


PorquenaochoveemPortugal?

,

~I~(~~ ~~I~~m~ ~1~(~~l~~Im~

~~~~~~~~~~(~~

Sera que0 Mundoesta a aquecer?

Sera posslvel que empoucossegundosmorram dezenas de
milhares de pessoas em Napoles?

Qualo perigo de viver nos A~ores?

Sera quetern havido nos ultimos anos mats desastres naturais do que €Inormal?

0 desenvolvimento tecnol6gico tern conduzido a umaSodedade mats segura?

Osdesastres naturais, principalmenteos quesaDcapazes de provocarmilharesde mortos

em breves instantes, sempredespertaram a curiosidadee 0 medo.0 mesmose passa cornos

resultantes de interven~aohumanaoudodesenvolvimentotecnol6gicoque,sob novasformas

cadavel mais,assumemmalarperigosidade.

Informaroudecidirsabre tais assuntos e umatarefa cada vel maisexigente.Cornefeito,

quera importanciaquea informa~aoadquiriunomundoactual, quer0aumentoda popula~aono

nosso planeta, inevitavelmente conduzema que cada vel haja mais vitimas dos desastres

naturais e tecnol6gicos,e obrigama umaconstante procuradoporquedetais acontecimentos.

Mas se e facil obter informa~ao,nem sempre a sua qualidade e confiavel. Ciente desta

realidade, 0 Centra de Geofisicade £vora,em colabora~aocorn0 Centra de Investiga~aoem

Geociencias Aplicadas da Universidade Nova de Lisboa e 0 Centra Ciencia Vivade tstremoz,

resolveram organizar um curso sabre Riscos Naturais e Tecnol6gicos especialmente pensado

para aqueles que tern queescrever, outomar decis5es obre estes assuntos (e.g.jornalistas,

decisorespoliticos,gestores outecnicos deseguros.
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O.1.Como se faz Ciencia?

0.2.0 que e umfacto?
0.3. 0 que e um Modelo?
0.4. 0 que e uma Teoria?
0.5.0 que e uma Lei?

TEMA1

Agua;um agente transformador

1.1. Porque se mexem. ou ficam paradas as coisas?
1.2. Terra; um planeta dinamico?
1.3. De onde vem a energid da Terra?
1.4. Qual 0 resultado da actua~ao da energid externa?
1.5. Qual 0 resultado da energid interna?
1.6. Par que e "rapido" 0 cieLohidrol6gico?
1.7. Par que e "lento" 0 cieLotect6nico?
1.8. €nergia interna versus energid externa; qual a mats importante?
1.9. Que volumes de agua se movimentam no globe e onde esta essa agua locaLizada?
1.10.Comae que a agua circula a supertlcie?
1.11.Comae que a agua circula dentro dos solos e das rochas?
1.12.Quetipo de aquiferos existem e coma circula a agua em cada um desses tip os?
1.13.Que aquiferos sac matS susceptiveis a contamina~ao?
1.14.Que efeitos tern a seed sabre os aquiferos?
1.15.Qual a rela~ao que os aquiferos podem tar corn a saLiniza~ao dos solos?
1.16.Comapede 0 aumento da area construida diminuir as reservas de agua potavel?

Comaevita-lo?
1.17.Porque e que a sobrexplora~ao de aqulferos em capta~oes de aglomerados urbanos pede levar

ao colapso de editlcios?
1.18.Porque e que a explora~ao de areeiros pede provocar a diminui~ao das reservas disponiveis

de agua subterranea?
1.19.Comae que os togas florestais podemcontaminar a agua que bebemos?
1.20.Que distribui~ao regional tem a componente subterranea do cieLoda agua em Portugal?
1.21.Que quaLidadenatural apresenta a agua subterranea em Portugal?
1.22. Agua mole em pedra dura; reaLidade ou fic~ao?
1.23. Agua;formas de "partir"
1.24. Agua;formas de "transformar"
1.25. Para onde vac os produtos da altera~ao?
1.26. Par que e que 0 aumento de area construlda Lavamuitas vales ao aumento do risco de

inunda~ao? Comacontrola-lo?
1.27.Depois de um Verae de togas florestais vamos tar um Inverno de inunda~oes nas areas

ardidas? Porque?
1.28. As modifica~oes nas condi~oes de fluxo das aguas subterraneas e do nivel piezometrico sac

um factor de risco na Baixa de Lisboa?

1.29.Quais sac as regioes em Portugal mats sujeitas ao risco de inunda~ao?
1.30.Que factores geol6gicos controlam a estabilidade dos taludes naturais e de escava~ao?



1.31.0 que pedeacontecer quandose interfere corna carga s6lida que circula nos riDs?
1.32. Podera a escassez de falta de areia nas praias ser devido as barragens?
1.33. Que outros riscos poderao estar associados a reten~ao de sedimentos nas albufeiras?
1.34. Barragem de Assuao (€gipto); um caso "exemplar"?
1.35. Delta do €bro (€spanha); 0 porque da varia~ao
1.36.€starao as praias a desaparecer?
1.37.Qual 0 impacto da subida do nivel media do mar no lit oral?
1.38.Serao os esporoes estruturas de protec~ao costeira?
1.39. Aprevisao de um temporal implica a existencia de risco costeiro?
1.40. Podera a ac~ao antr6pica induzir 0 risco costeiro?

T£MA2

Riscossismicose vulcanicos

2.1. Quais sac as principals manifesta~oes da dinamica intern a da Terra?
2.2.0 que e uma falha activa?
2.3. Ha falhas potencialmente activas sem sismos registados em aparelhos e sem sismicidade

hist6rica conhecida?
2.4. € possivel estimar a/Duprever a actividade de uma falha sem sismos hist6ricos ou

instrumentais associados?
2.5.0 que sabemos sabre a falha de Alqueva?
2.6.0 que e um sismo?
2.7. Comae que zonas afastadas da fonte sismica sac atingidas?
2.8. Comase registam os sismos?
2.9. Que fades sismicas tames?
2.10. Comase localizam os sismos?
2.11.0 que e a magnitude de um sismo?
2.12. Comacalcular a magnitude (M) ea energid (€) de um sismo?
2.12.0 que e a intensidade sismica?
2.13. Par que os sism6logos preferem utilizar 0 memento sismico para estabelecer a g randeza dos

sismos?

2.14. Quetip os de sismos existem?
2.15.0 que e um Tsunami?
2.16.0 que sac sismos percursores e replicas?
2.17.0 que sac crises sismicas?
2.18. Onde acontecem os sismos?
2.19. Quais os sismos mats destrutivos?
2.20. Quais os sismos de malar magnitude?
2.21. Onde ocorrem sismos em Portugal?
2.22. Podera repetir-se 0 sismo de 1755?
2.23. Sera possivel prever sismos?
2.24. Comanos podemos proteger contra os sismos?
2.25.0 que e a perigosidade sismica?
2.26. 0 que e a vulnerabilidade sismica?
2.27.0 que e 0 risco sismico e coma reduzi-lo?
2.28. 0 que sabemos sabre 0 risco sismico em Portugal?
2.29. Qual a nossa responsabilidade coma cidadaos perante 0 risco sismico?
2.30. Par que existem vulcoes?
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2.31. Os efeitos negativos do vulcanismo restringem -se a destrul~ao provocada pelas lavas,
cinzas e piroclastos?

2.32. Ha limite para a destrui~ao provocada pelos vulc6es?
2.33. Alem dos A~ores. ha riscos vulcanlcos noutros locals de Portugal?
2.34.€ posslvelprevererup~6esvulcanicas?
2.35.€ possivelcontrolar umaerup~aovulcanica?
2.36. Aactivldade vulcanlca 56 tern aspectos negativos?
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T€MA3

Clima,fenomenosextremes e alterat;oes climaticas

3.1. Que e 0 sistema climatlco
3.2. Que e 0 Clima? € 0 Tempo?
3.3. Quais os tip os de cllma que exlstem na Terra?
3.4. Que saD a variabilldade climatica e as altera~6es climaticas? Que rela~ao tern corn as

altera~6es climaticas?
3.5. Porque ha nuvens?
3.6. Todas as nuvens fazem chover?
3.7.€ posslvelprovocara preclplta~aoe evitar secas prolongadas?
3.8. Comase formam os nevoeiros?

3.9. Porque se move a atmosfera?
3.10.0 que e a circula~ao geral da atmosfera?
3.11.Porque razao nas zonas costeiras se faz sentir a brisa maritima?
3.12.0 que saDanticiclones?
3.13. 0 que saD depress6es?
3.14.Par que razao existe 0 "anticiclone dos A~ores"?
3.15.0 que saD massas de ar?
3.16.0 que saDfrentes? € superficies frontals?
3.17.0 que e 0 €l Nifio?Coma influencia 0 Clima da €uropa?
3.18.0 que e a Oscila~ao do Atlantico Norte? Coma influencia 0 Clima da €uropa?
3.19.Quais os efeitos no Clima de queimadas e togas florestais sazonais?
3.20. Comase preve 0 tempo?
3.21. Pode prever-se 0 tempo que vat fazer num qualquer dia no futuro?
3.22. 0 que e 0 "efeito borboleta"?
3.23. Desde quando se fazem previs6es meteorol6gicas?
3.24. Porque razao acontecem secas? Podem prever-se?
3.25. Par que razao acontecem inunda~6es? Podem prever-se?
3.26.0 que e uma trovoada? Qual a rela~ao entre a polui~ao atmosferlca e as descargas electricas

na atmosfera? Comase desenvolvem as descargas electricas atmosfericas (relampagos. etc.)
3.27.Que medidas de seguran~a devem ser tomadas? Sera seguro viajar de carro durante uma

forte trovoada? Que actividades devem ser imediatamente suspensas durante uma forte
trovoada?

3.28. Qual a orlgem das tempestades tropicais e dos furacoes? Podem prever-se?
3.29. 0 que e a desertlfica~ao?
3.30.0 que e 0 efeito de estufa?
3.31.0 que e 0 "buraco" do ozono?
3.32. Sera possivel prever 0 Clima?
3.33. 0 que saD cenarios do clima futuro?
3.34. Que varia~oes do cllma aconteceram no passado?



3.35. Encontra-se em mudanl1a0 clima da Terra?
3.36. Quais sac as causas dessa mudanl1a?
3.37.Quais os efeltos da actlvldade humana no clima?
3.38. Qual 0 efeito par exemplo da barragem do Alqueva no clima local e regional?
3.39. 0 que pede a sociedade humana fazer para minorar estas consequencias?

-EMA4

Hscos tecnol6gicos e efeitos da actividade humana na saude

4.1- Foi 0 Homemsempre um poderoso factor de alteral1ao do Oleicgeol6gico? Quais foram as
primeiras manifestal1oes desse poder?

4.2- Porque e que as populal1oesque vlvem no sope das cadeias montanhosas sac ciclicamente
varrldas pelas torrentes que descem pelas vertentes?

4.3- Comae que se passou da preocupal1ao dos impactes do crescimento econ6mlco no ambiente
para a preocupal1ao dos impactes da crise ecol6gica na economia?

4.4- Que perlgos geol6g1cos estao presentes no tape da lista de todas as nal1oes? Que perigos
geol6g1cos sac especiflcos de certas regioes?

4.5- Porque e que a desertlfical1ao preocupa Portugal e Espanha enquanto 0 Relno Unldo e a
Alemanha receiam a subida do nlvel freatico nas cidades?

4.6- Quals os principals problemas geoamblentais que condicionam 0 desenvolvimento na Europa?
4.7- Que ligal1oesexlstem entre perlgos potenclals naturals e tecnol6g1cos? Que parte dos custos

referentes aDs naturais pede ser atribulda a acl1aodo Homem?
4.8- Que relal1oes exlstem entre perlgo geol6gico, vulnerabilidade de populal1oese risco?
4.9- Porque e que as areas urbanas "atraem" os rlscos geol6g1cos?
4.10-Quefactores contrlbuempara 0 aumentoda vulnerabllidadedas populal1oesnas areas

urbanas aDs perigos geol6gicos?
4.11- Comaconstruir uma estrategia de gestae do risco?
4.12- Quais as principals areas de risco ambiental em Portugal provocado pela contaminal1ao de

solos e aguas subterraneas? Quetecnologlas estao disponlveis para 0 seu tratamento?
4.13- 0 que ha numa mina abandonada?
4.14- Quais as consequencias imediatas de UR1amina abandonada?
4.15- Comae que a cadeia alimentar (inclulndo 0 homem) e atingida pela existencia de uma mina

abandonada?
4.16- As alteral1oes associadas a uma mina abandonada sac um processo local?
4.17- Quals sac os principals problemas relacionados COOlminas abandonadas em Portugal?
4.18-€ posslvelremediaros problemasrelacionadosCOOlas minasabandonadas?
4.19- Coma lnteragem as aguas subterraneas COOlas superflciais e COOlos ecosslstemas

dependentes?
4.20- Quetipo de captal1oes podem ser executadas nos diversos tipos de aqulferos existentes em

Portugal?
4.21- Emque condil1oespede ou deve ser efectuada a recarga de aqulferos e COolque tlpo de

aguas?
4.22- 0 que significa e que riscos estao associados a sobreexploral1ao de aqulferos?
4.23-Quetipo depoluil1aoe mats comumatlngir os aqulferos?
4.24-Deque modoos diferentes tipos depoluil1aopodem afectar os aqulferos?
4.25-Comase descontamina um aqulfero?
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4.26- Qual a legislar;ao mais importante aplicavel as aguas subterraneas e que consequencias tern
para a gestae dos aquiferos?

4.27- As barragens sac uma fonte de energia "limpa"?
4.28- Porque razao a agua na generalidade das albufeiras de barragem tern ma qualidade, levando

par vezes a interdir;ao do seu usa?
4.29- Todas as barragens apresentam iguais impactos negatives sabre 0 ambiente?
4.30- €xistirao formas de minimizar os riscos ambientais associados as barragens?
4.31- 0 que e a poluir;ao do ar?
4.32- Que impacto tern a poluir;ao do ar na nossa saude?
4.33- Quais sac os poluentes usados na determinar;ao da qualidade do ar exterior?
4.34-Quaissac as fontes de N01,SOl'CO,03e PM10?Quala perigosidadede cada umdestes .

poluentes? ...

4.35- Par que se faz a monitorizar;ao do NOI,SOl' CO,03,e PM10? 0 que e 0 indite de qualidade do
ar [IQA)?

4.36- Quais os efeitos dos incendios na nossa saude? Que cuidados devemos ter?
4.37- Par que a qualidade do ar no interior dos edificios e importante?
4.38- Qual a perigosidade dos poluentes que podemos encontrar no interior dos edificios?
4.39- Comacontrolar 0 nivel de poluente nos edificios?
4.40- Quefazer para remover os poluentes?
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