Fenómeno Local Nº 01:
Vento extremo
Categoria de perigo:
Perigos meteorológicos
Descrição:
O vento é um movimento do ar que se classificado de acordo com a sua escala espacial,
velocidade, a direção de onde sopra, o tipo de força que provoca, a região em que ocorre, e o
efeito ou grau de destruição, respetivamente.
O vento extremo (> 8 na escala de Beaufort ou > 75 km/h) pode causar danos devastadores,
derrubando árvores ou postes ou provocando estragos estruturais ou até destruindo edifícios.
Além disso, vento de alta velocidade podem também influenciar o fluxo de tráfico devido aos
efeitos de ventos laterais.
Em princípio, o vento é produzido por diferenças na pressão atmosférica, com o ar a deslocar-se
das áreas de maior pressão para as de menor pressão. Os ventos de larga-escala são causados
principalmente pela diferença de aquecimento que se verifica entre o equador e o polos e a
rotação do planeta. Porém, os sistema de ventos locais são frequentemente determinados por
diferentes efeitos de aquecimentos como o mar e a terra ou os vales e as encostas. Os efeitos
topográficos de p. ex. vales, montanhas e desfiladeiros podem também deflectir o ar em
movimento, gerando assim sistemas de ventos locais. Nas células das tempestades podem
formar-se grandes colunas de ar em rotação (vórtice ou tornados) que podem resultar
localmente em ventos de altas velocidades, que podem ultrapassar os 300 km/h.
Podem ocorrer ventos fortes de curta duração (alguns segundos) e ventos fortes de duração
intermédia (cerca de um minuto), geralmente designados rajadas.
Informação adicional: Os serviços nacionais de meteorologia identificam as áreas
particularmente afetadas por sistemas de ventos locais ou de larga-escala, com atividade
frequente de tornados ou localizadas nos principais corredores de tempestades. É possível
obter-se mais informação a partir da interpretação das normas legais de construção disponíveis
em bases de dados como a European Severe Weather Database. Outras fontes fiáveis de dados
incluem diferentes iniciativas privadas como caçadores de tempestades e plataformas de
informação como a Skywarn Aústria ou a Skywarn Alemanha.
Eventos desencadeadores:
− Sistema de ventos locais (p. ex. Föhn,
− Tornado
Bora)
− Tempestade ciclónica
− Trovoada
Evento inicial para:
Acumulação de neve, Acumulação de areia, Storm surge (sobre-elevação do nível do mar),
Formação de gelo, Tempestade de areia, Avalanche, Árvores caídas
Relevância para
Principais efeitos nas infraestruturas:
- Pontes
Existem tipos estruturais de pontes que são particularmente sensíveis
- Aterros
aos ventos (p. ex., pontes suspensas) que podem causar grandes
- Escavações
deslocações e vibrações, levando ao encerramento temporário da ponte.
- Túneis
O fluxo de tráfego pode ser também diretamente afetado por ventos
fortes que podem provocar acidentes ou disrupção no serviço.
As catenárias e os sistemas de sinalização também podem ser
danificados pelos ventos fortes.
Os ventos fortes podem afetar os sistemas de ventilação dos túneis,
obrigando ao seu encerramento temporário.
Medidas: Melhoria da resiliência da sinalização da via; obras longitudinais de defesa costeira;
barreira contra os ventos; reforços dos suportes dos sistemas de catenárias; plano de gestão da
vegetação

Fenómeno Local Nº 02:
Chuva extrema
Categoria de perigo:
Perigos meteorológicos
Descrição:
A chuva é água líquida sobre a forma de gotículas resultantes da condensação do vapor de água atmosférico
que se tornam suficientemente pesadas para que ocorra precipitação devido a ação da gravidade.
A chuva pode ser extrema porque há uma quantidade elevada de precipitação numa área durante um maior
período de tempo ou porque a intensidade do evento de precipitação é muito elevada. Ambos os casos podem
conduzir a perigos naturais graves como: avalanches, fluxos detríticos, deslizamentos, queda de rochas ou
inundações.
De um modo geral, a chuva pode ocorrer de três formas distintas: precipitação estratiforme, convectiva e
orográfica. Estas estão associadas ao ar ascendente, que ao subir arrefece, o que provoca a condensação do
vapor de água.
A precipitação estratiforme é causada por sistemas frontais que se encontram com sistemas de baixa pressão,
quando o ar quente passa por cima do ar frio (frentes quentes), sendo forçado a subir. A precipitação
estratiforme geralmente não é intensa, mas pode resultar em grandes quantidades de precipitação durante
um período prolongado, por durar mais tempo. A precipitação convectiva ocorre quando o ar quente,
aquecido pela radiação solar, ascende ou quando as massas de ar frio forçam a sua passagem por baixo do ar
quente (trovoadas, frentes frias, etc.), obrigando-o a subir. A precipitação convectiva é geralmente mais
intensa, de menor duração, e mais localizada do que a precipitação estratiforme. A precipitação orográfica ou
de relevo ocorre quando as massas de ar são forçadas a subir ao longo de uma elevação do relevo, como
montanhas grandes. A chuva orográfica pode resultar em grandes quantidades de precipitação localmente.
Informação adicional: A maior parte dos serviços hidrológicos nacionais publicam atlas hidrológicos que
incluem mapas de distribuição da precipitação média, intensidades da precipitação de projectos, e mapas com
os maiores valores de precipitação medidos. Esses atlas são atualizados regularmente.
Eventos desencadeadores:
− Tempestade ciclónica
− Chuva de relevo

− Chuva convectiva (frentes frias, trovoadas, etc.)
− Frentes quentes

Evento inicial para:
Liquefação de solos, Avalanches, Fluxo detrítico, Deslizamentos superficiais, Deslizamentos profundos, Queda
de rochas, Colapso da rocha, Inundações fluviais e transbordamento de lagos, Cheias súbitas, Inundações
urbanas, Inundação por águas subterrâneas
Relevância para:
- Aterros
- Escavações
- Túneis

Principais efeitos nas infraestruturas:
A chuva extrema pode resultar em tempo fora de serviço devido à não disponibilidade
do serviço para os utilizadores (p. ex. inundações locais no caso de capacidade
insuficiente de drenagem ou disrupção dos sistemas elétricos).

Medidas:
Imagem/esquema:
- Melhoria do sistema de drenagem
- Utilização de asfalto poroso para o
pavimento das estradas
- Utilização de solos granulares específicos
(aterros)
- Proteção da superfície contra a erosão

Fenómeno Local Nº 03:
Queda extrema de neve
Categoria de perigo:
Perigos meteorológicos
Descrição:
A queda de neve consiste em água sólida sobre a forma de flocos de gelo cristalino resultante da condensação
do vapor de água atmosférico que se tornou suficientemente pesado para que ocorra a queda da neve por
acção da gravidade.
A queda de neve pode ser extrema porque há uma grande quantidade de queda de neve numa área durante
um período mais longo de tempo ou porque a intensidade do evento de queda de neve é muito elevada.
Ambos os casos podem conduzir a perigos naturais graves como: avalanches, acumulação de neve ou ações da
neve. Além disso, a queda de neve intensa pode também influenciar o fluxo de tráfego ao diminuir a
visibilidade ou aumentar o perigo de derrapagem.
Tal como a chuva, a neve pode ocorrer de três formas distintas: precipitação estratiforme, convectiva e
orográfica. Estas estão associadas ao ar ascendente, que ao subir arrefece, o que provoca a condensação do
vapor de água.
A queda de neve estratiforme é causada por sistemas frontais que se encontram com sistemas de baixa
pressão, quando o ar quente passa por cima do ar frio (frentes quentes), sendo forçado a subir. A precipitação
estratiforme geralmente não é intensa, mas pode resultar em grandes quantidades de precipitação em
períodos prolongados, por durar mais tempo. A queda de neve convectiva ocorre quando o ar quente,
aquecido pela radiação solar, ascende ou quando as massas de ar frio forçam a sua passagem por baixo do ar
quente (trovoadas, frentes frias, etc.), obrigando-o a subir. A precipitação convectiva é geralmente mais
intensa, de menor duração e mais localizada do que a precipitação estratiforme. A queda de neve orográfica
ou de relevo ocorre quando as massas de ar são forçadas a subir ao longo de uma elevação do relevo, como
montanhas grandes. A precipitação orográfica pode resultar em grandes quantidades de neve localmente.
Informação adicional: Informação local e regional adicional pode ser interpretada a partir de normas de
construção relativas à ação da neve, caso existam.
Eventos desencadeadores:
− Tempestade ciclónica
− Chuva convectiva (frentes frias, trovoadas, etc.)
− Chuva de relevo
− Frentes quentes
Evento inicial para:
Árvores caídas
Relevância para:
- Pontes
- Aterros
- Escavações

Principais efeitos nas infraestruturas:
A neve pode obstruir a secção transversal das estradas e vias férreas. No caso
das vias férreas, pode também afetar o funcionamento dos sinais e aparelhos
de mudança de via.

Medidas:
Imagem/esquema:
- Proteção dos aparelhos de mudança de via
(AMV) com tampas para proteger do gelo e da
neve e aquecimento dos AMV;
- Veículos limpa-neves;
- Barreiras para neve;
- Utilização na via de sistemas de sinalização
sem sinais visuais (ETCS de Nível 2 e superior);
- Utilização de produtos químicos de
descongelação/contra a formação de gelo

Fenómeno Local Nº 04:
Acumulação de neve causada pelo vento
Categoria de perigo:
Perigos meteorológicos
Descrição:
Acumulação de neve refere-se ao processo em que os cristais de neve depositados são
transportados (e re-depositados) pelo vento. A neve solta é re-depositada de forma significativa
por ventos de velocidade superior a 20 km/h, e a neve mais densa, por ventos de velocidade
superior a 40 km/h. Este fenómeno envolve principalmente três processos: rolamento, saltação
e suspensão. Durante o transporte, os cristais de neve são mecanicamente destruídos e o
tamanho dos cristais diminui consideravelmente. Dependendo do peso da neve transportado
acima da superfície da cobertura de neve, distinguem-se duas classes de re-deposição de neve:
transporte de neve causado pelo vento abaixo dos 2 m e transporte de neve causado pelo vento
acima dos 2 m.
Estes dois processos formam geralmente uma camada densa depositada nas encostas protegidas
pelo vento, geralmente com uma ligação frágil e friável. Assim, nas áreas de acumulação há um
aumento significativo do perigo de avalanche (veja-se a Ficha Técnica sobre Perigos n.º 23).
Critérios de disposição:
Acumulação de neve solta na área adjacente

Eventos desencadeadores:
Ventos com cerca de mais de 20 km/h

Evento inicial para:
Avalanche, Colapso, Bloqueio
Relevância para:
-

Aterros
Escavações

Medidas:
-

-

-

-

Principais efeitos nas infraestruturas:
A acumulação de neve pode obstruir a secção transversal das estradas e
vias férreas. No caso das vias férreas, pode também afetar o
funcionamento dos sinais e aparelhos de mudança de via.

Proteção dos aparelhos de
mudança de via (AMV) com
tampas para proteger do
gelo e da neve e
aquecimento dos AMV
Veículos limpa-neves
Barreiras para neve
Utilização na via de sistemas
de sinalização sem sinais
visuais (ETCS de Nível 2 e
superior)
Utilização de produtos
químicos de
descongelação/contra a
formação de gelo
Barreiras para neve
Defletor de vento

Imagem/esquema:

Fenómeno Local Nº 05:
Acumulação de areia
Categoria de perigo:
Perigos meteorológicos
Descrição:
Acumulação de areia refere-se ao processo em que os grãos de areia são transportados (redepositados) pelo vento. A deposição significativa da areia ocorre quando os ventos têm
velocidades superiores a cerca de 20 km/h. Este fenómeno envolve principalmente três
processos: rolamento, saltação e suspensão. Dependendo do peso da areia transportado acima
da superfície, distinguem-se duas classes de re-deposição de areia: transporte de areia pelo
vento abaixo dos 2 m e transporte de areia pelo vento acima dos 2 m.
Critérios de disposição:
Acumulação de areia solta na área adjacente

Eventos desencadeadores:
Ventos com cerca de mais de 20 km/h

Evento inicial para:
Bloqueio, Colapso
Relevância para:
- Aterros
- Escavações

Medidas:
-

Barreira para areia
Quebra-ventos

Principais efeitos nas infraestruturas:
A areia transportada acima e abaixo dos 2 m pode influenciar o fluxo de
tráfego diminuindo a visibilidade ou bloqueando estradas ou vias férreas
devido à acumulação de grandes quantidades de areia. No caso das vias
férreas, pode também afetar o funcionamento dos sinais e aparelhos de
mudança de via.
Outro efeito possível é a deposição de grãos de areia no sistema de
drenagem, reduzindo dessa forma a sua capacidade.
Imagem/esquema:

Fenómeno Local Nº 06:

Storm surge (sobre-elevação do nível do
mar de origem meteorológica)
Perigos meteorológicos

Categoria de perigo:
Descrição:
O storm surge é uma inundação costeira ou um fenómeno semelhante a um maremoto
geralmente associado a sistemas de baixa pressão como tempestades ciclónicas. O nível do mar
associado a um storm surge é alterado principalmente devido ao efeito da pressão e a um efeito
direto do vento, embora este último domine claramente. Efeito da pressão: devido à baixa
pressão dos sistemas de tempestade ciclónica, o nível da água no mar alto sobe. Efeito direto do
vento: o impacto dos ventos fortes na superfície do mar provoca um fenómeno de
sobreelevação induzido pelo vento, também conhecido como"wind set-up", que consiste na
tendência do nível do mar para aumentar na costa a sotavento e a diminuir na costa a
barlavento.
A magnitude dos eventos de storm surge pode ser ainda amplificada pela rotação da Terra, o
efeito das ondas e a quantidade de precipitação nos estuários. Porém, a altura da sobreelevação
é afetada pela configuração e batimeria do fundo do oceano - uma plataforma continental rasa
produz, por isso, uma maior sobre-elevação do que uma plataforma com um declive mais
acentuado.
Além do aumento do nível do mar (inundação), os storm surges podem provocar correntes
erosivas resultantes da ação combinada das marés e das ondas.
Critérios de disposição:
Áreas costeiras com plataformas continentais rasas
Evento inicial para:
Inundação
Relevância para:
Principais efeitos nas infraestruturas:
- Pontes
Um storm surge pode obstruir estradas e vias férreas por inundação. A
- Aterros
infraestrutura pode ser danificada por pressão hidro-mecânica ou forças
- Escavações
erosivas. Os túneis podem ser danificados por pressão hidro-mecânica
- Túneis
contra o revestimento. A entrada de água nas entradas dos túneis pode
- Sistemas
levar a obstrução e danos no equipamento operacional (ventilação,
centralizados
iluminação, sinalização, saídas de emergência, etc.)
Medidas:
- Barreiras contra inundação
- Obras longitudinais de defesa costeira
- Enrocamento de proteção para pilares,
encontros (pontes) e aterros
Imagem/esquema:

-

Barreira contra os ventos
Reforço dos suportes dos sistemas de
catenárias
Melhoria da resiliência da sinalização da via

Legenda: mean sea level – nível médio do mar; normal high tide – maré alta normal; storm tide
– maré de tempestade; surge – sobre-elevação

Fenómeno Local Nº 07:
Formação de gelo
Categoria de perigo:
Perigos meteorológicos
Descrição:
A formação de gelo ocorre quando as gotículas de água congelam em objetos com os quais
entram em contacto. Existem, essencialmente, duas formas de ocorrência de formação de gelo:
por um lado, quando as gotículas de água a uma temperatura temperada (> 0°C) entram em
contacto com objetos frios (< 0°C); por outro, a formação de gelo resulta do contacto de
gotículas de água arrefecidas abaixo do ponto de congelação (< 0°C) com objetos normalmente a
temperaturas temperadas (> 0°C).
Eventos desencadeadores:
Vento forte, temperaturas baixas e chuva ou nevoeiro
Evento inicial para:
Árvores caídas, Bloqueio, Colapso, Corte de energia
Relevância para:
-

Pontes
Aterros
Escavações

Medidas:
-

Principais efeitos nas infraestruturas:
A formação de gelo pode provocar condições para a ocorrência de
derrapagem na via. No caso das vias-férreas, o gelo pode envolver os fios
da catenária, especialmente em vias com pouco tráfego ferroviário. Isso
pode colocar o sistema da catenária temporariamente fora de serviço
ou, até mesmo, destruí-lo (sobrecarga estática). Os cabos de
comunicação também podem ser afetados. Além disso, a formação de
gelo pode afetar o funcionamento dos aparelhos de mudança de via
(AMV) e dos sinais.

Proteção dos aparelhos de mudança de via (AMV) com tampas para proteger do gelo e
aquecimento dos AMV
Reforços dos suportes do equipamento de catenária.
Veículos limpa-neves
Plano de gestão da vegetação
Utilização de produtos químicos de descongelação/contra a formação de gelo

Imagem/esquema:

Fenómeno Local Nº 08:
Raios
Categoria de perigo:
Perigos meteorológicos
Descrição:
Os raios são descargas eletroestáticas na atmosfera de duração muito curta e alta voltagem.
Ocorrem dentro das nuvens, entre duas nuvens ou entre uma nuvem e a superfície terrestre. A
maior parte dos raios que ocorrem entre as nuvens e o solo tem origem em nuvens
cumulonimbus (nuvens de tempestade), embora a atividade vulcânica também possa criar
condições para a ocorrência de raios, dando origem aos chamados "raios vulcânicos".
Eventos desencadeadores:
Trovoada

Evento inicial para:
Explosão, Incêndio, Fogo florestal, Árvores caídas, Apagão (Corte de energia)
Relevância para:
- Pontes
- Aterros
- Escavações
- Sistemas
centralizados

Medidas:
-

Principais efeitos nas infraestruturas:
Os raios podem provocar perturbações eletromagnéticas em catenárias
e linhas de comunicação (sistemas de controlo e vigilância), além de
incêndios e danos graves. As estações de transformação que fornecem
energia à rede ferroviária e foram destruídas podem levar meses a ser
substituídas.

Reforços dos suportes do equipamento de catenária
Plano de gestão da vegetação
Melhoria da resiliência da via
Barreira contra os ventos
Para-raios
Instalação de dispositivo de proteção contra picos de corrente e para-raios na rede ferroviária

Imagem/esquema:

Fenómeno Local Nº 09:
Tempestade de areia
Categoria de perigo:
Perigos meteorológicos
Descrição:
Uma tempestade de areia ou tempestade de poeira diz respeito ao processo mediante o qual ventos
fortes transportam grandes quantidades de partículas de pó seco ou areia solta através de saltação e
suspensão ao longo de grandes distâncias. Este fenómeno é muito frequente em regiões áridas e
semiáridas, mas pode também afetar regiões mais distantes. As tempestades de areia ou
tempestades de poeira podem transportar grandes volumes de areia e poeira.
Critérios de disposição:

Eventos desencadeadores:

Areia na área adjacente

Vento de tempestade

Evento inicial para:
Acumulação de areia, Bloqueio, Colapso
Relevância para:
- Pontes
- Aterros
- Escavações

Medidas de proteção:
-

Principais efeitos nas infraestruturas:
A areia transportada acima e abaixo dos 2 m pode influenciar o fluxo de
tráfego diminuindo a visibilidade ou bloqueando estradas ou vias férreas
devido à acumulação de grandes quantidades de areia. No caso das vias
férreas, pode também afetar o funcionamento dos sinais e aparelhos de
mudança de via.
Outro efeito possível é a deposição de grãos de areia no sistema de
drenagem, reduzindo dessa forma a sua capacidade.

Barreira contra os ventos
Irrigação da área adjacente
Plano de gestão da vegetação

Imagem/esquema:

Fenómeno Local Nº 10:
Nevoeiro
Categoria de perigo:
Perigos meteorológicos
Descrição:
O nevoeiro é, essencialmente, uma nuvem de baixa altitude e, consequentemente, consiste em
pequenas gotículas de água ou cristais de gelo suspensos no ar. Forma-se com maior frequência
em casos de humidade relativa do ar em torno dos 100 % e adição de humidade, quer por
arrefecimento do ar ou condensação de vapor de água. O processo de formação e dissipação do
nevoeiro pode ocorrer muito depressa, sendo conhecido como flash fog, mas existem casos em
que um nevoeiro persistente se mantém durante dias ou semanas.
Geralmente, existem quatro tipos principais de formação de nevoeiro: nevoeiro de radiação,
nevoeiro de advecção, nevoeiro de evaporação e nevoeiro marítimo. O nevoeiro de radiação
forma-se quando o ar arrefece, por ação da radiação térmica, em condições de calmaria com céu
limpo. O nevoeiro de advecção ocorre quando o ar húmido é transportado pelo vento sobre uma
superfície fria, sendo assim arrefecido. O nevoeiro de evaporação forma-se quando as gotículas
de água caiem sobre ar mais seco e evaporam sob a forma de vapor de água, arrefecendo o ar. O
nevoeiro marítimo é essencialmente influenciado pela presença de cristais de sal no ar, os quais
atuam como núcleos de condensação. Desta forma, é possível ocorrer formação de nevoeiro em
ar relativamente seco (humidade relativa > 70 %). Além disto, o nevoeiro resulta
frequentemente de inversão da temperatura, quando massas de ar frio estáveis ficam presas por
baixo de massas de ar mais quente.
Por definição, o nevoeiro reduz a visibilidade para menos de 1 km. Além disso, o sincelo também
pode conduzir à formação de gelo, caso as gotículas de água líquida congelem nas superfícies em
que tocam, formando assim escarcha (consulte a Ficha Técnica sobre Perigos n.º 7).
Eventos desencadeadores:
Humidade elevada

Evento inicial para:
Formação de gelo

Relevância para:
-

Pontes
Aterros
Escavações

Medidas:
-

Principais efeitos nas infraestruturas:
O nevoeiro pode provocar restrições graves ao fluxo de tráfego (fraca
visibilidade).

Melhoria da resiliência e visibilidade da sinalização da via/estrada para impor velocidades mais
reduzidas

Imagem/esquema:

Fenómeno Local Nº 11:
Granizo
Categoria de perigo:
Perigos meteorológicos
Descrição:
O granizo consiste em precipitação sólida sob a forma de bolas ou pedaços irregulares de gelo. O
granizo é formado em grandes nuvens de trovoada com movimentos ascendentes intensos, teor
elevado de água líquida e grande extensão vertical, encontrando-se uma porção das mesmas a
temperaturas inferiores a 0 °C.
As pedras de granizo têm origem nas gotículas de água arrefecidas abaixo do ponto de
congelação, as quais congelam ao entrarem em contacto com os núcleos de condensação, sendo
revestidas com inúmeras camadas de gelo enquanto atravessam a nuvem, colidindo com outras
gotículas de água arrefecidas abaixo do ponto de congelação, até se tornarem suficientemente
pesadas e caírem no chão devido à ação da gravidade.
O granizo é mais comum no interior dos continentes, a média-altitude, uma vez que é mais
provável que exista formação de granizo se o nível de congelação for abaixo dos 3 500 m, e em
cordilheiras, nas quais pode ocorrer precipitação orográfica.
Eventos desencadeadores:
Trovoada

Evento inicial para:
Fluxo detrítico, Deslizamentos superficiais, Inundações urbanas
Relevância para:
Principais efeitos nas infraestruturas:
O granizo pode provocar restrições graves ao fluxo de tráfego (fraca
- Pontes
visibilidade e perigo de derrapagem).
- Aterros
- Escavações
Medidas de proteção:
- Proteção do pavimento da estrada
- Melhoria do sistema de drenagem
- Proteção dos aparelhos de mudança de via (AMV) com tampas para proteger do gelo e
aquecimento dos AMV

Imagem/esquema:

Fenómeno Local Nº 12:
Temperaturas altas extremas
Categoria de perigo:
Perigos meteorológicos
Descrição:
A definição de temperaturas altas extremas depende da posição geográfica, ou seja uma
temperatura pode ser normal para um determinado local do globo, mas poderá ser
extremamente alta para um outro local. Porém, a ocorrência de temperaturas altas extremas
num local específico pode conduzir a graves problemas como fogos florestais ou até danos nas
estradas e vias-férreas.
Eventos desencadeadores:

Fenómenos meteorológicos específicos como anticiclones de bloqueio com vários dias/semanas
seguidos com o mesmo tempo (p. ex. bloqueio em Ómega)

Evento inicial para:

Fogos florestais, trovoadas, apagão (corte de energia)

Relevância para:
- Pontes
- Aterros
- Escavações
- Sistemas
centralizados

Principais efeitos nas infraestruturas:
Temperaturas altas extremas podem provocar fogos florestais perigosos
que podem interromper o fluxo do tráfego e danificar as estruturas, os
sistemas de fornecimento de energia ou os sistemas auxiliares (sistemas
de controlo e de monitorização).
Os pavimentos das estradas e vias férreas também podem ser
gravemente danificados pelas temperaturas altas extremas.

Medidas de proteção:
- Pavimento rodoviário compósito
- Procedimentos operacionais da via-férrea
- Instalação de sistemas de arrefecimento ao longo da via-férrea
- Pintura das vias férreas
- Via não balastrada

Fenómeno Local Nº 13:
Temperaturas baixas extremas
Categoria de perigo:
Perigos meteorológicos
Descrição:
A definição de temperaturas baixas extremas depende da posição geográfica, ou seja uma
temperatura pode ser normal para um determinado local do globo, mas poderá ser
extremamente baixa para um outro local. Contudo, a ocorrência de temperaturas baixas
extremas (< 0°C) num local específico pode conduzir a graves problemas.
Eventos desencadeadores:

Fenómenos meteorológicos específicos como anticiclones de bloqueio com vários dias/semanas
seguidos com o mesmo tempo (p. ex. bloqueio em Ómega)

Evento inicial para:
Formação de gelo, danos em estradas e vias férreas
Relevância para:
-

Pontes
Aterros
Escavações

Medidas:

-

Principais efeitos nas infraestruturas:
Temperaturas baixas extremas podem danificar estruturalmente
estradas e vias férreas em mau estado estrutural (deformação térmica,
congelação da água intersticial). Os sistemas de catenárias podem ser
igualmente suscetíveis a deformação térmica.

Plano de gestão da vegetação
Melhoria dos pavimentos rodoviários, ao nível da resiliência dos materiais do solo de fundação
Estabilização com ancoragens
Pregagens
Reforço dos suportes dos sistemas de catenárias

Fenómeno Local Nº 14:
Tremor de terra
Categoria de perigo:
Perigos geofísicos
Descrição:
Os tremores de terra são um dos perigos naturais mais destrutivos. Um tremor de terra natural é
causado pela rutura de rochas sob stress (processos ao nível das placas tectónicas) na crosta
terrestre, o que resulta na libertação de uma grande quantidade de energia elástica (energia
sísmica). A energia libertada viaja em ondas (ondas sísmicas) provocando movimentos rápidos na
superfície terrestre. Quase todos os tremores de terra ocorrem nos limites das placas tectónicas,
mas podem ocorrer eventos anómalos denominados tremores de terra intra-placas, em zonas
distantes dos limites (p. ex., na Suiça, França, Áustria ou no Sul da Alemanha).
A sismicidade intra-placas ocorre geralmente na proximidade espacial de alinhamentos
tectónicos e de falhas, respetivamente. Os principais efeitos associados a tremores de terra
consistem em deslocamentos das falhas e uma forte vibração do terreno. Podem também
ocorrer outros efeitos como falhas do terreno, liquefação, deslizamentos de terra, avalanches e
maremotos. O risco de ocorrência de um tremor de terra é diferente de região para região.
Alguns tremores de terra também podem ser desencadeados por atividades humanas. Estes
tremores de terra induzidos são menos fortes do que os que são provocados por processos ao
nível da tectónica de placas.
Os tremores de terra podem ser descritos por duas escalas diferentes de medição: magnitude e
intensidade.
A magnitude de um tremor de terra está relacionada com a energia sísmica libertada (escala de
Richter). A intensidade de um tremor de terra baseia-se nos danos provocados e na percepção
que as pessoas têm dos seus efeitos (escala de Mercalli). A intensidade dos tremores de terra é
afetada, p. ex., pela violência da vibração do terreno ou a sua duração temporal. A intensidade
local pode ser aumentada por determinados tipos de solos e subsolos.
Pode obter-se mais informação consultando mapas de perigosidade sísmica à escala global (p. ex.
Mapas de Sismicidade Mundial), continental (p. ex. Mapa Europeu de Perigosidade Sísmica) ou
nacional (p. ex. Mapa de Perigosidade Sísmica na Alemanha, Áustria e Suíça e outos mapas
nacionais).
Critérios de disposição:
− Limites das placas tectónicas
− Falhas (especialmente ao longo de vales)
Evento inicial para:
Deformação/deslocamento do terreno; Subsidência do terreno; Liquefação de solos; Sinkhole;
Maremoto; Deslizamentos superficiais de terra; Deslizamentos profundos de terra; Queda de
rochas; Colapso da rocha; Queda de falésias, Inundação repentina resultante de uma rotura;
Árvores caídas
Relevância para:
Principais efeitos nas infraestruturas:
- Túneis
Um tremor de terra pode provocar o colapso da estrutura ou
- Pontes
causar danos estruturais graves de acordo com a sua magnitude
- Aterros
e a resistência da estrutura. Qualquer tipo de infraestrutura
- Escavações
pode ser danificada pelo impacto de um tremor de terra,
- Sistemas
resultando em obstrução e danos estruturais e operacionais. Os
Centralizados
danos provocados por um tremor de terra são de dois tipos:
danos estruturais primários que resultam do movimento do
terreno e danos secundários causados por outras perturbações,

Medidas:
-

-

Vibro-compactação
Métodos de mistura em
profundidade
Jet-grouting
Dreno sísmico
Drenos verticais
Inclusões rígidas
Estacas de trado contínuo
(CFA)
Isolamento sísmico
Juntas sísmicas flexíveis

como linhas ou cabos partidos, incêndios ou alterações das
características do solo que afetam a estabilidade das fundações
da infraestrutura.
Imagem/esquema:

Fenómeno Local Nº 15:
Deformação/deslocamento do terreno
Categoria de perigo:
Perigos geofísicos
Descrição:
A deformação e o deslocamento do terreno consistem numa deformação permanente de partes
da superfície terrestre. São produzidos por tremores de terra e atividade vulcânica. O
deslocamento é a diferença entre a posição inicial de uma posição de referência e uma posição
posterior. O deslocamento abrupto desencadeado por um tremor de terra ao longo de uma falha
pode afetar as infraestruturas que assentam sobre a falha. Este processo designa-se por rotura da
superfície e ocorre geralmente em sismos superficiais, i.e. com um epicentro a uma profundidade
inferior a 20 km.
As ruturas superficiais em falhas podem ser, a olho nu, relativamente estreitas ao longo de grande
parte do seu comprimento, mas podem resultar em deformações do terreno no solo e nas rochas
a dezenas e até centenas de quilómetros de distância da falha sismogénica.
A deformação do terreno associada ao movimento dinâmico pode levar à compactação de
depósitos em enchimentos desencadeada por vibrações ou a deslocamentos do terreno em solos
não suscetíveis à liquefação (areias densas ou solos siltosos com um teor de argila relativamente
elevado). As deformações podem ter componentes horizontais e verticais.
A deformação do terreno desencadeada pela atividade vulcânica consiste na alteração na forma
que pode ocorrer antes, durante ou após a erupção. Esses movimentos do terreno podem ocorrer
em resposta ao influxo ou à saída de material fundido (magma) e fluídos magmáticos e
hidrotérmicos no vulcão. O aumento nas deformações do terreno numa determinada área pode
indicar o início de um novo episódio eruptivo. A deformação do terreno de origem vulcânica é
observada nas áreas adjacentes aos vulcões e, por isso, as consequências diretas potenciais em
infraestruturas de transporte são muito limitadas.
Um caso especial de deformação do terreno pode ser desencadeado pela escavação de túneis.
Essa situação pode ocorrer, especialmente, em projetos de túneis com grandes diâmetros e túneis
longos escavados sob condições difíceis ao nível da tectónica e heterogeneidade da geologica.
Critérios de disposição:
Eventos desencadeadores:
− Áreas adjacentes a vulcões ativos
− Tremores de terra
− Escavação de túneis sob a infraestrutura
− Atividade vulcânica
− Atividade tectónica
− Falhas (especialmente ao longo de vales)
− Depósitos em enchimentos
− solos não suscetíveis à liquefação (areias
densas ou solos siltosos com um teor de
argila relativamente elevado)
Relevância para:
Principais efeitos nas infraestruturas:
Deslocamentos grandes podem causar danos graves ou a rutura das
− Pontes
− Túneis
infraestruturas e avaria do equipamento
− Aterros
− Escavações
− Sistemas
centralizados
Medidas de proteção:
− Fundação profunda
− Vibro-compactação
− Pavimentos flexíveis
− Mistura em profundidade
− Isolamento sísmico
− Jet-grouting

−

Inclusões rígidas

Imagem/esquema:

−

Juntas sísmicas flexíveis

Fenómeno Local Nº 16:
Subsidência do terreno
Categoria de perigo:
Perigos geofísicos
Descrição:
A subsidência do terreno consiste no afundamento ou assentamento da superfície do terreno e ocorre
principalmente em zonas áridas. A subsidência do terreno pode resultar num assentamento de solos locais de
baixa densidade ou no abatimento de vazios subterrâneos naturais ou de origem humana. A subsidência pode
ocorrer gradualmente ao longo de vários anos, formando-se afundamentos ou depressões na superfície do
terreno. A subsidência também pode ocorrer de modo abrupto sob a forma de aberturas perigosas no terreno
que podem engolir qualquer parte de uma estrutura situada nesse local ou criar um buraco de lados inclinados
perigosos.
A remoção de fluídos intersticiais, geralmente a extração de água subterrânea, é uma causa comum de
subsidência. Outra causa pode ser a dessecação de depósitos de argila muito húmidos após a descida do nível
freático. A hidrocompactação produz o colapso da superfície do terreno devido ao excesso de adição de água a
determinados solos fracos de baixa densidade (p. ex. siltes depositados pelo vento como loess ou solos
coluvionares de granulometria fina). A adição de água pode enfraquecer solos com uma estrutura já fraca ou
instável. A densificação da coluna de solo fraco produz a subsidência do terreno próximo a zonas que foram
excessivamente molhadas. Essa adição de água pode ser proveniente de rega, ruturas na canalização de água,
acumulação de água superficial, ou desvios ao nível da drenagem.
A dissolução de materiais do solo ou rochosos solúveis (p. ex. gesso, halite e, em menor grau, calcário) também
pode resultar na subsidência do terreno. Os fatores hidrológicos que podem causar a dissolução ou remoção de
material podem ser naturais ou de origem humana. Os efeitos naturais são a percolação descendente das águas
superficiais e/ou o movimento lateral da água subterrânea no nível freático. Muitas das alterações hidrológicas
provocadas pelo ser humano podem afetar materiais terrosos solúveis. Essas atividades incluem mudanças
permanentes ou temporárias ao caudal dos canais, valas de irrigação, tubagens de regas com ruturas ou fugas,
acumulação temporária ou permanente das águas superfícies, e outras.
A remoção do suporte pela exploração mineira é uma causa comum de subsidência do terreno. A remoção
extensiva de minérios, combustíveis minerais, agregados de rocha e outros materiais produz grandes espaços
vazios subterrâneos. A ocorrência subsequente de processos naturais de ajustamento causa geralmente a
subsidência do terreno e outros fenómenos.
Critérios de disposição:
− Situação pedológica, tectónica e
geológica
− Aquíferos aluviais extensos
− Depósitos de argila muito húmidos
− Solos fracos de baixa densidade
− Material que compõe o solo ou a rocha
solúvel
− Exploração mineira subterrânea

Relevância para:

−
−
−
−
−

Pontes
Túneis
Aterros
Escavações
Sistemas
centralizados

Eventos desencadeadores:
− Extração de água subterrânea
− Adição de água proveniente de rega, ruturas na canalização
de água, acumulação de água superficial, ou desvios ao
nível da drenagem
− Percolação descendente e/ou o movimento lateral da água
subterrânea
− Mudanças permanentes ou temporárias ao caudal dos
canais, valas de irrigação, tubagens de regas com ruturas
ou fugas, acumulação temporária ou permanente das
águas superfícies, e outras
− Exploração mineira subterrânea
Principais efeitos nas infraestruturas:
A subsidência do terreno pode provocar danos graves nas estradas, vias férreas e
linhas elétricas.

Medidas:
− Vibro-compactação
− Método de mistura em profundidade
− Jet-grouting
− Pavimentos flexíveis
− Isolamento sísmico
Imagem/esquema:

−
−
−
−

Juntas sísmicas flexíveis
Barreiras contra inundação
Melhoria do sistema de drenagem
Muro de proteção

Fenómeno Local Nº 17:
Liquefação de solos
Categoria de perigo:
Perigos gravitacionais
Descrição:
A liquefação do solo refere-se a um fenómeno em que um solo saturado ou parcialmente saturado
substancialmente perde resistência e rigidez em resposta à aplicação de um stress, geralmente as
vibrações de um tremor de terra.
Este fenómeno é observado com maior frequência em solos arenosos, saturados e soltos (de
baixa densidade ou não compactados). Isto deve ao facto de a areia solta ter tendência a se
comprimir quando se aplica uma carga. Se o solo estiver saturado com água, então a água
preenche os espaços porosos. Em resposta à compressão do solo, a pressão da água aumenta,
causando o movimento de água para fora das zonas de pressão baixa (geralmente no sentido
ascendente, na direção da superfície do terreno). Se a carga for aplicada rapidamente e for
suficiente grande ou se for aplicada muitas vezes repetidamente (p. ex. vibrações de tremor de
terra, carga de onda de tempestade), as pressões da água podem ultrapassar as tensões de
contacto que atuam entre os grãos do solo, mantendo-os em contacto entre si. É através destes
contactos entre os grãos que o peso dos edifícios e das camadas de solo sobrejacentes é
transferido da superfície do terreno para as camadas de solo ou rocha mais produndas. A perda da
estrutura do solo faz com que este perca toda a resistência, parecendo que flui como um líquido;
por isso, se utiliza o termo liquefação (utilizado pela primeira vez por A. Hazen, 1920).
A liquefação dos solos subjacentes pode causar danos extremamente graves nas infraestruturas e
edifícios sobrejacentes. A liquefação do solo pode também agravar a presença de deslizamentos
de terra numa área onde existam fragilidades prévias, resultando em custos significativos em
termos de danos e exposição das pessoas ao perigo.
Critérios de disposição:
Eventos desencadeadores:
− Situação pedológica, tectónica e geológica
− Tremores de terra
− Solos arenosos soltos saturados
− Carga de onda de tempestade
Relevância para:
− Pontes
− Túneis
− Aterros
− Escavações
− Sistemas
centralizados
Medidas:
− Vibro-compactação
− Método de mistura em
profundidade
− Jet-grouting
− Colunas de pedra
− Dreno sísmico
− Inclusões rígidas
− Estacas CFA
− Juntas sísmicas
flexíveis
− Fundação profunda

Principais efeitos nas infraestruturas:
Durante a liquefação, as fundações sofrem uma perda repentina
de suporte que pode resultar no assentamento irregular que afeta
o nível de serviço da infraestrutura (pontes) ou resulta em danos
estruturais. O movimento do terreno pode causar fendas ou
fissuras grandes que podem danificar secções da estrada. Além
disso, os aterros de solo podem perder estabilidade e colapsar.

Fenómeno Local Nº 18:
Sinkhole
Categoria de perigo:
Perigos geofísicos
Descrição:
Os sinkhole são geralmente depressões superficiais circulares a ovais e são uma característica ou
fenómeno de subsidência do solo.
Os sinkholes são comuns quando por baixo da superfície do solo há rochas calcárias, carbonatadas ou
rochas que podem naturalmente ser dissolvidas pelas águas subterrâneas que circulam através delas. À
medida que a rocha se dissolve, formam-se espaços e cavernas subterrâneas. A água da chuva que é
captada pelas fendas (denominadas juntas) também pode lentamente, à medida que o calcário se
dissolve e é arrastado pela água, aumentar as juntas até o terreno sobrejacente se tornar instável e
colapsar.
De um modo geral, pode distinguir-se três tipos diferentes de sinkholes:
• Skinholes de dissolução resultam de movimentos descendentes graduais da superfície do terreno
devido à dissolução do calcário ou dolomite que produz uma depressão que acumula quantidades
crescentes de águas de escorrência superficial à medida que o seu perímetro de expande. Este
tipo de sinkhole forma geralmente uma depressão em forma de taça.
• Sinkholes de subsidência da cobertura que podem ocorrer quando os sedimentos da cobertura
são permeáveis e contêm areia. Os grãos individuais de areia movimentam-se no sentido
descendente para substituir os grãos que se movimentaram no sentido descendente para ocupar
o espaço ocupado pelo calcário dissolvido. O resultado é uma subsidência relativamente extensa e
ampla da superfície do terreno que ocorre ao longo de um período de tempo
• Sinkholes de subsidência da cobertura podem formar-se de modo abrupto (no espaço de horas) e
causar danos catastróficos. Ocorrem quando os sedimentos da cobertura contêm uma quantidade
significativa de argila e a cavidade solucional forma-se no calcário atingindo uma dimensão que o
material da cobertura sobrejacente já não pode suportar o seu próprio peso. É frequente o
colapso ocorrer de repente e sem aviso. Esses sinkholes podem ir desde buracos superficiais com
cerca de 1 metro de profundidade até poços como mais de 50 metros de profundidade.
Eventos desencadeadores:
− Alterações nos níveis das águas
subterrâneas
− Aumento das águas superficiais (chuva
persistente)
− Períodos prolongados de seca seguidos de
chuvas intensas
− Alterações ao nível freático de origem
humana (p. ex. bombagem de água)
Principais efeitos nas infraestruturas:
Os sinkholes podem gravemente afetar, danificar e destruir
infraestruturas ou danificar pavimentos (estradas e vias-férreas) e linhas
de energia elétrica (falta de estabilidade).

Critérios de disposição:
− Situação pedológica e geológica
− Rochas solúveis
− Sendimentos da superfície do terreno com uma
quantidade significativa de argila
− Sedimentos da superfície do terreno arenosos e
permeáveis
− Circulação de água subterrânea
Relevância para:
−
−
−
−
−

Aterros
Escavações
Pontes
Túneis
Sistemas centralizados

Medidas de proteção:
− Melhoria do sistema de drenagem
− Injeção de cimento ou novo enchimento da cavidade
− Cortinas de impermeabilização
− Impermeabilização da superfície do terreno por geomembrana ou geotéxtil

− Fundação profunda
− Reforço dos aterros por meio de georredes com resistência à tracção
Imagem/esquema:

Fenómeno Local Nº 19:
Maremoto
Categoria de perigo:
Perigos geofísicos
Descrição:
Um maremoto consiste numa série de ondas numa massa de água causada pela deslocação de um
grande volume de água geralmente num oceano ou num lago grande. Os maremotos também são
designados por tsunamis.
Existem diferentes tipos de perturbações à superfície ou debaixo de água que podem causar
maremotos, incluindo tremores de terra, erupções vulcânicas, explosões submarinas, desprendimento
de gelo de glaciares, deslizamentos de terra, ou impactos de meteoritos. As ondas de um maremoto são
diferentes das ondas normais, pois possuem um comprimento de onda muito maior. O seu longo
comprimento de onda significa que perdem muito pouca energia no seu percurso. As ondas dos
maremotos podem parecer ondas de pequena altura em mar alto, mas ao se aproximarem da linha
costeira e ao avançarem pelas águas pouco profundas a sua altura e energia começa a aumentar. A
crista da onda movimenta-se mais rápido do que a cava, o que faz com que aumentem de altura de
forma repentina. A cava de um maremoto, o ponto mais deprimido, geralmente atinge a costa primeiro.
Quando isso acontece, produz um efeito de vácuo que aspira as águas costeiras na direção do mar,
expondo os portos e o fundo marinho. O recuo da água do mar é um importante sinal de aviso de
maremoto. Um maremoto ao início não parece uma onda que rebenta na costa, mas sim uma maré que
sobe rapidamente. Os maremotos geralmente consistem numa série de ondas com períodos de minutos
a horas. Eventos de grandes proporções podem produzir ondas com alturas de dezenas de metros.
Embora o impacto dos maremotos se limite às áreas costeiras, a sua força destrutiva é enorme e podem
afetar bacias oceânicas inteiras.
Critérios de disposição:
Eventos desencadeadores:
− Tremores de terra
− Áreas costeiras
− Erupções vulcânicas submarinas
− Explosões submarinas
− Deslizamentos de terra submarinos
− Desprendimento de gelo de glaciares
− Impactos de meteoritos
Relevância para:
Principais efeitos nas infraestruturas:
O impacto da sobre-elevação do mar pode causar instabilidade num
− Pontes
aterro, escavação, túnel ou ponte e pode também destruir ou causar
− Túneis
danos graves nos componentes auxiliares e estruturais de uma
− Aterros
infraestrutura (p. ex. sistemas de alimentação de energia, elementos de
− Escavações
superfície dos túneis). Os maremotos podem entrar pelas entradas dos
− Sistemas
túneis.
centralizados
Medidas de proteção:
Imagem/esquema:
− Barreiras contra inundação
− Sistema de proteção dos pilares das pontes
− Instalação de aparelho para desvio do fluxo
− Fundação profunda
− Obras longitudinais de defesa costeira
− Enrocamento de proteção de aterros, pilares e
encontros de pontes
− Reforço dos aterros com geossintéticos
− Vegetação costeira

Fenómeno Local Nº 20:
Escoadas lávicas
Categoria de perigo:
Perigos geofísicos
Descrição:
De todos os processos que ocorrem nas erupções vulcânicas, as escoadas lávicas são o menos perigoso.
Trata-se de caudais de rocha fundida que são libertados ou que fluem lentamente a partir de um evento
eruptivo, A lava é emitida por erupção durante actividade não explosiva ou fontes de lava explosivas. A
lava destrói tudo à sua passagem. Porém, a maioria das escoadas lávicas avança lentamente. A
velocidade da escoada depende de vários fatores como (i) o tipo de lava resultante da erupção e a sua
viscosidade (ii) o declive do terreno por onde a lava avança, (iii) as características da escoada (a lava flui
em área, ou confinada através de um canal ou ao longo de um tubo lávico), e (iv) a taxa de produção de
lava durante um evento.
As escoadas basálticas fluidas podem estender-se por dezenas de quilómetros, desde o evento eruptivo.
A frente das escoada basáltica pode deslocar-se a velocidades que atingem os 10 km/hora em declives
acentuados, mas tipicamente avança a menos do que 1 km/hora em declives suaves. Se as escoadas
lávicas basálticas estiverem confinadas num canal ou tubo lávico num declive acentuado, a massa
central da escoada pode atingir velocidades superiores a 30 km/hora.
Escoadas lávicas andesíticas viscosas deslocam-se a uma velocidade de apenas alguns quilómetros por
hora e raramente se estendem por mais do que alguns quilómetros desde as aberturas emissoras
(vents). Escoadas dacíticas e riolíticas formam com frequência montes com declives acentuados
denominados domos lávicos. Os domos lávicos aumentam geralmente através da extrusão de várias
escoadas individuais e podem atingir espessuras superiores a 30 m em vários meses ou anos. Essas
escoadas sobrepõem-se e, tipicamente, avançam a uma velocidade inferior a alguns metros por hora. As
escoadas lávicas espessas, especialmente as que resultam nos domos, podem colapsar para formar
escoadas piroclásticas que se deslocam rapidamente.
Tudo o que se encontra no percurso da escoada lávica será derrubado, envolvido ou soterrado com lava,
ou incinerados pelas temperaturas extremamente elevadas da lava. Quando ocorre a erupção da lava
sob um glaciar ou escoadas sobre a neve ou gelo, a água resultante da fusão do gelo e da neve pode
desencadear lahars de grandes proporções.
Critérios de disposição:
Eventos desencadeadores:
− Situação geológica e tectónica (existência de
− Erupção vulcânica
um vulcão)
− Ângulo do declive do percurso das escoadas
− Condições topográficas do percurso da
escoada (em área, confinada ao longo de um
canal à superfície ou tubos lávicos)
− Tipo de lava e viscosidade
− Quantidade de lava produzida durante um
evento
Relevância para:
Principais efeitos nas infraestruturas:
A infraestrutura pode ficar enterrada sob a lava, ocorrendo a sua perda
− Pontes
total ou parcial. Temperaturas extremamente elevadas podem danificar as
− Túneis
− Aterros
estruturas e os sistemas auxiliares. Os pavimentos das estradas e as vias
− Escavações
férreas podem ser gravemente danificadas.
− Sistemas
Tempo fora de serviço devido a interrupção do fluxo do tráfego.
centralizados

Medidas:
− Operações de arrefecimento da lava
− Desviar os canais
− Elevações de terra
Imagem/esquema:

Fenómeno Local Nº 21:
Lahar
Categoria de perigo:
Perigos geofísicos
Descrição:
Um lahar é uma mistura quente ou fria de água e fragmentos líticos que se deslocam ao longo das
vertentes de um vulcão e/ou vales fluviais. Embora os lahars sejam tipicamente associados aos
efeitos da atividade vulcânica, podem ocorrer mesmo em situações de inatividade vulcânica, se
houver um colapso ou movimento de lama proveniente de um depósito vulcânico existente.
As erupções podem desencadear um ou vários lahars, derretendo a neve e o gelo num vulcão ou
em resultado da ejeção de água de um lago de cratera. É mais frequente os lahars formarem-se
em resultado de chuvas intensas durante ou após uma erupção. Alguns dos lahars de maiores
dimensões começam como deslizamentos de rocha saturada ou alterada hidrotermicamente na
vertente de um vulcão ou nas encostas adjacentes. Os deslizamentos são desencadeados por
erupções, tremores de terra, precipitação ou pela força constante da gravidade no vulcão.
Ao se deslocar, um lahar tem o aspeto de uma massa de betão molhado que transporta
fragmentos líticos com tamanhos que vão desde a argila a blocos com mais de 10 m de diâmetro.
Os lahars podem ter diferentes tamanhos e velocidades. Os lahars pequenos, apenas com alguns
metros de largura e vários centímetros de profundidade, podem deslocar-se alguns metros por
segundo. Os lahars de grandes dimensões têm centenas de metros de largura e dezenas de metros
de profundidade e podem deslocar-se várias dezenas de metros por segundo.
À medida que o lahar desce rapidamente a partir do vulcão, o seu tamanho, velocidade, e a
quantidade de água e fragmentos líticos que transporta muda constantemente.
Os lahars também podem causar um aumento na deposição de sedimentos, bloquear rios
afluentes com os seus potenciais efeitos em cascata, e podem soterrar vales e comunidades com
detritos.
Critérios de disposição:
Eventos desencadeadores:
− Situação geológica e tectónica (existência
− Escoadas lávicas ou piroclásticas
de um vulcão)
− Tremores de terra
− Chuva intensa
− Condições topográficas da área de emissão
e do percurso do lahar
− Vulcões cobertos de gelo ou neve
− Solo molhado e lama nas vertentes do
vulcão
− Lagos glaciares
− Lagos de cratera rodeados por material
vulcânico
− Depósitos piroclásticos
Relevância para:
Principais efeitos nas infraestruturas:
Os lahars podem destruir as infraestruturas por impacto directo, Podem
− Aterros
também causar deposição de sedimentos, interrupção do tráfego e
− Túneis
danos nas linhas elétricas e sistemas de controlo.
− Escavações
As entradas dos túneis e pontes podem ficar bloqueadas.
− Pontes
− Sistemas
centralizados
Medidas de proteção:
− Desviar os canais
− Verificar as barragens
− Estruturas para desvio de água

− Estrutura para desvio de fluxos detríticos
− Barreira de troncos para controlo da erosão
Imagem/esquema:

Fenómeno Local Nº 22:
Nuvem de cinzas
Categoria de perigo:
Perigos geofísicos
Descrição:
As cinzas vulcânicas são um produto das erupções vulcânicas explosivas e são compostas de
minúsculos fragmentos de rochas irregulares, minerais, e vidro vulcânicos. Ao contrário da cinza
"mole" produzida na combustão da madeira, a cinza vulcânica é dura, abrasiva e não se dissolve na
água. Geralmente, as partículas de cinza vulcânica têm um diâmetro de 2 milímetros ou inferior. As
erupções podem também quebrar a rocha sólida da câmera magmática e da própria montanha
vulcânica. Esses fragmentos líticos podem misturar-se com os fragmentos de lava sólida no ar e
formar uma nuvem de cinzas. O vento pode transportar as partículas pequenas da cinza vulcânica
ao longo de grandes distâncias. Foi detetada cinza a milhares de quilómetros de distância do local
da erupção. Quanto menor for a partícula, maior a distância a que o vento a transporta. Os
depósitos de cinza vulcânica tendem a ser mais espessos e a possuir partículas maiores com a
proximidade ao local de erupção. Com o aumento da distância ao vulcão, o depósito tende a
reduzir-se. Para além de lançar cinza vulcânica na atmosfera, uma erupção explosiva pode criar uma
avalanche de cinzas, gases vulcânicos e rocha denominada escoada piroclástica.
As plumas da cinza vulcânica podem se estender ao longo de vastas áreas da atmosfera,
obscurecendo completamente a luz do dia e reduzindo de forma drástica a visibilidade. A cinza e os
gases podem às vezes atingir a estratosfera e, dessa forma, refletir a radiação solar incidente e
absorver a radiação emitida pela terra, contribuindo para o arrefecimento da temperatura da Terra.
As escoadas piroclásticas extremamente rápidas podem danificar ou destruir infraestruturas e
edifícios.
Critérios de disposição:
Eventos desencadeadores:
− Situação geológica e tectónica
− Tipo de erupção e material envolvido
(existência de um vulcão)
− Quantidade de cinza produzida durante um
evento
− Condições atmosféricas (numa escala globalcontinental-nacional)
− Direção do vento (numa escala regional e local)
Relevância para:
Principais efeitos nas infraestruturas:
A cinza vulcânica pode ter um impacto nas infraestrutra de toda uma
− Pontes
região. A cinza pode depositar-se nas máquinas que estão nas
− Túneis
instalações de fornecimento de energia, abastecimento de água,
− Aterros
tratamento de águas residuais e comunicação, e interromper o seu
− Escavações
funcionamento. A queda intensa de cinzas também pode bloquer
tráfego rodoviário e ferroviário e danificar os veículos. Quando
misturada com a chuva, a cinza vulcânica transforma-se numa lama
pesada semelhante a cimento que pode causar o colapso de
telhados.
Imagem/esquema:
Medidas de proteção:
− Melhoria da resiliência da sinalização
− Proteção dos aparelhos de mudança de
via (AMV) com tampas

Fenómeno Local Nº 23:
Avalanche
Categoria de perigo:
Perigos gravitacionais
Descrição:
Uma avalanche de neve consiste num movimento rápido de neve com um volume e comprimento superiores a
100 m³ e 50 m, respetivamente. As avalanches de neve podem ser classificadas, em função do seu movimento,
em avalanches que se propagam em fluxo denso e avalanches que se propagam sob a forma de aerossol;
também se distingue entre avalanches de neva seca e avalanches de neve húmida. O efeito destrutivo das
avalanches pode aumentar devido ao transporte de árvores, pedras e rochas pela avalanche. Para além das
avalanches de neve, também podem ocorrer avalanches de gelo (p. ex. libertadas por glaciares suspensos). As
avalanches de gelo podem desencadear mais avalanches de neve e o movimento de massa propaga-se sob a
forma de uma avalanche de gelo/neve.
Critérios de disposição:
Eventos desencadeadores:
Avalanche de neve seca:
− Ângulo do declive entre 28° e 50°(60°), em
terrenos mais inclinados não há acumulação
− queda forte de neve
de neve.
− intensificada por ventos fortes (acumulação de
neve) especialmente na zona adjcacente à linha
− Topografia com efeitos de curvatura em
vertentes abertas com lombas ou outras
de crista
irregularidades onde se podem formar
acumulações de neve (e.g. ravinas ou
Avalanche de neve húmica:
depressões) ou sistemas de canais; não
− Radiação solar intensa
relevante para eventos extremos
− Temperaturas altas extremas
− chuva sobre a neve
− Floresta enquanto medida de proteção apenas
em áreas florestais densas.
− Exposição em relação à acumulação de neve
causada pelo vento (avalanche de neve seca) e
radiação solar intensa (avalanche de neve
húmida).
− Informação adicional: Registos oficiais de
avalanches, bases de dados de eventos
destrutivos, documentações de eventos,
relatos históricos
Relevância para:
Principais efeitos nas infraestruturas:
As avalanches podem causar danos físicos por meio do efeito da força
− Túneis
mecânica (p. ex. o peso da sobrecarga) ou danos diretos (colapso da
− Pontes
infraestrutura resultante do impacto direto). Os danos estruturais da
− Aterros
infraestrutura
podem ser extremos, levando a um período prolongado de
− Escavações
tempo fora de serviço. As avalanches também podem danificar os sistemas
− Sistemas centralizados
auxiliares.
Para além de possíveis danos, as avalanches podem bloquear estradas e as
ferrovias. Isso pode acontecer após a avalanche (neve depositada na secção
transversal do tráfego) ou antes do começo da avalanche (um perigo de uma
avalanche que possa atingir os veículos leva a um encerramento preventivo
do percurso, por vezes durante períodos prolongados de tempo).
Medidas:
Imagem/esquema:
− Túnel artificial para-neves
− Barreira contra avalanches
(rede anti-avalanches)
− Elevação para-neve
− Barreiras para neve
− Estruturas de desvio da neve
− Barragem de proteção de
avalanches
− Florestação

− Explosão controlada

Fenómeno Local Nº 24:
Fluxo de detritos
Categoria de perigo:
Perigos gravitacionais
Descrição:
O fluxo detrítico é um movimento de massa descendente ao longo de um declive, por
processos inertes ou viscosos a velocidades superiores às da reptação ou solifluxão, de uma
lama não Newtoniana de uma mistura plástica de águas e sedimentos geralmente grosseiros e
mal calibrados; as lamas de aluviões, dependendo da granulometria do sedimento, contêm
tipicamente de 50 a 80% de sedimentos por volume. Os fluxos detríticos ocorrem após chuva
elevada fora do normal ou o degelo súbito de solo congelado e podem conter grandes blocos.
Normalmente abrem canais com perfil em V, nas margens dos quais se acumula o material
mais grosseiro, enquanto que a zona central mais flluída se movimenta ao longo do canal. Os
detritos podem percorrer distâncias na ordem dos quilómetros.
Critérios de disposição:
− Geologia
− Potencial de detritos
− Saturação do solo
− Relevo
− Tipo de detritos

Evento desencadeador:
− Chuva intensa
− Chuva prolongada
− Granizo
− Degelo

Relevância para:
Principais efeitos nas infraestruturas:
Os fluxos detríticos podem provocar danos estruturais graves e até
− Pontes
− Aterros
causar o colapso de pontes devido ao impacto da mistura de sólidos
− Túnel
(blocos de rocha) e água. As estradas e vias férreas também podem
− Pontes
ficar fora de serviço devido à deposição de grandes volumes de
− Sistemas
material sólido.
Centralizados
Medidas:
− Estruturas para desvio do fluxo detrítico
− Verificar as barragens
(barreira, abrigo e ponte)
− Desviar os canais
−
Barreira de troncos para controlo da erosão
− Estrutura para desvio de água
(diques)
Imagem/esquema:

Fenómeno Local Nº 25:
Deslizamentos superficiais de terra
Categoria de perigo:
Perigos gravitacionais
Descrição:
Um deslizamento de terra consiste no movimento gravitacional de uma massa de rocha, terra ou
detritos ao longo de uma vertente. Os deslizamentos de terra são habitualmente classificados com base
no material envolvido (rocha, detritos, terra, lama) e no tipo de movimento (desabamento,
tombamento, avalanche, deslizamento, fluxo, expansão).
Os deslizamentos superficiais de terra envolvem apenas a camada do solo e a zona superior do rególito,
geralmente a uma profundidade de entre alguns decímetros a alguns metros. Os deslizamentos
superficiais de terra ocorrem frequentemente em áreas que têm declives com solos altamente
permeáveis na zona superior de solos profundos com pouca permeabilidade. Os solos profundos com
pouca permeabilidade conservam a água nas camadas mais superficiais dos solos que possuem uma
permeabilidade elevada, criando uma pressão hídrica elevada nos solos superficiais. À medida que os
solos superficiais se enchem de água e ficam pesados, as vertentes podem tornar-se instáveis e os solos
superficiais podem deslizar sobre os solos profundos com pouca permeabilidade. Os volumes dos
deslizamentos de terra podem variar entre dezenas de metros cúbicos e vários quilómetros cúbicos, em
deslizamentos de terra gigantes, enquanto a velocidade dos deslizamentos de terra pode variar entre
alguns centímetros por ano, em deslizamentos de terra lentos, e dezenas de quilómetros por hora, em
deslizamentos de terra rápidos e extremamente destrutivos. De acordo com o estado de atividade ou
movimento, os deslizamentos de terra podem ser classificados como ativos, dormentes (potencialmente
reativados) ou inativos (frequentemente relicto ou fóssil).
Critérios de disposição:
Eventos desencadeadores:
− A tensão de corte do material na vertente excede
− Chuva intensa prolongada
a resistência ao corte do material
− Tremores de terra
− Solos muito permeáveis por cima de solos
− Erupção vulcânica
profundos com pouca permeabilidade
− Derretimento rápido de neve
− Condições de desagregação
− Erosão da vertente por ação de rio ou
− União e estrutura
ondas do mar
− Degelo do pergelissolo (permafrost)
− Morfologia do declive
− Ocupação/uso do solo
− Fluxo de água subterrânea e superficial
Relevância para:
Principais efeitos nas infraestruturas:
Os deslizamentos superficiais de terra podem cobrir e destruir partes
− Escavações
− Aterros
de estradas, vias-férreas e linhas elétricas. O tráfego pode ser
− Pontes
interrompido.
− Túneis
As entradas dos túneis podem ficar bloqueadas.
− Sistemas
centralizados
Medidas de proteção:
Imagem/esquema:
− Valas e bermas
− Modificação da geometria
− Proteção da superfície contra a erosão
− Melhoria da drenagem superficial
− Retenção da terra por pregagens no solo;
Parede moldada
− Microestacas
− Ancoragens
− Reforço dos aterros por meio de georredes
geotêxteis

Fenómeno Local Nº 26:
Deslizamentos profundos de terra
Categoria de perigo:
Perigos gravitacionais
Descrição:
Um deslizamento de terra é o movimento gravitacional de uma massa de rocha, terra ou detritos ao
longo de um declive. Os deslizamentos de terra são habitualmente classificados com base no material
envolvido (rocha, detritos, terra, lama) e no tipo de movimento (desabamento, tombamento, avalanche,
deslizamento, fluxo, expansão).
Os deslizamentos profundos de terra envolvem a camada do solo, a zona superior do rególito e o
substrato rochoso a maiores profundidades. A superfície de deslizamento encontra-se essencialmente
localizada abaixo da profundidade máxima de enraizamento das árvores. Os deslizamentos profundos
de terra envolvem habitualmente um rególito profundo, rocha desagregada e/ou substrato rochoso,
incluindo uma grande instabilidade da vertente associada a um movimento complexo, translacional ou
rotacional. Este tipo de deslizamento ocorre potencialmente numa região de tectónica ativa.
Tipicamente, desloca-se de forma lenta, movendo-se apenas alguns metros por ano, mas
ocasionalmente desloca-se de forma mais rápida. Costuma ser maior que o deslizamento superficial e
forma-se ao longo de um plano de rotura, como uma falha ou plano de estratificação. Os tipos de
deslizamentos profundos de terras podem ser visualmente identificados pela presença de declive
côncavos no topo e áreas inclinadas na base.
Critérios de disposição:
Eventos desencadeadores:
− A tensão de corte do material no declive excede a − Chuva intensa prolongada
resistência ao corte do material
− Tremores de terra
− Condições de desagregação
− Erupção vulcânica
− União e estrutura
− Derretimento rápido de neve
− Morfologia da vertente
− Erosão da vertente por ação de rio ou
ondas do mar
− Ocupação/uso do solo
− Degelo do pergelissolo (permafrost)
− Fluxo de água subterrânea e superficial
Relevância para:
Principais efeitos nas infraestruturas:
Os deslizamentos profundos de terra podem cobrir e destruir partes de
− Túneis
estradas, vias-férreas e linhas elétricas. O tráfego pode ser interrompido.
− Pontes
As entradas dos túneis podem ficar bloqueadas.
− Aterros
− Escavações
− Sistemas
centralizados
Medidas:
Imagem/esquema:
− Pilares de pontes reforçados
− Melhoria do sistema de drenagem
profunda
− Melhoria do terreno por meio de jetgrouting
− Ancoragens
− Microestacas
− Juntas sísmicas flexíveis
− Melhoria do terreno por meio de
método de mistura em profundidade

Fenómeno Local Nº 27:
Queda de rochas
Categoria de perigo:
Perigos gravitacionais
Descrição:
A queda de rochas refere-se ao movimento descendente natural de rochas, blocos ou séries de
blocos soltos de pequeno volume (< 10 m3 ) envolvendo queda livre, ressaltos, rolamento e
deslizamento. A movimentação de massa ocorre principalmente através do ar por queda livre,
saltação ou rolamento, com pouca ou nenhuma interação entre os fragmentos em movimento. Os
movimentos são muito rápidos e podem não ser antecedidos por movimentos menores. Um evento
de queda de rochas envolve um bloco único ou um grupo de blocos que se solta de uma superfície
rochosa; cada bloco em queda pode comportar-se de forma mais ou menos independente dos
outros blocos. Os blocos podem partir-se durante a queda. Existe perda temporária de contacto
com o solo e grande aceleração durante a descida, chegando os blocos a alcançar uma energia
cinética considerável. Os blocos acumulam-se na base de um declive sob a forma de depósito de
vertentes. Se um evento de queda de rochas se encontrar ativo ou for muito recente, a vertente da
qual estas derivam encontra-se escarpada.
As quedas de rochas são caracterizadas pela sua velocidade (< 40 m/s), a dimensão dos seus
elementos (pedra < 0,5 m diâmetro, bloco > 0,5 m diâmetro) e os volumes envolvidos.
Critérios de disposição:
− Situação pedológica, tectónica e geológica
− Características físicas, químicas e mecânicas
das rochas
− Influência do clima, topografia, vegetação e
gravitação

Relevância para:
− Aterros
− Escavações
− Pontes
− Túneis

Eventos desencadeadores:
− Degelo
− Tremores de terra
− Chuva intensa
− Chuva prolongada
− Degradação do pergelissolo (permafrost)
− Fratura de rochas devido a crescimento de
raízes
− Stress externo
− Erosão na base

Principais efeitos nas infraestruturas:
A infraestrutura pode ser atingida pelas rochas e ser danificada.
O tráfego pode ser interrompido.

Medidas de proteção:
− Tecidos e redes de malha metálica
− Painéis com elevada absorção de
energia (HEA)
− Barreiras de terra
− Valas e bermas
− Remoção de rochas soltas de
vertentes
− Pregagens

Imagem/esquema:

Fenómeno Local Nº 28:
Colapso da rocha
Categoria de perigo:
Perigos gravitacionais
Descrição:
O colapso da rocha consiste no rebentamento simultâneo de pedras com um volume > 1 milhão m3.
A forma de rebentamento não é definida. Os processos de deslocação são definidos pela
topografia, a fragmentação da massa rochosa e a interação entre os seus fragmentos. Caracterizase por interações fortes entre os fragmentos. A velocidade de queda pode alcançar > 40 m/s e as
pedras podem ser trituradas ou até fundidas até se tornarem "farinha de rocha". Os fragmentos são
transportados ao longo de vários quilómetros e, devido ao seu volume, deixam a paisagem
extremamente afetada. As quedas de rochas podem represar caudais e rios, podendo conduzir a
inundações repentinas resultantes de rupturas.
Critérios de disposição:
− Situação pedológica, tectónica e geológica
− Características físicas, químicas e mecânicas
das rochas
− Influência do clima, topografia, vegetação e
gravitação

Relevância para:
− Pontes
− Túneis
− Aterros
− Escavações

Eventos desencadeadores:
− Tremores de terra
− Chuva intensa
− Chuva prolongada
− Crioclastia
− Degradação do pergelissolo (permafrost)
− Fratura de rochas devido a crescimento de
raízes
− Stress externo
− Erosão na base

Principais efeitos nas infraestruturas:
Partes de estradas, vias férreas e linhas elétricas podem ficar
danificadas, destruídas ou bloqueadas por fragmentos ao longo de uma
grande área. O fluxo de tráfego pode ser afetado. As entradas dos túneis
e pontes também podem ficar bloqueadas.

Medidas:
− Barreiras de terra
− Valas e bermas
− Cobertura de proteção
− Remoção de rochas soltas de declives
− Explosão controlada
− Pregagens

Imagem/esquema:

Fenómeno Local Nº 29:
Queda de falésias
Categoria de perigo:
Perigos gravitacionais
Descrição:
A queda de falésias consiste no movimento descendente natural de um bloco de pedras pouco
fragmentado com um volume entre 100 m3 e 100 000 m3. Em alguns casos, o volume deslocado
pode alcançar até 15 milhões m3. A massa em movimento desloca-se principalmente através do ar
por queda livre, saltação ou rolamento, com pouca ou nenhuma interação entre os fragmentos em
movimento. Por esse motivo, a troca de energia é relativamente reduzida. Existe perda temporária
de contacto com o solo e grande aceleração durante a descida, chegando os blocos a alcançar
considerável energia cinética. A queda de falésias caracteriza-se pela sua velocidade (entre 10 e 40
m/s) e pelo seu volume (100 m3 - 100 000 m3).
Critérios de disposição:
−
−

Declive acentuado
Rochas desagregadas

Eventos desencadeadores:
−
−
−
−
−
−
−
−

Relevância para:
−
−
−
−

Pontes
Túneis
Aterros
Escavações

Principais efeitos nas infraestruturas:
A infraestrutura pode ser atingida pelas rochas e ser danificada.
O tráfego pode ser interrompido.

Medidas:
−
−
−
−

Tremores de terra
Chuva intensa
Chuva prolongada
Degelo
Degradação do pergelissolo (permafrost)
Fratura de rochas devido a crescimento de
raízes
Stress externo
Erosão na base

Tecidos e redes de malha metálica
Painéis com elevada absorção de
energia (HEA)
Barreiras de terra
Valas e bermas Pregagens

− Cobertura de proteção
− Explosão controlada

Imagem/esquema:

Fenómeno Local Nº 30:

Inundação fluvial e transbordamento de
lagos
Perigos hidrológicos

Categoria de perigo:
Descrição:
Uma inundação é um termo geralmente utilizado para designar o transbordamento de água de um rio ou
lago para terrenos geralmente secos, de uma planície aluvial (inundação fluvial), ou níveis mais elevados
que o habitual em lagos e reservatórios. As inundações ocorrem quando a água quebra ou ultrapassa a
altura de diques e aterros, escapando assim aos limites do curso de água. Isso pode ocorrer devido a
chuva intensa prolongada, derretimento rápido de neve ou a uma combinação crítica de ambos os
fatores. Falhas nos diques, aterros ou medidas de proteção podem resultar, respetivamente, em
inundação, embora o nível da água do curso de água não tenha alcançado um limiar crítico. Em condições
extremamente desfavoráveis, é possível que o transbordamento descontrolado de descarregadores de
cheias de barragens hidroelétricas conduza a um aumento dos picos de cheias.
As inundações podem provocar mortes, deslocação de pessoas e danos ao ambiente e a instalações da
infraestrutura. As inundações são fenómenos naturais que não podem ser evitados.
Informação adicional: Em muitos estados-membros, a cartografia do perigo de inundação tem uma
tradição relativamente longa no âmbito da gestão da água. Em muitos países, os mapas de perigo de
inundação são disponibilizados pelas autoridades públicas. A Diretiva da União Europeia sobre
Inundações (Diretiva 2007/60/CE relativa à avaliação e gestão do risco de inundação) requer atualmente
que os estados-membros avaliem se todos os cursos de água e zonas costeiras se encontram em risco de
inundação, mapeiem o alcance da inundação e os bens e humanos em risco nessas mesmas áreas, além
de tomarem medidas coordenadas e adequadas para reduzir o risco de inundação. Esta Diretiva também
reforça os direitos do público relativamente ao acesso a esta informação.
Critérios de disposição:
− Distância relativamente a rio/lago
− Topografia da planície aluvial
− Nível das águas
− Capacidade de armazenamento do rio/lago
− Presença de áreas de retenção
− Existência e estabilidade de medidas de proteção
contra inundações
Relevância para:
− Pontes
− Escavações
− Aterros
− Túneis
− Sistemas centralizados

Eventos desencadeadores:
− Chuva intensa
− Chuva prolongada
− Derretimento rápido de neve
− Falhas nos diques, aterros e medidas de
proteção
− Gestão de barragens hidroelétricas

Principais efeitos nas infraestruturas:
As inundações fluviais podem alagar pontes, aterros e escavações, além de
causar danos no pavimento ou nas vias-férras. As cheias podem levar ao
colapso de uma ponte devido ao impacto direto ou à erosão dos suportes
da ponte.
As inundações podem resultar em tempo fora de serviço devido à
indisponibilidade da infraestrutura para o utilizador.

Medidas de proteção:
− Estrutura de desvio do fluxo
− Melhoria do sistema de drenagem
− Enrocamento para proteção de pilares e
encontros de pontes
− Barreiras contra inundação
− Muro de proteção
− Dique
− Canal de escoamento de cheias
− Represa

Imagem/esquema:

Fenómeno Local Nº 31:
Cheia súbita
Categoria de perigo:
Perigos hidrológicos
Descrição:
A chuva intensa ou em excesso num curto período de tempo produz águas de escorrência imediatas,
criando condições para a ocorrência de inundações no espaço de minutos ou poucas horas durante ou
depois do evento de chuva. As cheias súbitas também podem ocorrer após um período de seca,
quando cai chuva intensa sobre solo muito seco e duro no qual a água não consegue penetrar.
Critérios de disposição:
− Solo saturado
− Solo seco
− Terrenos impermeáveis

Relevância para:
− Pontes
− Túneis
− Aterros
− Escavações
− Sistemas
centralizados

Eventos desencadeadores:
− Chuva intensa
− Chuva prolongada
− Derretimento rápido de neve
− Precipitação convectiva
− Libertação súbita de um represamento a
montante
Principais efeitos nas infraestruturas:
As cheias súbitas podem alagar os aterros e escavações em pontes, estradas
ou ferrovias, além de causar danos ao pavimento ou às vias-férreas.
Também podem destruir aterros devido à pressão hidroestática. As
escavações e aterros podem igualmente ser destruídos por erosão interna
ou externa. Podem entrar pelas entradas dos túneis ou provocar uma
subida do nível das águas subterrâneas, causando assim danos ao
revestimento do túnel devido à ação hidroestática direta ou às forças de
elevação.
As cheias podem levar ao colapso de uma ponte devido ao impacto direto
ou à erosão dos suportes da ponte.
As inundações podem resultar em tempo fora de serviço devido à
indisponibilidade da infraestrutura para o utilizador.

Medidas:
− Estrutura de desvio do fluxo
− Melhoria do sistema de drenagem
− Enrocamento para proteção de pilares
e encontros de pontes
− Barreiras contra inundação
− Muro de proteção

Imagem/esquema:

Fenómeno Local Nº 32:
Inundação urbana
Categoria de perigo:
Perigos hidrológicos
Descrição:
As inundações urbanas ocorrem em áreas mais densamente povoadas, onde a superfície do solo se
encontra impermeabilizada por estradas, edifícios e outros elementos. A água é, por isso, incapaz de
penetrar no solo e precisa de ser conduzida pelos sistemas de drenagem. A inundação ocorre
quando a chuva supera a capacidade dos sistemas de drenagem.
Critérios de disposição:
− Superfície do solo impermeabilizada
− Áreas densamente povoadas
− Sistema de esgotos ultrapassado/danificado ou
de dimensões limitadas (p. ex. em povoações
em rápido crescimento)
Relevância para:
− Túneis
− Pontes
− Aterros
− Escavações
− Sistemas
centralizados

Eventos desencadeadores:
− Chuva
− Granizo
− Sistemas de drenagem cheios

Principais efeitos nas infraestruturas:
As inundações urbanas podem provocar o bloqueio de secções de
estradas e ferrovias, bem como perda de energia. Os túneis podem
ficar inundados e fora de serviço.

Medidas de proteção:
− Estrutura para desvio do fluxo
− Melhoria do sistema de drenagem
− Enrocamento de proteção de aterros,
pilares e encontros de pontes
− Barreira anti-inundação
− Muro de proteção

Imagem/esquema:
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Fenómeno Local Nº 33:
Inundação por águas subterrâneas
Categoria de perigo:
Perigos hidrológicos
Descrição:
A inundação por águas subterrâneas ocorre quando o nível freático em rochas permeáveis sobe
até ao nível das estruturas subterrâneas ou acima da superfície do terreno. A inundação por
águas subterrâneas não se encontra necessariamente relacionada de forma direta com um
evento de chuva e é geralmente de duração mais prolongada que outras causas de inundação.
Os níveis das águas subterrâneas são geralmente mais elevados no início da primavera e mais
reduzidos no início do outono. Também é pouco provável que a inundação que responde
rapidamente a eventos de chuva seja causada por níveis elevados das águas subterrâneas;
ocorrem exceções quando o nível freático é geralmente muito superficial e houve acumulação
de muita água no espaço de tempo que antecede o evento.
Critérios de disposição:
− Nível elevado das águas subterrâneas
Relevância para:
− Pontes
− Túneis
− Aterros
− Escavações
− Sistemas
centralizados

Evento desencadeador externo:
− Chuva intensa durante um longo
período de tempo

Principais efeitos nas infraestruturas:
O principal efeito nas estradas consiste na possível destruição
dos seus pavimentos. Em túneis, uma subida do nível das
águas subterrâneas pode provocar danos ao revestimento do
túnel devido à ação hidroestática direta ou às forças de
elevação.
Além disso, os sistemas de controlo e comunicação podem ser
danificados e o fluxo de tráfego pode sofrer perturbações
durante longos períodos de tempo.

Medidas:

−
−
−
−

Descida no nível das águas subterrâneas (drenagem e bombagem)
Estruturas de interceção e corte do fluxo de águas subterrâneas
Drenos de interceção
Valas de drenagem do perímetro

Imagem/esquema:

Fenómeno Local Nº 34:

Inundação repentina resultante de uma
rotura
Perigos hidrológicos

Categoria de perigo:
Descrição:
Uma inundação repentina resultante de uma ruptura é uma inundação catastrófica de baixa
frequência e magnitude elevada envolvendo a libertação súbita de água por ruptura numa barragem.
A água pode ser represada por deslizamentos, lahars, barragens vulcânicas, morenas ou glaciares e
libertada quando estes colapsam.
Um caso particular consiste nas inundações repentinas por glaciares resultantes de bolsas de água
(cavidades glaciares e subglaciares).
Critérios de disposição:
− A atividade vulcânica cria barragens ou lahars
− Acidentes geográficos com origem em glaciares
− Água armazenada a montante ou por baixo de
glaciares, morenas, barragens vulcânicas
− Bolsas de água em aberturas glaciares

Relevância para:
− Pontes
− Túneis
− Aterros
− Escavações
− Sistemas
centralizados

Eventos desencadeadores:
− Chuva que provoca deslizamentos
− Glaciar derretido devido a temperaturas
amenas
− Erupção vulcânica
− Tremor de terra
− É muito difícil prever inundações
repentinas por glaciares resultantes de
rupturas

Principais efeitos nas infraestruturas:
Danos potencialmente elevados nas infraestruturas devido ao impacto
direto do fluxo de água que pode resultar no colapso de troços de
pontes, estradas e vias-férreas devido à velocidade elevada e aos
detritos transportados pelo fluxo. As inundações repentinas resultantes
de rupturas também podem entrar pelas entradas dos túneis. As
inundações podem resultar em tempo fora de serviço devido à
indisponibilidade da infraestrutura para o utilizador.

Medidas de proteção:
− Elevação à prova de água contra avalanches
− Barragem de proteção contra avalanches
− Verificar as barragens
− Estrutura para desvio de água
Imagem/esquema:

Fenómeno Local Nº 35:
Árvores caídas
Categoria de perigo:
Outros perigos
Descrição:
As árvores podem cair por desenraizamento ou rutura do tronco devido a ventos fortes, ação do
gelo ou da neve, relâmpagos ou erosão do solo.
Critérios de disposição:
− Raízes soltas
− Raízes saturadas de água
− Solo não consolidado
− Solo com alto teor de humidade
− Vitalidade da árvore
Relevância para:
− Aterros
− Escavações
− Pontes

Principais efeitos nas infraestruturas:
O impacto de árvores caídas afeta o fluxo de tráfego, criando um
bloqueio. Além disso, estas também podem destruir sistemas de energia
e comunicação. As pontes paralelas a encostas que se encontrem a
pouca distância também podem ser afetadas.

Medidas:
− Barreira contra avalanche de neve (rede)
− Plano de gestão da vegetação
Imagem/esquema:

Eventos desencadeadores:
− Ventos fortes
− Tremores de terra
− Ação da neve
− Ação do gelo
− Chuva intensa e prolongada
− Relâmpagos

Fenómeno Local Nº 36:
Fogo florestal
Categoria de perigo:
Outros perigos
Descrição:
O fogo florestal é um incêndio destrutivo de larga escala que se alastra rapidamente por matas ou bosques.
Períodos de seca prolongados e ventos fortes sazonais ajudam a criar as condições ideais para o
alastramento de fogos florestais por uma área de vegetação combustível. Um fogo florestal difere de
outros tipos de incêndios devido à sua grande dimensão, à velocidade a que se pode alastrar a partir da
origem, à sua capacidade de mudar de direção inesperadamente e de passar por cima de obstáculos, como
estradas, rios e barreiras corta-fogo. Os fogos florestais também podem ser provocados por humanos,
embora as principais causas sejam aquelas enumeradas abaixo.
O fumo pode ser transportado ao longo de vários quilómetros.
Informação adicional: Uma boa visão geral sobre a distribuição dos fogos, ainda que a nível continental,
pode ser encontrada no mapa de risco de fogo florestal na Europa (Rede Europeia de Planeamento para a
Observação Espacial). Cada um dos estados-membro possui, ainda, outros mapas de risco de fogo florestal
científicos ou oficiais (p. ex., mapas das zonas de maior risco de fogo florestal em Itália (WWF) ou mapa de
risco de origem de fogos (Cadry et al. 2009, International Journal of Wildland Fire).
Critérios de disposição:
− Solo seco
− Vegetação combustível

Relevância para:
− Pontes
− Túneis
− Aterros
− Escavações
− Sistemas centralizados

Eventos desencadeadores:
− Ondas de calor
− Secas
− Raios
− Erupção vulcânica
− Faíscas resultantes de quedas de rochas
− Combustão espontânea
Principais efeitos nas infraestruturas:
Os fogos florestais podem destruir as linhas de energia elétrica e de
controlo/comunicação.
O fumo e as chamas podem bloquear estradas e ferrovias, bem como
túneis e pontes. Além disso, o fogo florestal pode provocar danos
estruturais nas pontes localizadas acima do mesmo, nos aterros
(geotêxteis) e nas vias-férreas (pressão sobre os carris, danos nos
dormentes).

Medidas de proteção:
− Betão resistente ao fogo
− Revestimentos exteriores com proteção
contra fogo
− Plano de gestão da vegetação

Imagem/esquema:

Fenómeno Local Nº 37:
Tempestade magnética
Categoria de perigo:
Outros perigos
Descrição:
Uma tempestade magnética consiste numa perturbação grave da magnetosfera terrestre que ocorre
quando existe uma transferência muito eficiente de energia do vento solar para o ambiente espacial que
envolve a Terra. Estas tempestades resultam de variações no vento solar que produzem grandes alterações
nas correntes, plasmas e campos na magnetosfera terrestre. As condições do vento solar que efetivamente
criam condições para a ocorrência de tempestades geomagnéticas são períodos prolongados (de algumas a
muitas horas) de vento solar de velocidade elevada e, mais importante, um campo magnético do vento
solar em direção ao sul (na direção oposta à do campo terrestre) no lado diurno da magnetosfera. Esta
condição conduz eficazmente a uma transferência de energia do vento solar para a magnetosfera terrestre.
Durante as tempestades, as correntes na ionosfera e as partículas energéticas que se precipitam na
ionosfera adicionam energia sob a forma de calor. O aquecimento cria variações horizontais fortes na
densidade ionosférica, que podem modificar o trajeto dos sinais de rádio e originar erros na informação de
posicionamento por GPS. Estas variações também podem causar perturbações nos sistemas de navegação,
tais como o Sistema de Navegação Global por Satélite (GNSS), e criar correntes induzidas
geomagneticamente (GIC) prejudiciais para a rede elétrica e condutas.
Relevância para:
− Sistemas centralizados

Principais efeitos nas infraestruturas:
As tempestades geomagnéticas podem causar perturbações nos sinais de
rádio e criar correntes induzidas prejudiciais na rede elétrica.

Medidas:
− Redundância (por ex., da fonte de alimentação)
Imagem/esquema:

Fenómeno Local Nº 38:
Roedores
Categoria de perigo:
Outros perigos
Descrição:
Os roedores são mamíferos pertencentes à ordem Rodentia e caracterizam-se por possuírem um único
par de dentes incisivos em constante crescimento, tanto no maxilar superior como inferior.
Algumas espécies, especialmente o rato castanho, o rato preto e o murganho ou rato-doméstico,
constituem pragas graves, comendo e deteriorando os alimentos armazenados pelos humanos e
disseminando doenças. As suas roeduras podem causar danos a edifícios, canalizações, ligações e
instalações elétricas, tendo já resultado em incêndios de origem elétrica.
Relevância para:
− Sistemas
centralizados

Principais efeitos nas infraestruturas:
Os roedores destroem os componentes das ferrovias: ligações elétricas,
cabos de energia e cabos de sinalização da via. Isso pode conduzir a
tempo fora de serviço, afetando dessa forma o fluxo de tráfego. Além da
infraestrutura ferroviária geral, os túneis viários também podem ser
afetados devido à sua dependência de diversos sistemas elétricos.

Medidas:
−
−

Proteção das ligações elétricas com nylon
Cabos da via e de energia revestidos de aço

Imagem/esquema:

Fenómeno Local Nº 39:
Passagem não autorizada de animais
Categoria de perigo:
Outros perigos
Descrição:
A passagem não autorizada de animais (animais selvagens) ocorre geralmente ao anoitecer e à
noite, respetivamente, mas também pode ocorrer, em alguns casos, durante o dia. A passagem não
autorizada de gado de pasto é sobretudo relevante junto a pastagens e durante o período de pasto.
Relevância para:
− Aterros
− Túneis
− Escavações
− Pontes

Principais efeitos nas infraestruturas:
O impacto da passagem não autorizada de animais em infraestruturas de
transporte afeta o fluxo de tráfego, uma vez que pode conduzir a
acidentes ou períodos de bloqueio.

Medidas de proteção:
− Passagens para animais selvagens.
Imagem/esquema:

Fenómeno Local Nº 40:
Apagão (corte de energia)
Categoria de perigo:
Outros perigos
Descrição:
Um apagão (corte de energia) consiste na perda de energia a curto ou longo prazo numa determinada
área, causada por falha na central elétrica, nas linha de energia elétrica ou noutros componentes.
Evento desencadeador externo:
− Tremor de terra
− Inundação
− Queda extrema de neve (ações da neve e árvores caídas)
− Formação de gelo (ação do gelo sobre as linhas de energia)
− Relâmpagos
− Tempestade geomagnética
Relevância para:
− Sistemas
centralizados

Principais efeitos nas infraestruturas:
Um apagão (corte de energia) pode estar associado a uma perda de
energia generalizada que pode interromper sistemas de controlo,
comunicação e vigilância e bloquear vias-férreas. Além da infraestrutura
ferroviária geral, os túneis viários também podem ser afetados devido à
sua dependência de diversos sistemas elétricos.

Medidas de proteção:
− Redundância da fonte de alimentação

Evento perigoso inicial Tipo Nº. 41
Categoria de perigo 1/2:

Explosão
De origem humana intencional/não
intencional

Descrição:
Uma explosão consiste na libertação rápida de energia (geralmente combinada com a
geração de temperaturas muito elevadas) com aumento de volume. As ondas de choque são
efeitos das explosões, sendo utilizadas para as categorizar. Se a onda de choque for
supersónica, a explosão designa-se por detonação e a origem da explosão tem o nome de
alto explosivo. Se a onda de choque for subsónica, a explosão designa-se por deflagração e a
origem da explosão tem o nome de baixo explosivo.
Condições/eventos desencadeadores:
Bombas líquidas ou explosivos sólidos em ataques terroristas.
Evento inicial para:
Relevância para:
Principais efeitos nas infraestruturas:
- Túneis
A onda de choque resultante de uma explosão pode provocar:
- Pontes
- Danos diretos às pessoas e danos indiretos às pessoas devido
- Aterros
a fragmentos perfurantes
- Escavações
- Danos físicos a infraestruturas
- Sistemas
- Impacto negativo na disponibilidade (tempo fora de serviço)
Centralizados
O efeito de esmagamento e de corte pode provocar:
- Danos estruturais dos elementos de suporte de carga
- Perfuração das paredes e placas
- O efeito secundário da explosão é o fogo (ver descrição de
incêndio)
Efeitos específicos
Pontes:
- As pontes móveis podem ser mais vulneráveis.
- Uma secção transversal oca é mais vulnerável que uma secção
transversal sólida.
- O betão é mais vulnerável que o aço (espessura do material de
construção).
- O vão e a altura podem ser fatores de vulnerabilidade.
- A estrutura de suporte acima do pavimento é relevante em
pontes suspensas/em arco ou atirantadas.
Túneis:
- A carga da terra sobreposta é especificamente relevante em
secções transversais retangulares.
- Os danos provocados pela explosão podem levar à entrada de
água ou terra, o que aumenta os custos resultantes dos danos
e o tempo fora de serviço.
- A explosão pode provocar danos semelhantes em túneis,
dependendo da carga da explosão e independentemente de a
mesma ocorrer abaixo do nível da água ou em condições de
solo brando.
- Uma construção em casca única (single shell, em inglês) pode
aumentar a magnitude do impacto estrutural.

Medidas de proteção:
Polícia e serviços de segurança, Deteção de gás, Reforço estrutural, Prevenção de
estacionamento, Prevenção na eliminação/armazenamento de resíduos, Aumento da altura
de segurança, Limitação do tipo de cargas
Imagem/esquema:

Evento perigoso inicial Tipo Nº. 42
Categoria de perigo 1:

Incêndio
De origem humana intencional/não
intencional

Descrição:
O incêndio é o processo químico de combustão de matéria sólida, líquida ou gasosa,
libertando calor, luz e diversos produtos de reação. A área afetada por um incêndio pode ser
dividida em três zonas: a zona de incêndio ativo, a zona de calor e a zona de fumo.
A forma mais comum de efeitos do incêndio consiste em danos físicos devido a
queimaduras. Além disso, o calor e os produtos de reação libertados representam um perigo
grave, não apenas para as pessoas, mas também para a integridade estrutural da
infraestrutura afetada (calor). Um incêndio não controlado que ameaça vidas humanas ou
infraestruturas pode ter origem acidental ou intencional (fogo posto).
Os incêndios em túneis são especialmente graves, uma vez que podem provocar
temperaturas muito elevadas e representar um perigo grave, juntamente com os vários
produtos de reação (como o fumo). No que diz respeito às pontes, os incêndios por baixo
das mesmas são particularmente perigosos, já que podem afetar as respetivas estruturas de
suporte.
Condições/eventos desencadeadores:
Veículo rodoviário (veículo pesado de mercadorias), comboio ou aeronave, fogo posto (a
partir de veículo rodoviário, comboio ou aeronave), ignição remota de dispositivos de
queima (improvisados), combustível líquido ou gasoso, substâncias altamente combustíveis
(por ex., acidentes envolvendo materiais facilmente inflamáveis, explosão, etc.).
Evento inicial para:
Relevância para:
Principais efeitos nas infraestruturas:
- Túneis
Um incêndio pode provocar os seguintes danos:
- Pontes
- Danos diretos às pessoas devido a queimaduras e exposição ao
- Sistemas
calor e fumo (especialmente em túneis).
Centralizados
- Danos físicos na infraestrutura através dos efeitos do calor
intenso.
- Impacto negativo na usabilidade.
Efeitos específicos:
Pontes:
- A estrutura de suporte acima do pavimento é relevante em
pontes suspensas/em arco ou atirantadas, etc.
Túneis:
- O tipo de secção transversal pode influenciar a dimensão dos
danos causados pelo incêndio.
- Os danos provocados pelo incêndio podem levar à entrada de
água ou terra, o que aumenta os custos resultantes e o tempo
fora de serviço.
- Uma construção em casca única (single shell, em inglês) pode
aumentar a magnitude do impacto estrutural.
Medidas de proteção: Deteção de gás, Sistemas fixos de combate a incêndios; Betão
resistente ao fogo; Revestimentos exteriores com proteção contra fogo, Saídas de
emergência mais próximas, Sistema de extração de fumo; Aumento da altura de segurança,

Prevenção de estacionamento, Prevenção na eliminação/armazenamento de resíduos,
Limitação do tipo de mercadorias, Proteção ativa ou passiva contra incêndio em túneis;
Construção em casca dupla (double shell, em inglês) em túneis; Restrições ao
estacionamento debaixo de pontes.
Imagem/esquema:

Evento perigoso inicial Tipo Nº. 43
Categoria de perigo 1/2:

Bloqueio
De origem humana intencional/não
intencional

Descrição:
Um bloqueio diz respeito ao bloqueio intencional ou não intencional de estrada ou ferrovia,
conduzindo a uma obstrução. Pode ter diversas causas, como árvores caídas, quedas de
rochas, acidentes ou falhas técnicas, mas também causas políticas, como manifestações e
protestos (p. ex., greves, transporte de material radioativo em contentores Castor). Em
geral, os bloqueios não causam danos à infraestrutura, mas conduzem à indisponibilidade
temporária de um troço de estrada ou via-férrea e, consequentemente, a perturbações no
tráfego.
Condições/eventos desencadeadores:
Veículo rodoviário (veículo pesado de mercadorias), comboio ou aeronave na estrada/viaférrea; falhas técnicas, acidentes, bloqueio intencional devido ao arremesso de objetos para
a estrada ou via-férrea (pedras, árvores, etc.); estacionamento ilegal; manifestações,
pessoas/animais na estrada ou via-férrea
Evento inicial para:
Relevância para:
Principais efeitos nas infraestruturas:
- Túneis
Os bloqueios não causam danos à infraestrutura, mas podem levar a
- Pontes
que a mesma fique fora de serviço devido à indisponibilidade da
- Escavações
infraestrutura para veículos/utilizadores da estrada ou via-férrea.
Medidas de proteção:
Polícia e serviços de segurança
Imagem/esquema:

Evento perigoso inicial Tipo Nº. 44
Categoria de perigo 2:
Descrição:

Dimensões excessivas do veículo
De origem humana, não intencional

As dimensões excessivas do veículo dizem respeito à condução não intencional de veículos
com cargas demasiado altas ou largas no que concerne as condições da própria estrada ou
ferrovia (as indicações acerca da altura máxima para camiões e vagões são apresentadas nos
regulamentos/sinais/limites de altura física). Distinguem-se do choque intencional, que é
considerado um ato intencional.
As dimensões excessivas do veículo podem gerar forças mecânicas fortes que resultam
numa significativa deformação plástica dos corpos envolvidos. Os impactos mecânicos que
se devem ter em conta incluem aqueles envolvidos na colisão entre o veículo e os elementos
da infraestrutura (túnel ou ponte).
Condições/eventos desencadeadores:
Menosprezo pelos sinais ou especificações da estrada ou ferrovia.
Evento inicial para:
Relevância para
Principais efeitos nas infraestruturas:
- Túneis
As dimensões excessivas dos veículos podem provocar os seguintes
- Pontes
danos:
- Danos físicos na infraestrutura através dos efeitos da força
mecânica
- Danos dos principais componentes estruturais, causando períodos
alargados sem serviços
- Danos diretos a pessoas, em consequência de uma colisão
(colapso das infraestruturas)
- Impacto negativo na usabilidade
Medidas de proteção:
Gabarito
Imagem/esquema:

Evento perigoso inicial Tipo Nº. 45
Peso excessivo do veículo
Categoria de perigo 2:
De origem humana, não intencional
Descrição:
O peso excessivo do veículo consiste na condução não intencional de veículos com cargas
demasiado pesadas no que concerne as condições da própria estrada ou ferrovia (as
indicações acerca do peso máximo para camiões e vagões são apresentadas nos respetivos
sinais/limites de peso). Refere-se, geralmente, a peso excessivo em veículos de mercadorias
– sobretudo camiões e vagões de transporte de mercadorias pesadas –, sendo este aspeto
especialmente relevante na passagem em pontes.
Em particular, quando as pontes com estrutura em betão ou aço são expostas a cargas com
excesso de peso ou a limites legais de carga mais elevados, sofrem com frequência do efeito
da fadiga. A fadiga resulta da ação repetida da pressão, o que leva o metal a desgastar-se e
quebrar. Um efeito secundário da fadiga é a corrosão. Em pontes de betão com aço
reforçado, a fadiga abre fissuras no betão e permite que a água ou outros poluentes afetem
as barras de aço reforçado. As barras oxidam e expandem-se, o que abre rachas na
cobertura de betão e cria maior exposição à corrosão. O processo prolonga-se até a
capacidade de carga se reduzir de tal forma que a ponte deixa de conseguir suportar cargas
(retirado de Departamento dos Transportes do Estado de Washington, 2006).
Condições/eventos desencadeadores:
Sobrecarga dos veículos (especialmente, em veículos pesados de mercadorias)
Evento inicial para:
Relevância para:
Principais efeitos nas infraestruturas:
- Pontes
O peso excessivo dos veículos pode provocar os seguintes danos:
- Túneis
- Danos físicos na infraestrutura devido aos efeitos do desgaste na
- Escavações
mesma
- Aterros
- Danos dos principais componentes estruturais, causando períodos
alargados sem serviços
(pavimentos)
- Pavimentos:
o Fissuras e buracos
o Ruturas e tempo de vida útil reduzido
- Pontes:
o Rachaduras por fissuras no aço estrutural
o Corrosão do aço reforçado em elementos em betão
o Encerramento ou colapso da ponte
- Impacto negativo na usabilidade
Medidas de proteção:
Gabarito
Imagem/esquema:

Evento perigoso inicial Tipo Nº. 46
Categoria de perigo 1/2:

Libertação de substâncias perigosas
De origem humana intencional/não
intencional

Descrição:
A libertação de substâncias perigosas consiste na dispersão de materiais/líquidos biológicos,
químicos ou radioativos. Assim, é preciso distinguir se a libertação de substâncias perigosas
é intencional ou não intencional.
A libertação não intencional de substâncias perigosas resulta de acidentes que envolvem
Transporte de Mercadorias Perigosas (TMP), por exemplo, no caso de combustíveis,
materiais radioativos ou ácidos/químicos. Para uma classificação do transporte de
mercadorias perigosas, consulte o Acordo Europeu Relativo ao Transporte Internacional de
Mercadorias Perigosas por Estrada (ADR) 1.
A libertação intencional de substâncias perigosas destina-se a provocar danos a pessoas,
veículos e/ou infraestruturas. As pessoas podem sofrer ferimentos graves e as
infraestruturas correm o risco de ficar inutilizáveis durante um longo período de tempo. A
dispersão pode dar-se mediante a utilização de pequenos dispositivos explosivos
improvisados (IED), dispositivos de dispersão não explosivos ou simples libertação (por ex.,
em sistemas de ventilação).
Os agentes radioativos, como o urânio, o plutónio, o césio ou outros isótopos, podem ser
usados para provocar contaminação. Se, por um lado, é muito improvável que os terroristas
usem material radioativo "de qualidade militar", é geralmente aceite que os mesmos podem
facilmente adquirir materiais radioativos de menor qualidade (por ex., aqueles usados em
hospitais) e usá-los para construir uma "bomba suja" (um IED enriquecido com agentes
radioativos ou dirty bomb, em inglês).
Os agentes químicos existem sob formas muitos diferentes, algumas das quais são
facilmente acessíveis e muito perigosas. Os terroristas também podem atacar camiõescisterna que transportem químicos industriais, provocando assim uma libertação imediata e
em grande escala.
Os agentes biológicos são patogénicos, como o antraz ou a varíola, e destinam-se a afetar as
pessoas através de doenças. Um ataque terrorista que recorra a agentes biológicos é muito
difícil de detetar e, por isso, extremamente perigoso. As pessoas infetadas podem não saber
que estiveram expostas nem se sentirem doentes durante algum tempo. O período de
incubação pode dificultar bastante a gestão das consequências de um ataque desse tipo.
Condições/eventos desencadeadores:
Os acidentes que envolvem o Transporte de Mercadorias Perigosas (TMP) ou explosões
conduzem à libertação de substâncias perigosas; ataques terroristas;
1

veja-se: http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr_e.html

Evento inicial para:
Relevância para
- Pontes
- Túneis
- Escavações
- Aterros

Principais efeitos nas infraestruturas:
A libertação de substâncias perigosas pode provocar os seguintes
danos:
- Danos físicos a infraestruturas mediante contaminação
- Impacto negativo na usabilidade em virtude da necessidade de

-

Medidas de proteção:

descontaminar a infraestrutura
Danos diretos às pessoas, dependendo do agente/substância
perigosa
Danos físicos ao ambiente mediante contaminação de biótopos e
outros habitats adjacentes
Tempos fora de serviço mais prolongados devido à limpeza dos
materiais perigosos

Saídas de emergência mais próximas, Prevenção na eliminação/armazenamento de resíduos,
Limitação do tipo de carga, Restrições ao transporte de mercadorias perigosas, Sistema de deteção

Imagem/esquema:

Evento perigoso inicial Tipo Nº. 47
Choque intencional
Categoria de perigo 1:
De origem humana, intencional
Descrição:
O choque intencional é descrito como sendo um objeto em movimento que embate com
força contra outro objeto ou uma colisão entre dois objetos em movimento. Inclui, em
particular, a condução de veículos com a intenção de chocar intencionalmente contra
componentes de infraestruturas ou outros veículos, de forma a provocar danos graves. É
necessário distingui-lo dos choques "não-intencionais" em consequência da altura excessiva
do veículo.
O choque intencional pode provocar fortes forças mecânicas que resultam em deformação
plástica dos corpos envolvidos, como é o exemplo de colisões entre os veículos e as
infraestruturas (tais como túneis ou pontes).
Condições/eventos desencadeadores:
Acto intencional/nenhuma causa específica
1

in http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ramming

Evento inicial para:
Relevância para
- Pontes
- Túneis

Principais efeitos nas infraestruturas:

O choque intencional pode causar os seguintes danos:
- Danos físicos na infraestrutura através dos efeitos da força mecânica
- Danos dos principais componentes estruturais, causando períodos
alargados de tempo sem serviço
- Danos diretos a pessoas, em consequência de uma colisão (colapso das
infraestruturas)
- Impacto negativo na usabilidade

Efeitos específicos:
Pontes
- A estrutura de suporte acima do tabuleiro é apenas relevante para
-

pontes suspensa/em arco ou pontes de tirantes, etc.
O choque intencional contra barreiras antichoque pode provocar
períodos significativos de obstrução nas pontes.
Características tais como: a ponte atravessa uma estrada, uma linha
férrea, um rio ou o mar são relevantes caso a altura da ponte seja
inferior a m1 ou os pilares sejam alcançáveis
O choque intencional com um pilar de uma ponte (impacto provocado
por um barco ou por um comboio) pode causar danos estruturais
provocando períodos alargados sem serviço.

Túneis:
-

Medidas de proteção:

O choque intencional contra um túnel submerso (por um barco) pode
causar danos estruturais consideráveis.
Períodos sem serviços que podem ir de horas a dias, em consequência
da colisão contra os equipamentos dos túneis

Reforço estrutural, proteção contra colisão/choque intencional, prevenção da colisão

Imagem/esquema:

Evento perigoso inicial Tipo Nº. 48
Sabotagem
Categoria de perigo 1:
De origem humana, intencional
Descrição:
A sabotagem, no contexto da segurança dos transportes, consiste num ato deliberado para
destruir, danificar ou obstruir o tráfego ou as infraestruturas de transportes, tendo,
nomeadamente, em vista benefícios políticos ou militares. 1
Tal inclui, por exemplo, atos que provocam o bloqueio intencional de estradas ou vias
férreas, assim como atos que perturbam as comunicações e os sistemas de controlo
centralizados de grande relevância na operacionalidade das redes de transportes (tais como
centros de controlo de túneis e de tráfego, sistemas de fornecimento de energia, sistemas
de sinalização, etc.). A sabotagem está particularmente presente no setor ferroviário e inclui
atos de corte de cabos de cobre e de fibra ótica em ferrovias de alta velocidade, danificando,
deliberadamente, as vias ferroviárias de forma a provocar descarrilamentos e perturbando a
sinalização, de forma a provocar colisões.
Condições/eventos desencadeadores: Acto intencional/nenhuma causa específica
1

veja-se: http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/sabotage

Evento inicial para:
Relevância para:
- Pontes
- Túneis
- Escavações
- Aterros
- Sistemas
centralizados

Medidas de proteção:

Principais efeitos nas infraestruturas:
A sabotagem pode causar os seguintes danos:
- Danos físicos a infraestruturas (carris, pavimento)
- Danos indiretos dos principais componentes estruturais, causando
períodos alargados sem serviços
- Danos diretos a pessoas, em consequência de descarrilamentos
ou colapso das infraestruturas.
- Impacto negativo na usabilidade
Efeitos específicos:
Túneis:
Períodos sem serviços que podem ir de horas a dias, em
consequência de danos nos equipamentos dos túneis (por
exemplo: na ventilação)
- Períodos sem serviços que podem ir de horas a semanas, em
consequência de danos na impermeabilização/juntas

Serviços policiais e de segurança, medidas arquitetónicas, restrições de acesso e de aproximação,
prevenção de estacionamento, prevenção da eliminação/armazenamento de resíduos, áreas
bloqueadas, sistemas de controlo de acesso, vigilância por vídeo, etc.

Imagem/esquema:

Evento perigoso inicial Tipo Nº. 49
Roubo
Categoria de perigo 1:
De origem humana, intencional
Descrição:
Refere-se ao ato de roubo, um ato criminoso com o intuito de privar o legítimo proprietário
da sua posse. 1
Na infraestrutura dos transportes, o roubo está sobretudo associado ao furto de
equipamento de infraestrutura de tráfego, incluindo, por exemplo, o furto de
• cabos e, particularmente, de metais preciosos (por exemplo: cobre)
• carris (aço)
• sinais de trânsito
• equipamento técnico de centros operacionais e de controlo
O furto de cabos e de metais no setor ferroviário pode afetar, em particular, as operações e
o fluxo de tráfego do transporte ferroviário, em virtude da disrupção nos componentes de
sinalização críticos para as operações da rede. O furto de equipamento rodoviário (por
exemplo: instalações de segurança em tuneis) pode diminuir o nível de segurança dos
utentes da estrada.
Condições/eventos desencadeadores: Acto intencional/nenhuma causa específica
1

in http://www.merriam-webster.com/dictionary/theft

Evento inicial para:
Relevância para
- Pontes
- Túneis
- Escavações
- Aterros
- Sistemas
centralizados

Principais efeitos nas infraestruturas:
O roubo pode causar os seguintes danos:
- Danos físicos a infraestruturas (furto de carris)
- Desativação de sistemas de sinalização que provocam períodos
alargados de tempo sem serviço (em particular no setor
ferroviário)
- Danos indiretos a pessoas, como consequência do furto de
equipamentos de segurança
- Impacto negativo na usabilidade
- Danos nos serviços centralizados (por ex.: equipamentos dos
túneis, linhas elétricas, linhas ferroviárias eletrificadas, caixa de
sinalização)

Medidas de proteção:
Serviços policiais e de segurança, medidas arquitetónicas, restrições de acesso e de
aproximação
(por exemplo: áreas bloqueadas, sistemas de controlo de acesso, vigilância por vídeo)
Imagem/esquema:

Evento perigoso inicial Tipo Nº. 50
Ataque cibernético
Categoria de perigo 1:
De origem humana, intencional
Descrição:
Um ataque cibernético consiste em qualquer tipo de manobra ofensiva levada a cabo por
indivíduos ou por uma organização, tendo como alvo sistemas informatizados,
infraestruturas, redes informáticas, assim como dispositivos ou computadores pessoais.
Estas manobras são levadas a cabo através de diversos tipos de atos maliciosos, geralmente
originados por fontes anónimas que podem roubar, alterar ou destruir um alvo específico
através de atos de pirataria a um sistema vulnerável. Os ciberataques podem variar entre a
instalação de spyware num PC a uma tentativa de destruir toda a infraestrutura de um
Estado. Os ciberataques têm vindo a tornar-se cada vez mais sofisticados e perigosos.1
Os ciberataques levados a cabo no setor da infraestrutura de transportes podem ter as
seguintes consequências:
•
•
•
•
•
•
•
•

Furto de identidade, fraude, extorsão
Malware, Trojans e vírus
Furto de hardware, tais como computadores portáteis e dispositivos móveis
Ataques de negação de serviço e ataques de negação de serviço distribuído
Quebra de acesso
Obter palavras-passe por sniffing
Infiltrações nos sistemas
Furto de propriedade intelectual (PI) ou acesso não-autorizado

Os ciberataques podem afetar, em particular, as operações e o fluxo de tráfego, em virtude
da disrupção nos componentes de sinalização críticos para as operações de rede.
Condições/eventos desencadeadores: Acto intencional/nenhuma causa específica
1

in http://en.wikipedia.org/wiki/Cyber-attack

Evento inicial para:
Relevância para
- Pontes
- Túneis
- Sistemas
centralizados

Principais efeitos nas infraestruturas:
Os ciberataques podem causar os seguintes danos:
- Desativação de sistemas de sinalização que provocam períodos
alargados de tempo sem serviço, assim como danos a pessoas
- Impacto negativo na usabilidade
- Desativação dos equipamentos dos túneis, linhas elétricas,
ferroviárias eletrificadas, caixa de sinalização)

Medidas de proteção:
áreas bloqueadas, sistemas de controlo de acesso, vigilância por vídeo, segurança das TI
(firewalls, etc.)
Imagem/esquema:

