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XV encontro Nacional de Riscos
“Risco de Movimentos em Vertentes - Aprender com o Passado“

Auditório da câmara Municipal da povoação, ilha de são Miguel (Açores)
4 e 5 de novembro de 2022

dando sequência às ultimas edições dos encontros nacionais de Riscos, que desde a sua 10ª edição 
privilegiaram para a definição dos temas a identificação e celebração de uma efeméride significativa, 
relacionada com a manifestação de um risco específico, pareceu-nos fazer todo o sentido a escolha dos riscos 
geomorfológicos como tema para o Xv encontro nacional de Riscos, sob o lema “Risco de Movimentos em 
Vertentes - Aprender com o Passado” e associarmo-nos à evocação da tragédia de Ribeira Quente, ocorrida 
há 25 anos.
esta catástrofe abateu-se sobre a freguesia de Ribeira Quente, localizada no município de povoação, na ilha de 
são Miguel, Açores, no dia 31 de outubro de 1997, na sequência de condições de elevada e intensa precipitação, 
provocando cheias e movimentos em massa, causadores de destruição de habitações e perda de vidas humanas.
o objetivo do Xv encontro nacional de Riscos é, consequentemente, promover a discussão em torno dos 
processos naturais responsáveis pela ocorrência dos riscos geomorfológicos, nomeadamente os associados aos 
movimentos em massa, e dos efeitos que estes causam sobre a sociedade, procurando retirar alguns ensinamentos 
dos diversos acontecimentos passados nefastos que têm ocorrido. A catástrofe de Ribeira Quente é um desses 
eventos, ainda muito presente na memória local coletiva.
com este encontro pretende-se colocar não só a comunidade científica, mas também e sobretudo os agentes de 
proteção civil, os órgãos de soberania regionais/locais, os professores e a população em geral, a refletir sobre o 
que fazer em caso de catástrofes provocadas pela manifestação do risco de movimentos em massa, aprendendo 
com o passado para melhorar o presente e o futuro, tomando consciência de que, cada dia que passa, estamos 
mais próximos de um evento devastador. neste encontro irá discutir-se a forma como a sociedade encara estes 
fenómenos naturais e, ao mesmo tempo, perceber se estará mais bem informada e preparada para os enfrentar 
do que estava no passado. 
Através da evocação desta efeméride procuramos não apenas mantê-la na memória de todos, mas, acima de 
tudo, promover o conhecimento destes fenómenos catastrófico como forma de prevenção para que tal não se 
volte a repetir ou para que se desenvolvam medidas que minimizem o seu impacte na sociedade.
destaca-se, também, a importância destes encontros enquanto congregadores de conhecimento de várias áreas 
do conhecimento científico e da própria sociedade na reflexão sobre um tema que afeta diretamente as atividades 
humanas, levando-nos a pensar quer sobre o que aprendemos com as tragédias que nos atingiram no passado, 
como analisar a evolução verificada desde então e perceber o que ainda é necessário fazer para potencializar a 
resiliência das populações.

povoação, 4 de outubro de 2022

António vieira

nota de Abertura / Opening Note
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secretariado
Secretariat

Fernando Félix
(núcleo de investigação científica de incêndios Florestais, Uc, Riscos)

João Pedro Resendes
(câmara Municipal da povoação)

magno medeiros
(câmara Municipal da povoação)

Comissão organizadora
Organizing Committee

António Vieira
(Universidade do Minho, portugal, Riscos, cecs) 

Fátima Velez de Castro
(Universidade de coimbra, portugal, Riscos, ceGot)

José Pacheco
(Universidade dos Açores, portugal, ivAR/civisA)

sérgio Cabral medeiros
(câmara Municipal da povoação)

Teresa Ferreira
(Universidade dos Açores, portugal, ivAR/civisA)

comissão organizadora / organizing committe
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Comissão Científica
Scientific Commission

Adélia Nunes
(Universidade de coimbra, Riscos e ceGot)

António Vieira
(Universidade do Minho, Riscos, cecs) 

Bruno martins
(Universidade de coimbra, Riscos e ceGot)

Fátima Velez de Castro
(Universidade de coimbra, Riscos, ceGot)

João Luís Fernandes
(Univ. de coimbra, Riscos e ceis20)

José Pacheco
(Universidade dos Açores, ivAR/civisA)

José Virgílio de matos Figueira Cruz
(Universidade dos Açores, ivAR/civisA)

Rui moreira da silva Coutinho
(Universidade dos Açores, ivAR/civisA)

Rui Tiago Fernandes marques
(Universidade dos Açores, ivAR/civisA)

Teresa Ferreira
(Universidade dos Açores, ivAR/civisA)

comissão científica / Scientific Committee
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4 de novembro de 2022
encontro

09:00 às 09:30
Abertura do secretariado
Registo e acolhimento dos participantes
distribuição da documentação

09:30 às 10:00 sessão de Abertura

10:00 às 11:00

Conferência de Abertura, moderada pela prof. doutor José pacheco
“Os movimentos de vertente de 31 de outubro de 1997 na ilha de São miguel, Açores: 
uma análise retrospetiva”
prof. doutor João Luís Gaspar

11:00 às 11:15 pausa

11:00 às 13:00
mesa Redonda
“memórias dos operacionais da intervenção na catástrofe 31 de outubro de 1997 na 
Ribeira Quente, Povoação – Açores”, moderada pelo prof. doutor João Luís Gaspar.

13:00 às 14:00 Almoço (livre)

14:00 às 14:30 sessão de Posters 

14:30  às 16:30

14:30  às 15:00

15:00  às 15:30

15:30  às 16:00

sessão de Comunicações Temáticas
“medidas estruturais e não estruturais que foram implementadas para prevenção 
e mitigação dos impactos e construção de um território mais resiliente”, moderada 
pelo prof. doutor António vieira.

“Revisitando a catástrofe da Ribeira Quente, ocorrida na madrugada de 31 de 
outubro de 1997, com recurso a fotografias de António Guilherme B. Raposo”, pelo 
prof. doutor Luciano Lourenço;
“Desafios e novos instrumentos para monitorização, prevenção e mitigação de riscos 
naturais nos Açores”, pelo secretário Regional doutor Alonso teixeira Miguel, da 
secretaria Regional do Ambiente e Alterações climáticas, Governo dos Açores;
“O impacte dos movimentos de vertente no concelho da Povoação e os desenvolvimentos 
efetuados ao nível da análise da suscetibilidade e implementação de sistemas de alerta 
e alarme para a mitigação do risco”, pelo prof. doutor Rui tiago Fernandes Marques.

16:00 às 16:30 pausa

16:30 às 17:30
Conferência de encerramento, moderada pela prof.ª doutora teresa Ferreira.
“Instabilidade de vertentes: tipologia e causas dos movimentos”
prof. doutor José Luís Zezere

17:30 às 18:00 sessão de encerramento

programa Geral / General Programme
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5 de novembro de 2022
Visita de estudo

             09:00

09:30 às 13:30

09:30 às 10:30

10:30 às 11:30

11:30 às 12:30

12:30 às 13:00

13:00 às 13:30

ponto de encontro na entrada da câmara Municipal da povoação

Visita à Freguesia da Ribeira Quente, para observação do seu enquadramento 
geomorfológico e das diversas áreas afetadas pelos movimentos de vertente de 31 de 
outubro de 1997. passagem por vila Franca do campo para observação da extensão 
dos movimentos de vertente gerados pelo sismo de 22 de outubro de 1522.

Itinerário:

saída da câmara Municipal da povoação em direção à freguesia da Ribeira Quente. 
paragem no estaleiro da obra de construção do semi-túnel na estrada regional de acesso 
à Ribeira Quente para observação do sistema de monitorização de alerta e alarme 
de movimentos de vertente. passagem pelo vale da Ribeira Quente e observação de 
inúmeras cicatrizes de movimentos de vertente;

Ribeira Quente: observação das áreas afetadas pelos movimentos de vertente de 31 
de outubro de 1997 na canada da igreja velha e junto à ribeira da Ribeira Quente, 
com passagem pelo deslizamento rotacional desencadeado pela erupção de 1630 do 
vulcão da Furnas;

percurso em direção a vila Franca do campo com paragem nas caldeiras das Furnas. 
passagem pela Lagoa das Furnas e observação do centro eruptivo de 1630;

vila Franca do campo: observação do enquadramento geomorfológico em que 
foram gerados os movimentos de vertentes desencadeados pelo sismo de 22 de 
outubro de 1522;

saída de vila Franca do campo em direção a ponta delgada, com passagem pelo 
flanco sul do vulcão do Fogo e pelos cones de escórias do sistema vulcânico Fissural 
dos picos.

13:30 às 14:30 Almoço livre (parque Atlântico)

14:30 às 17:45

14:30 às 16:30

16:30

17:45

Visita ao IVAR/CIVIsA, na Universidade dos Açores em ponta delgada, para 
observação dos sistemas de monitorização e alerta de perigos geológicos e respetiva 
articulação com o serviço Regional de proteção civil e Bombeiros dos Açores.

Itinerário:

Universidade dos Açores: visita às instalações do ivAR/civisA nomeadamente ao:
•	 centro de Aquisição de dados,
•	 centro de operações de emergência e
•	 Laboratório de Mecânica de solos;

saída da Universidade dos Açores em direção à povoação (início da viagem de 
regresso) ou deslocação para o aeroporto de ponta delgada;

chegada à câmara Municipal da povoação.

programa Geral / General Programme
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José manuel Rodrigues Pacheco
Investigador Auxiliar do Instituto de Investigação em Vulcanologia e Avaliação de Riscos, da universidade 
dos Açores

NoTA BIoGRáFICA 

BIoGRAPHICAL NoTe

Licenciado em Biologia/Geologia pela Universidade dos Açores, doutorou-se em vulcanologia pela Universidade 
dos Açores, onde é investigador Auxiliar.
A sua área de especialização insere-se no domínio da vulcanologia, incidindo sobre vulcanoestratigrafia 
e cartografia geológica; caraterização de depósitos vulcânicos e definição de estilos eruptivos; evolução 
morfoestrutural de aparelhos vulcânicos e estudo dos processos associados à génese de caldeiras; monitorização 
geofísica e geoquímica de vulcões ativos; avaliação de hazard/risco vulcânicos e elaboração de planos de 
emergência para o desenvolvimento de ações de proteção civil.
Membro integrado e diretor do instituto de investigação em vulcanologia e Avaliação de Riscos (ivAR), 
unidade de investigação acreditada pela Fundação para a ciência e a tecnologia.
integra o grupo responsável pelo acompanhamento científico da atividade sismovulcânica registada na Região.

Moderador / Moderator



20

XV encontro Nacional de Riscos
“Risco de Movimentos em Vertentes - Aprender com o Passado“

Auditório da câmara Municipal da povoação, ilha de são Miguel (Açores)
4 e 5 de novembro de 2022

João Luís Gaspar
Professor Associado com Agregação do Instituto de Investigação em Vulcanologia e Avaliação de Riscos (IVAR) 
da universidade dos Açores (uAc)

NoTA BIoGRáFICA 

BIoGRAPHICAL NoTe

Licenciado em Geologia pela Faculdade de ciências da Universidade de Lisboa, doutorou-se na especialidade de 
vulcanologia, pela UAc. Foi Reitor da UAc, entre março de 2014 e julho de 2022, e diretor do departamento 
de Geociências e do centro de vulcanologia e Avaliação de Riscos Geológicos, atual ivAR, uma unidade de 
investigação Fct avaliada com excelente, que integra a Wovo e diversas redes nacionais e internacionais 
de ciência. neste domínio dirigiu as unidades científicas de vulcanologia, de Movimentos de vertente e 
cheias e de Riscos e planeamento de emergência. Foi vogal da direção do centro de informação e vigilância 
sismovulcânica dos Açores (civisA) e coordenador da respetiva unidade operacional para a Gestão de crises e 
Mecanismos de Resposta, tendo acompanhado diversas situações de crise nos Açores, no país e no estrangeiro.
coordenador de vários projetos de investigação e autor de diversos artigos científicos publicados em revistas da 
especialidade, foi membro da direção da sociedade portuguesa da União internacional de Astronomia, Geodesia 
e Geofísica e associado de outras organizações científicas. na área de serviços participou em vários estudos 
subordinados ao planeamento de emergência, à avaliação de riscos, ao ordenamento do território e à gestão dos 
recursos hídricos, entre outros, a nível regional e municipal.
em 2001 foi condecorado com o grau de comendador da ordem de Mérito por sua excelência o presidente 
da República portuguesa, dr. Jorge sampaio, pelos trabalhos realizados no âmbito da avaliação dos riscos 
geológicos e da assessoria à proteção civil, e recebeu um louvor do instituto de Meteorologia, pelas suas 
atividades no âmbito do sistema de vigilância sismológica dos Açores, de que foi cofundador e dirigente. entre 
outras distinções, em 2011 recebeu o prémio personalidade siG do Ano, atribuído pela esRi portugal pelo seu 
papel no desenvolvimento de projetos baseados em sistemas de informação geográfica.
Foi diretor Regional da ciência e tecnologia no iX Governo Regional dos Açores e presidente do Fundo Regional 
da ciência e tecnologia, assumindo a gestão da rede de comunicações de voz e dados do Governo, e concebeu 
o sistema científico e tecnológico Regional e o projeto do parque tecnológico de s. Miguel. no X Governo 
Regional dos Açores exerceu as funções de diretor Regional do ordenamento do território e dos Recursos 
Hídricos e foi presidente da Mesa da Assembleia Geral da sociedade de promoção e Gestão Ambiental, sA.

conferência de Abertura / Opening Conference
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os moVImeNTos De VeRTeNTe De 31 De ouTuBRo De 1997 
NA ILHA De sÃo mIGueL, AÇoRes: umA ANáLIse ReTRosPeTIVA

THe LANDsLIDes oF oCToBeR 31, 1997 
IN THe IsLAND oF sÃo mIGueL, AZoRes: A ReTRosPeCTIVe ANALYsIs

João Luís Gaspar
Universidade dos Açores

instituto de investigação em vulcanologia e Avaliação de Riscos (portugal)  
joao.lr.gaspar@uac.pt

Resumo

Localizado em pleno oceano Atlântico num contexto 
geodinâmico marcado pela interação de três placas 
litosféricas, o arquipélago dos Açores está sujeito a 
múltiplos perigos naturais, incluindo sismos, erupções 
vulcânicas, explosões de vapor, emanações gasosas, 
movimentos de massa, cheias, inundações e tsunamis, 
entre outros. neste domínio, os movimentos de massa 
constituem-se como um dos perigos mais frequentes, 
tendo causado inúmeras mortes e avultados danos 
desde o povoamento das ilhas. indissociáveis das 
características geomorfológicas e vulcânicas das 
ilhas, os movimentos de massa têm sido potenciados 
por fenómenos de ordem meteorológica e/ou 
geológica que afetam recorrentemente o arquipélago, 
acarretando um elevado risco a que não são alheias 
as opções de ordenamento de território, de gestão de 
recursos hídricos e de proteção civil.
os movimentos de vertente de 31 de outubro de 1997 
que afetaram a ilha de s. Miguel, em geral, e a freguesia 
da Ribeira Quente, no concelho da povoação, em 
particular, são um claro testemunho deste complexo 
enquadramento natural e político. o conhecimento 
científico, os instrumentos territoriais, os planos de 
emergência e os sistemas de comunicações à data 
existentes muito dificilmente poderiam ter evitado a 
catástrofe que se registou, marcada por cerca de 30 
mortes, habitações total ou parcialmente destruídas, 
estradas e caminhos cortados ou obstruídos, e 
infraestruturas básicas de abastecimento de água, 
energia e comunicações fortemente danificadas.
este trágico acontecimento teve fortes repercussões 
ao nível das políticas públicas e das estruturas e 
mecanismos de alerta e de resposta a emergências, mas 
o certo é que tal não evitou novos desastres nos mais 
diversos pontos do arquipélago, incluindo no próprio 
concelho da povoação. volvidos 25 anos estaremos 
preparados para minimizar o impacto das ocorrências 
da mesma ordem de magnitude, se não mesmo maiores 
em virtude do problema global das alterações climáticas, 
que inevitavelmente vamos ter que enfrentar?

Palavras-chave: perigos naturais, movimentos de 
vertente, proteção civil, ordena-
mento do território.

ABsTRACT

Located in the Atlantic ocean in a geodynamic 
context marked by the interaction of three 
lithospheric plates, the Azores archipelago is prone 
to multiple natural hazards, including earthquakes, 
volcanic eruptions, steam explosions, gaseous 
emanations, landslides, floods, and tsunamis, among 
others. in this domain, landslides are one of the most 
frequent hazards, having caused countless deaths 
and considerable damage since the islands were 
populated. Associated with the geomorphological and 
volcanic characteristics of the islands, landslides have 
been potentiated by meteorological and/or geological 
phenomena that recurrently affect the archipelago, 
causing a high risk to which land use planning, water 
resources management and civil protection options 
are not unrelated.

The landslides of october 31, 1997 that affected 
the island of s. Miguel, in general, and the parish 
of Ribeira Quente, in the municipality of povoação, 
in particular, are a clear testimony to this complex 
natural and political framework. scientific knowledge, 
territorial instruments, emergency plans and 
communication systems existing at the time could 
hardly have avoided the catastrophe that occurred, 
marked by about 30 deaths, houses totally or partially 
destroyed, roads and paths cut or obstructed, and 
high damages on the water and energy supply, and 
the communications systems.

This tragic event had strong repercussions in terms 
of public policies and structures and mechanisms for 
alerting and responding to emergencies, but it did 
not prevent further disasters in the most diverse parts 
of the archipelago, including in the municipality of 
povoação itself. After 25 years, are we prepared to 
minimize the impact of events of the same order 
of magnitude, if not even greater, due to the global 
problem of climate changes, which we will inevitably 
have to face?

Keywords: natural hazards, landslides, civil protec-
tion, land use planning.

conferência de Abertura / Opening Conference
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Carlos ávila
Antigo Presidente da Câmara municipal da Povoação

NoTA BIoGRáFICA  
BIoGRAPHICAL NoTe

Licenciado em serviço social pelo isssp – instituto superior de serviço social do porto.
ex. presidente da câmara Municipal da povoação, s. Miguel, Açores (de 1994 a 2001 e de 2009 a 2015).

Mesa Redonda / Round Table
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Vasco Augusto Pinheiro Gonçalves Capaz
Coronel de Infantaria na situação de reforma
Antigo Presidente do serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores

NoTA BIoGRáFICA  / BIoGRAPHICAL NoTe

nasceu na ilha do Faial, Açores, em 15 de maio de 1949, ingressou na Academia Militar em 1966 onde 
completou a licenciatura em ciências Militares/ Arma de infantaria em 1970.
1. Promoções

promovido a Alferes em 01 de Agosto de 1971 e a coronel em 21 de Julho de 1999.
2. Cursos

para além do curso de infantaria, está habilitado com: curso de Actualização e Aperfeiçoamento para capitão; 
curso Geral de comando e estado Maior; curso de operador de prevenção de Alcoolismo e toxicodependência; 
curso de testador psicotécnico; curso de instrutor de educação Física Militar; curso de treinador do 3º Grau 
e de Árbitro de voleibol.
3. Colocações/Funções

na epi (Mafra) desempenhou as funções de instrutor dos cursos de oficiais Milicianos e de comandante de 
companhia. em 25 de Abril de 1974, então com o posto de tenente, como comandante de pelotão integrou 
as forças que ocuparam o Aeroporto de Lisboa na madrugada daquele dia.
no Bii17 – RiAH – RG1 (Angra do Heroísmo) desempenhou funções de comandante de companhia, 
comandante de Batalhão, chefe das diversas secções do eM da Unidade, 2º comandante da Unidade e de 
06set99 a 01Ago01 as de comandante da Unidade. em 01Ago01 passou à situação de Reserva.
no RG2 (Arrifes) foi 2º comandante de 02Mar98 a 05set99.
no Antigo Ultramar, no teatro de operações de Angola, de 27dec71 a 27dec72, no âmbito operacional, 
desempenhou funções de Adjunto de comandante de companhia (c.caç 3369 na ZML e c.caç 3388 na 
ZMn) e de Adjunto do oficial de operações do B.caç 3830 na ZMs.
4. Louvores e Condecorações

da sua folha de serviços constam onze louvores dos quais sete de oficial General, sendo nove no comando de 
tropas e seis condecorações, sendo uma de Medalha de serviços distintos prata.
5. Funções Civis

presidente do serviço Regional de proteção civil e Bombeiros dos Açores de janeiro de 1997 a janeiro de 1998. 

Mesa Redonda / Round Table
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miguel Rego Costa soares de oliveira
Coordenador do Programa Nacional de Desfibrilhação Automática externa, no INem IP

NoTA BIoGRáFICA  
BIoGRAPHICAL NoTe

É Licenciado em Medicina, em Gestão e em economia. Mestre em Medicina de emergência. 
Actualmente, coordenador do programa nacional de desfibrilhação Automática externa, no ineM ip.
Anteriormente, exerceu funções como cirurgião pediátrico no centro Hospitalar e Universitário do são João 
no porto (2017-2021).
de 2014 a 2017 trabalhou como cirurgião pediátrico no Hospital Universitário de cambridge, Reino Unido.
Foi presidente do conselho directivo do ineM (2010-2013).
Foi dirigente na área da Qualidade na dGs (2008-2010).
Foi director Regional do ineM norte de 2003 a 2008.
exerceu ainda funções como Assessor do conselho de Administração da ARs norte (2008) e da ARs Lvt (2014).
exerceu funções docentes em várias instituições do ensino superior. 
tem diversos artigos científicos publicados e palestrou em congressos nacionais e internacionais.

Mesa Redonda / Round Table
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Rosário Quaresma 
Jornalista / Responsável de área de Informação RTP Açores

NoTA BIoGRáFICA 

BIoGRAPHICAL NoTe

nasceu a 1 de outubro de 1967, nas Lajes do pico, Açores.
Fez os estudos secundários na escola Antero de Quental em ponta delgada e licenciou-se em comunicação 
social pela Faculdade de ciências sociais e Humanas da Universidade nova de Lisboa.
começou a sua atividade como jornalista pela área do desporto, ainda enquanto estudante. colaborou com o 
canal 2 da Rtp e foi correspondente da Rtp-Açores em Lisboa, até que em dezembro de 1991, ingressou nos 
quadros da empresa e mudou-se para ponta delgada.
Foi repórter parlamentar, apresentadora do tJ e de debates e dedicou-se também à grande reportagem, 
nomeadamente na área das Forças Armadas tendo para isso embarcado em várias unidades navais e aéreas. 
em 2007, venceu o prémio de Jornalismo das comunidades, instituído pela direção Regional das comunidades, 
com a grande reportagem “A cor da saudade” feita numa pequena comunidade de emigrantes no colorado, 
estados Unidos da América.
integrou várias equipas de coordenação da informação da Rtp-Açores, foi chefe do serviço de informação de 
janeiro de 2005 até agosto de 2007 e é desde agosto de 2015, até agora, Responsável pela Área de informação.
entre as várias formações entretanto frequentadas, destaque para o curso intensivo de segurança e defesa e 
para três cursos intensivos de Medicina Legal e ciência Forense para Jornalistas, feitos no instituto de Medicina 
Legal de coimbra e de Lisboa.
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Fátima Velez de Castro
Professora Auxiliar do Departamento de Geografia e Turismo da Faculdade de Letras da univ. de Coimbra

NoTA BIoGRáFICA 

BIoGRAPHICAL NoTe

nascida a 7 de novembro de 1979, natural de Arronches, distrito de portalegre.
Fátima velez de castro é Licenciada em Geografia (especialização em ensino), Mestre em estudos sobre a 
europa, doutora em Geografia, com a tese: “Imigração de Desenvolvimento em regiões de baixas densidades. 
Territórios de fronteira no Alentejo (Portugal) e na Extremadura (Espanha)”. É pós-doutorada em Literatura. 
trabalha como professora Auxiliar no departamento de Geografia e turismo da Faculdade de Letras da 
Universidade de coimbra, onde é membro da comissão científica. também é coordenadora do Mestrado 
em ensino da Geografia no 3.º ciclo do ensino Básico e ensino secundário, Membro da subcomissão de 
trabalhadores da FLUc e Membro do conselho de Ética da FcdeF da Uc. 
É investigadora no ceGot (Membro integrado) e no niciF e presidente da direção da Riscos – Associação 
portuguesa de Riscos, prevenção e segurança. os seus principais temas de investigação são na área do ensino da 
Geografia, da Geografia e Riscos sociais e da Geografia das Migrações.

Moeradora / Moderator
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Autor(es) Título da Comunicação

Ana Maria Malheiro
paulo Amaral
Letícia cunha
Filipe Marques

peRiGos GeoLÓGicos no ARQUipÉLAGo dos 
AÇoRes: ocoRRÊnciAs MAis siGniFicAtivAs nos 

ÚLtiMos 30 Anos e peRspetivAs FUtURAs

Rui Fagundes silva
Rui Marques
José Luís Zêzere

AnÁLise dA distRiBUiÇÃo espAciAL, teMpoRAL e do 
iMpActo de MoviMentos de veRtente nA iLHA de 

sÃo MiGUeL (AÇoRes) no peRÍodo 1900-2020

André santos
paulo Amaral
Ana Maria Malheiro
Letícia cunha
Filipe Marques

deteÇÃo de peRcUssoRes de ActividAde 
GeoMoRFoLÓGicA nos tALUdes dA estRAdA 

LoMBA dA MAiA coM RecURso A 
UMA estAÇÃo totAL

paulo Amaral
André santos
Ana Maria Malheiro
Filipe Marques
Letícia cunha

 AnÁLise do coMpoRtAMento cineMÁtico do 
MoviMento de veRtente QUe AFetA A FReGUesiA 

dA FAJÃZinHA, nA iLHA dAs FLoRes

valter Ferreira
Marco Lobato
Antonio nunes

20 FeveReiRo de 2010 – MeMoRiAs vivAs do pAssAdo

Mário talaia
contRiBUiÇÃo nA inteRpRetAÇÃo FÍsicA de UM 
Leito FLUidiZAdo coMo Risco de MoviMento 

de AReiAs. eXeMpLo nUM estUdo de cAso

Jérôme etsong
de LA cAtAstRopHes de RiBeiRo QUente AU 

dRAMe de GoUAcHÉ AU cAMeRoUn: AU deLÀ de 
LA peUR, coMMent AppRendRe des tRAGÉdies?

Marcelo costa
Andréa Aparecida Zacharias
Marcilene dos santos
Lúcio José sobral da cunha

A contRiBUiÇÃo dA escoLA BRAsiLeiRA no Uso 
dA AnÁLise FAtoRiAL eXpLoRAtÓRiA (AFe) pARA 

MApeAR As vULneRABiLidAdes socioAMBientAis

diego evangelho Barbosa de carvalho
Flávio silva de oliveira
Rosângela Leal santos

o Uso do GeopRocessAMento nA indicAÇÃo 
e contRoLe de ÁReAs de ALAGAMento: 

o cAso de FeiRA de sAntAnA (BAHiA)

Geraldo césar Rocha tectÔnicA e URBAniZAÇÃo eM JUiZ de FoRA, 
MG, BRAsiL

Joana de oliveira Ramalho
samara cristina cordeiro dos santos
Barbara cardoso Leite

desAstRes eM petRÓpoLis – RJ (2022): AvALiAÇÃo 
de Risco ReMAnescente e GestÃo de 

RespostA Às eMeRGÊnciAs

eunice pires
Adriana Henriques
Andreia costa

enFeRMeiRos nA cAtÁstRoFe – QUAL o 
contRiBUto nA ResiLiÊnciA pARA A RespostA?

sessão de posters / Session of Posters

sessão de posters
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PeRIGos GeoLÓGICos No ARQuIPÉLAGo Dos AÇoRes: oCoRRÊNCIAs mAIs 
sIGNIFICATIVAs Nos ÚLTImos 30 ANos e PeRsPeTIVAs FuTuRAs

Ana maria malheiro
Laboratório Regional de engenharia civil

ponta delgada (portugal) 
 ana.mm.malheiro@azores.gov.pt

Paulo Amaral
Laboratório Regional de engenharia civil

ponta delgada (portugal) 
 paulo.ap.amaral@azores.gov.pt

Letícia Cunha
Laboratório Regional de engenharia civil

ponta delgada (portugal) 
 leticia.cm.moniz@azores.gov.pt

Filipe marques
Laboratório Regional de engenharia civil

ponta delgada (portugal) 
 filipe.mp.marques@azores.gov.pt

Resumo

As ilhas do arquipélago dos Açores são geologicamente jovens e situam-se numa região tectónica e 
vulcanicamente ativa. devido a este enquadramento, as ilhas encontram-se sujeitas a muitos perigos 
geológicos, incluindo sismos, deslizamentos de terras e erosão costeira; alguns exemplos de eventos 
ocorridos no arquipélago foram selecionados e são discutidos neste poster. tal como foi observado em 
dois sismos recentes (terceira, 1980; Faial, 1998), os principais danos estavam relacionados com um ou 
mais dos seguintes fatores: 1) localização de estruturas perto de falhas; 2) solos de fundação instáveis; 3) 
má qualidade dos materiais e métodos de construção; 4) desrespeito pelos códigos de construção; e 5) 
falta de manutenção dos edifícios. os grandes deslizamentos de terras ocorridos nos Açores (por exemplo, 
ponta da Fajã - Flores, Ribeira Quente – s. Miguel, Fajã dos cubres – s. Jorge e são Miguel Arcanjo - 
pico) são tipicamente desencadeados por precipitação intensa e de longa duração e /ou induzidos por 
sismos. A natureza friável e incoerente dos solos vulcânicos e a presença de rochas por vezes bastante 
fraturadas destas ilhas vulcânicas é outro fator que contribui significativamente, por vezes agravado pela 
ação antrópica. A erosão costeira é manifesta-se em todas as ilhas, mas com um grande predomínio na 
costa norte da ilha de são Miguel e na costa sul da ilha do Faial. esta resulta de circunstâncias naturais 
(por exemplo, inclinação das falésias, erosão diferencial devido à ação intensa das ondas durante as 
tempestades, etc.) e também da atividade humana (por exemplo, obras de drenagem mal concebidas nas 
faces das falésias). os locais onde a erosão costeira assume taxas mais elevadas podem constituir um risco 
para as populações e infraestruturas sociais situadas perto das cristas das falésias.

para mitigar estes perigos geológicos nos Açores, é necessário: 1) preparar mapas de perigos e riscos 
das áreas afetadas (as autoridades devem estar cientes da importância da avaliação do risco e da 
vulnerabilidade de modo a garantir um desenvolvimento socioeconómico das ilhas); 2) adotar um 
planeamento eficiente do uso do solo que considere os perigos naturais que possam ocorrer na área; 3) 
desenvolver regras de construção por forma a garantir a qualidade e segurança das construções; 4) 
implementar medidas de estabilização de taludes; 5) preservar a integridade ambiental natural das regiões; 
e 6) desenvolver programas de informação/educação da população acerca dos perigos naturais a que se 
encontram sujeitos, bem como as medidas preventivas que podem levar a minimizar o risco e ainda os 
procedimentos que devem ser adotados em situações de emergência; 7) alertar as entidades governamentais 
sobre as causas e consequências dos processos perigosos.

Palavras-chave: perigos geológicos, sismos, instabilidades geomorfológicas.



33

XV encontro Nacional de Riscos
“Risco de Movimentos em Vertentes - Aprender com o Passado“

Auditório da câmara Municipal da povoação, ilha de são Miguel (Açores)
4 e 5 de novembro de 2022

sessão de posters / Session of Posters

ANáLIse DA DIsTRIBuIÇÃo esPACIAL, TemPoRAL e Do ImPACTo De 
moVImeNTos De VeRTeNTe NA ILHA De sÃo mIGueL (AÇoRes) 

No PeRÍoDo 1900-2020

Rui Fagundes silva
Universidade dos Açores (portugal)

instituto de investigação em vulcanologia e Avaliação de Riscos
centro de informação e vigilância sismovulcânica dos Açores

 rui.ff.silva@azores.gov.pt
Rui marques

Universidade dos Açores (portugal)
instituto de investigação em vulcanologia e Avaliação de Riscos

centro de informação e vigilância sismovulcânica dos Açores
 rui.tf.marques@azores.gov.pt

José Luís Zêzere
Universidade de Lisboa, centro de estudos Geográficos (portugal)

iGot - instituto de Geografia e ordenamento do território, Laboratório Associado teRRA
 zezere@campus.ul.pt

Resumo

desde o povoamento da ilha de são Miguel, em meados do século Xv, há registo da ocorrência de 
movimentos vertente, alguns com elevado impacto socioeconómico. neste trabalho, foi efetuada a análise 
espacial, temporal e do impacto dos eventos de instabilidade geomorfológica contidos na base de dados 
nAtHA (Natural Hazards in Azores) para o período 1900–2020, inventariados com base em relatos 
históricos, livros, artigos científicos, teses, relatórios técnico-científicos e jornais.

Foram catalogados 254 eventos de instabilidade geomorfológica que provocaram perdas humanas e 
materiais na ilha de são Miguel. com base nos eventos catalogados verifica-se que não existe um incremento 
regular e/ou padrão na distribuição dos eventos ao longo do tempo, observando-se uma concentração 
entre 1930 e 1949 e após 1977. os eventos foram responsáveis por 82 mortos, 40 feridos, 234 desalojados 
e 60 casas parcial ou totalmente destruídas. o concelho da povoação regista 79 eventos com caráter 
danoso, seguindo-se os concelhos da Ribeira Grande e ponta delgada com 75 eventos, vila Franca do 
campo com 46 eventos, nordeste com 27 eventos e por último Lagoa com 22 eventos.

embora se verifique uma relativa homogeneidade no número de eventos nos concelhos da povoação, 
Ribeira Grande e ponta delgada, o mesmo não se verifica no impacto causado. no concelho da povoação 
foram contabilizadas 48 vítimas mortais, 19 feridos, 11 casas destruídas e 40 desalojados; no concelho 
de ponta delgada 14 vítimas mortais, 14 feridos, 24 casas destruídas e 171 desalojados; na Ribeira Grande 
8 vítimas mortais, 5 feridos, 16 casas destruídas e 21 desalojados; em vila Franca do campo 7 vítimas 
mortais e 2 casas destruídas; no nordeste 3 vítimas mortais e 2 feridos; e na Lagoa 2 vítimas mortais, 7 
casas destruídas e 2 desalojados.

A precipitação corresponde ao fator desencadeante responsável por 69% dos eventos catalogados, 
seguindo-se a erosão do mar (9%), os fatores antrópicos (4%) e os sismos (2%). os casos em que não foi 
possível discriminar o fator desencadeante correspondem a cerca de 16% dos eventos. os eventos de 
instabilidade geomorfológica ocorrem maioritariamente nos meses mais chuvosos do ano (novembro a 
março) que abrangem cerca de 76% dos eventos catalogados.

Palavras-chave: Movimentos de vertente, nAtHA, base de dados, ilha de são Miguel, Açores.
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DeTeÇÃo De PeRCussoRes De ACTIVIDADe GeomoRFoLÓGICA Nos TALuDes DA 
esTRADA LomBA DA mAIA Com ReCuRso A umA esTAÇÃo ToTAL

André santos
 Andre.A.santos@azores.gov.pt

Paulo Amaral
 paulo.ap.amaral@azores.gov.pt

Ana maria malheiro
 ana.mm.malheiro@azores.gov.pt

 Letícia Cunha
 leticia.cm.moniz@azores.gov.pt

Filipe marques
filipe.mp.marques@azores.gov.pt

Resumo

os taludes contíguos ao ramal da freguesia da Lomba da Maia, no concelho da Ribeira Grande (ilha 
de são Miguel), em 2020 foram alvo de reforço geotécnico com recurso a betão projetado e pregagens. 
durante a obra, em janeiro de 2021, a cargo da câmara Municipal da Ribeira Grande (cMRG), ocorreu 
um acidente geotécnico (um deslizamento de terras), tendo este provocado estragos nos equipamentos 
da obra e numa moradia. como resolução desta situação foi restituído o betão projetado e construído 
um muro de contenção, em betão armado, no pé do talude, reforçado com ancoragens.

nesta sequência, a cMRG solicitou ao Laboratório Regional de engenharia civil (LRec-Açores) 
apoio na implementação de uma rede de monitorização nos taludes intervencionados para avaliação de 
eventuais percursores de atividade geomorfológica.

o sistema de monitorização preconizado para os taludes do ramal da Lomba da Maia baseou-se na 
observação das deformações do terreno por intermédio de métodos topográficos (e.g., estação total), para 
obtenção de informação rigorosa em 3d, planimetria (X e Y) e altimetria (Z). tendo em consideração a 
extensão da área intervencionada, com cerca de 215 m, foram estabelecidas quatro sub-redes (sR1, sR2, 
sR3 e sR4) ao longo do ramal, de modo a abranger os principais sectores. A sR2, pela sua extensão, foi 
subdividida em sR2.1 e sR2.2. cada uma é materializada com pontos estação, de referência e de objeto. 
As observações iniciaram-se em junho do corrente ano, com leituras iniciais periódicas de 3 em 3 dias. 
As medições são obtidas com recurso a uma estação total Leica, modelo tcR 1201, com precisão para 
as distâncias de 1 mm + 1ppm e para as medições angulares de 1’’.

os dados obtidos até agosto de 2022 nas sub-redes sR1, sR2 (sR2.1, sR2.2) e sR3 não evidenciaram 
qualquer alteração do sistema, quer em planimetria quer em altimetria. no entanto, na sR4 verificaram-se 
variações significativas em algumas das marcas de observação, com deslocamentos planimétricos médios 
na ordem dos 10 mm.

para esta sub-rede foi construído um modelo geológico e geotécnico antes e após a intervenção, 
através da informação obtida na memória descritiva do relatório geológico e geotécnico produzido para 
o suporte da obra de consolidação dos taludes.

Ainda para a sR4 foram estabelecidos critérios de alerta e alarme de 0,020 m e de 0,110m, 
respetivamente. estes quantitativos são suportados pela modelação da estabilidade por análise da 
tensão-deformação do talude e seus constituintes, tendo-se em consideração o deslocamento máximo 
admissível antes da rotura, nas condições originais do talude e depois da intervenção. presentemente, o 
deslocamento máximo observado, de 0,012 m, já atingiu 62% do critério de alerta.

em suma, a metodologia utilizada neste trabalho permite o estabelecimento de níveis de alerta e 
alarme em taludes naturais e/ou intervencionados, podendo ser aplicada a outros locais, com vista à 
mitigação do perigo geomorfológico. A validade desta abordagem advém da consideração das especificidades 
geotécnicas dos locais.

Palavras-chave: contenção de taludes, estação total automática, deslocamento máximo admissível, critério 
de alerta e alarme.

*Laboratório Regional de engenharia civil
ponta delgada (portugal) 
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ANáLIse Do ComPoRTAmeNTo CINemáTICo Do moVImeNTo De VeRTeNTe 
Que AFeTA A FReGuesIA DA FAJÃZINHA, NA ILHA DAs FLoRes

Paulo Amaral
Laboratório Regional de engenharia civil

ponta delgada (portugal) 
 paulo.ap.amaral@azores.gov.pt

André santos
Laboratório Regional de engenharia civil

ponta delgada (portugal) 
 Andre.A.santos@azores.gov.pt

Ana maria malheiro
Laboratório Regional de engenharia civil

ponta delgada (portugal) 
 ana.mm.malheiro@azores.gov.pt

Filipe marques
Laboratório Regional de engenharia civil

ponta delgada (portugal) 
 filipe.mp.marques@azores.gov.pt

Letícia Cunha
Laboratório Regional de engenharia civil

ponta delgada (portugal) 
 leticia.cm.moniz@azores.gov.pt

Resumo

o presente trabalho tem como área de estudo um deslizamento de terras que afeta uma parte 
significativa da freguesia da Fajãzinha, na ilha das Flores (Arquipélago dos Açores). o referido estudo faz 
parte de um projeto de investigação composto por uma rede de monitorização hidrológica, geotécnica e 
geodésica, com vista à observação de um processo de instabilidade com caráter cinemático lento e profundo, 
reativado por eventos de precipitação intensa e/ou prolongada. 

tendo em consideração que as redes de monitorização hidrológica e geotécnica apenas foram 
estabelecidas no início do ano de 2022, neste trabalho o enfoque principal recai na rede de monitorização 
geodésica instalada em 2018. esta rede é composta por 34 marcas de observação, sendo as medições 
realizadas por intermédio de uma estação total automática Leica tM50 de 0,5”, com precisão para 
distâncias de 0,6 mm + 1 mm.

neste trabalho são apresentados os resultados obtidos pelas campanhas de observação ao longo de 
55 meses (janeiro de 2018 a julho de 2022). A taxa média de deslocamento na zona instável foi de cerca 
de -80 mm, 20 mm e -8 mm para as componentes e, n e Z, respetivamente, sendo a sua orientação 
compatível com o deslizamento que ocorre na área. os deslocamentos horizontais com maior magnitude 
concentram-se no pé da massa instável, o que corresponde a processos de tração, enquanto que os 
abatimentos (deslocamentos verticais) concentram-se na zona de escarpa, onde os processos de compressão 
se fazem com maior relevância.

A análise das séries temporais das marcas de observação permite verificar, pelo menos, três fases de 
reativação, uma no início do ano de 2019 e as restantes duas no decorrer de 2021, todas na sequência da 
ocorrência de eventos meteorológicos adversos.

Atualmente, esta instabilidade é confirmada pela morfologia da vertente e fendas de tração observadas 
na freguesia, pois tem causado danos em moradias e estruturas, uma vez que se tratam de elementos 
vulneráveis, com uma forte exposição, localizados no corpo do deslizamento.

Palavras-chave: Movimento de vertente, estação total automática, precipitação, Fajãzinha.
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20 FeVeReIRo De 2010 – memoRIAs VIVAs Do PAssADo

Valter Ferreira*
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marco Lobato*
 marco.lobato@procivmadeira.pt

António Nunes*
antonio.nunes@procivmadeira.pt

*serviço Regional de proteção civil, ip-RAM (portugal)

Resumo

A Região Autónoma da Madeira viveu no dia 20 de fevereiro de 2010, um dos momentos mais marcantes 
no que concerne à intervenção em catástrofes, fruto de uma aluvião que atingiu a Região, provocado por 
valores extraordinários de precipitação intensa, e que deixaram um rasto de destruição na costa sul da 
Madeira, onde podemos destacar os concelhos do Funchal e da Ribeira Brava, que lamentavelmente como 
principal consequência destaca-se várias vítimas mortais, para além dos elevados danos materiais.

À orografia da região, claramente vincada por uma paisagem caracterizada por fortes declives das 
vertentes, bem como, uma inclinação acentuada das principais linhas de água, conjugou-se um período 
alargado de chuvas persistentes sensivelmente entre outubro de 2019 e que culminou no dia 20 de fevereiro 
de 2010, com um fenómeno muito intenso de precipitação, que levou à criação de condições ideais à 
formação de um evento geo-hidrológico excecional, caracterizado por cheias rápidas e violentas com grandes 
concentrações de material sólido e altamente devastador. 

As consequências deste fenómeno criou ao dispositivo de Resposta Regional uma situação extremamente 
complexa no que à gestão de crises diz respeito. Foi a materialização de uma situação de catástrofe, onde 
por definição a principal característica levou ao esgotar de capacidades, face ao número de ocorrências que 
surgiam em grande número.

A resposta a todos os pedidos que surgiam tornava-se uma tarefa quase impossível de satisfazer, tendo 
sido fundamental que as entidades que lideravam o processo de socorro às vítimas procedessem à definição 
de prioridades estratégicas.

tornou-se necessário que o dispositivo de Resposta operacional Regional fosse sendo reforçado 
gradualmente com meios e forças necessárias ao apoio às intervenções, inclusive com recurso a equipas 
externas à região provenientes da Autoridade nacional de proteção civil. neste aspeto é da mais elementar 
justiça salientar o relacionamento institucional e operacional de todos os intervenientes nos diversos níveis 
de atuação, quer na coordenação institucional, quer na área operacional.

tão importante como a fase de Resposta operacional revelou-se também a fase de recuperação / 
reabilitação, onde se consubstanciou a necessidade de restabelecer as condições de vida existentes, e aí o 
trabalho também se revelou muito articulado e eficiente, uma vez que as condições mínimas foram repostas 
no menor espaço de tempo possível.

Mas a recuperação / reabilitação foi um trabalho realizado a médio longo prazo da catástrofe, foi também 
a implementação das mudanças necessárias à redução dos riscos, e isso foi claramente entendido e implementado 
pela Região Autónoma da Madeira, através da adoção de medidas não estruturais e estruturais, como a 
criação de Barreiras de retenção de detritos, implementação de sistemas de monitorização dos caudais em 
tempo real, bem como medidas ao nível da reflorestação das vertentes sobranceiras aos leitos das ribeiras.

A aluvião de 20 de fevereiro de 2010 para além de ser um marco importante no passado, vincou 
claramente a resiliência dos madeirenses até ao presente, e esperamos para o futuro, face à vulnerabilidade 
da nossa ilha perante estes fenómenos, bem como um despertar de mentalidades para a necessidade de um 
maior investimento nesta área quer seja na prevenção e sensibilização das populações, na preparação e adoção 
de medidas estruturais e monitorização do risco, e naturalmente na fase da resposta através de um maior 
reforço de capacidades dos vários Agentes de proteção civil.

Palavras-chave: Aluvião, precipitação, destruição, resiliência.



37

XV encontro Nacional de Riscos
“Risco de Movimentos em Vertentes - Aprender com o Passado“

Auditório da câmara Municipal da povoação, ilha de são Miguel (Açores)
4 e 5 de novembro de 2022

CoNTRIBuIÇÃo NA INTeRPReTAÇÃo FÍsICA De um LeITo FLuIDIZADo Como 
RIsCo De moVImeNTo De AReIAs. eXemPLo Num esTuDo De CAso

mário Talaia
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Resumo

Um leito, geralmente, é constituído por uma camada de partículas sólidas através do qual é atravessado 
por um caudal de gás ou de um líquido, podendo inicialmente ser considerado um leito fixo e com a 
passagem do fluido serem criadas condições de fluidização. É com a velocidade mínima de fluidização 
que o leito se transforma em fluido e um excesso de fluido resulta na passagem errática de bolhas. A perda 
de carga medida num referencial do leito mostra que a porosidade é determinante para o movimento das 
partículas. para o mesmo leito e para um mesmo caudal de fluido, a força de corte envolvente pela corrente 
do fluido é para a água cerca de 1000 vezes superior que para o ar. Leitos fluidizados têm diferentes 
aplicações, dá-se o exemplo de separação de granulometria, de massas volúmicas, de transporte, etc. no 
Algarve, na praia de olhos de Água, podem-se observar leitos fluidizados com água.

tipicamente falando, o movimento de partículas sólidas a partir de um leito fluidizado permite 
interpretar o movimento de massas de terra ou pequenas rochas em vertentes como um risco geomorfológico. 
na natureza há fatores que potenciam o seu movimento, bem como o seu poder destrutivo influenciado 
por intensa precipitação. A presença da água pode provocar uma diminuição da estabilidade (ou resistência 
à tensão de corte), quer em solos saturados ou quer em solos não saturados. A avaliação dos riscos de 
movimentos sugere um aumento da pressão da água na porosidade do leito e condiciona a profundidade 
do plano de rutura ou instabilidade que provoca deslizamentos.

neste trabalho, a partir de um exemplo testado em laboratório, mostra-se o comportamento de um 
leito fixo a leito fluidizado usando uma corrente de ar, a determinação da velocidade mínima de fluidização 
e a influência da pressão no fluido face à velocidade mínima de fluidização. Um excesso de caudal de ar 
é usado para compreender o comportamento das partículas. É usado um modelo para interpretar os 
resultados com base nas equações dimensionais que traduzem a oscilação do leito. os resultados obtidos 
são interpretados fisicamente e sugestões são enumeradas como um exemplo de como a força de corte 
tem influência direta no movimento das partículas e permitem envolver cidadãos para uma educação de 
risco e escolher zonas de construção de habitações.

Palavras-chave: Leito fluidizado, caudal mínimo de fluidização, movimento de partículas, força de arrasto, 
educação para o risco.
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De LA CATAsTRoPHes De RIBeIRo QueNTe Au DRAme De GouACHÉ Au CAmeRouN: 
Au DeLÀ De LA PeuR, CommeNT APPReNDRe Des TRAGÉDIes?

Jérôme etsong
Universidade de coimbra, centro de estudos sociais

instituto de investigação interdisciplinar (portugal)
jeromembangetsong@gmail.com

RÉsumÉ

cet essai analyse le drame de Gouaché, survenu dans la nuit du 28 octobre 2019 au cameroun, où 
un glissement de terrain dans ce quartier de la ville de Bafoussam a fait 47 morts, dont 26 enfants. 
Le pan d’une colline sur laquelle était bâtie des habitations précaires a été emporté par le ruissellement 
continue des eaux aprés deux jours consécutifs de pluies intenses.

Un drame qui dans son occurrence n’est pas sans rappelé celui de Ribeiro Quente survenue 25 années 
plus tôt lui même consécutif à un phénomène similaire. L’article met en parallèle  les deux drames pour  
montre le difficile apprentissage des leçons d’une catastrophe dans les sociétés contemporaires et 
particulièrement en Afrique et par conséquent interroge sur les difficultés que tant les victimes que les 
autorités politiques ont à tirer de leçons des évènements passés.

dans un contexte de forte croissance des villes africaines et des mécanismes de production de risques 
naturelles qu’elle engendre, se reproduisent les schémas des tragédies déja observés ailleurs sous l’oeil 
impassible tant des propres victimes que ceux qui interviennent dans la chaîne de décision et de prévention. 
cette investigation procède à une analyse comparée des contextes avant, pendant, après les drames de 
Ribeiro Quente et de Gouaché pour comprendre comment et pourquoi au delà de la gestion de crise et 
malgré l’émoi que suscite ces tragédies, le retour à une certaine normalité ne s’accompagnent pas toujours 
d’un apprentissage des causes ayant conduit à l’irréparable.

mots clés: Glissement terrain, risques urbains, Gouaché, Ribeiro quente, Gouaché mémoire collective.
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A CoNTRIBuIÇÃo DA esCoLA BRAsILeIRA No uso DA ANáLIse FAToRIAL 
eXPLoRATÓRIA (AFe) PARA mAPeAR As VuLNeRABILIDADes soCIoAmBIeNTAIs
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Resumo

Atualmente, um dos desafios é superar a ideia de que a vulnerabilidade está associada somente as 
características físicas do terreno e conseguir analisar os diversos fatores influentes na variação da vulnerabilidade. 
por isso, o objetivo deste trabalho é apresentar as contribuições teórico-metodológicas da escola Brasileira 
no estudo de vulnerabilidade social e Ambiental aos movimentos de massa, desenvolvidas pelo Grupo de 
estudo em Geotecnologias e cartografía Aplicadas à Geografía – GeocARt/cnpq/Brasil.

A área de estudo deste trabalho é o Município de Rio claro, estado do Rio de Janeiro (Brasil), que 
se encontra localizado na região sul Fluminense, tendo divisa territorial com Angra dos Reis, Mangaratiba, 
Barra Mansa, volta redonda, itaguaí, piraí e Bananal – sp. essa região é, frequentemente, local de eventos 
relacionados aos fluxos hidrogeológicos, como inundações e movimentos de massa.

A escola Brasileira propõe uma análise das vulnerabilidades sociais e ambientais integradas a mapas 
do meio físico, baseados em modelagem multicritério e métodos de Álgebra de mapas, apoiados pela 
Análise Multicritério à decisão (AMd) e do processo Analítico Hierárquico (AHp), para a integração de 
dados e  a elaboração de Mapas sínteses.

esse tipo de mapeamento, que leva em consideração uma concepção teórica de investigação sistêmica 
da paisagem, permite obter dados e informações relevantes para o poder público quanto a tomada de 
decisões voltadas ao planejamento urbano em áreas de vulnerabilidades sociais e ambientais.

Palavras-chave: vulnerabilidade, riscos, desastres hidrogeológicos, movimento de massa.
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o uso Do GeoPRoCessAmeNTo NA INDICAÇÃo e CoNTRoLe De áReAs De ALAGAmeNTo: 
o CAso De FeIRA De sANTANA (BAHIA)
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Faculdade de engenharia civil, departamento de tecnologia (Brasil)
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Resumo

A dinâmica de uma cidade é composta por uma série de fatores e necessidades de magnitude 
diversificada, alguns são previsíveis e recorrentes, outros são imprevisíveis e ocasionais, a exemplo das 
grandes chuvas que provocam enchentes e alagamentos em áreas urbanas, causando inúmeros transtornos, 
perdas financeiras e até vidas. nesse contexto, analisar o histórico de alagamentos nas cidades, permite 
identificar áreas mais vulneráveis do espaço urbano, garante ao poder público acesso a informações 
fidedignas e possibilita que iniciativas de mitigação de riscos sejam adotadas, resolvendo o problema 
crônico da drenagem superficial e preservando vidas, principalmente, humanas. 

A cidade de estudo foi Feira de santana – Bahia, localizada a 105 km de salvador, habitada por cerca 
de 550.000 habitantes distribuídos numa área de aproximadamente 1350 km² (iBGe, 2010). está inserida 
na zona intermediária entre o Agreste e o semiárido e possui temperatura e precipitação média de 25 c° 
e 800,00 mm anuais, respectivamente. 

Foi feita uma pesquisa quantitativa exploratória com levantamento de dados através de parceria com 
a defesa civil local referente aos anos de 2016 à 2017, e a partir dos resultados, foi possível fazer uma 
análise espacial das áreas afetadas por eventos hidrológicos extremos na cidade estudada, posteriormente 
tais resultados foram comparados com dados de precipitação pluviométrica da estação meteorológica 
n.º 83221 (inMet/UeFs). 

Findada essa etapa, modelou-se as áreas críticas através do software livre QGis 2.18.7®, fez mapas, 
registros fotográficos das regiões afetadas e registrou a frequência destes eventos de inundações para 
compor o sistema de informação. As características de relevo, impermeabilização do solo, crescimento 
populacional desordenado, além dos déficts apresentados pelo sistema de drenagem existente requerem 
intervenções da administração pública para sanar o problema abordado.

Palavras-chave: Alagamento, defesa civil, áreas de risco, impermeabilização do solo urbano.
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TeCTÔNICA e uRBANIZAÇÃo em JuIZ De FoRA, mG, BRAsIL
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Resumo

Juiz de Fora, situada no sudeste do estado de Minas Gerais, no Brasil, apresenta significativo número 
de ocorrências de movimentos em suas vertentes. seu relevo acentuado, rochas fraturadas e falhadas, 
ocupação irregular de encostas e remoção da vegetação, configuram-se como fatores de risco a esses 
eventos. As chuvas concentradas no verão atuam como gatilhos disparadores desses movimentos. pesquisas 
têm mostrado altos níveis de risco a movimentos de massa na cidade, expondo a população, principalmente 
de baixa renda, a eventos catastróficos, com perdas ambientais, patrimoniais e de vidas. 

esse trabalho destaca o papel dos fatores geológicos e suas consequências, no relevo, da dinâmica 
tectônica de falhas geológicas, as quais condicionam a fragilidade do substrato urbano frente aos movimentos 
de vertentes. Assim, objetiva-se considerar tais aspectos em confronto com o histórico de ocorrências de 
movimentos em um bairro especialmente vulnerável aos processos em enfoque, visando apreender as lições 
do passado para se mirar um futuro mais seguro.

o local de enfoque desse estudo é o bairro dom Bosco, situado na zona sul da cidade e fazendo 
limite com o campus da universidade federal.

A metodologia adotada consistiu em se comparar mapeamentos prévios relativos a níveis de risco a 
movimentos de massa para a ocupação urbana, assim como dados da defesa civil da cidade relativos à 
ocorrências especialmente intensas desses eventos em um período de quatro anos (2011 a 2014). 

três mapas constituem as fontes de dados: o mapa geológico da área urbana, o mapa de risco à 
ocupação do bairro em destaque, e o mapa de ocorrências de movimentos de vertentes do bairro. o mapa 
geológico mostra claramente que o contato entre os sistemas litológicos se dá por falhamento com direção 
predominante ne/sW; já a drenagem da área, assim como os rejeitos das falhas, indicam a tectônica com 
direção secundária nW/se. o mapa de risco à ocupação urbana do bairro mostra o predomínio da 
fragilidade ambiental aliada à direção ne/sW, seguindo assim um dos alinhamentos tectônicos da área. 
esses dois mapas já indicam que existe uma suscetibilidade geológica aos movimentos de vertente ao 
longo dessa direção, evidenciada pela geração de um relevo acentuado; sem dúvida a ocupação humana 
ao longo dessa linha de fragilidade, principalmente sem planejamento, com remoção concomitante da 
vegetação e sujeita a chuvas intensas no verão, indicam alta possibilidade de eventos de movimentos de 
massa. Finalmente, o mapa de ocorrências históricas evidencia que esses eventos ocorrem claramente 
alinhados na direção predominante do falhamento geológico. Assim, o planejamento urbano para ocupação 
e expansão da cidade deve levar em conta o substrato geológico, sua tectônica e o histórico da ocupação.

Palavras-chave: Risco geológico, tectônica, escorregamentos em Juiz de Fora.
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Resumo

o município de petrópolis, localizado na Região serrana do Rio de Janeiro, Brasil, se insere no cenário 
de eventos climáticos extremos, dado as suas características geológico-geotécnica e a forma de uso e 
ocupação do solo, sendo recorrentes os registros de desastres que causam danos e prejuízos ao longo do 
tempo. em 15 de fevereiro e 20 de março de 2022, o 1° distrito do município foi atingido por altos 
índices pluviométricos, provocando deslizamentos generalizados e ocasionando um total de 241 vítimas 
fatais. durante o estado de calamidade pública decretado no município, a defesa civil de petrópolis 
teve apoio técnico composto por profissionais de diversos órgãos das esferas municipal, estadual e federal, 
incluindo os profissionais do núcleo de Análise e diagnóstico de escorregamentos do departamento de 
Recursos Minerais (dRM-RJ/nAde) e da equipe técnica contrada da empresa thalweg tecnologia e 
serviços de Geotecnia. 

o objetivo deste trabalho foi atuar nas ações de resposta ao desastre com o intuito de gerar produtos 
técnicos das áreas deflagradas na encosta, aplicando a metodologia do risco remanescente, a fim de subsidiar 
às tomadas de decisões dos gestores das três esferas de governo. esta metodologia refere-se a primeira análise 
técnica feita durante as ações de resposta ao desastre, considerando o risco no seu grau mais crítico, na qual, 
a partir do estudo do processo geológico-geotécnico instalado, verifica-se a possibilidade de avanço do 
processo tanto a montante, quanto lateralmente. 

o departamento de Recursos Minerais sendo o órgão técnico responsável pela gestão de risco e 
gerenciamento de desastres associados a eventos geológicos no estado do Rio de Janeiro, assumiu a coordenação 
e gestão das ações relacionadas aos atendimentos dos eventos geológicos. como resultado das ações emergenciais 
no município, foram identificadas 611 cicatrizes de deslizamentos, produzidos 402 polígonos de risco 
remanescente e confeccionados 283 relatórios técnicos. todos os dados obtidos foram sintetizados na forma 
de 15 cartas de Risco Remanescente, na escala de 1:5000. esta inserção da metodologia mostra a importância 
de políticas públicas e ações preventivas de gerenciamento de risco.

Palavras-chave: desastres naturais, deslizamentos, gestão de risco, risco remanescente, petrópolis.
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Resumo

Uma das metas da enfermagem em catástrofe consiste em alcançar o melhor nível de cuidados possíveis 
na saúde, para indivíduos, famílias e comunidades envolvidas. nos últimos 10 anos, apesar da investigação 
em enfermagem de catástrofe ter aumentado significativamente, concentraram-se na preparação, treino 
ou competência e poucos estudos abordaram questões sobre a gestão, intervenções em enfermagem ou 
resultados em saúde. sempre ocorreram catástrofes naturais ou pela mão do homem, no entanto, poucos 
estudos relataram sobre intervenções de enfermagem em catástrofe e que cuidados eram prestados às 
vítimas. em 1997, a chuva intensa que ocorreu na freguesia da Ribeira Quente, na madrugada de 31 de 
outubro, provocou uma série de derrocadas e 29 pessoas morreram soterradas, provocando uma das 
maiores tragédias naturais do arquipélago dos Açores. nesse dia, as vítimas foram transportadas de 
helicóptero para o único hospital da ilha pois a freguesia ficou isolada devido a estradas cortadas e pontes 
caídas. A pandemia covid 19 salientou a enorme importância de existir enfermeiros qualificados e com 
preparação para cuidar de indivíduos, famílias e comunidade em situações de catástrofe. 

este estudo tem como objetivo descrever o fenómeno de cuidados de enfermagem aos doentes vítimas 
da catástrofe e de que forma esses cuidados contribuem para a resiliência de uma comunidade. Foram 6 
as vítimas que foram evacuadas para o hospital no dia 31 de outubro de 1997, tinham idades compreendidas 
entre os 6 e os 42 anos de idade, em que 33% eram crianças, 83% foram admitidos por lesões traumáticas 
e 17% por doença do Aparelho Respiratório.

estudos indicam que os cuidados de enfermagem na resposta a catástrofe incidem na agilidade da 
tomada de decisão, liderança, solução inovadora de problemas, construção de resiliência, comunicação 
ativa e apoio psicológico/emocional. Fatores como inteligência emocional, capacidade de reagir a situações 
de mudança, gestão de recursos escassos em situações extremas são elementos essenciais para o enfermeiro 
na resposta a uma situação de catástrofe. A teoria dos sistemas Adaptativos permite aos enfermeiros 
analisar os eventos passados para ajudar a prever eventos futuros, baseia-se nas relações humanas, padrões 
emergentes e interações, encontrando-se em constante adaptação com o ambiente. no comportamento 
emergente, o aparecimento repentino de fenómenos imprevisíveis obriga a um conjunto de interações e 
à auto-organização dos agentes, em que o sistema Adaptativo complexo torna-se resiliente e robusto pois 
depende do histórico e são moldados e influenciados pelo passado.

Palavras-chave: catástrofe, cuidados de enfermagem, resiliência.
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também pela Universidade de coimbra. professor auxiliar no departamento de Geografia da Universidade 
do Minho, e diretor da Licenciatura de proteção civil e Gestão do território. investigador, como membro 
integrado, do centro de  estudos de comunicação e sociedade (cecs – UMinho) da Universidade do Minho.
Membro de diversas organizações científicas, nomeadamente a Associação portuguesa de Geomorfólogos 
(ApGeom), a Riscos – Associação portuguesa de  Riscos, prevenção e segurança, sendo também membro da 
FUeGoRed (Red Temática Nacional Efectos de los Incendios Forestales sobre los Suelos).
principais tópicos de investigação: os riscos naturais, processos erosivos na sequência de incêndios florestais e 
medidas de mitigação, geomorfologia e património geomorfológico, e alterações do uso do solo.
orcid: https://orcid.org/0000-0001-6807-1153

Moderador / Moderator



48

XV encontro Nacional de Riscos
“Risco de Movimentos em Vertentes - Aprender com o Passado“

Auditório da câmara Municipal da povoação, ilha de são Miguel (Açores)
4 e 5 de novembro de 2022

Luciano Lourenço
Professor Catedrático (Jubilado) da Faculdade de Letras da universidade de Coimbra

NoTA BIoGRáFICA 

BIoGRAPHICAL NoTe

Luciano Lourenço é doutorado em Geografia Física, pela Universidade de coimbra, onde se jubilou como 
professor catedrático.
É diretor do niciF - núcleo de investigação científica de incêndios Florestais, da Faculdade de Letras da 
Universidade de coimbra, presidente da Assembleia Geral da Riscos - Associação portuguesa de Riscos, 
prevenção e segurança, da coBALco - Associação para cooperação entre Baldios do distrito de coimbra, da 
AdGou - Associação de desenvolvimento do Goulinho e da irmandade de nossa senhora das preces.
É presidente da direção da AssoAÇoR - Associação dos Baldios da serra do Açor e da cLBGcc - comunidade 
Local do Baldio do Goulinho e casal cimeiro.
É presidente do conselho científico-pedagógico da escola nacional de Bombeiros e Representante efetivo 
da Universidade de coimbra na comissão consultiva de acompanhamento do programa Regional de 
ordenamento do território do centro (pRot).
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, publicou mais 
de uma centena de artigos em revistas especializadas. possui mais de 80 capítulos de livros e mais de 50 livros 
publicados. organizou mais de uma centena de eventos científico-pedagógicos e participou com apresentação 
de 350 comunicações. orienta e coorientou várias teses de doutoramento e dissertações de mestrado.
participa como investigador em 2 projetos e foi investigador responsável em mais de 40, nacionais e 
internacionais.
nas suas atividades profissionais interagiu com 300 colaboradores em coautorias de trabalhos científicos.

sessão de comunicações temáticas /Thematic Communications Session



49

XV encontro Nacional de Riscos
“Risco de Movimentos em Vertentes - Aprender com o Passado“

Auditório da câmara Municipal da povoação, ilha de são Miguel (Açores)
4 e 5 de novembro de 2022

ReVIsITANDo A CATásTRoFe DA RIBeIRA QueNTe, 
oCoRRIDA NA mADRuGADA De 31 De ouTuBRo De 1997, 

Com ReCuRso A FoToGRAFIAs De ANTÓNIo GuILHeRme B. RAPoso

ReVIsITING THe DIsAsTeR IN RIBeIRA QueNTe, 
wHICH oCCuRReD IN THe eARLY HouRs oF oCToBeR 31, 1997, 

usING PHoToGRAPHs BY ANTÓNIo GuILHeRme B. RAPoso

Luciano Lourenço
Universidade de coimbra, niciF, ceGot e Riscos

Faculdade de Letras, departamento de Geografia e turismo (portugal)  
luciano@uc.pt

Resumo

Revisitar o artigo, publicado em 1999, sobre a 
catástrofe da Ribeira Quente é, sobretudo, uma 
forma de homenagear o geógrafo açoriano dr. 
António Guilherme Bettencourt Raposo, que in loco 
acompanhou a fase subsequente ao desenrolar da 
catástrofe e, depois, muito contribuiu para a divulgação 
científica desta grave ocorrência. com efeito, não 
conhecemos muitos textos, de carácter científico, 
que tenham sido publicados sobre este nefasto 
acontecimento, pelo que nos pareceu oportuno voltar 
ao assunto, relembrando um artigo que, pelo facto de 
ter sido dado à estampa numa revista que, entretanto, 
deixou de ser editada, acabou por ter uma divulgação 
algo restrita, dado que essa revista não foi divulgada de 
forma digital, nem se encontra disponível na internet.
o texto então publicado, que agora se revisita, começa 
por fazer um pouco de história apresentando, com base 
em fontes documentais, cinco episódios dramáticos, 
ocorridos anteriormente na mesma área geográfica e com 
caraterísticas semelhantes às do fenómeno registado na 
madrugada de 31 de outubro de 1997. depois, descreve 
a situação então vivida, identificando os fatores de risco 
que condicionaram o desenvolvimento desta catástrofe, 
bem como os que contribuíram para a desencadear, com 
caraterização das precipitações registadas diariamente 
e, ainda, aqueles que foram determinantes para o 
agravamento das consequências registadas, que se 
apresentam quantificadas e algumas delas ilustradas 
através de imagens captadas pelo dr. António Raposo.
por fim, indicaram-se as medidas preventivas que, 
então, foram propostas, tendentes a minimizar 
danosas consequências que poderiam ser produzidas 
por novas situações semelhantes que, eventualmente, 
viessem a registar-se a posteriori.

Palavras-chave: Movimentações em massa, precipi-
tações intensa, enxurradas, desliza-
mentos, desmoronamentos.

ABsTRACT

Revisiting the article, published in 1999, on the 
catastrophe of Ribeira Quente is, above all, a way of 
paying tribute to the Azorean geographer dr. António 
Guilherme Bettencourt Raposo, who in loco followed 
the subsequent phase of the catastrophe and, later, 
contributed a lot to the scientific dissemination of this 
serious occurrence. in fact, we do not know of many 
texts, of a scientific nature, that have been published 
about this disastrous event, so it seemed opportune to 
return to the subject, recalling an article that, due to 
the fact that it was published in a jornal that, in the 
meantime, left of being edited, it ended up having a 
somewhat restricted dissemination, since this journal 
was not published in digital form, nor is it available 
on the internet.
The text then published, which is now revisited, 
begins by making a little history presenting, based 
on documentary sources, five dramatic episodes, 
that previously occurred in the same geographical 
area and with characteristics similar to those of the 
phenomenon recorded in the dawn of october 31, 
1997. Then, it describes the situation experienced at the 
time, identifying the risk factors that conditioned the 
development of this catastrophe, as well as those that 
contributed to triggering it, with a characterization of the 
rainfall recorded daily and, also, those that were decisive 
for the worsening of the registered consequences, which 
are quantified and some of them illustrated through 
images captured by dr. Antonio Raposo.
Finally, the preventive measures that were then 
proposed were indicated, aimed at minimizing 
harmful consequences that could be produced by 
new similar situations that, eventually, would occur 
a posteriori.

Keywords: Mass movements, intense precipitations, 
floods, landslides, falls.
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Alonso Miguel, de 39 anos, residente em Angra do Heroísmo, na ilha terceira, é casado e pai de dois filhos.
Licenciado em Gestão e conservação da natureza, pela Universidade dos Açores, concluiu o Mestrado em 
engenharia do Ambiente, também pela Universidade dos Açores, em 2010, com uma tese sobre alterações 
climáticas, intitulada “Avaliação da vulnerabilidade da orla costeira da ilha Terceira – Açores à variação do nível 
médio da água do mar”.
em 2017 concluiu o doutoramento em Gestão interdisciplinar da paisagem, pela Universidade dos Açores, 
conjuntamente com o instituto superior de Agronomia da Universidade de Lisboa e com a Universidade de 
Évora, com uma dissertação de doutoramento sobre perigos geológicos em cenários de alterações climáticas, 
intitulada “Avaliação da suscetibilidade a movimentos de vertente na zona oeste da ilha Terceira”.
É técnico superior dos quadros da Fundação inAteL, desde janeiro de 2015.
Foi deputado Regional do cds-pp Açores na Xi Legislatura da Assembleia Legislativa da Região Autónoma 
dos Açores, entre 2016 e 2020, tendo ocupado o cargo de vice-presidente do Grupo parlamentar a partir de 
setembro de 2018, integrando ao longo da Legislatura a comissão de política Geral, a comissão de Assuntos 
parlamentares Ambiente e trabalho e a comissão de economia.
É secretário Regional do Ambiente e Alterações climáticas do Xiii Governo Regional dos Açores, desde 
novembro de 2020.
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DesAFIos e NoVos INsTRumeNTos PARA moNIToRIZAÇÃo, PReVeNÇÃo e 
mITIGAÇÃo De RIsCos NATuRAIs Nos AÇoRes

CHALLeNGes AND New INsTRumeNTs FoR moNIToRING, PReVeNTIoN AND 
mITIGATIoN oF NATuRAL RIsKs IN THe AZoRes

Alonso Teixeira miguel
Governo dos Açores

secretaria Regional do Ambiente e Alterações climáticas (portugal)  
info.sraac@azores.gov.pt

Resumo

o complexo enquadramento geodinâmico e a 
localização geográfica do arquipélago dos Açores 
levam a que as ilhas sejam frequentemente afetadas 
por uma grande diversidade de perigos naturais.
A natureza vulcânica e a exposição das ilhas a determi-
nados fatores geológicos, geomorfológicos e meteor-
ológicos fazem com que o arquipélago seja vulnerável 
à ocorrência de movimentos de vertente, que, his-
toricamente, foram responsáveis pela perda de vidas 
humanas e por avultados prejuízos e danos materiais. 
os efeitos das alterações climáticas, que se têm feito 
sentir de forma evidente nos Açores, nomeadamente 
no que se refere à maior frequência e intensidade com 
que ocorrem determinados fenómenos climatéricos 
extremos, levam a um aumento da propensão para 
o desencadeamento de movimentos de vertente, 
tornando as estratégias de monitorização e mitigação 
dos impactos destes fenómenos naturais cada vez 
mais exigentes e desafiantes.
como tal, para além de um conjunto de políticas 
públicas que têm sido implementadas na Região 
ao longo dos últimos anos, o Governo Regional 
dos Açores encontra-se a desenvolver importantes 
projetos direcionados para o combate aos efeitos 
das alterações climáticas, dotando a Região, 
nomeadamente, de instrumentos fundamentais 
para melhorar a capacidade de monitorização do 
risco e de previsão da ocorrência de movimentos de 
vertente, bem como para mitigação dos seus efeitos 
e para a salvaguarda das populações, como o projeto 
Azmonirisk, a criação de cartografia de risco para 
a mitigação e adaptação às alterações climáticas, a 
implementação de um sistema de alerta de cheias em 
bacias hidrográficas de risco e a criação de um regime 
jurídico-financeiro de apoio à emergência climática.

Palavras-chave: perigos naturais, movimentos de vert-
ente, alterações climáticas, mitigação, 
adaptação; risco.

ABsTRACT

The complex geodynamic context and the geographic 
location of the Azores archipelago cause the islands to 
be frequently affected by a wide range of natural hazards.

The volcanic nature and the islands exposure to 
geological, geomorphological and meteorological 
factors make the archipelago vulnerable to the 
occurrence of landslides, which, historically, were 
responsible for the loss of human lives and for 
significant losses and material damage.
The effects of climate change, which have been 
noticeably felt in the Azores, namely regarding 
the increased frequency and intensity with which 
certain extreme weather phenomena occur, lead to 
an increase in landslides proneness, making strategies 
for monitoring and impacts mitigating ever more 
demanding and challenging.

Therefore, in addition to a set of public policies that 
have been implemented in the Region over the last 
few years, the Regional Government of the Azores 
is currently developing important projects aimed at 
fighting the effects of climate change, providing the 
Region with essential instruments to improve the 
ability to monitor risk and predict the occurrence 
of landslides, as well as to mitigate their effects and 
to safeguard populations, such as the Azmonirisk 
project, the creation of risk mapping for mitigation 
and adaptation to climate change, the implementation 
of a flood warning system in high-risk hydrographic 
basins and the creation of a legal and financial regime 
to support climate emergency.

Keywords: natural hazards, landslides, climate change, 
mitigation, adaptation, risk.
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Licenciado em Geologia (ramo científico) pela Faculdade de ciências da Universidade de Lisboa, Mestre em 
vulcanologia e Riscos Geológicos pela Universidade dos Açores e doutorado em Geologia, na especialidade de 
Riscos Geológicos, pela Universidade dos Açores. 
em março de 2003 inicia a sua atividade profissional no centro de vulcanologia e Avaliação de Riscos Geológicos 
(cvARG), hoje instituto de investigação em vulcanologia e Avaliação de Riscos (ivAR) da Universidade dos 
Açores, com o qual ainda mantém ligação na qualidade de Membro integrado efetivo. desde 2016 é Membro 
efetivo da comissão coordenadora científica e coordenador da Unidade científica de Movimentos de 
vertente e cheias. 
entre janeiro de 2013 e fevereiro de 2021 foi técnico superior do centro de informação e vigilância 
sismovulcânica dos Açores (civisA), onde desde 2015 é coordenador da Unidade científica operacional de 
Hidrometeorologia, entre 2015 e 2017 foi diretor executivo, e desde 2017 é presidente da direção. 
em 2014 inicia a sua atividade letiva, na qualidade de professor Auxiliar convidado, sendo deste 2021 professor 
Auxiliar da Universidade dos Açores.
A sua área de especialização situa-se no domínio dos Riscos Geológicos. tem desenvolvido trabalhos relacionados 
com: (1) estudo de eventos de instabilidade geomorfológica históricos e contemporâneos desencadeados por 
diferentes mecanismos; (2) desenvolvimento e manutenção de bases de dados de perigos naturais dos Açores;  
3) caracterização física, mecânica e hidrológica de solos; (4) análise do risco de movimentos de vertente, 
recorrendo a modelação numérica determinística e probabilística; e (5) monitorização e desenvolvimento de 
sistemas de aviso e alerta para movimentos de vertente.
participou em mais de uma dezena de projetos de investigação científica nacionais e internacionais. Ao longo da 
carreira integrou diversas missões geológicas, abrangendo todas as ilhas dos Açores, para a realização de estudos 
científicos, orientação de teses, desenvolvimento de sistemas de monitorização e alarme/alerta e elaboração de 
pareceres técnicos, bem como no âmbito da elaboração e revisão de diversos instrumentos de Gestão territorial e de 
planos de emergência. tem prestado assessoria técnico-científica ao Governo Regional dos Açores (GRA) e ao serviço 
Regional de proteção civil e Bombeiros dos Açores (sRpcBA), tendo colaborado em diversas ações de proteção civil. 
em resultado das atividades que tem desenvolvido é autor e coautor de mais de uma centena de relatórios 
técnico-científicos e de vários trabalhos científicos apresentados em reuniões nacionais e internacionais, alguns 
dos quais publicados em revistas e livros indexados com arbitragem.
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o ImPACTe Dos moVImeNTos De VeRTeNTe No CoNCeLHo DA PoVoAÇÃo 
e os DeseNVoLVImeNTos eFeTuADos Ao NÍVeL DA ANáLIse DA 

susCeTIBILIDADe e ImPLemeNTAÇÃo De sIsTemAs De ALeRTA e ALARme 
PARA A mITIGAÇÃo Do RIsCo

THe ImPACT oF LANDsLIDes IN PoVoAÇÃo muNICIPALITY AND THe 
DeVeLoPmeNTs FoR susCePTIBILITY ANALYsIs AND ImPLemeNTATIoN oF 

wARNING AND ALARm sYsTems FoR RIsK mITIGATIoN

Rui marques          
Universidade dos Açores, Faculdade de ciências e tecnologia

instituto de investigação em vulcanologia e Avaliação de Riscos
centro de informação e vigilância sismovulcânica dos Açores (portugal)  

rui.tf.marques@azores.gov.pt

Resumo

A localização do arquipélago dos Açores e o seu 
enquadramento geodinâmico determinam a multi-
plicidade de perigos naturais a que as nove ilhas se 
encontram sujeitas, de entre os quais se destaca os 
movimentos de vertente por corresponder ao perigo 
que mais recorrentemente coloca em risco a vida de 
pessoas, propriedades e bens, sendo responsável por 
um elevado impacte socioeconómico.
o elevado impacte causado pelo evento de instabili- 
dade geomorfológica de 31 de outubro de 1997 
acentuou a necessidade de se aprofundar o conheci-
mento técnico-científico sobre este tipo de fenómenos. 
desde então, foram desenvolvidos vários trabalhos, 
destacando-se a Base de dados de perigos naturais 
dos Açores, que demonstra a frequente reincidência 
de eventos de caráter danoso e o elevado número 
de vítimas mortais no concelho da povoação, e os 
modelos de análise da suscetibilidade, que permitem 
verificar uma elevada percentagem do território e 
inúmeros elementos de vulnerabilidade contidos 
nas classes de maior suscetibilidade. nas últimas 
duas décadas, foram desenvolvidos e implementados 
vários sistemas de monitorização, alerta e alarme, 
nomeadamente: a Rede de Monitorização Geodésica 
periódica, implementada num talude na entrada da 
vila da povoação (via Furnas), e o sistema empírico de 
Alerta e Alarme precoce para Movimentos de vertente.

Palavras-chave: Movimentos de vertente, bases de da-
dos, suscetibilidade, monitorização, 
sistemas de alerta e alarme precoce.

ABsTRACT

The location of the Azores archipelago and its 
geodynamic setting determine the multiplicity 
of natural hazards that occur on the nine islands, 
among which stands out the landslides due to 
the recurrent events that kill people and destroy 
properties and goods, being responsible for a high 
socio-economic impact.

The high socio-economic impact caused by the 
geomorphological instability event triggered 
on october 31st, 1997 stressed the necessity to 
increase the technical and scientific knowledge 
about this type of phenomena. since then, several 
studies have been developed, from which stand 
out the natural Hazards database of the Azores, 
which demonstrate the frequent recurrence of 
damaging landslide events and the high number 
of fatalities in the povoação municipality, and 
the numerical models for susceptibility analysis, 
that show a high percentage of the territory and 
numerous vulnerability elements contained inside 
high susceptibility classes. in the last two decades, 
several monitoring, alert and alarm systems have 
been developed and implemented, namely: the 
periodic Geodetic Monitoring network, located at 
the entrance of povoação village (via Furnas), and 
the Landslide empirical early Warning system.

Keywords: Landslides, databases, susceptibility, 
monitoring, early warning systems.
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Licenciada em Geologia pela Faculdade de ciências da Universidade de Lisboa, é doutorada em Geologia, 
especialidade de vulcanologia, pela Universidade dos Açores. presentemente é professora Associada do 
departamento de Geociências da Universidade dos Açores, investigadora no ivAR – instituto de investigação 
em vulcanologia e Avaliação de Riscos e colaboradora do centro de informação e vigilância sismovulcânica 
dos Açores (civisA).
Ao longo do seu percurso académico na Universidade dos Açores tem exercido diversos cargos de gestão 
destacando-se mais recentemente a coordenação do departamento de Geociências (2016-2021), presidente do 
conselho científico da Universidade dos Açores (2016-2019) e presidente da direção do civisA (2008-2017). 
É desde 2016 coordenadora do curso de Licenciatura em proteção civil e Gestão Riscos.
A sua área de especialização situa-se no domínio da vulcanologia dedicando-se, nomeadamente, a estudos 
de geoquímica de fluidos (hidrotermais e vulcânicos), vulcanismo basáltico e modelação de escoadas lávicas, 
vulcanoestratigrafia, história eruptiva e cartografia geológica, evolução morfoestrutural de aparelhos vulcânicos 
e processos associados à génese de caldeiras, neotectónica e avaliação de riscos geológicos. Adicionalmente, tem 
desenvolvido atividade científica no domínio da monitorização sismovulcânica para definição do estado de 
atividade dos sistemas vulcânicos/tectónicos ativos dos Açores. 
tem coordenado e participado como investigadora em diversos projetos regionais, nacionais e internacionais, 
sendo responsável pelo civisA no projeto eURovoLc financiado pelo H2020 (2018-2021), o qual engoba 
todos os observatórios vulcanológicos europeus e outras infraestruturas de investigação em vulcanologia. 
pertence ainda a diversos grupos de trabalho a nível regional, nacional e internacional no âmbito das ciências 
da terra, envolvendo em particular em particular os riscos geológicos.
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nascido a 20/07/1962, natural de santiago do cacém, concluiu a licenciatura em Geografia em 1984, pela 
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sLoPes INsTABILITY: 
TYPoLoGY AND CAuses oF moVemeNTs

José Luís Zêzere
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instituto de Geografia e ordenamento do território (portugal)  
zezere@campus.ul.pt

Resumo

os movimentos de vertente (landslides na literatura 
anglo-saxónica) são movimentos de descida, numa 
vertente, de uma massa de rocha ou solo, em que o 
centro de gravidade do material afetado progride para 
jusante e para o exterior.
Apresar de alguns contributos mais recentes, a 
classificação de movimentos de vertente mais adotada 
em todo o mundo foi proposta pela UNESCO 
Working Party on World Landslide Inventory e baseia-
se no tipo de mecanismo, combinado com quatro 
critérios secundários: tipo de material, atividade, 
velocidade e conteúdo em água. esta classificação 
considera a existência de 5 grandes tipos de 
movimento: desabamento ou queda, tombamento 
ou balançamento, deslizamento ou escorregamento, 
expansão lateral e escoada ou fluxo.
As causas dos movimentos de vertente são múltiplas e 
verificam‐se, frequentemente, em simultâneo. podem 
ser sistematizadas em fatores de predisposição, fatores 
preparatórios e fatores desencadeantes, com base na 
conceção de três estádios de estabilidade (estabilidade, 
estabilidade marginal e instabilidade ativa). os 
fatores de predisposição são estáticos e inerentes 
ao terreno; pelo contrário, os fatores preparatórios 
e desencadeantes são dinâmicos. os fatores 
preparatórios promovem o decréscimo da margem 
de estabilidade sem iniciar o movimento, enquanto 
os desencadeantes representam a causa imediata da 
instabilidade.

Palavras-chave: tipos de movimentos de vertente,  
fatores de predisposição fatores pre-
paratórios, fatores desencadeantes.

ABsTRACT

A landslide is a downward movement on a slope 
of a mass of rock or soil, in which the centre 
of gravity of the affected material progresses 
downslope and outwards.

despite some more recent contributions, the 
classification of landslides most widely adopted 
worldwide was proposed by the Unesco Working 
party on World Landslide inventory and is based 
on the type of mechanism, combined with four 
secondary criteria: material type, activity, velocity, 
and water content. This classification considers 5 
major landslide types: fall, topple, slide, lateral spread 
and flow. The causes of landslides are multiple and 
often occur simultaneously.

Landslide causes are grouped into predisposition 
factors, preparatory factors and triggering factors, 
based on the concept of three stages of stability 
(stability, marginal stability and active instability). 
Landslide predisposition factors are static and inherent 
to the terrain, whereas landslide preparatory and 
triggering factors are dynamic. Landslide preparatory 
factors promote the decrease of the stability margin 
without initiating the movement, while landslide 
triggering factors represent the immediate cause of 
instability. 

Keywords: Landslide types, predisposing factors, pre-
paratory factors, triggering factors.
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