróficas. Todavia, são os conflitos bélicos aqueles que
maior número de mortes provocam quer diretamente, quer por via da fome e das
doenças que ocasionam. As guerras mais mortíferas, em que o número de mortos
foi superior a 10 milhões, terão sido as seguintes (Quadro I).
Após esta breve descrição das consequências de algumas catástrofes antrópicas,
parece-nos claro que o seu estudo deverá ser bem mais valorizado, sobretudo em
termos das catástrofes sociais, que têm sido o parente pobre no estudo dos riscos e
das suas plenas manifestações.
Certo de que a publicação desta obra, onde estes temas serão abordados com
maior profundidade, incentivará a investigação das catástrofes antrópicas e formulamos votos de muito sucesso nos seus trabalhos aos investigadores que se vierem
a dedicar a esta temática, pois irão acrescentar conhecimento a uma área científica
que merece mais investigação.
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Quadro I - Guerras com um número de mortos superior a 10 milhões.
Table I - Wars with a death toll exceeding 10 million.
Guerra

Mortes

Ano

Localização

Segunda Guerra Mundial

60 000 000 a 85 000 000

Global, maiorita1939–1945 riamente Europa
Ocidental

Conquistas e invasões mongóis

40 000 000 a 70 000 000

1206–1324

Guerra dos Três reinos

36 000 000 a 40 000 000

Segunda Guerra Sino-Japonesa
Conquista Qing da dinastia Ming
Rebelião Taiping

184–280

Leste Europeu e
Sibéria
China

25 000 000

1937–1945 China

25 000 000

1616–1662 China

20 000 000 a 100 000 000 1850–1864 China

Primeira Guerra Mundial/
Grande Guerra

20 000 000

Global, maioritaria1914–1918 mente Europa Ocidental.

Rebelião de An Lushuan

13 000 000 a 36 000 000

Conquista da América

8 400 000 a 137 750 000

755–763

China

Revolta Dungan

8 000 000 a 20 770 000

1862-1877 China

Conquistas de Tamerlão

8 000 000 a 20 000 000

1370–1405 Eurásia

1492–1691 América

(Fonte/Source: https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_guerras_por_número_de_mortos).
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Coimbra, 30 de abril de 2019
Luciano Lourenço
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