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Resumo 

 

No presente estudo aplicou-se a metodologia dos modelos mentais, proposta por Mor-

gan, Fischhoff, Bostrom & Atman (2002) na obra Risk communication: A mental models 

approach ao contexto das cheias rápidas e dos deslizamentos no Funchal (ilha da Madeira). 

Numa primeira fase, tendo como base a revisão bibliográfica e os modelos científicos 

de cheias rápidas e deslizamentos de terras propostos por Wagner (2007), foram realizadas 20 

entrevistas de modelos mentais (10 experts e 10 leigos). Estas entrevistas permitiram expla-

nar os modelos mentais dos experts e dos leigos em relação aos fenómenos em estudo. For-

neceram também elementos para a criação de um questionário confirmatório (N = 260) apli-

cado a indivíduos residentes no concelho do Funchal. 

Verificou-se, tal como se esperava, que os leigos entrevistados possuíam um modelo 

mental com certas lacunas em relação ao dos experts, mas ainda assim, com alguma exacti-

dão. Também se confirmou a existência de diferenças significativas entre a percepção de ris-

co de indivíduos que vivem em freguesias com elevada perigosidade natural em relação a 

cheias rápidas e deslizamentos de terras. 

 

Palavras-Chave: Modelos Mentais, Percepção de Risco, Cheias Rápidas, Deslizamentos de 

Terras, Funchal. 
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Abstract 

 

In the present study, a mental models methodology proposed by Morgan, Fischhoff, 

Bostrom & Atman (2002) in their work Risk communication: A mental models approach was 

applied to flash floods and landslides context in Funchal (Madeira Island). 

In a first phase, with the underlying support from the literature research and the scientific 

models of flash floods and landslides proposed by Wagner (2007), 20 mental models inter-

views were conducted (10 experts and 10 lay people). These interviews permitted illustrate 

the experts and lay people mental models in relation to the studied phenomenon. Also, these 

interviews provided the necessary elements to create a confirmatory questionnaire applied to 

individuals residing in Funchal. 

As expected, it was verified that the lay people presented a mental model with some gaps 

in relation to the experts, but with some degree of accuracy. Also it was confirmed the exist-

ence of significant differences between the risk perception in individuals living in areas with 

high natural hazard, in relation to flash floods and landslides. 

 

Key Words: Mental Models, Risk Perception, Flash Floods, Landslides, Funchal. 
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INTRODUÇÃO 

 

Na sociedade actual os riscos estão por todo o lado (Fischhoff & Kadvany, 2011), 

afectam nações e classes sociais sem reconhecer fronteiras (Guivant, 2001) fazendo com que 

uma parte significativa dos seres humanos esteja exposta diariamente a algum tipo de eventos 

perigosos (Lima, 1995). Agora como no passado, as grandes catástrofes impelem as pessoas e 

as sociedades a reflectir sobre si próprias e o seu futuro (Lima, 2008). Nesse sentido, nas úl-

timas décadas o risco tem sido descrito, definido e trabalhado em campos científicos e indus-

triais (Bartesagh, Gray & Gibson, 2012), contudo, o seu significado não está isento de algu-

ma controvérsia (Fischhoff, Watson & Hope, 1984). 

Dentre os riscos naturais, as cheias são o evento mais comum na Europa. Nos últimos 

10 anos, as inundações no velho continente mataram mais de 1.000 pessoas e afectaram mais 

de 3,4 milhões (Terpstra, 2011). 

Devido aos seus condicionalismos socioeconómicos, físicos e estruturais as ilhas são 

espaços com um elevado grau de vulnerabilidade em relação aos desastres naturais (Rodri-

gues, Tavares & Abreu, 2010). Essa vulnerabilidade emerge através de uma série de forças, e 

muitas vezes empurra as pessoas para locais que podem ser arriscados em termos de condi-

ções ambientais e eventos perigosos (Blaikie, 2009). Como tal, os desastres manifestam con-

dições pré-existentes do âmbito social, económico, físico e ambiental da sociedade (Kumpu-

lainen, 2006). 

Na ilha da Madeira (Portugal) dados históricos revelam que as cheias rápidas1 (flash 

floods) e os deslizamentos de terras2 são as ameaças mais perigosas (Baioni, 2011). Desde o 

início do século XIX até Dezembro de 2011 foram registadas 29 cheias repentinas associadas 

a desabamentos e deslizamentos (Quintal & Policarpo, 2012).  

Na manhã de 20 de Fevereiro de 2010 um evento de precipitação extrema despoletou 

a ocorrência de cheias rápidas e deslizamentos de terras na costa sul da ilha (Luna, Rocha, 

Carvalho, Ferreira & Sousa, 2011), resultando na morte de 45 pessoas, 6 desaparecidos (Lira, 

Lousada, Falcão, Gonçalves, Heleno, Matias, Pereira, Pina, Sousa, Oliveira & Almeida, 

2013) e prejuízos globais estimados em 1.080 milhões de euros (Quintal & Policarpo, 2012). 

A forma como os indivíduos percepcionam os riscos a que estão sujeitos, e porque é 

que a eles se expõem deliberadamente levanta questões deveras importantes (Antunes, Ber-

nardo & Palma, 2011). Deste modo, os estudos de percepção de risco analisam a capacidade 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 As cheias rápidas são na Madeira são conhecidas como Aluviões. 
2 Os deslizamentos de terras são também designados por derrocadas, ou quebradas.!
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dos leigos compreenderem as escolhas relacionadas com a sua saúde e segurança que enfren-

tam na sociedade em que vivem (Fischhoff, 2009). Mais especificamente, a percepção de 

risco envolve a recolha, selecção e interpretação de sinais acerca das consequências incertas 

de eventos, dependendo do tipo de risco, do contexto, da personalidade do indivíduo e o con-

texto social (Wachinger & Renn, 2010). Concomitantemente, a compreensão dos indivíduos 

acerca do seu meio ambiente compõe-se dos seus conhecimentos, crenças, experiências e 

percepções (Spicer, 1998). Assim, não é difícil compreender que experts3 e leigos4 frequen-

temente discordem no que concerne a avaliação do risco (Sjöberg, 1999). 

No presente estudo exploratório aplicou-se a metodologia dos modelos mentais, pro-

posta por Morgan, Fischhoff, Bostrom & Atman (2001) ao contexto das cheias rápidas e dos 

deslizamentos no Funchal (ilha da Madeira), a fim de se conhecer os modelos dos experts e 

dos leigos, bem como as diferenças entre estes. 

Os modelos mentais são representações internas da realidade externa que as pessoas 

usam para interagir com o mundo (Jones, Ross, Lynam, Perez & Leitch, 2011). Quando as 

pessoas fazem inferências acerca de processos físicos, como os fenómenos de cheias rápidas 

e deslizamentos de terras, recorrem a modelos mentais (Fischhoff & Kadvany, 2011) que lhes 

fornecem poder preditivo e exploratório. Contudo, esses modelos são passiveis de conterem 

incorreções de várias ordens (Norman, 1983). Ora, a análise comparativa entre os modelos 

mentais de experts e de leigos ajuda a clarificar o conteúdo adequado para uma comunicação 

de risco eficiente, que adicione informação relevante e corrija concepções erradas que pos-

sam afectar as decisões (Atman, Bostrom, Fischhoff & Morgan, 1994). 

 

 

 

 

 
 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Neste estudo consideram-se experts, especialistas ou peritos, profissionais nas áreas de Geografia, Geologia, 

Meteorologia, Ordenamento do Território, Arquitectura, Urbanismo e Ambiente. 
4 Leigos ou público, são indivíduos maiores de 16 anos, do género masculino e feminino, residentes no Conce-

lho do Funchal há mais de 2 anos, ou seja, que já aí residissem antes de Fevereiro de 2010.!
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PARTE I - ENQUADRAMENTO TEÓRICO 
 

1. Modelos Mentais 
 

Os modelos mentais podem ser vistos como um processo de construção, teste e ajus-

tamentos a uma representação mental, de um problema ou situação no sentido de se atingir a 

compreensão de determinado fenómeno (Derry, 1996). São construções não estáticas, feitas a 

partir de informações novas que se integram em estruturas pré-existentes (Vàri, 2004).  

Estes modelos podem ser construídos a partir da percepção, imaginação, ou da com-

preensão do discurso (Johnson-Laird & Byrne, 2002). Em termos simples, os modelos men-

tais são o que as pessoas têm realmente “nas suas cabeças” e o que orienta o seu uso das coi-

sas. Já os modelos conceptuais são representações “científicas” do sistema/problema, preci-

sas, consistentes e completas (Norman, 1983).  

Os modelos mentais podem ainda ser referidos como mecanismos através dos quais os 

seres humanos geram descrições, atribuem propósito e forma (Rouse & Morris, 1986) relati-

vamente a um sistema alvo (Norman, 1983). 

 

1.1. Percussores e principais desenvolvimentos 

 

A noção de modelos mentais (mental models) foi originalmente proposta por Kenneth 

Craik (1943) na obra The Nature of Explanation, na qual o autor afirma que o conhecimento 

e a compressão operam através da aplicação de “working models”, e que as pessoas possuem 

nas suas mentes um modelo em escala reduzida de como o mundo funciona (Jones, Ross, 

Lynam, Perez & Leitch, 2011). As suas ideias subsistiram e foram uma influência directa nos 

que se lhe seguiram (Johnson-Laird, 2005). 

Johnson-Laird (2005) confessa que durante muitos anos o seu conhecimento dos mo-

delos mentais não recuava além de 1943, então constatou que haviam antecessores importan-

tes, particularmente no século IXX, como o físico Lord Kelvin que ressaltou a importância da 

construção de modelos mecânicos de teorias científicas, e o americano Charles Sanders Peir-

ce considerado pelo autor como sendo o percussor intelectual da teoria dos modelos mentais. 

Posteriormente, Johnson-Laird (1983) desenvolveu este conceito, observou os mode-

los mentais ao nível mais simples, como um modelo da realidade em pequena escala, que não 

era necessariamente preciso, nem perfeito. Segundo um principio da moderna teoria dos mo-
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delos mentais é que o modelo tem a mesma estrutura que a situação que representa, assim 

como as suas partes e relações estruturais, mas, contudo, também é parcial, pois representa 

apenas determinados aspectos da situação (Johnson-Laird, 2005). 

Outro importante corpo de pesquisa que está na base da construção dos modelos men-

tais é conhecida como “teoria ingénua” (naive theory), ou "física ingénua" (naive physics) 

(Jones, Ross, Lynam, Perez & Leitch, 2011). Os termos modelos mentais e teorias ingénuas 

ou folclóricas sobrepõem-se na sua aplicação, embora os modelos mentais sejam tipicamente 

mais específicos do que teorias (Gentner, 2002). Esta teorias exploram a forma como as pes-

soas desenvolvem uma compreensão dos processos causais ligados aos sistemas, físicos ou 

mecânicos. Quando as pessoas tentam explicar um domínio com o qual não estão familiari-

zadas, fazem-no através de um pensamento analógico e recorrem a um domínio familiar, so-

correndo-se de um modelo mental já existente, e importam a sua estrutura relacional para 

outro domínio. Por exemplo, um modelo mental do fluxo de água pode ser usado para expli-

car a corrente eléctrica (Jones, Ross, Lynam, Perez & Leitch, 2011). 

Segundo diSessa (1983) seleccionar os primitivos de uma teoria é um processo impor-

tante e complexo e fundamental para a determinação do carácter do sistema. Estas estruturas 

simples de conhecimento são monolíticas no sentido em que são invocadas como um todo e 

os seus significados quando evocados, são relativamente independentes do contexto. Devido 

a esta característica deve-se encontrar naturalmente por tais primitivos, tal como axiomas, na 

raiz de muitas explicações e justificações. A perspectiva de diSessa é a mais conhecida das 

perspectivas de knowledge-as-elements (conhecimento-como-elementos). Este autor propõe 

que as novas estruturas de conhecimento consistem principalmente em conjuntos não estrutu-

rados de muitos elementos simples adoptado a terminologia “phenomenological primitives” 

ou p-primes de forma abreviada. Os p-prims são desenvolvidos através de um mecanismo 

que reflecte as nossas interacções com o mundo físico (diSessa Citado por Özdemir & Clark, 

2007, p.355). É importante estudar os p-primes pois estes ajudam a descrever as característi-

cas do processo de tomada de decisão e permitem aplicar esses conhecimentos ao desenvol-

vimento de ferramentas úteis à a esse processo, que colmatam lacunas nos conhecimentos, 

corrijam erros típicos e resolvam conflitos entre modelos mentais de diferentes indivíduos ou 

grupos (diSessa, 1983).  

Johnson-Laird (1983) afirma que a diferença entre os schemas e modelos mentais não 

é clara, uma vez que outros têm diferenciado entre os conceitos. Os schemas (ou schemata) 

são estruturas de crenças gerais. Os scripts são esquemas que resumem uma sequência de 

eventos, com flexibilidade inferencial limitada, e caracterizados por uma ordem linear tempo-
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ral (Gentner, 2002). Os schemas previamente aprendidos (objectos de memória) fornecem as 

bases de edificação para os modelos mentais, que representam compreensões situacionais 

dependentes do contexto, e não existem fora da situação que está a ser modelada (Derry, 

1996). Contudo, estas conceptualizações podem conter enviesamentos, sendo que estes influ-

enciam os julgamentos e a tomada de decisão, dado que o feedback dos julgamentos/decisões 

leva à confirmação ou rejeição dos esquemas (Vàri, 2004). 

 

1.2. Heurísticas e erros sistemáticos 

 

Os modelos mentais nem sempre são precisos. A pesquisa em modelos mentais visa 

capturar o conhecimento humano, incluindo as crenças incorrectas. O estudo de modelos in-

correctos é importante por duas razões. A primeira rende-se com os erros que as pessoas co-

metem faz o que pode ajudar a revelar os processos de aprendizagem deve ser.  Em segundo 

lugar, se os modelos são compreendidos incorrectamente, os técnicos podem criar materiais 

que minimizem esses erros (Gentner, 2002). Em julgamentos sobre os riscos, os enviesamen-

tos geralmente tomam a forma de erros nos modelos mentais dos processos causais subjacen-

tes (Atman, Bostrom, Fischhoff & Morgan, 1994). 

Norman (1983) refere alguns aspectos fundamentais acerca dos modelos mentais, que 

podem ajudar a compreender as suas limitações: 

1) São incompletos;  

2) A capacidade das pessoas “correrem” os seus modelos mentais é limitada;  

3) São instáveis: as pessoas esquecem-se dos detalhes acerca do sistema que estão a 

usar, principalmente quando não o usam regularmente;  

4) Não possuem fronteiras firmes, podem confundir-se uns com os outros;  

5) São não científicos: as pessoas mantem padrões de comportamentos “supersticio-

sos” mesmo quando sabem que o são efectivamente, pois exige menos esforço psíquico e 

poupa esforço mental; 

6) São parcimoniosos: reduzem a complexidade mental.  

Os cientistas que estudam os modelos mentais das pessoas devem tentar desenvolver 

métodos experimentais adequados e descartar as ambições de encontrar modelos mentais 

puros e elegantes, mas em vez disso, aprender a compreender a desordem, o incompleto, e 

estruturas indistintas que as pessoas têm efectivamente (Norman, 1983). 
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1.3. Modelos Mentais aplicados à Comunicação de Risco 

 

A teoria dos modelos mentais tem sido usada em muitos domínios (Johnson-Laird, 

1983). Fischhoff, Bostrom e Atman (2002) aplicaram-na à comunicação de risco e desenvol-

veram uma metodologia que permite a condução do processo de forma objectiva e organiza-

da. Tal como na presente investigação, Wagner (2007) utilizou a metodologia dos modelos 

mentais às cheias rápidas e aos deslizamentos de terras num estudo desenvolvido em quatro 

comunidades dos Alpes Bávaros, ameaçadas por estes fenómenos. O autor constatou que os 

modelos mentais das cheias rápidas encontram-se muito mais desenvolvidos do que os de 

deslizamentos de terra, porque os processos físicos que levam à ocorrência de inundações são 

mais fáceis de reconhecer e compreender pelos leigos. O resultado da sua pesquisa reflecte-se 

nos dois diagramas de influência científicos ilustrados abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Diagrama de influência científico de deslizamentos de terras. Fonte: Traduzido e adaptado de 
Wagner (2007) 
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Normalmente, os responsáveis pelo design de material de informação elaboravam a comuni-

cação de acordo com o que eles acreditam que o público precisa de saber. Porém, esta abor-

dagem apresenta a desvantagem de que a informação fornecida ao público possa ser muito 

básica ou muito complexa (Wagner, 2007). Para se ultrapassar esta limitação, Bostrom, Fis-

chhoff e Morgan (1994) referem que a comunicação de risco deve melhorar os modelos men-

tais no sentido de: 

1) acrescentar conhecimento em falta; 

Figura 2. Diagrama de influência científico de cheias rápidas. Fonte: Traduzido e adaptado de Wagner (2007) 
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2) reestruturar o conhecimento de uma pessoa quando este é muito geral ou excessiva-

mente focado em informação periférica; 

3) dissipar equívocos, eliminando elementos imprecisas(Bostrom, Fischhoff & Morgan, 

1994). 

Actualmente as pessoas enfrentam uma constante necessidade de tomar decisões acerca 

ameaças ambientais (Bostrom, Fischhoff & Morgan, 1994). A capacidade dos leigos respon-

derem a uma ameaça desta natureza é determinada, em parte, pela sua compreensão do pro-

cesso físico, químico, e biológico que comanda a sua criação e controlo (Bostrom, Fischhoff 

& Morgan, 1994). Nesse sentido, pode dizer-se que a percepção e a compreensão linguística 

geram um modelo mental, enquanto que o pensamento e o raciocínio são manipuladores in-

ternos dos modelo mentais (Johnson-Laird, 2005).  

A pesquisa sobre modelos mentais não está porém isentas de criticas. Os preconceitos 

imposto pelos modelos mentais dos próprios cientistas e a possibilidade de um princípio de 

incerteza têm sido sugeridos como fundamentais. O design de "sistemas expert" é baseado na 

capacidade que as pessoas têm para verbalizar seus modelos. Essa capacidade parece ser mais 

limitada do que é normalmente assumido (Rouse & Morris, 1986). 

Uma comunicação eficaz deve concentrar-se nas questões que os receptores mais pre-

cisam de entender. Se a comunicação omite informações importantes, então ela falha na res-

ponsabilidade mais óbvia de comunicadores. Pode deixar o publico pior se ele cria uma ilu-

são de competência, para que os destinatários erroneamente acreditam ser adequadamente 

informados acerca. Se ela apresenta informações irrelevantes, então, desperdiça tempo ao 

receptor que desvia a sua atenção de tarefas mais importantes (Morgan, Fischhoff, Bostrom 

& Atman, 2002). Nesse sentido, as estratégias de comunicação devem fazer uso linguagem e 

valores façam sentido para leigos e técnicos (Lima, 1995). 

Atman, Bostrom,  Fischhoff e Morgan (1994) propõem uma metodologia para o design e ca-

racterização dos modelos mentais a fim de se conduzir uma comunicação de risco com objec-

tividade. As tês premissas principais desta abordagem são (1) é necessário que o receptor de 

uma comunicação de risco possua um conhecimento básico da exposição, dos efeitos e dos 

processos de mitigação relevantes para a tomada de decisão acerca dos perigos, (2) as crenças 

dos receptores afectam a forma como interpretam e usam a nova informação, e (3) a informa-

ção deve ser apresentada com um texto de estrutura adequada, reforçada com notas auxilia-

res. O quadro seguinte ilustra a estrutura para o design de uma comunicação de risco, propos-

ta por Atman, Bostrom,  Fischhoff e Morgan (1994). 
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A análise comparativa entre os modelos mentais de experts e de leigos permite definir 

o conteúdo para acurada comunicação de risco (Atman, Bostrom, Fischhoff & Morgan, 1994) 

e fornece uma maneira sistemática para identificar e evitar essas armadilhas (Bostrom, Fis-

chhoff & Morgan, 1994). 

Como ferramenta a comunicação de risco de tomada de decisão tem o intuito de in-

formar os indivíduos acerca dos riscos e mudar comportamentos no sentido de reforçar as 

condutas no sentido de o minimizarem (Vàri, 2004).  

Atman, Bostrom, Fischhoff e Morgan (1994) referem que, para tomar decisões, o re-

ceptor da comunicação precisa ter conhecimentos básicos acerca da exposição, efeitos e miti-

gação do risco. As suas crenças prévias afectam a forma como este interpreta e usa a infor-

mação que lhe é transmitida. 

Morgan, Fischhoff, Bostrom e Atman, (2002) elaboram então uma forma de delinear uma 

comunicação de risco em 5 passos: 

1) Inclusão da revisão dos conhecimentos científicos acerca dos processos que determi-

nam a natureza e magnitude do risco. Estes conhecimentos são organizados num dia-

grama de influência; 

 Conteúdo textual 
(“o que dizer”) 

Organização textual 
(“como dizer”) 

Objectivos O conteúdo deve fazer com os modelos 
mentais dos receptores se tornem mais 
completos, mais acurados, e específicos o 
suficiente para tomarem decisões acerca 
dos risco 

 
 
A organização deve facilitar a compreen-
são e a inferência  

(1) cobrindo o modelo expert básico 
(2) abordando os principais equívocos 

(1) utilizando a estrutura para destacar 
componentes chave 
(2) reforçando a estrutura com textos de 
ajuda na compressão 

Design do tex-
to/métodos de ava-
liação 

Análise de conteúdo Análise de estrutura 
   Mapa para o modelo expert 
      (cobrir informação importante) 
   Mapa para os equívocos dos leigos 
      (abordar os principais equívocos) 

Mapa para a estrutura analítica  
   (destacar informações importante)  
Ajuda na compressão do texto 

Verificar se há resumos, títulos de se-
ção, organizadores avançados 

Quadro 1. Abordagem dos modelos mentais ao design da escrita de uma comunicação de risco: Traduzido e 

adaptado de Atman, Bostrom,  Fischhoff, e Morgan (1994) 
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2) Realização de entrevistas abertas com vista ao levantamento das crenças que as pes-

soas têm acerca do risco. O guião é determinado pelo diagrama de influência, de mo-

do a cobrir os tópicos potencialmente relevantes. As respostas são analisadas de acor-

do com a sua adequação ao modelo dos peritos; 

3) Construção de um questionário cujos itens reflictam as crenças expressas nas entrevis-

tas e no modelo dos peritos de modo a estimar a prevalência destas crenças na popu-

lação; 

4) Delineação da comunicação, recorrendo aos resultados obtidos nas etapas anteriores 

para determinar que lacunas de conhecimentos devem ser preenchidas e que crenças 

erradas devem ser corrigidas; 

5) Teste e refinamento da comunicação; 

Este procedimento pretende em suma aferir os modelos mentais do público relativos a um 

determinado perigo e, em seguida, desenvolver ferramentas de informação congruentes com 

esses modelos, minorando assim, com esta abordagem, o perigo de que as mensagens sejam 

ignoradas, mal interpretadas, ou que coexistam com equívocos (Atman et al.,1994 & Bos-

trom et al.,1994). 

Assim, uma comunicação de risco eficaz deve completar os modelos mentais dos su-

jeitos alvo, adicionar informação relevante que não está incluída nesses modelos e corrigir 

concepções erradas que possam afectar as decisões (Atman, Bostrom, Fischhoff & Morgan, 

1994). 

 

1.3.1 Media e comunicação de risco 
 

Todos os dias surgem notícias e informações que nos alertam para os riscos que cor-

remos, sejam estes naturais, tecnológicos, sociais ou de saúde (Antunes, Bernardo & Palma, 

2011). 

Quando se lança uma comunicação de risco há que tomar precauções, pois as informações 

veiculadas pela comunicação social podem facilmente levar a vagas de suspeição face à tec-

nologia em causa, como foi o caso, por exemplo, dos microondas a algum tempo atrás (Lima, 

1995). 

Wåhlberg e Sjöberg (2000) resumiram alguns aspectos acerca da relação dos media com 

os riscos: 
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1. O conteúdo dos media: Peca por não ser objectivo quando se trata de riscos, mas também 

não é tão tendencioso como se possa pensar. Não raras vezes meios de comunicação apre-

sentam factos fora dos seus contextos, e deixam que o público os avalie. 

2. Influência dos media: Os media influenciam de facto algumas das nossas percepções de 

risco, contudo, representam apenas um factor entre outros. 

3. Disponibilidade: Como o risco quase sempre acarreta alguma noção de probabilidade e as 

pessoas usam a disponibilidade para estimar essa probabilidade, esta noção é central para 

o efeito dos media na percepção de risco. 

4. Riscos gerais e pessoais: Os media podem ter uma influência sobre a percepção de riscos 

em geral, mas o risco de julgamentos pessoais parece ser muito resistente a mudanças a 

partir desta fonte. Informações directas de pessoas sobre as suas experiências são um fac-

tor muito forte, como é a experiência pessoal. 

Quando se aplica da metodologia dos modelos mentais à comunicação de risco, é funda-

mental compreender o sistema alvo com clareza.  Sendo o risco um conceito um conceito 

abrangente, motivador e ambíguo, com diferentes dimensões (Almeida, 2011), vale a pena  

debruçar-se sobre ele. 

 

2. Risco 

 

O risco tem acompanhado a aventura da Humanidade ao fazer frente e incertezas a peri-

gos associadas ao futuro (Almeida, 2011). Aos riscos d’outrora, exclusivamente naturais, 

foram-se progressivamente somando outros, consequência das actividades do ser humano, 

tendo ou não componente natural (Rebelo, 1991). Concomitantemente, a sociedade moderna 

tornou-se uma sociedade de risco, que se vê confrontada com a prevenção e gestão de riscos 

que ela própria produz (Beck, 2006). Mesmo sendo tema de destaque na ciência social actual 

(Spink, Menegon, Bernardes & Coêlho, 2007), o risco, por não possuir fronteiras disciplina-

res, relaciona-se com muitas questões que não pertencem à psicologia (Lima, 2005). Esta 

complexidade e interdisciplinaridade faz com que o seu significado venha sendo alvo de con-

trovérsia ao longo do tempo (Fischhoff, Watson & Hope, 1984; Slovic & Fischhoff, 1982). 

2.1. Risco - Uma construção  
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A avaliação dos riscos não é um processo que cada individuo faz isoladamente (Dou-

glas & Wildavsky, 1982). Os riscos são uma construção social, de tal forma que cada socie-

dade enfatiza um conjunto de riscos e minimiza outros em função da sua própria dinâmica 

(Antunes, Bernardo & Palma, 2011). Assim, as pessoas de diferentes grupos sociais podem 

perceber os riscos de diferentes modos, dependendo do seu grupo de pertença e dos valores 

que lhes estão associados (Douglas & Wildavsky, 1982). Os diferentes princípios sociais que 

guiam o comportamento afectam o julgamento acerca de que perigos devem ser mais temi-

dos, que riscos vale a pena correr e a quem deveria ser permitido corre-los (Lima 1990). 

A teoria cultural do risco (Douglas & Wildavsky, 1982) tem um papel relevante na 

discussão da percepção e interpretação do risco. Esta teoria é um instrumento neutro onde a 

morfologia das sociedades é comparada independentemente da sua existência no espaço e no 

tempo que visa explicar como as pessoas percebem o mundo em redor e como agem sobre 

ele, sob a influência de aspectos sociais e culturais (Tansey & O'riordan, 1999). 

O conceito de sociedade de risco cruza-se directamente com o de globalização, uma 

vez que os riscos são democráticos, afectando nações e classes sociais sem reconhecer fron-

teiras de tipo algum (Guivant, 2001). 

 

2.2. Definir risco 

 

Segundo Fischhoff, Watson e Hope (1984) o primeiro passo na definição de "risco" é 

determinar quais as consequências que este inclui, reflectindo os valores da sociedade em 

questão. Definir os riscos o suficiente para os medir implica dar valor a questões de relevo 

(Fischhoff & Kadvany, 2011) que forneçam um quadro coerente, uma expressão explícita, 

consistente de um subconjunto das consequências decorrentes de decisões arriscadas (Fis-

chhoff, Watson & Hope, 1984).  

Fischhoff e Kadvany (2011) referem que existem duas formas para obter insights so-

bre a questão da definição do risco. A primeira é olhar cuidadosamente para os valores embu-

tidos numa possível definição. A segunda é observar o que as pessoas valorizam, implícita ou 

explicitamente, quando fazem julgamentos e decisões acerca dos riscos. 

Segundo Fischhoff, Watson e Hope (1984) a definição de risco, pela sua complexida-

de, acarreta consigo muitas dimensões da controvérsia: 
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Objectividade. Frequentemente os experts distinguem entre o risco "objectivo" e o risco "sub-

jectivo", referindo-se a primeira ao produto da investigação científica, principalmente estatís-

ticas, e o segundo às pesquisas sobre as percepções dos leigos. 

Dimensionalidade do risco. Os riscos de uma tecnologia raramente são apenas as suas conse-

quências. A diferença entre os benefícios e custos sem riscos poderia ser chamado de seu 

benefício líquido. Além disso, o risco em si é raramente apenas uma consequência única.  

Resumo estatístico. Para cada dimensão seleccionada como relevante, é necessária alguma 

informação quantitativa para expressar quanto e que tipo de risco é criado por uma tecnolo-

gia. A unidade de escolha pode ser o número anual de mortes, a morte por pessoa exposta ou 

por hora de exposição, a perda da esperança de vida ou ainda dias de trabalho perdidos.  

Delimitar a tecnologia. A disposição para contar fatalidades anteriores significa que os efei-

tos de uma tecnologia não estão a ser correlacionados com tempo.  

Um segundo problema recorrente na delimitação do problema é como ir muito longe na con-

sideração de ordem superior consequências (isto é, quando lidar com um risco expõe as pes-

soas para outro). Um terceiro é a forma de tratar a contribuição parcial de uma tecnologia de 

consequências, por exemplo, quando torna as pessoas susceptíveis a outros problemas ou 

quando se acentua outros efeitos por meio de processos sinérgicos. 

Preocupação. Os eventos que ameaçam a saúde e segurança das pessoas são um fardo mes-

mo que nunca aconteçam. A preocupação pode ter impacto ainda maior do que a saúde real e 

os efeitos de segurança. 

 

2.3. Gestão do risco 

 

A abordagem do risco dentro da Psicologia foca-se principalmente em duas questões: 

quem está em risco e porque é que as pessoas assumem os riscos (Spink, Menegon, Bernar-

des & Coêlho, 2007). Porém, clarificar o que é arriscado, quão arriscado é, e o que fazer pe-

rante esses riscos gera muitas vezes discordância (Douglas & Wildavsky, 1982). 

Um estudo técnico desenvolvido em 2009 pela ISO (International Organization for 

Standardization), culminou na publicação ISO 31000-2009 (Bartesaghi, Grey & Gibson, 

2012) que fornece princípios e directrizes genéricas sobre gestão de risco (International Or-

ganization for Standardization, 2009). De acordo com este quadro conceptual, risco é defini-

do da seguinte modo: “efeito da incerteza nos objectivos” (Almeida, 2011). 

De facto, o medo do risco, e a confiança de o enfrentar, têm algo a ver com o conhe-
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cimento e com as características da própria pessoa. Ao nível das politicas públicas os maiores 

perigos podem ser agrupados em quatro tipos (Douglas & Wildavsky, 1982): 

1) Relações externas: o risco de um ataque externo ou a sua ameaça, guerra, perda de in-

fluência, prestigio e poder; 

2) Crime: colapso interno; falha na ordem e lei; violência e crimes de colarinho branco; 

3) Poluição: abuso da tecnologia; perigos ambientais; 

4) Falha económica: perda de propriedade; 

Questões relacionadas com os níveis de risco aceitáveis nunca poderão ser respondidas 

somente pela explicação de como é que a natureza e a tecnologia interagem. O que tem que 

ser explicado é como é a forma como as pessoas aceitam ou ignoram muitos dos potenciais 

perigos que as rodeiam e interagem de modo a se concentrarem somente nos aspectos selec-

cionados (Douglas & Wildavsky, 1982). 

 

2.4. Percepção de risco 

 

A percepção de risco abarca a recolha, selecção e interpretação de sinais acerca das 

consequências incertas de eventos, actividades ou tecnologias, podendo variar consoante o 

tipo de risco, o seu contexto, a personalidade do indivíduo e o contexto social (Wachinger & 

Renn, 2010). Sendo o risco um conceito interdisciplinar não é pois de admirar que tenham 

surgido contributos importantes para o estudo da percepção de risco de campos como a geo-

grafia, sociologia, ciência política, antropologia e psicologia (Slovic, 1987). 

O acidente nuclear de Three Mile Island, em 1979, iniciou um época em que se recon-

siderou a ideia de que a posição das populações era irracional (Lima, 1995). Este evento mos-

trou que outros factores além de danos na propriedade, danos pessoais e até morte, podem 

originar graves custos sociais e repercussões, embora não tenha morrido nenhuma pessoa 

directamente devido à radioactividade (Kasperson, Renn, Slovic, Brown, Emel, Goble, Kas-

person & Ratick, 1988). Neste caso, o aumento da percepção de risco em relação à energia 

nuclear fez aumentar o stress da população. 

Mais recentemente, após os ataques de 11 de Setembro de 2001, muitos americanos 

passaram a preferir viajar de carro em detrimento do avião porque sobrestimaram o risco de 

voar, aumentando assim o risco rodoviário. Nesta situação, o stress causado pelos atentados 

fez aumentar significativamente a percepção de risco em relação à aviação comercial (Fis-

chhoff & Kadvany, 2011). Para se compreender de forma mais clara como as pessoas percep-
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cionam o risco e como vivem o stress causado por alguma ameaça é útil aferir os seus mode-

los mentais, principalmente se o objectivo for a realização de uma comunicação de risco, com 

propõem Morgan, Fischhoff, Bostrom e Atman (2001). Assim, o stress é um qualificador do 

processo de percepção de risco, que por sua vez também sofre a acção dessa mesma percep-

ção. De facto, estes dois conceitos exercem uma influência mútua e são indissociáveis no 

contexto da Psicologia Social. 

Para perceber o modo como os indivíduos constroem a sua percepção sobre os riscos, 

foi realizado um estudo sistemático em que foi pedido a leigos que avaliassem listas de peri-

gos em função de um conjunto de características como a previsibilidade, controlabilidade, 

dimensão das consequências, cronicidade, entre outros (Fischhoff, Slovic, Lichenstein, Read 

& Combs, 1978). A aceitação do risco altera-se de forma previsível em função de variáveis 

de situação. Os riscos antigos, bem conhecidos e com efeitos imediatos são melhor aceites do 

que riscos novos, mal conhecidos e com efeitos retardados. Assim, se compreende que haja 

uma maior reacção de alarme da população face a novas tecnologias pouco divulgadas, com 

consequências invisíveis e a longo prazo e que reúnam consenso na comunidade científica 

(Lima, 1995). 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Prevenção individual 
Efeitos crónicos 

Efeitos retardados 
Controlável 

Factor 2 
Risco incontrolável 

 

Prevenção colectiva 
Efeitos catastróficos 

Efeitos imediatos 
Incontrolável 

Factor 1 
Risco desconhecido 

 
Desconhecido para os expostos 
Desconhecido para a ciência 
Exposição involuntária  

Factor 3 
Envolvimento pessoal 

 
Assustador  
Fatal 
Afecta-me   

Conhecido para os expostos 
Conhecido para a ciência 
Exposição voluntária!!

Pouco assustador 
Não fatal 
Não me afecta   

Figura 3. Estrutura subjacente à percepção do risco. Fonte: Lima, (1993) 
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2.4.1. Experts vs. Leigos 
 

É comum haver dissonâncias entre experts e leigos (Fischhoff, Watson & Hope, 

1984), sendo que, estes consideram diferentes consequências dos riscos (Lima, 1995) e avali-

am-no de formas distintas (Fischhoff, Slovic & Lichenstein, 1978). Na verdade, a percepção 

de risco raramente é igual entre experts e leigos, mesmo que estejam em alguns casos de 

acordo (Sjöberg, 1999). 

Somente nas últimas décadas se começou a dar atenção à percepção do risco por parte 

dos leigos (Lima, 1995), pois até então se considerava a visão dos leigos como estando imbu-

ída de ignorância e irracionalidade (Fischhoff, Watson & Hope, 1984). A introdução e opera-

cionalização do conceito de “risco” permitiu mostrar que as avaliações de risco feitas pelos 

leigos se baseiam em informações e valores diferentes dos técnicos (Lima, 1995). 

Geralmente assume-se que os experts fazem uma avaliação objectiva e probabilística 

do risco e do seu potencial impacte (Fischhoff, Slovic & Lichenstein, 1978). Já os leigos, 

mais subjectivos, são acusados de se preocuparem com riscos menores, enquanto ignoram 

riscos que representam uma mais grave ameaça para a sua saúde e segurança (Fischhoff, Slo-

vic & Lichenstein, 1978; Fischer, Morgan, Fischhoff, Nair & Lave, 1991). 

A diferença que frequentemente se observa entre experts e na avaliação das conse-

quências do risco não se deve à irracionalidade, mas sim à incapacidade ou indisponibilidade 

dos técnicos para contabilizarem na sua apreciação as consequências que os cidadãos consi-

deram (Lima, 1995).  

A avaliação subjectiva dos leigos determinava o modo como eles se comportavam em 

relação aos riscos e se, em algumas situações a população claramente se protege dos perigos, 

noutras situações é o comportamento humano que contribui para aumentar o risco (Antunes, 

Bernardo & Palma, 2011). 

Durante muitos anos, a análise dos perigos ambientais como as cheias rápidas e os 

deslizamentos de terras foi dominada por um modelo objectivista, em que a gestão do risco 

era feita tendo em consideração apenas resultados das avaliações e análises técnicas dos ris-

cos. Contudo, desde os anos 60 que é claro que os resultados destas avaliações têm corres-

pondência com a forma como os indivíduos leigos pensam sobre os riscos a que estão sujeitos 

(Lima, 1995).  

Seguindo a orientação de outros autores Lima (1993) estudou as dimensões de per-

cepção do risco de forma abrangente com 23 situações de ameaça, que incluíam desastres 

tecnológicos (acidente numa central nuclear), naturais (sismos), pessoais (divórcio), sociais 
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(terrorismo), de saúde (cancro) e ligados ao consumo (tabaco). Os resultados obtidos indicam 

que as pessoas avaliam os riscos que correm de acordo com três grandes dimensões: o grau 

de informação de controle possível sobre o risco, o grau de controle possível sobre o desastre 

e a importância pessoal do desastre.  

A racionalidade da posição as populações prende-se com a consistência da sua posi-

ção face ao risco com outro tipo de valores, crenças e atitudes sociais: a rejeição do risco não 

é irracional porque está apoiada num sistema mais geral de representações partilhadas pelos 

indivíduos (Lima, 1995). 

 

2.5. Tomada de decisão perante o risco 

 

Ao procurarem definir o que, na perspectiva do público, poderia ser considerado um 

balanço equilibrado entre os riscos e os benefícios associados às diferentes tecnologias Fis-

chhoff, Slovic e colaboradores (1978) utilizaram e operacionalizam um conceito risco perce-

bido. Os resultados que obtiveram, apresentaram a vantagem de demonstrar que a definição 

unidimensional de risco utilizada pelos técnicos (basicamente, a probabilidade de ocorrência 

de um acontecimento pesada pela sua gravidade) em nada se assemelha à multidimensionali-

dade que o conceito tem para as pessoas comuns. Neste contexto, a conceptualização e ope-

racionalização da noção de “risco percebido” pela psicologia social é a primeira perspectiva 

das ciências sociais que contesta a ideia da irracionalidade das populações neste domínio 

(Lima, 1995).  

Perante os riscos que todos dias se nos apresentam somos obrigados a tomar decisões 

que nos colocam no papel de avaliadores do risco e, e frequentemente temos que decidir em 

pouco tempo, sem ter acesso a toda a informação disponível, ou sem sequer procurarmos 

informação (Antunes, Bernardo & Palma, 2011). As decisões arriscadas são escolhas entre 

opções, cada uma das quais tem uma variedade de características relevantes, incluindo um 

nível de risco (Fischhoff, Watson & Hope, 1984).  

A atribuição de causas aos fenómenos, é um processo cognitivo necessário para a 

compreensão e controlo do mundo que nos rodeia e está sujeito a variações conforme a in-

formação, os interesses e a situação em que os indivíduos se encontram (Lima 1990). 

O seu carácter multidimensional contrasta com as operacionalizações técnicas de ris-

co, com o número de vítimas a que o risco dá origem ou a sua probabilidade de ocorrência 

(Lima, 1995). 
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2.6. Stress Ambiental 

 

Embora não possamos saber todos os riscos que enfrentamos devemos agir como se 

isso fosse possível (Douglas & Wildavsky, 1982). A capacidade de resposta dos leigos a uma 

ameaça ambiental é determinada em parte pela sua compreensão do processo físico, químico 

e biológico (Lima, 1998b). Mesmo que a exposição ao risco não tenha consequências físicas 

directas, a indução de uma condição de stress prolongado provoca alterações do estado de 

saúde dos individuados, e é possível estabelecer uma ligação entre o stress e o desenvolvi-

mento de doenças (Lima, 1995). 

Uma premissa fundamental das políticas de segurança é que é possível reduzir a taxa 

e severidade dos acidentes melhorando o design das máquinas e do ambiente em que estas 

são usadas e também aumentando a aptidão dos seus operadores humanos (Slovic & Fis-

chhoff, 1982). 

Em 1959, Bernard criou uma lei geral de constância do ambiente psicológico interno 

para dar conta dos mecanismos de regulação que mantêm a concentração de glucose no san-

gue a um nível quase constante. A teoria da homeostasia é o exemplo de uma ampla e respei-

tada categoria de teorias para descrever comportamentos que parece manter uma condição de 

equilíbrio (Slovic & Fischhoff, 1982). O processo de exposição ao risco acarreta consequên-

cias para os indivíduos, quer estes se venham a efectivar ou não. Embora os sinais de stress 

possam ser difusos, a extensão dos seus efeitos pode ser incomensurável (Fischhoff, Watson 

& Hope, 1984). Lazarus e outros autores identificaram como principais tipos de stressors os 

eventos cataclísmicos, acontecimentos de vida stressantes, problemas diários, e stressors am-

bientais (Lazarus Citado por Gardner & Stern, 2002). O stress psico-social pode ser o factor 

de vulnerabilidade que relaciona as condições sociais com riscos ambientais, e quando não é 

compensado por recursos, os stressors podem levar a um aumento da vulnerabilidade a riscos 

ambientais (Gee e Payne-Sturges, 2004), 

Tem-se verificado um acréscimo no risco de ocorrência de catástrofes naturais como 

as cheias rápidas e deslizamentos de terras, muito devido ao aumento da vulnerabilidade das 

populações (Lima, 1998b). 

Lima (1995) refere que o pensamento acerca do risco pode ser definido em termos de 

três dimensões distintas: (1) o grau de gravidade do risco; (2) extensão da exposição; (3) grau 

de familiaridade com a ameaça.  
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Eventos cataclísmicos como as cheias rápidas e os deslizamentos de terras são stres-

sors (Gardner & Stern, 2002) que colocam os indivíduos numa posição em que têm de tomar 

decisões. Relativamente à extensão da exposição, sabe-se as populações podem permanecer 

em condições precárias durante longos períodos de tempo até que a normalidade seja reposta. 

Quanto ao grau de familiaridade, supõe-se que em áreas onde o risco é conhecido e esperado, 

a capacidade de resposta das populações para processamento e decisão de levar a cabo acções 

pró-activas nesse momento é mais pronta (Post, Wegscheider, Mück, Zosseder, Kiefl, 

Steinmetz & Strunz, 2009). Nesse sentido, e embora não exista um modelo integrado que 

relacione a reacção imediata ao desastre, esta depende do modo como o individuo percepcio-

na o comportamento dos outros e o seu próprio comportamento, sendo que, as grandes catás-

trofes, são momentos em que as pessoas e as sociedades são obrigadas a reflectir sobre si 

próprias e o seu futuro (Lima, 2008). Portanto, os indivíduos têm que estabelecer o controlo, 

consequentemente a redução ou o fim da actividade fisiológica e a retomada dos recursos 

cognitivos. A redução da vulnerabilidade, a mitigação dos danos e a recuperação das áreas 

afectadas por desastres, com o regresso à normalidade no espaço de tempo mais breve possí-

vel, exige recursos capazes e devidamente qualificados (Lourenço, 2007).  

Risco percebido e percepção de risco dizem respeito à perspectiva dos leigos sobre es-

se mesmo risco. Os resultados da avaliação dos riscos são completamente diferentes dos da 

percepção de risco. Os experts mostram-se preocupados com as causas dos acidentes, en-

quanto as populações se preocupam com as consequências (Lima, 1998a). A preocupação 

pode ter um impacto ainda maior do que a saúde real e os efeitos de segurança. Ironicamente, 

porque os sinais de stress são difusos, é possível que o tamanho dos efeitos seja intoleravel-

mente grande e incomensurável (Fischhoff, Watson & Hope, 1984). 

Palma-Oliveira (1992) propôs um modelo sócio-cognitivo de stress ambiental que ex-

plica esta reacção a um estímulo que pode ou não interromper uma acção, tornar-se ameaça-

dor, e que se não for controlado pode levar à exaustão. Considerando a ameaça da ocorrência 

de um evento de cheias ou deslizamentos de terras, um stressor ambiental invasivo e pertur-

bador das actividades humanas, este fluxograma pode descrever de forma integrada os pro-

cessos cognitivos envolvidos. 
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Os indivíduos que compreendam os fenómenos a que estão expostos e que saibam 

quais os procedimentos a tomar perante a efectivação de uma ameaça, mais facilmente con-

seguirão desenvolver acções no sentido de retomar os recursos cognitivos e proceder de for-

ma a evitar a paralisação e a retracção (Lima, 2008). 

Estímulo 
Interrompe 
uma acção? 

Activação  
fisiológica 

Análise inicial 
do estímulo 

Atitude disponí-
vel? 

Avaliação do grau de 
ameaça a partir da 

atitude 

Avaliação do grau de 
ameaça a partir da 
análise do contexto 

É ameaçador? 

Sim 

Sim 

Não 

Não 

Análise transformada 
do estímulo 

Reacção de alarme 
(activação fisiológica) 

Tentativa de controlo 
secundário: preditivo, 

vicariante interpretativo 

Impotência aprendida. Pa-
ralisação e retracção passí-
vel de generalização. Manu-

tenção da activação 

Passividade e retracção. Fim 
ou redução da actividade 
fisiológica. Retomada dos 

recursos cognitivos 

Paragem. Redução ou 
fim da activação fisioló-
gica. Retomada dos re-

cursos cognitivos 

Sim Não 

Sucesso 

Sucesso 

Insucesso 

FASE DE EXAUSTÃO 

FASE DE RESISTÊNCIA 
Com funcionamento em 

“loop”, Por cada novo ciclo 
diminuem os recursos fisio-

lógicos e cognitivos 

Tentativa de controlo pri-
mário: comportamental 
(exp. Fuga), preditivo, 

vicariante, interpretativo 

Figura 4. Modelo sócio-cognitivo do stress ambiental. Fonte: Palma-Oliveira (1992) 
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PARTE II: ESTUDO EMPÍRICO 

 

1. Objectivos e metodologia 

 

O principal objectivo da presente investigação centra-se em explorar a aplicabilidade 

da metodologia proposta por Morgan, Fischhoff, Bostrom e Atman (2001) ao contexto das 

cheias rápidas e dos deslizamentos de terras no Funchal. Essa metodologia encerra 5 fases já 

anteriormente descritas. Contudo, apenas as 3 primeiras serão exploradas nesta investigação. 

Nesse sentido, pretendia-se aferir se existem diferenças reveladoras entre os modelos mentais 

dos leigos e dos experts. Por outro lado também se tencionava avaliar as percepções de risco 

da população do Funchal em relação aos mesmos fenómenos. 

Os objectivos acima descritos levaram à elaboração das seguintes questões de investi-

gação: 

1) Existe diferença entre os modelos mentais de cheias rápidas e deslizamentos de terras 

de leigos e experts. 

Espera-se que haja alguma discrepância ente os modelos mentais dos leigos e dos ex-

perts, sedo que, é também provável que os modelos mentais das cheias rápidas se mos-

trem muito mais desenvolvidos do que os de deslizamentos de terra (Wagner, 2007). 

2) Existe diferença entre o risco real e o risco percebido da população do Funchal em re-

lação às cheias rápidas? 

Existe sempre um risco real para cada problema, e este é particularmente importante para 

se avaliar o risco percebido (Sjöberg, 2000). Assim, coloca-se a hipótese de que o rico 

percebido seja divergente do risco real. 

3) As percepções de risco variam em função do local de residência estar situado em fre-

guesias de elevada vs. baixa perigosidade relativamente a cheias rápidas? 

É de esperar que se encontrem diferenças ao nível das percepções de risco entre os in-

divíduos que vivem em freguesias elevada vs. baixa perigosidade relativamente a cheias 

rápidas. 

4) As percepções de risco variam em função do local de residência estar situado em fre-

guesias de elevada vs. baixa perigosidade relativamente a deslizamentos de terras? 

Espera-se obter um resultado semelhante ao da questão anterior, ou seja, obter dife-

renças relativamente à percepção de risco entre os indivíduos que vivem em freguesias 

elevada vs. baixa perigosidade, agora em relação aos deslizamentos de terras. 
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1.1. Método 

 

1.1.1. Amostra 
 

A amostra obtida através da aplicação do questionário confirmatório é constituída por 

260 indivíduos, com idades compreendidas entre os 18 e os 81 anos (M = 36.55 e DP = 

14.22), da qual 54.6% (n = 142) são do Sexo feminino e 45.4% (n = 180) do Sexo masculino. 

Morgan, Fischhoff, Bostrom e Atman (2001) afirmam que o tamanho da amostra depende da 

precisão necessária, sendo que, na maioria dos casos, entre 100 e 300 considera-se satisfató-

rio. Neste caso, o objectivo principal é obter uma noção de confiança da prevalência aproxi-

mada de crenças-chave no público-alvo. 

No que concerne à distribuição da amostra pelas 10 freguesias do Funchal, verifica-se 

que a maioria dos participares reside em São Pedro (n = 49; 18.8%), Santo António (n = 46; 

17.7%) e São Martinho (n = 42; 16.2%). As freguesias com menos participantes são a Sé (n 

=7; 2.7%), Imaculado Coração de Maria (n = 15; 5.8%) e Santa Luzia (n = 17; 6.5%). É de 

salientar que a distribuição da amostra é proporcional à distribuição da população real, exclu-

indo o caso de São Pedro, no qual a proporção de indivíduos da amostra ultrapassa em muito 

a da população (Quadro 2). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Freguesia de residência N % População residente 
(INE, 2011) % 

Imaculado Coração de Maria 15 5.8 6 226 5.6 
Monte 24 9.2 6 696 6.0 
Sé 7 2.7 2 664 2.4 
São Gonçalo 18 6.9 6 566 5.9 
São Martinho 42 16.2 26 464 23.6 
São Pedro 49 18.8 7 288 6.5 
São Roque 18 6.9 9 412 8.4 
Santo António 46 17.7 27 437 24.5 
Santa Luzia 17 6.5 5 875 5.2 
Santa Maria Maior 24 9.2 13 387 12.0 
Total 260 100 112 015 100 

Quadro 2. Freguesia de residência dos participantes no questionário e população residente no Concelho do 
Funchal segundo o Censos (2011) 
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Relativamente às Habilitações Literárias, verificou-se que a maioria dos participantes 

concluiu ensino secundário (10º, 11º e 12º). 

 

 

 

 

 

 

 

Com o intuito de se diversificar a amostra, aplicaram-se 70 questionários em papel, 

razão pela qual constam da mesma 2 pessoas sem escolaridade.  

 

1.1.2. Enquadramento do espaço em estudo 
 

A ilha da Madeira faz parte de um pequeno arquipélago situado no Atlântico Norte 

(França & Almeida, 2003). Mede aproximadamente 740.7 km2, sendo sua orografia caracte-

rizada por uma paisagem vulcânica vigorosa, com vales cavados, declives e escarpas profun-

das, atingindo o ponto mais elevado no Pico Ruivo de Santana, com a altitude de 1861m 

(Fragoso et al., 2012). A sua orografia apresenta-se propícia a movimentação de massas e 

cheias rápidas (Neri, Neves, Antunes & Paixão, 2011). O clima pode ser classificado como 

sendo do tipo mediterrâneo, moderado pelo Oceano Atlântico, com diferenças consideráveis 

de precipitação e temperatura entre a costa sul, e a norte mais húmida (Fragoso et al., 2012). 

A rede hidrográfica da ilha caracteriza-se por torrentes vigorosas, muito activas nas 

estações pluviosas, com grande capacidade de transporte até ao mar (Ribeiro, 1995), sendo de 

salientar a pequena dimensão das bacias hidrográficas (Rodrigues, Tavares & Abreu, 2010). 

O concelho do Funchal é atravessado por cinco cursos de água (ribeiras) principais. De nas-

cente para poente posicionam-se a foz das Ribeiras de São Gonçalo, de João Gomes, de Santa 

Luzia, de São João e dos Socorridos. Durante o período de Verão os leitos das ribeiras da 

vertente sul da ilha encontram-se, em geral, secos e repletos de detritos grosseiros, que se 

imobilizam a meio do transporte, até que ocorram novas enxurradas (Prada, et al., 2003). 

A actividade humana na ilha da Madeira remonta ao final do século XV, quando os 

primeiros colonizadores aí se fixaram (Baioni, 2011). O povoamento da ilha, por ignorância 

Habilitações Literárias N % 
Sem escolaridade 2 0.8 
1º Ciclo (1ª à 4ª classe) 15 5.8 
2º Ciclo (5º e 6º ano) 11 4.2 
3º Ciclo (7º, 8º e 9º) 33 12.7 
Ensino Secundário (10º, 11º e 12º) 90 34.6 
Bacharelato 10 3.8 
Licenciatura 77 29.6 
Mestrado e Doutoramento 22 8.5 
Total 260 100 

Quadro 3. Habilitações Literárias 
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dos seus intervenientes, fez-se muito junto à foz das ribeiras, onde foram erigidos os primei-

ros templos religiosos e habitações (Perestrelo, Araújo, Freitas, Fernandes, Gonçalves & Spí-

nola, 2003). Desde então, as cheias rápidas constituem possivelmente a ameaça natural mais 

perigosa na Madeira, onde o fenómeno tem o nome comum de “Aluvião” (Ribeiro, 1985). 

referindo-se a cheias que afectem cursos de água cuja descarga e energia aumenta dramati-

camente após episódios de chuva intensa, arrastando lama, blocos e detritos, e produzindo 

uma corrente poderosa e destrutiva (Ribeiro, 1985). Este fenómeno pode ser também desig-

nado por “torrente” (Secretaria Regional do Equipamento Social, 2010). 

Desde o início da colonização da ilha e da chegada dos seus primeiros habitantes que 

há relatos de catástrofes naturais (Rodrigues, Tavares & Abreu, 2010). A História é marcada 

por episódios sangrentos provocados pelas águas revoltas das ribeiras (Quintal, 2000). A 

grande severidade das cheias rápidas na Madeira advém sobretudo da velocidade das águas, 

dos caudais, da carga sólida que transportam e da rapidez com que se formam (Ramos, 2010). 

O evento de cheias rápidas mais antigo é datado de 1467 (Rodrigues et al., 2010). 

Quintal (2012) refere que o primeiro evento de que há uma descrição com algum pormenor 

ocorreu a 1 de Dezembro de 1601. No século XVIII, as ribeiras voltaram a fazer grandes es-

tragos e a provocar mortos em 1707 (não sendo conhecida a data precisa), a 18 de Novembro 

de 1724 e a 18 de Novembro de 1765. 

O quadro seguinte resume os principais eventos de aluviões ocorridos desde o século 

XIX, até ao início do século XXI e as suas principais consequências em termos de danos.  

Data Zona Vítimas e danos 
9 de Outubro de 1803 Funchal 800-1000 Vítimas 

6 de Março de 1929 São Vicente 40 Vítimas, 11 casas e 100 palheiros 
destruídos 

30 de Dezembro de 1929 Madalena do Mar (principais danos) 4 Vítimas 
21 de Setembro de 1939 Santo António 2 Vitimas 
21 de Setembro de 1977 Estreito de Câmara de Lobos 4 Vítimas e 45 desalojados 

23 e 24 de Janeiro de 1979 Machico, Porto da Cruz, Camacha, 
Canhas, Calheta e Fajã do Penedo 14 Vitimas 

29 de Outubro de 1993 Por toda a ilha da Madeira 
4 Vitimas, 4 desaparecidos, 306 
desalojados, 76 habitações afectadas 
e 27 feridos 

5 e 6 de Março de 2001 Curral das Freiras e São Vicente 4 Vítimas (turistas alemãs) e 120 
pessoas desalojadas 

22 de Dezembro de 2009 Madalena do Mar e São Vicente Destruição de vias de comunicação e 
habitações 

Quadro 4. Síntese histórica das principais aluviões ocorridas na ilha da Madeira no período entre 1800 e 2010. 
Fonte: SRES (2010). 
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O Elucidário Madeirense (Silva & Meneses, 1978) refere 12 episódios de aluviões que 

ocorreram na Madeira entre 1724 e 1921, embora a aluvião de 1724 não tenha sido a primeira 

que causou prejuízos. Ao longo das últimas décadas o rápido desenvolvimento económico e 

demográfico causou mudanças na paisagem devido a actividade humana. Tem-se notado um 

aumento da frequência de ocorrência de eventos de cheias e deslizamentos de terras ao longo 

do tempo (Baioni, 2011). A continuada urbanização da faixa costeira, o abandono das activi-

dades tradicionais no espaço rural, a ocupação antrópica dos cursos de água e a elevada pres-

são urbanística em zonas de risco (Rodrigues, Tavares & Abreu, 2010). 

No dia 20 de Fevereiro de 2010 a Madeira foi fustigada por uma chuva torrencial que 

despoletou cheias rápidas de efeitos catastróficos que provocaram a morte a 45 pessoas, sen-

do que 22 ocorreram no Funchal, ficaram ainda declaradas como desaparecidas 6 pessoas. 

(Fragoso et al., 2012). 
 

1.1.3. Caracterização sociodemográfica do Concelho do Funchal 
  

 

De acordo com os Censos 2011, a população residente na Região Autónoma da Ma-

deira (RAM) é de 267 785, representando 2,5% da população do país. Na sua maioria são 

mulheres, 141 517, sendo a população masculina de 126 268 indivíduos (Instituto Nacional 

de Estatística, 2012). Na última década a região da Madeira foi uma das que mais cresceu em 

população, 9,3%, sendo que possui uma densidade populacional de 334,3 habitantes por 

Km2, três vezes mais elevada do que a média do país, 114,5 habitantes/km2 (INE, 2012). 
 

 

 

 

 

 

 

Legenda  

Freguesias População residente 
(INE, 2011) 

1 – Imaculado Coração de Maria 6 226 
2 – Monte 6 697 
3 – Sé  2 664 
4 – São Gonçalo 6 566 
5 – São Roque 9 412 
6 – São Pedro 7 288 
7 – São Martinho 26 446 
8 – Santo António 27 437 
9 – Santa Maria Maior 13 387 
10 – Santa Luzia 5 875 

1
C
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5 

6
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9 10

Figura 5. Freguesias do Concelho do Funchal: Fonte, Câmara Municipal do Funchal (2007) 
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O Município do Funchal continua a ser o mais populoso, albergando 42% da popula-

ção dos 11 que fazem parte do Distrito. O Funchal conta com uma população residente de 

112 015 habitantes, 52 313 homens e 59 702 mulheres (Instituto Nacional de Estatística, 

2011). Sendo que também apresenta a maior densidade populacional da região, com 1 469,6 

hab/km2 (INE, 2012). É composto por 10 freguesias, das quais as mais povoadas são Santo 

António (27 437 habitantes) e São Martinho (26 446 habitantes). A Freguesia da Sé tem ape-

nas com 2 664 residentes, sendo a freguesia menos habitada (INE, 2011). 
 

3. Resultados 
 

3.1. Modelo mental de cheias rápidas e deslizamentos de terras 

3.1.1. Construção do modelo científico 
 

Realizou-se uma intensa revisão dos conhecimentos científicos acerca dos processos que 

determinam a natureza e magnitude do risco referente às cheias rápidas e aos deslizamentos 

de terras. Essa pesquisa fez-se atendendo às especificidades do hidrográficas e geomorfológi-

cas do espaço em estudo, com o intuído de se construir um modelo científico para estes fe-

nómenos (figura 7). 

Figura 6. Modelo de cheias rápidas e deslizamentos de terras aplicado ao contexto do Funchal 
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Aquando da sua construção verificou-se imediatamente que os dois fenómenos em estudo 

partilham muitos dos seus mecanismos causais, pelo que se optou pela construção de um mo-

delo unificado que incluísse os dois fenómenos.  

 

3.1.1. Entrevistas de Modelos Mentais 

 

Realizaram-se 20 entrevistas de resposta aberta, a 10 experts e a 10 leigos, no sentido 

de aferir os pontos convergentes e divergente dos seus modelos mentais. Procurou-se também 

fazer um levantamento das crenças dos leigos, expressas nos seus próprios termos. 

Normalmente, Morgan, Fischhoff, Bostrom e Atman (2001) conduzem entrevistas de 

modelos mentais de entre 20 a 30 indivíduos dentro de um grupo de população que acredita 

ter crenças relativamente correspondentes. No entanto, os autores referem que a partir da 10ª 

ou 15ª entrevista, o número de novos conceitos vai decrescendo, a partir da 20ª é muito limi-

tado, emergindo principalmente crenças familiares. No caso da presente investigação optou-

se por realizar 20 entrevistas, 10 a leigos e 10 a experts. O protocolo de entrevista para ex-

perts (Apêndice I) e para leigos (Apêndice II) foi delineado tendo por base os modelos cientí-

ficos de cheias e deslizamentos de terras de Wagner (2007). Apresentou-se também o consen-

timento informado, que era diferente para experts (Apêndice III) e para leigos (Apêndice IV), 

tal como os guiões. 

Aquando da aplicação da entrevista foi encorajada a livre expressão dos participantes, 

no sentido de aferir as crenças, correctas ou incorrectas. No presente estudo, aplicou-se o que 

se poderia chamar um “design de funil", ou seja, a entrevista inicia-se partindo de questões 

gerais, passando progressivamente a questões mais específicas. No final, as respostas foram 

analisadas de forma a confrontar as semelhanças e discrepâncias exibidas pelos dois grupos 

no que aos seus modelos mentais diz respeito. 

 

3.1.2. Entrevistas Experts 

 

Começou-se por entrevistar 10 indivíduos (2 indivíduos do sexo masculino e 8 do se-

xo feminino), profissionais de áreas como Geografia, Geologia, Meteorologia, Ordenamento 

do Território, Arquitectura, Urbanismo e Ambiente. Sendo que, todos eles exercem a sua 

actividade profissional na Região Autónoma da Madeira. As entrevistas tiveram em média a 

duração de 50 minutos. 
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As entrevistas de modelos mentais com os experts mostraram uma visão muito con-

vergente com o modelo inicial, e para além disso, os entrevistados revelaram possuir uma 

visão acerca dos fenómenos discutidos muito semelhante ente si. 

 

3.1.3. Entrevistas Leigos 

 

Entrevistou-se também 10 indivíduos leigos de ambos os sexos (8 do sexo feminino, 2 

do sexo masculino), com idade compreendidas entre os 18 e os 51 anos, residentes no Conce-

lho do Funchal há mais de 2 anos, e que não exerciam actividade profissional nas áreas refe-

ridas para os experts. 

 

3.1.4. Modelo leigo 

 

Nas entrevistas com leigos, notou-se que de uma forma geral os sujeitos possuíam 

uma visão aproximada ao modelo, apresentando algumas lacunas. Sendo assim, o modelo 

leigo poeria ser ilustrado da seguinte forma: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7. Modelo leigo de cheias rápidas e deslizamentos de terras aplicado ao contexto do Funchal 
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3.2. Questionário confirmatório 

 

Após as entrevistas elaborou-se um questionário confirmatório (Apêndice V), que foi 

disponibilizado na plataforma Google.docs. O objectivo da sua aplicação era, em primeiro 

lugar o de explanar as crenças do público em relação aos fenómenos em estudo, conhecer as 

suas crenças, e quais as lacunas de conhecimento que precisam de ser colmatadas. 

A estrutura do questionário divide-se em 11 grupos de questões. O grupo “A” inclui 

as questões directamente relacionadas com o modelo, sendo que se tentou que cada ligação 

nele existente se reflectisse num item deste grupo. Procedeu-se das médias obtidas no grupo 

“A “ de acordo com uma escala de Likert de 4 pontos (1-“Concordo plenamente”; 2-

“Concordo”; 2-“Discordo”; 4-“Discordo totalmente”) do questionário para se ilustrar de uma 

forma simples o grau de concordância com o modelo. Obteve-se assim, o seguinte panorama: 

 

 

Figura 8. Modelo mental de cheias rápidas e deslizamentos de terras aplicado ao contexto do Funchal. Média 
do valor das relações entre os itens do modelo. 
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Verificou-se que o nível de concordância dos sujeitos com o modelo é bastante satis-

fatória, tal como se pode verificar através da figura 9. 

 De facto, pode afirmar-se que todas as relações testadas no modelo, obtiveram-se va-

lores acima de M = 2.33 (DP = .729) para o item “As vertentes de declive acentuado empur-

ram as pessoas para viverem em zonas mais altas”, que foi o valor mínimo. Já o valor máxi-

mo foi de M = 3.60 (DP = .513) correspondente ao item “Chuvas de longa duração podem 

causar a subida do nível da água das ribeiras”. Não se registaram itens com os quais a média 

dos participantes não concordasse. Portanto, o valor médio para as relações do modelo (M = 

3.15, DP = .659) mostra que o nível de concordância dos indivíduos que responderam ao 

questionário situa-se num valor bastante aceitável. 

 

3.2.1. Modelo da ocupação de zonas de elevada perigosidade natural 

 
Aquando das entrevistas de modelos mentais, recolheram-se outros elementos que se 

consideraram relevantes, nomeadamente no que concerne à questão da ocupação de zonas de 

elevada perigosidade natural (ZEPN). Achou-se pertinente adicionar ao modelo mental uma 

componente relativa à problemática da ocupação de ZEPN numa perspectiva psicológica. 

Na construção deste modelo “anexo” (figura 10) ao modelo mental de cheias rápidas e 

deslizamentos de terras (figura 7) procurou-se identificar os fenómenos psicológicos que in-

tervêm na fixação e/ou permanência das populações em locais susceptíveis à ocorrência de 

fenómenos de elevada perigosidade natural (FEPN), como cheias e deslizamentos de terras. 

Salienta-se que o objectivo da construção deste modelo é, neste caso, clarificar simplesmente 

o processo de ocupação de ZEPN, seja em termos habitacionais ou qualquer outro tipo de 

infra-estruturas. De facto, a problemática das cheias rápidas e dos deslizamentos de terras 

assume diversas particularidades devido à forma com que as pessoas ocupam os locais que 

escolhem ou que são “forçadas a escolher” para viverem. 

Curiosamente, em média, o factor que as pessoas consideraram mais importante na 

escolha do local de habitação é a “Segurança, em relação a riscos naturais” (M = 3.61, DP = 

.534). Em segundo lugar aparece outra preocupação em relação à segurança, “Segurança em 

relação a roubos, assaltos” (M = 3.55, DP = .521). Em terceiro lugar as pessoas consideram o 

“Preço” como sendo importante na escolha do local para viver (M = 3.48, DP = .572). A 

“Proximidade com as vias de comunicação” também tem uma papel relevante nessa tomada 

de decisão (M = 3.33, DP = .620). A “Vista/Paisagem” (M = 2.48, DP = .693) é considerada 
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menos importante. (M = 2.48, DP = .693). E em último lugar aparece a “Vizinhança” (M = 

2.87 DP = .731). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 9. Modelo da ocupação de ZEPN 
aplicado ao contexto da ilha da Madeira 
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Realizou-se uma análise descritiva (médias, percentis e desvio-padrão) usando o Sta-

tistical Package for Social Sciences (IBM SPSS, Versão 21). Recorreu-se a Testes de Dife-

renças em Contexto de Design Inter-Sujeitos, nomeadamente o Teste de Mann-Whitney U (ou 

teste U), com vista a averiguar a existência de diferenças ao nível das percepções de risco 

entre indivíduos cuja área de residência se situa em freguesias  de elevada vs. baixa perigosi-

dade em relação aos eventos de cheias rápidas e deslizamentos de terras. Optou-se por usar 

este teste perante as questões de investigação que pretendem indagar a existência diferenças 

entre 2 grupos de indivíduos distintos: os indivíduos que vivem em freguesias de elevada 

perigosidade e os que vivem em freguesias de reduzida perigosidade.  

Assim, o design subjacente a estas 2 questões é o design inter-sujeitos. Neste sentido, 

escolheu-se este teste por 3 motivos: (1) as questões de investigação apontam no sentido da 

existirem diferenças no contexto de um design inter-sujeitos (2) onde serão comparados 2 

grupos (3) e as variáveis dependentes são variáveis ordinais.  

Neste caso, a variável independente (VI) = grupo (freguesias elevada perigosidade, 

freguesias baixa perigosidade; e a variável dependente (VD) = percepções de risco medidas 

através de variáveis qualitativas em que é possível ordenar os indivíduos em função do grau 

de concordância em relação ao assunto em questão (itens de escala de Likert).  

Para se produzir 2 amostras distintas em relação à vulnerabilidade aos fenómenos em 

estudo, agrupou-se as 10 freguesias do Funchal segundo o nível de perigosidade (baixo ou 

elevado) inferido com base na pesquisa bibliográfica, nas entrevistas e na análise do Mapa 

das Ocorrências (Anexo A) relativas ao 20 de Fevereiro de 2010 elaborado pela Câmara Mu-

nicipal do Funchal (Tomás, 2010). Este mapa permite a obtenção de uma visão global dos 

sítios mais afectados pelos deslizamentos de terras, problemas com linhas de água e danos 

materiais em todo o concelho do Funchal, onde, segundo Tomás (2010), foi possível contabi-

lizar 168 ocorrências. Recuando a Fevereiro de 2010, este mapa constituiu uma ferramenta 

muito útil, que forneceu às autoridades competentes informações deveras importantes para 

uma eficaz intervenção no terreno. 

Sendo assim, a figura 12 ilustra a divisão da amostra segundo o grau de perigosidade 

hipotético, tanto para cheias rápidas como para deslizamentos de terras, que é diferente para 

casa um dos fenómenos. Através da infografia pode verificar-se que parte considerável dos 

movimentos de vertente e dos estragos aconteceram nas zonas altas da encosta, nas freguesias 

do Monte, Santo António, São Roque e São Gonçalo. No que toca às linhas de água proble-

máticas, as maiores ocorrências surgiram na baixa do Funchal, nas freguesias da Sé, Santa 

Luzia e Santa Maria Maior. 
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Verificou-se então que existem diferenças estatisticamente significativas entre pessoas 

que vivem em freguesias com elevada vs. baixa perigosidade em relação a cheias rápidas ao 

nível do grau de concordância com as algumas questões: 

• “Lixo depositado nas ribeiras poderá obstruí-las”, U = 4230.00, p = .037.  

• “É possível implementar medidas que travem a desflorestação”, U = 3950.50, p = .007.  

• “Os incêndios florestais retardam a erosão”, U = 3818.50, p = .004.  

• “A erosão faz com que matérias como solo e rocha se desagreguem”, U = 4185.50, p = 

.026. 

• “Um tsunami pode originar uma cheia nas zonas costeiras”, U = 4024.00, p = .009. 

• “Os danos provocados pelas cheias podem ser minimizados se forem tomadas medidas de 

prevenção”, U = 4277.00, p = .046. 

• “Gostaria de estar mais informado acerca das cheias e dos deslizamentos de terras”, U = 

4261.50, p = .039 

• “Os incêndios florestais aceleram a erosão”, U = 3818.50, p = .004 

Em geral, as pessoas que vivem em freguesias de elevada perigosidade relatam maior 

concordância com as afirmações acima mencionadas em comparação com pessoas que vivem 

em freguesias de baixa perigosidade, excepto na afirmação “Os incêndios florestais retardam 

Freguesias com elevado número de ocorrências  

Freguesias com baixo número de ocorrências  

 

A) Freguesias com elevado e baixo número de ocorrên-
cias de cheias rápidas 

B) Freguesias com elevado e baixo número de ocorrên-
cias de deslizamentos de terras 

Figura 10. Distribuição da presumível vulnerabilidade em relação à ocorrência de cheias rápidas e deslizamentos de terras 
nas freguesias do Funchal. 
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a erosão”. Contudo, é de notar que esta afirmação, que não é verdadeira, o grau de concor-

dância foi significativamente superior no grupo de indivíduos que residem em freguesias de 

baixa perigosidade (Quadro 5). 
 

  

Foram também encontradas diferenças estatisticamente significativas entre pessoas 

que vivem em freguesias com elevada vs. baixa perigosidade em relação a cheias rápidas ao 

nível da percepção do grau de preparação da Cruz Vermelha Portuguesa para lidar com even-

tuais desastres naturais, U = 4157.50, p = .021. 

À questão “Quão preparada considera que a Cruz Vermelha Portuguesa está para lidar 

com eventuais desastres naturais?” Indivíduos que residem em freguesias com elevada peri-

gosidade consideram que esta intuição está mais preparada para lidar com desastres naturais 

do que os indivíduos que residem em freguesias com baixa perigosidade (Quadro 6).  
 

Quadro 5. Teste U: Diferenças significativas entre freguesias de elevada vs. baixa perigosidade em relação a 
cheias rápidas ao nível das percepções de risco 

 

Freguesias de elevada 
perigosidade 

(n = 48) 
Média (DP) 

Freguesias de baixa 
perigosidade 

(n = 212) 
Média (DP) 

U 

Lixo depositado nas ribeiras poderá obs-
truí-las 

3.63 (.489) 3.44 (.552) 4230.00* 

É possível implementar medidas que tra-
vem a desflorestação 

3.44 (.796) 3.18 (.745) 3950.50* 

A erosão faz com que matérias como solo 
e rocha se desagreguem 

3.48 (.545) 3.27 (.585) 4185.50* 

Um tsunami pode originar uma cheia nas 
zonas costeiras 

3.50 (.619) 3.28 (.580) 4024.00* 

Os danos provocados pelas cheias podem 
ser minimizados se forem tomadas medi-
das de prevenção 

3.54 (.582) 3.40 (.500) 4277.00* 

Gostaria de estar mais informado acerca 
das cheias e dos deslizamentos de terras 

3.44 (.616) 3.30 (.552) 
4261.50* 

 
Os incêndios florestais aceleram a erosão 3.40 (.844) 3.07 (.820) 3818.50** 
* p< .05; **p<.01    

Quadro 6. Teste U: Comparação entre freguesias de elevada vs. baixa perigosidade “Preparação para lidar 
com eventuais desastres naturais” 

 

 

Freguesias de elevada 
perigosidade 

(n = 48) 
Média (DP) 

Freguesias de baixa 
perigosidade 

(n = 212) 
Média (DP) 

U 

Quão preparada considera que a Cruz 
Vermelha Portuguesa está para lidar com 
eventuais desastres naturais? 

3.00 (.684) 2.78 (.595) 4157.50* 

* p< .05    
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Verificam-se diferenças estatisticamente significativas entre pessoas que vivem em 

freguesias com elevada vs. baixa perigosidade em relação a cheias rápidas ao nível da avalia-

ção do risco de ocorrência de uma cheia nos próximos 20 anos na sua área de residência, U = 

3986, 50, p = .013. Indivíduos que vivem em freguesias de elevada perigosidade avaliam 

como mais provável a ocorrência de cheias nas suas áreas de residência nos próximos 20 anos 

do que indivíduos que residem em freguesias de baixa perigosidade (Quadro 7). 

 

 

No item “Como avalia o risco de ocorrência de uma cheia nos próximos 20 anos no 

Concelho do Funchal?” nenhum sujeito considerou inexistente o risco no Município do Fun-

chal. Dos 260 sujeitos, 60% (n = 157) considerou o risco como sendo elevado, 37% (n = 97) 

médio e somente 2% (n = 6) baixo. Já no item “Como avalia o risco de ocorrência de uma 

cheia nos próximos 20 anos na área da sua residência?” a maioria dos sujeitos classificou o 

risco como sendo médio 40% (n = 104), 34% (n = 88) como baixo, 20% (n = 53) elevado e 

6% (n = 15) como sendo inexistente. 

 

 
 

 

 

Quadro 7. Teste U: Comparação entre freguesias de elevada vs. baixa perigosidade “Como avalia o risco de 
ocorrência de uma cheia nos próximos 20 anos na sua área de residência?” 

 

Freguesias de elevada 
perigosidade  

(n = 48) 
Média (DP) 

Freguesias de baixa 
perigosidade  

(n = 212) 
Média (DP) 

U 

Como avalia o risco de ocorrência 
de uma cheia nos próximos 20 anos 
na sua área de residência? 

3.02 (.785) 2.68 (.854) 3986, 50* 

* p < .05    

A) Como avalia o risco de ocorrência de uma cheia  
no Concelho do Funchal, nos próximos 20 anos? 

!

B) Como avalia o risco de ocorrência de uma cheia 
na área da sua residência, nos próximos 20 anos? 

 

Figura 11. Distribuição da probabilidade de ocorrência de uma cheia nos próximos 20 anos, no Concelho do 
Funchal e na área de residência. 
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Relativamente às percepções de risco em relação aos deslizamentos de terras, verificou-se 

que há diferenças estatisticamente significativas entre pessoas que vivem em freguesias com 

elevada vs. baixa perigosidade relativamente a deslizamentos e terras ao nível do grau de 

concordância com as seguintes afirmações: 

•  “As condições meteorológicas anormais são causadas pelas alterações climáticas”, U = 

7080.00, p = .038. 

• “O relevo da ilha faz com que as pessoas prefiram viver onde é mais plano”, U = 

6846.50, p = .017. 

• “Um tsunami pode originar uma cheia nas zonas costeiras, U = 7057.50, p = .032. 

• “Um deslizamento de terras nunca acontece duas vezes no mesmo sítio”, U = 6780.00, p 

= .010. 

• “É improvável que voltem a acontecer cheias no Funchal durante o meu tempo de vida”, 

U = 6887.00, p = .020. 

• “A protecção contra as cheias e os deslizamentos de terras é da exclusiva responsabilida-

de do governo”, U = 6900.50, p = .021. 

Em geral, as pessoas que vivem em freguesias de elevada perigosidade tendem a rela-

tar maior concordância com as afirmações acima mencionadas em comparação com pessoas 

que vivem em freguesias de baixa perigosidade (Quadro 8 ).  

 

 

 

Freguesias de eleva-
da perigosidade 

(n = 106) 
Média (DP) 

Freguesias de bai-
xa perigosidade 

(n = 154) 
Média (DP) 

U 

As condições meteorológicas anormais são causadas 
pelas alterações climáticas 

3.20 (.709) 3.06 (.586) 7080.00* 

O relevo da ilha faz com que as pessoas prefiram 
viver onde é mais plano 2.48 (.759) 2.69 (.737) 6846.50* 

Um tsunami pode originar uma cheia nas zonas 
costeiras 

3.22 (.647) 3.40 (.541) 7057.50* 

Um deslizamento de terras nunca acontece duas 
vezes no mesmo sítio. 

1.51 (.748) 1.73 (.679) 6780.00** 

É improvável que voltem a acontecer cheias no 
Funchal durante o meu tempo de vida 1.69 (.748) 1.90 (.782) 6887.00* 

A protecção contra as cheias e os deslizamentos de 
terras é da exclusiva responsabilidade do governo 

1.72 (.727) 1.94 (.802) 6900.50 

* p < .05; **p<.01    

 Quadro 8. Teste U: Comparação entre freguesias de elevada vs. baixa perigosidade em ralação a cheias rápidas 
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Encontrou-se diferenças marginalmente significativas entre pessoas que vivem em 

freguesias com elevada vs. baixa perigosidade em relação a cheias rápidas ao nível da per-

cepção do grau de preparação dos Bombeiros para lidar com eventuais desastres naturais, U = 

4415.50, p = .096. Indivíduos que residem em freguesias com elevada perigosidade tendem a 

apontar maior preparação por parte desta intuição para lidar com desastres naturais do que os 

indivíduos que residem em freguesias com baixa perigosidade (Quadro 9). 

 

 

Foram também encontradas diferenças marginalmente significativas entre pessoas que vi-

vem em freguesias com elevada vs. baixa perigosidade em relação a cheias rápidas ao nível 

do grau de concordância com as seguintes afirmações: 

• Na Madeira os cursos de água são extensos, U = 7243.00, p = .091. Os indivíduos que 

vivem em freguesias de elevada perigosidade revelam maior concordância com a afirma-

ção do que aqueles que vivem em freguesias de reduzida perigosidade. 

• Os trabalhos de reconstrução efetuados resolveram todos os problemas de segurança, U = 

7257.50, p = .084. Os indivíduos que vivem em freguesias de baixa perigosidade revelam 

maior concordância com a afirmação do que aqueles que vivem em freguesias de elevada 

perigosidade. 

• Estar informado sobre os desastres naturais é uma forma de estar mais preparado caso 

eles venham a ocorrer, U = 7278.00, p = .086. Os indivíduos que vivem em freguesias de 

elevada perigosidade atribuem maior importância ao facto de estar informado sobre os 

desastres naturais como forma de estar mais preparado caso ocorram do que aqueles que 

vivem em freguesias de baixa perigosidade. 

Verificam-se diferenças estatisticamente significativas entre pessoas que vivem em 

freguesias com elevada vs. baixa perigosidade em relação a deslizamentos de terras ao nível 

da avaliação do risco de ocorrência de uma cheia nos próximos 20 anos na sua área de resi-

Quadro 9. Teste U: Diferenças marginalmente significativas. Comparação entre freguesias de elevada vs. baixa 
perigosidade em ralação a cheias rápidas 

 

Freguesias de elevada 
perigosidade  

(n = 48) 
Média (DP) 

Freguesias de baixa 
perigosidade 

(n = 212) 
Média (DP) 

U 

Quão preparada considera que os Bombeiros 
estão para lidar com eventuais desastres natu-
rais? 

3.02 (.635) 2.87 (.625) 4415.50+ 

+ p < .10    
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dência, U = 6310.00, p = .001. Indivíduos que vivem em freguesias de baixa perigosidade 

avaliam como mais provável a ocorrência de cheias nas suas áreas de residência nos próxi-

mos 20 anos. 

Quadro 10. Teste U: Comparação entre freguesias de elevada vs. baixa perigosidade “Quantas vezes já viveu 
cheias que causaram transtornos na sua rotina diária? 

 

Quadro 11. Teste U: Comparação entre freguesias de elevada vs. baixa perigosidade em relação a deslizamen-
tos de terras 

Verificam-se ainda diferenças estatisticamente significativas ao nível do número de 

vezes que os participantes vivenciaram cheias que causaram transtornos na sua rotina diária, 

U = 6516.50, p = .003. Pessoas que residem em freguesias de baixa perigosidade relatam ter 

experienciado maior número de cheias do que pessoas que residem em freguesias de elevada 

perigosidade (Quadro 12). 

Quadro 12. Teste U: Comparação entre freguesias de elevada vs. baixa perigosidade Como avalia o risco de 
ocorrência de uma cheia nos próximos 20 anos na sua área de residência?” 

 

Freguesias de elevada 
perigosidade  

(n = 106) 
Média (DP) 

Freguesias de baixa 
perigosidade 

(n = 154) 
Média (DP) 

U 

Quantas vezes já viveu cheias que causaram 
transtornos na sua rotina diária? 

1.49 (.865) 1.75 (.843) 6516.50** 

**p<.01    

 Freguesias de elevada 
perigosidade 

(n = 48) 
Média (DP) 

Freguesias de baixa 
perigosidade 

(n = 212) 
Média (DP) 

U 

As cheias são causadas tanto por factores natu-
rais como humanos 

3.48 (.618) 3.30 (.648) 4315.00+ 

A prevenção dos incêndios florestais é um factor 
de protecção contra a erosão 

3.46 (.651) 3.28 (.635) 4305.00+ 

Um tsunami pode provocar a subida do nível da 
água junto ás zonas costeiras 

3.50 (.619) 3.28 (.580) 4330.00+ 

+ p < .10 
 

 

   

 

Freguesias de elevada 
perigosidade 

(n = 106) 
Média (DP) 

Freguesias de baixa 
perigosidade 

(n = 154) 
Média (DP) 

U 

Como avalia o risco de ocorrência de uma 
cheia nos próximos 20 anos na sua área de 
residência? 

2.53 (.875) 2.90 (.802) 6310.00*** 

***p<.001    



Percepção de Risco e Modelos Mentais de Cheias Rápidas e Deslizamentos de Terras 
 

 44 

Nunca 
9% 

Uma vez 
31% 

Duas vezes 
51% 

Três vezes 
6% 

Mais de 3 
vezes 
3% 

 

Relativamente à amostra total, a esmagadora maioria das pessoas 59% (n = 154) res-

pondeu sim à questão “Você já foi de alguma forma afectado por cheias?” responderam sim e 

41% (n =106) reponderam não. No que respeita aos deslizamentos de terras (“Já alguma vez 

foi afectado por deslizamentos de terras?”) 13% (n = 34) responderam sim, e não 87% (n = 

226).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Apurou-se também que existem diferenças marginalmente significativas entre pessoas 

que vivem em freguesias com elevada vs. baixa perigosidade em relação a deslizamentos de 

terra ao nível do grau de concordância com as seguintes afirmações: 

• Na Madeira os cursos de água são extensos, U = 7243.00, p = .091. Os indivíduos que 

vivem em freguesias de elevada perigosidade revelam maior concordância com a afirma-

ção do que aqueles que vivem em freguesias de reduzida perigosidade. 

• Os trabalhos de reconstrução efetuados resolveram todos os problemas de segurança, U = 

7257.50, p = .084. Os indivíduos que vivem em freguesias de baixa perigosidade revelam 

maior concordância com a afirmação do que aqueles que vivem em freguesias de elevada 

perigosidade. 

• Estar informado sobre os desastres naturais é uma forma de estar mais preparado caso 

eles venham a ocorrer, U = 7278.00, p = .086. Os indivíduos que vivem em freguesias de 

elevada perigosidade atribuem maior importância ao facto de estar informado sobre os 

desastres naturais como forma de estar mais preparado caso ocorram do que aqueles que 

vivem em freguesias de baixa perigosidade (tabela). 
 

Gráfico 1. “Quantas vezes já viveu cheias que causaram transtornos na sua rotina diária?” 
!
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Quadro 13. Teste U: Diferenças marginalmente significativas. Comparação entre freguesias de elevada vs. 
baixa perigosidade em relação a deslizamentos de terras 

 

Verificam-se diferenças marginalmente significativas entre pessoas que vivem em fre-

guesias com elevada vs. baixa perigosidade em relação a deslizamentos de terra ao nível da 

percepção do grau de preparação da Câmara Municipal do Funchal para lidar com eventuais 

desastres naturais, U = 7163.50, p = .062. Indivíduos que residem em freguesias com elevada 

perigosidade tendem a apontar maior preparação por parte desta instituição para lidar com 

desastres naturais do que os indivíduos que residem em freguesias com baixa perigosidade 

(Quadro 14). 

Quadro 14. Teste U: “Quão preparada considera que Câmara Municipal do Funchal está para lidar com eventu-
ais desastres naturais?” Comparação entre freguesias de elevada vs. baixa perigosidade em relação a desliza-
mentos de terras 

Voltando à análise dos resultados obtidos com a mostra total, e relativamente aos às 

estratégias de mitigação pôde-se apurar que no que toca ao item “As cheias e os deslizamen-

tos de terras são demasiado destrutivos, por isso não vale a pena preocupar-me com eles” 

54% dos sujeitos discorda totalmente, e 39% discorda, somente 7% das pessoas concordam 

com esta afirmação, o que revela que a grande maioria das pessoas tem uma atitude positiva 

face à implementação de estratégias de mitigação. 

No item “Um deslizamento de terras nunca acontece duas vezes no mesmo sítio” 45% 

dos inquiridos discordam totalmente, o que pode ser um indício que contraria o optimismo 

 

Freguesias de elevada 
perigosidade  

(n = 106) 
Média (DP) 

Freguesias de bai-
xa perigosidade 

(n = 154) 
Média (DP) 

U 

Na Madeira os cursos de água são extensos 2.74 (.708) 2.58 (.684) 7243.00+ 
Os trabalhos de reconstrução efetuados resolve-
ram todos os problemas de segurança 

1.47 (.517) 1.72 (.642) 7257.50+ 

Estar informado sobre os desastres naturais é 
uma forma de estar mais preparado caso eles 
venham a ocorrer 

2.42 (.632) 2.28 (.691) 7278.00+ 

+ p < .10    

 

Freguesias de elevada 
perigosidade  

(n = 106) 
Média (DP) 

Freguesias de baixa 
perigosidade  

(n = 154) 
Média (DP) 

U 

Quão preparada considera que Câmara 
Municipal do Funchal está para lidar com 
eventuais desastres naturais? 

3.02 (.635) 2.87 (.625) 7163.50+ 

+ p < .10    
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irrealista. Nesse sentido, também não é infundado que as pessoas tenham escolhido responder 

“Discordo” (84.7%, n = 124), ou “Discordo totalmente” (37.2%, n = 37.2) na afirmação “É 

improvável que voltem a acontecer cheias no Funchal durante o meu tempo de vida”. 

Relativamente à afirmação “No futuro irão ocorrer mais desastres naturais devido às 

alterações climáticas” somente 14 indivíduos (5.4%) respondeu “Discordo” ou “Discordo 

totalmente”, sendo que o restante da amostra “Concorda” ou “Concorda totalmente” (94.6%). 

No grupo de questões acerca do conhecimento e informação a respeito dos desastres 

naturais obtiveram-se alguns resultados interessantes! A maioria das pessoas “Concorda” 

(57.9%) ou “Concorda plenamente” (17.2%) com a afirmação “Acho que as pessoas não es-

tão conscientes dos perigos das cheias e dos deslizamentos de terras (M = 2.92 e DP = .654). 

No que toca ao item “Seria útil treinar as pessoas para situações de emergência como desas-

tres naturais” (M = 3.35 e DP =.652), somente 6 pessoas discordaram. 

A esmagadora maioria da amostra respondeu “Concordo” (56.3%) ou “Concordo ple-

namente” (42.5%) com a afirmação “Estar informado sobre os desastres naturais é uma forma 

de estar mais preparado caso eles venham a ocorrer” (M = 3.41 e DP = .530). Nesse sentido, 

também assinalaram afirmativamente o item “Gostaria de estar mais informado acerca das 

cheias e dos deslizamentos de terras” (M = 3.30 e DP = .552). Contudo, a maiorias das pes-

soas (M = 3.17 e DP = .550) considera estar já consciente dos perigos “Acho que estou cons-

ciente dos perigos que os desastres naturais representam”. Apenas 8% (n = 21) da amostra 

discorda com a afirmação. Curiosamente existe uma grande divisão relativamente ao item  

“Neste momento considero que sei o que fazer caso ocorra um desastre como o de 20 de Fe-

vereiro de 2010” (M = 2.51 e DP = .654), pois 42.5% (n = 111) “Concorda” e 48.7% (n = 

127) “Discorda”. 

A quase totalidade da amostra “Concorda” (55.6%) ou “Concorda totalmente” 

(43.3%) com o item “Os danos provocados pelas cheias podem ser minimizados se forem 

tomadas medidas de prevenção. Contudo, mostram algum interesse em obter mais conheci-

mento pois a maioria dos inquiridos responde afirmativamente (M = 3.23 e DP = .576) ao 

item “Se houvesse uma acção de formação e/ou sensibilização acerca de como proceder se 

ocorrerem desastres naturais, eu gostaria de participar” 

Perante a questão “Quão preparadas considera que estas instituições estão para lidar 

com eventuais desastres naturais?”, as pessoas consideraram estando melhor preparada os 

Bombeiros (M = 2.90 e DP = .627), seguidos da Cruz Vermelha Portuguesa (M = 2.82 e DP 

= .616) e do Serviço de Protecção Civil (M = 2.77 e DP = .670). Estas instituições trabalham 

em proximidade com a população e a sua intervenção é bem visível, o que pode em parte 
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justificar a ideia de que estão melhor preparadas do que as restantes. A Polícia (M = 2.49 e 

DP = .648) embora também preste um serviço próximo, a sua actuação, por exemplo em Fe-

vereiro de 2010 não foi tão saliente. Segue-se depois o Serviço Regional de Saúde (M = 2.48 

e DP = .611) e finalmente as instituições políticas. A Câmara Municipal do Funchal (M = 

2.34 e DP = .670), o Governo Regional da Madeira (M = 2.05 e DP = .576) e as Juntas de 

Freguesias (M = 1.97 DP = .638) parecem estar na opinião das pessoas “Nada preparadas” ou 

“Pouco preparadas” para acontecimentos como o de 2010. 

É bastante ilustrativo que 59% (n = 154) dos inquiridos tenham respondido que já 

formam afectados por cheias, e 29% (n = 75) já tiveram a sua casa atingida por estes eventos. 

Já no que toca aos deslizamentos de terras, apenas somente 13% (n = 34) foi atingida, e 6% 

(n =16) já sofreu danos na sua habitação devido estes fenómenos. De facto, entre os 2 fenó-

menos, as cheias são evento que atinge mais pessoas simultaneamente, na medida em que, 

quando acontece no Funchal, é justamente no centro da cidade. Já os deslizamentos de terras 

são mais dispersos a forma como podem atingir as pessoas é diferente. 

Relativamente aos acontecimentos de 20 de Fevereiro de 2010, 77% (n = 199) dos su-

jeitos viram a sua rotina diária alterada, e 77% (n = 199) dos sujeitos responderam afirmati-

vamente à questão “A sua rotina diária normal foi alterada?”, somente 23% (n = 69) respon-

deu não. Salienta-se que passados já mais de três anos deste esse evento, 28% (n = 72) dos 

inquiridos considera que ainda não recuperou totalmente dos seus efeitos.  

Ainda em relação a 20 de Fevereiro de 2010, somente 24.5% (n = 64) da amostra “Discorda“ 

ou “Discorda totalmente” com a afirmação “A minha atitude mudou em relação aos desastres 

naturais depois do 20 de Fevereiro de 2010” (M = 2.95 e DP = .747). 

Nas questões acerca da informação, pôde-se observar que a TV é o meio através do 

qual a maioria dos sujeitos, 90.77% (n = 236),  já obteve esclarecimentos acerca de cheias e 

deslizamentos de terras. Segue-se a Internet (72.31%) e os Jornais e Revistas (70.38%). A 

Rádio foi utilizada por 61.54% da amostra, enquanto 45.38% dos inquiridos já obteve infor-

mações através de amigos ou vizinhos. A escola apenas serviu de fonte de informação para 

20.77% dos sujeito. Somente 5 inquiridos não usaram nenhum dos meios sugeridos. 

Um dado interessante refere-se à questão “Obedeceria a uma ordem de evacuação?”, a  

esmagadora maioria dos sujeitos, 97% (n = 252) respondeu sim, somente 8% (n = 3) respon-

dem que não. Este resultado revela um elevado grau de confiança nas autoridades competen-

tes. 
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3. Discussão  

 

É imperativo que as questões inerentes aos riscos ambientais sejam observadas como 

verdadeiros problemas sociais (Lima, 1995). A gestão de desastres naturais está cada vez 

mais focada em informar e envolver as populações tendo como objectivo principal o de as 

preparar para lidar com o risco e com as suas consequências (Wagner, 2007). Nesse sentido, 

é de crucial importância compreender a forma como os indivíduos pensam sobre os proble-

mas e os percepcionam, as suas dúvidas, conceitos e sistemas físicos (Spicer, 1998). 

Nesta investigação aplicou-se a metodologia dos modelos mentais, proposta por Mor-

gan, Fischhoff, Bostrom & Atman (2001) ao contexto das cheias rápidas e dos deslizamentos 

no Funchal e obtiveram-se resultados convergentes com o que seria de esperar com base na 

literatura consultada. 

Tal como aconteceu no estudo de Wagner (2007), com o mesmo sistema alvo da pre-

sente investigação (cheias rápidas e deslizamentos de terras) o modelo mental dos leigos rela-

tivamente aos deslizamentos de terra, é menos claro e desenvolvido do que o modelo de chei-

as rápidas. A razão pela qual isto acontece prende-se com o facto de que os processos físicos 

que levam à ocorrência de inundações são mais fáceis de observar, reconhecer e compreender 

pelos leigos.  

Embora tenham sido encontradas diferenças entre os modelos de experts e de leigos, es-

sas divergências não comprometem a integridade do modelo. De facto, os leigos entrevista-

dos revelaram ter na generalidade algum conhecimento dos mecanismos causais mais rele-

vantes que integram o modelo científico. Ora, esta visão muito aproximada demonstra que os 

entrevistados possuem algum conhecimento e informação acerca dos fenómenos.  

 Para a informação que os leigos detêm tem contribuído a intensa cobertura dada pelos 

media aos acontecimentos de 20 de Fevereiro de 2010, embora, já aquando do evento de 29 

de Outubro de 1993 a cobertura mediática tenha sido já muito intensa. 

Segundo Antunes, Bernardo e Palma (2011) a investigação sobre a percepção de risco 

permite salientar que os meios de comunicação social são determinantes no modo como a 

informação sobre os riscos chega até às pessoas. Os media influenciam de facto algumas das 

nossas percepções de risco, contudo, representam apenas um factor entre outros Wåhlberg e 

Sjöberg (2000). Devido ao longo histórico de fenómenos de cheias rápidas e deslizamentos 

de terras, as pessoas usam a disponibilidade para estimar a probabilidade de novas ocorrên-

cias desses fenómenos, esta noção é fulcral para o efeito dos media na percepção de risco. 

Outro aspecto importante relaciona-se com os testemunhos de pessoas acerca das experienci-
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as (Wåhlberg e Sjöberg, 2000). Essas informações directas de relatos de experiências pesso-

ais foram largamente difundidas em 2010, nomeadamente pelos meios de comunicação audi-

ovisual.  

Segundo a SRES (2010) uma melhor formação e informação possibilitarão uma parti-

cipação pública mais eficaz, nomeadamente na interiorização dos níveis toleráveis dos riscos 

e da segurança. A promoção de campanhas de informação bem estruturadas poderá constituir 

um instrumento eficaz na evolução da referida percepção e proporcionar uma melhor aceita-

ção e das medidas de protecção antes da ocorrência dos eventos excepcionais. 

Wagner (2007) refere que as pessoas que têm um melhor conhecimento sobre os peri-

gos, são aquelas que recorrem a muitas fontes diferentes para obter informação, expressar 

medo sobre riscos naturais, ou têm uma experiência anterior com o perigo em questão. Nesse 

sentido, exige-se por parte dos técnicos de organismos públicos ou privados e dos cidadãos 

em geral, uma formação básica adequada à compreensão e domínio dos processos associados 

à ocorrência de aluviões e à sua prevenção (SRES, 2010). 

Apesar de toda a informação disponível, as pessoas muitas vezes sentem incerteza 

quanto ao seu conhecimento, mesmo quando este é de facto completo e correcto (Norman, 

1983). Nesse sentido, a percepção de risco e o risco percebido dos indivíduos nem sempre é 

convergente com o risco real. Segundo Sjöberg (2000), existe sempre um risco real para cada 

problema, e este é essencial na avaliação do risco percebido. Neste contexto, a noção de “ris-

co percebido” é a primeira perspectiva das ciências sociais que contesta a ideia da irraciona-

lidade das populações (Lima, 1995). 

Por outro lado, é também necessário distinguir o risco pessoal e o risco geral bem co-

mo as diferenças entre si como sendo factores relevantes na compreensão das atitudes face ao 

risco (Sjöberg, 2003). No item “Como avalia o risco de ocorrência de uma cheia nos próxi-

mos 20 anos”, os resultados mostraram que os indivíduos avaliaram o risco geral (“No Con-

celho do Funchal”) como sendo superior ao risco pessoal (“Na área da sua residência”). Este 

resultado é convergente com as noções de optimismo irrealista, sendo que, este se define, 

segundo Harris e Hahn (2010) como um enviesamento cognitivo que faz com que os indiví-

duos julguem os eventos negativos como menos prováveis de acontecer a si mesmo do que 

aos outros.  

Os instrumentos de planeamento, nomeadamente os que suportam decisões relativa-

mente à ocupação de áreas ou locais de elevado risco, devem constituir fontes de informação 

e divulgação eficazes que proporcionam aos cidadãos um esclarecimento tanto quanto possí-
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vel convincente do nível de perigo associado. A afixação de painéis ou cartazes a colocar em 

áreas mais perigosas poderá complementar esse tipo de informação (SRES, 2010).  

As pessoas identificam ganhos pelo facto de viverem em determinado sitio, seja em 

termos relacionados com a identidade de lugar, com a paisagem, ou com a proximidade com 

as vias de comunicação. Saraiva e Lavrador-Silva (2005) referem que, na paisagem estão 

também presentes aspectos relacionados com identidade, memórias, sentimentos de pertença, 

territorialidade, significados culturais e afectivos e outras dimensões com carácter subjectivo 

e simbólico, ligadas aos laços estabelecidos com espaço que nos rodeia. Os aspectos de vin-

culação ao lugar, quando alcançados, facilitam um laço emocional com o lugar e que, quando 

em falta, facilitam a desvinculação e/ou inibe a vinculação com o lugar. Esses aspectos da 

vinculação ao lugar são: um sentimento de segurança; um sentimento de autonomia; o desejo 

e a capacidade de se envolver na apropriação; um nível óptimo de estimulação interna e ex-

terna; e a congruência com o lugar (Speller, 2005). Segundo a perspectiva dos dilemas soci-

ais, os problemas ambientais resultam de um conflito social de interesses entre a redução do 

consumo ou utilização dos recursos colectivos por um indivíduo pode reduzi o seu conforto 

mas melhora o conforto dos outros. (Antunes, Bernardo & Palma, 2011). 

A Teoria da Cognição Social (Bandura, 1998), postula que a motivação e acção humana es-

tão relacionadas com um mecanismo de controlo antecipatório que envolve as expectativas 

relativamente às consequências associadas a determinado comportamento. Nesse sentido, as 

expectativas das consequências, ou seja, as crenças nas consequências produzidas pela acção 

própria podem ser de três tipos: sociais (respostas de terceiros), físicas (modificações corpo-

rais) ou auto-avaliativas (sentimentos sobre o próprio). Tal como defendem Turrisi, Hillhou-

se, Gebert e Grimes (1999) as pessoas realizam comportamentos para os quais têm atitudes 

positivas, assim sendo, pelo que a atitude para realizar um determinado comportamento, ba-

sear-se-á nas percepções que os indivíduos possuem em relação ao comportamento. Neste 

sentido, os resultados dos questionários mostram que as pessoas possuem uma atitude positi-

va em relação à realizarem medidas de mitigação. Concomitantemente também se mostram 

receptivas em relação a participarem em acções de formação, pois consideram que a informa-

ção é um “factor de protecção”. 

A Protection Motivation Theory tem por base a existência de motivação para resulta-

dos de protecção perante uma ameaça percebida e o desejo para evitar um potencial resultado 

negativo. A teoria organiza-se com base em dois processos que tentam conciliar os processos 

cognitivos que as pessoas utilizam para avaliar ameaças e a selecção de uma entre as várias 

alternativas de coping (Floyd, Prentice-Dunn e Rogers, 2000). A avaliação da ameaça, foca-
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se na fonte da ameaça e nos factores que aumentam ou diminuem a probabilidades de respos-

tas mal adaptativas tais como evitação, negação, entre outros (Floyd, Prentice-Dunn & Ro-

gers, 2000). Nesse sentido, a decisão acerca do sitio onde se vai habitar pode ser muito mais 

difícil do que inicialmente se possa pensar, principalmente quando a pobreza e a vulnerabili-

dade ao riscos ambientais estão presentes. Ora, na RAM, mais precisamente no Funchal, as 

pessoas enfrentam o mesmo tipo de problema, pois muitas vezes, por razões económicas as 

pessoas são “obrigadas” a permanecer em sítios que se sabe serem perigosos. Segundo Gee e 

Payne-Sturges, (2004), o stress psicossocial, que relaciona os riscos ambientais com as con-

dições sociais pode ser o agente de vulnerabilidade, que quando não é compensada por recur-

sos, pode conduzir a um aumento da vulnerabilidade a dos riscos ambientais. 

Estes mecanismos emergem pois quando as pessoas sentem que não possuem controlo 

sobre a situação têm maior probabilidade de desenvolver doenças psicossomáticas, perturba-

ções psicológicas como a perturbação pós-stress traumático e a depressão (Palma, 1992).  

Em suma, para uma comunicação de risco de cheias rápidas e deslizamentos de terras 

dirigida à população do Funchal seria mais adequado “incidir o foco” sobre as estratégias de 

mitigação e como proceder em caso da ocorrência destes eventos. Pelo que foi possível aferir 

pela construção e análise dos modelos mentais, as pessoas possuem em geral uma “visão” 

bastante aceitável dos fenómenos. Porém, como era inicialmente esperado, e embora se tenha 

optado por criar um modelo unificado de cheias e deslizamentos, o modelos dos deslizamen-

tos de terras é menos claro e completo que o de cheias rápidas. A análise dos dados do ques-

tionário confirmatório ajudaram de facto a “confirmar” o modelo, na medida em que o grau 

de concordância foi satisfatório. Seria muito elucidativo o recurso modelos de escala reduzida 

que reproduzissem os processos de cheias e deslizamentos. Ora, a visibilidade e a possibili-

dade de observação dos fenómenos faz muita diferença na sua compreensão. Nesse sentido, 

promoção de campanhas de informação bem estruturadas poderá constituir um instrumento 

eficaz na evolução da percepção das populações e proporcionar uma melhor aceitação e das 

medidas de protecção antes da ocorrência dos eventos excepcionais (SRES, 2010). 

 

 

 

 

3.1. Limitações do estudo 

 



Percepção de Risco e Modelos Mentais de Cheias Rápidas e Deslizamentos de Terras 
 

 52 

Ao longo da realização deste trabalho foi-se revelando a crescente complexidade e in-

terdisciplinaridade dos fenómenos estudados. Inicialmente foi necessário dispensar algum 

esforço no sentido de se compreender os fenómenos propostos para estudo, e logo em segui-

da, foi difícil discernir qual seria a informação relevante para clarificar os fenómenos sem se 

cair no exagero, ou ficar pelo demasiado básico.  

 De facto, a metodologia dos modelos mentais aplicada aos fenómenos de cheias rápi-

das e deslizamento de terras permitiu um pequeno vislumbre acerca do modo como as pesso-

as percepcionam estes riscos e lidam com eles. Contudo, a perfusão dos dados obtidos pode 

ter feito com que se dispersasse a atenção dos pontos mais fulcrais do estudo.  

Relativamente à amostra obtida com o questionário confirmatório, esta é composta 

maioritariamente por pessoas jovens (M = 36.55 e DP = 14.22) com habilitações literárias 

acima do ensino secundário. É também de referir que o Funchal é a capital da ilha, e a sua 

população possui características diferentes, como nível de escolaridade mais elevado, melhor 

acesso às fontes de informação, bem como uma relação diferente com os fenómenos estuda-

dos. O facto do questionário ter sido colocado numa plataforma on-line constitui um obstácu-

lo ao seu acesso por parte de pessoas mais idosas, reduzindo assim o espectro de alcance ex-

cluindo logo à partida as pessoas sem escolaridade e sem acesso a esta tecnologia. Tentou-se 

colmatar essa lacuna, através da aplicação de 70 questionários em papel, numa abordagem 

porta-à-porta, mais direccionada para as pessoas mais idosas. 

Embora a metodologia dos modelos mentais seja predominantemente qualitativa, optou-se 

por dar algum tratamento estatístico aos dados que se obteve. Porém, este poderia ter sido 

mais acurado se tivesse sido melhor planificado inicialmente, em conjunto com a elaboração 

do questionário confirmatório. 

Investigações Futuras 
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Dado o potencial observado no decurso desta investigação relativamente à aplicação da 

metodologia dos modelos mentais à comunicação de risco, seria de todo o interesse aprofun-

dar a exploração dos resultados obtidos a partir dos dados recolhidos. 

A problemática das cheias rápidas e dos deslizamentos de terras na RAM não é nova, e é 

seguro dizer que o evento de 20 de Fevereiro de 2010 não será o último a marcar a história da 

ilha. Nesse sentido, Só uma intervenção bem estruturada e continuada no tempo pode fazer 

com que as pessoas estejam melhor preparadas para executar medidas de mitigação e para 

lidar com acontecimentos do mesmo tipo. Uma intervenção desta natureza exige um esforço 

interdisciplinar, no qual a Psicologia tem um papel sobejamente importante.  

Em futuras investigações poder-se-ia aplicar a metodologia modelos mentais em todos os 

concelhos da RAM no sentido de se apurar as existência ou não de diferenças entre os mode-

los. Para tal, seria de crucial importância a consulta das cartas de risco que cada município 

possui. Desta feita ter-se-ia acesso ao risco real, o que contribuiria para uma melhor avaliação 

da percepção de risco das populações e da sua fundamentação. Com o intuito de se obter uma 

amostra significativa, seria usada uma abordagem combinada de um questionário na Web e 

aplicação porta-a-porta. 

Outro procedimento pertinente seria a aplicação da mesma metodologia Modelos men-

tais) numa zona de Portugal continental sem qualquer historial de cheias ou deslizamentos de 

terras, e proceder à comparação dos resultados com os obtidos na RAM. Seria de esperar que 

se encontrassem diferenças expressivas em termos do design do modelo mental, uma vez que, 

o fenómenos de cheias rápidas é muito particular na ilha da Madeira. 

Poderia ser também de interesse, explorar os efeitos da exposição aos riscos naturais que 

os habitantes têm experimentado em relação aos eventos de cheias e deslizamentos de terras a 

médio prazo, visto terem já passado três anos deste a referida intempérie. Outras variáveis 
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que poderiam ser incluídas em futuras investigações seria a identidade de lugar e a satisfação 

residencial. 

Finalmente, em relação aos modelos criados, seria de importante, discuti-los com os ex-

perts entrevistados anteriormente e relativamente aos leigos, poder-se-ia recorrer à metodolo-

gia de focus group. 

 

CONCLUSÃO 
 

O ser humano vive rodeado por situações potencialmente perigosas (Antunes, Bernar-

do & Palma, 2011), e uma parte considerável da população mundial continua a viver em 

áreas de risco, mesmo após vivenciar um evento catastrófico ou saber que, já tendo ocorrido, 

poderá voltar a acontecer (Nunes, 2009).  

A RAM concentra no seu território um conjunto de riscos associados, de origem Na-

tural e Antrópica (Neri & Afonseca, 2009). No dia 20 de Fevereiro de 2010 a ilha foi atingida 

pela mais mortífera catástrofe hidro-meteorológica dos últimos 40 em Portugal (Fragoso et al. 

2012). Tendo em conta que os riscos são mais insidiosos se forem ocultados (Douglas & 

Wildavsky, 1982), também a ignorância da globalização do risco aumenta a própria globali-

zação do risco (Beck, 2006). Portanto, para evitar que tal aconteça é necessário que o público 

seja informado e esteja consciente dos perigos aos quais possa estar sujeito. 

Ora, para que isso aconteça é necessário elaborar uma comunicação de risco eficaz, 

que foque nos elementos que as pessoas precisam de saber, mas não sabem (Wagner, 2007). 

Essa comunicação devem empregar uma linguagem e valores façam sentido para leigos e 

técnicos (Lima, 1995), ou incorre-se na possibilidade de difundir uma mensagem pobre, que 

pode causar mais danos do que os riscos sobre os quais tem o intuito de actuar (Bostrom, 

Fischhoff & Morgan, 1994). Para se cumprir então os objectivos de uma comunicação de 

risco é necessário ter conhecimento sobre as percepções das populações. 

A metodologia dos modelos mentais aplicada à comunicação de risco é uma ferramenta 

orientadora que proporciona uma forma organizada e coerente de se chegar ao objectivo de 

informar correctamente as pessoas acerca de um determinado risco.  
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APÊNDICE I 
Guião de entrevista – Experts 



 

 

 

Guião Entrevista - Experts 
   

1. Sexo: Masculino      1    Feminino     2                     

2. Idade: ______ anos 

3. Freguesia de residência/Sítio: ______________________ 

4. Escolaridade  

 

Vou então ligar o aparelho e dar início à entrevista. 

 

QUESTÕES DE PARTIDA 

 

O que eu gostaria de lhe pedir é somente que me fala sobre cheias e 

deslizamentos de terras. Isto é, diga-me o que sabe acerca de cheias e deslizamentos 

de terras, e os risco que estes eventos representem. 

Vou começar por lhe fazer uma pergunta muito ampla, e depois avançaremos 

para questões mais específicas.  

 

INCITAÇÕES BÁSICAS 
• Mas alguma coisa? 

• Pode-me dizer mais alguma coisa? 

• Pode ser mais específico? 

• Pode explicar-me porquê? 

 

Instruções: Para cada tópico principal, assinale _√_|___, quando o tópico for 

iniciado. Assinale _√_|_√_, no lado direito quando todas as questões estiveram 

completas.  

 

CHEIAS/DESLIZAMENTO DE TERRAS 

 

___|___ DESCRIÇÃO DAS CHEIAS  

___ O que me pode dizer acerca de cheias rápidas? (Cheias/Inundações/Aluviões)  

Entrevista nº______ 
Data: ____/____/____ 
Duração:)_________)



___ O que me pode dizer sobre deslizamentos de terras? (Deslizamentos de 

terras/Derrocadas/Quebradas) 

 

 

___|___ NATUREZA DOS EFEITOS 

___ Pode dizer-me (mais) sobre que tipos de danos que as cheias e os deslizamentos 

de terras podem causar? 

___ As cheias e os deslizamentos de terras afectam algumas pessoas mais do que 

outras? 

Explorar: Que factores tornam algumas pessoas mais vulneráveis às cheias e 

deslizamentos de terras do que outras? 

___ Você disse-me que as cheias e os deslizamentos de terras podem causar 

_________. Pode falar-me mais sobre isso?  

 

CERTEZA/INCERTEZA 

___|___ Incerteza quanto à exposição 

___ O que determina se ocorrem ou não cheias e deslizamentos de terras ou não? 

___ Estes eventos podem ocorrer em qualquer parte da ilha? 

 

AVALIAÇÃO E GESTÃO DE RISCO 

___|___ Aprender sobre cheias e deslizamentos de terras 

___ Onde é que as pessoas podem obter informações sobre cheias e deslizamentos de 

terras? 

___ Quais são os que acha mais confiáveis? 

___ Tem conhecimento de alguma iniciativa do governo ou privada para medir, 

estudar ou lidar com as cheias e os deslizamentos de terras? 

 

___|___ Redução de riscos das cheias e dos deslizamentos de terras 

___ Que medidas considera serem possíveis de adoptar por parte das pessoas para 

mitigar os efeitos destes eventos? 

 

___|___ COMPARAÇÃO DE RISCOS 

___ Acha que as cheias e os deslizamentos de terras são um risco para a população, 

ou não são assim tão importantes? 



___ Pode dar-me uma ideia de como o risco de cheias e deslizamentos de terras se 

compara com outros riscos, como por exemplo o risco de um acidente de automóvel? 

 

 

 

___|___ PERSPECTIVA DOS LEIGOS 

___ Colocando-se na perspectiva dos leigos, que factores acha que as pessoas 

conhecem e quais os que desconhecem como sendo causadores de cheias e 

deslizamentos de terras? 

___ Considera que as pessoas estão devidamente informadas acerca das causas e 

consequências das cheias e deslizamentos de terras? Porquê? 

___ Visto que a Madeira conta sua História com inúmeros eventos de cheias, 

considera que a população está consciente da sua vulnerabilidade face a estes 

fenómenos? Porquê? 

___ Acha que a atitude das pessoas mudou em relação a estes eventos depois de 20 de 

Fevereiro de 2010? Em que medida? 

___ Acha que o facto das pessoas se puderem sentir vulneráveis a estes eventos pode 

ter influência na sua saúde? De que forma? 

 

___|___ COMUNICAÇÂO DE RISCO 

___ Na sua opinião, o que deve e o que não deve ser dito às pessoas acerca dos 

perigos destes eventos. Porquê? 

 

___ Há mais alguma coisa que gostasse de me dizer acerca das cheias e dos 

deslizamentos de terras? 

 

Se estiver interessado em obter mais informação sobre os assuntos que abordamos, e 

quiser conhecer melhor os objectivos desta investigação, assim como os seus 

resultados e conclusões, terei todo o gosto em facultar-lhe esses dados assim que seja 

possível.  

 

 

        É tudo! Mais uma vez agradeço a sua colaboração!  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APÊNDICE II 
Guião de entrevista – Leigos 



 

Guião de Entrevista - Leigos 
   

5. Sexo: Masculino      1    Feminino     2                     

6. Idade: ______ anos 

7. Freguesia de residência/Sítio: ______________________ 

8. Habilitações Literárias: 
 1Sem instrução; 

 21º Ciclo (1ª à 4ª classe);  

 32º Ciclo (5º e 6º ano); 

 43º Ciclo (7º, 8º e 9º); 

 4Ensino Secundário (10º, 11º e 12º); 

 5Bacharelato;  

 6Licenciatura;  

 7Mestrado; 

 8Doutoramento. 

 

QUESTÃO DE PARTIDA 

 

O que eu gostaria de lhe pedir é somente que me fala sobre cheias e 

deslizamentos de terras. Isto é, diga-me o que sabe acerca de cheias e deslizamentos 

de terras, e os risco que estes eventos representem. Não se preocupe em tentar pensar 

em tudo. Além disso, não se preocupe se o que tem que dizer é “certo” ou “errado”.  

 

INCITAÇÕES BÁSICAS: 
• Mas alguma coisa? 

• Pode-me dizer mais alguma coisa? 

• Mais alguma coisa? Não se preocupe se isto é certo ou errado, apenas diga o que lhe vem à 

mente. 

• Pode ser mais específico? 

• Pode explicar-me porquê? 

 

Entrevista nº______ 
Data: ____/____/____ 
Duração:)_________)



Instruções: Para cada tópico principal, assinale _√_|___, quando o tópico for 

iniciado. Assinale _√_|_√_, no lado direito quando todas as questões estiveram 

completas.  

 

CHEIAS E DESLIZAMENTOS DE TERRAS 

Processo de exposição 

___|___ Descrição das cheias e deslizamento de terras 

___ Diga-me o que sabe acerca de cheias! (Cheias/Inundações/Aluviões/Enxurradas)  

___ Fale-me um pouco sobre os deslizamentos de terras! (Deslizamentos de 

terras/Derrocadas/Quebradas) 

___ Pode dizer-me mais acerca das cheias e dos deslizamentos de terras? 

___ O quê que causa a ocorrência de cheias? 

___ O quê que causa a ocorrência de deslizamentos de terras? 

___ Pode dizer-me mais alguma coisa sobre as causas das cheias e dos deslizamentos 

de terras? 

___|___ Natureza dos efeitos 

___ Que tipo de danos as cheias e os deslizamentos de terras podem causar? 

___ De que forma a exposição às cheias e os deslizamentos de terras podem afectar as 

pessoas? 

___ De que forma as cheias e os deslizamentos de terras o podem afectar a si? 

___ As cheias e os deslizamentos de terras afectam algumas pessoas mais do que 

outras? Porquê? 

___ De que forma as cheias e os deslizamentos de terras podem afectar o ambiente? 

 

PROCESSO DE EXPOSIÇÃO 

___ O quê que determina se ocorrem, ou não, cheias e deslizamentos de terras? 

___ O quê que torna as pessoas mais vulneráveis a cheias e deslizamentos de terras? 

 

CERTEZA/INCERTEZA 

___|___ Incerteza quanto à exposição 

___ Acha que as cheias e os deslizamentos de terras podem ocorrer em qualquer 

lugar? 

___|___ Incerteza quanto aos efeitos 



___ Você tem alguma ideia acerca de como os cientistas estão certos ou errados 

acerca dos riscos das cheias e os deslizamentos de terras? Em quê que acha que os 

cientistas estão certos? Em quê que acha que os cientistas estão errados? 

 

AVALIAÇÃO E GESTÃO DE RISCO 

___|___ Aprender sobre cheias e deslizamentos de terras 

___ Onde é que você já ouviu ou leu alguma coisa sobre os riscos das cheias e dos 

deslizamentos de terras? 

___ Quais são as fontes que as pessoas podem usar para aprender mais sobre as cheias 

e os deslizamentos de terras? 

___ Quais são as fontes que acha mais confiáveis? 

___ Que tipo de informação gostaria de obter acerca destes acontecimentos? 

___ Já ouviu falar acerca de alguma iniciativa do governo ou privada para medir, 

estudar ou lidar comas cheias e os deslizamentos de terras? 

___ Na ocorrência de 20 de Fevereiro de 2010, que tipo de assistência foi prestada às 

pessoas que sofreram danos? 

___ O que acha que teria sido importante facultar às pessoas que foram atingidas pelo 

ocorrido? 

 

___|___ Redução de riscos das cheias e dos deslizamentos de terras 

___ Existe alguma forma das pessoas minimizarem os riscos inerentes às cheias e aos 

deslizamentos de terras? 

 

COMPARAÇÃO DE RISCOS 

___ Acha que as cheias e os deslizamentos de terras são um risco para a população, 

ou não são assim tão importantes? 

___ Pode dar-me uma ideia de como o risco de cheias e deslizamentos de terras se 

comparam com outros riscos, como por exemplo o risco de um acidente de 

automóvel? 

 

RISCO PESSOAL 

___ Considera que o risco de cheias e deslizamentos de terras que você corre na sua 

residência é baixo ou elevado? (Pode dizer-me porquê?) 

___ Você já teve algum problema relacionado com cheias e deslizamentos de terras?  



___ Algum dos seus amigos ou vizinhos teve problemas relacionados com cheias ou 

deslizamentos de terras?  

___ Há mais alguma coisa que gostasse de me dizer acerca das cheias e dos 

deslizamentos de terras? 

 

Se estiver interessado em obter mais informação sobre os assuntos que abordamos, e 

quiser conhecer melhor os objectivos desta investigação, assim como os seus 

resultados e conclusões, terei todo o gosto em facultar-lhe esses dados assim que seja 

possível.  

 

        É tudo! Mais uma vez agradeço a sua colaboração!  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APÊNDICE III 
Termo de consentimento informado – Experts 



Termo de Consentimento Informado Experts 

 

O presente estudo enquadra-se no âmbito de uma Tese de Mestrado em 

Cognição Social Aplicada, na Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa. 

A sua colaboração nesta etapa do estudo consiste em participar numa 

entrevista onde será abordado o tema das cheias e dos deslizamentos de terras no 

sentido de recolher informação para a elaboração de um questionário a aplicar 

posteriormente à população. Sendo que a da entrevista é de aproximadamente 40 

minutos. A entrevista será registada em suporte áudio para posterior transcrição e 

análise. Garantimos que os dados da entrevista são confidenciais, ou seja, o seu 

anonimato será mantido, não sendo registado o seu nome ou qualquer outro elemento 

que o possa identificar.  

 

Para qualquer esclarecimento ou dúvida 

contacte: 

Contacto: 967517419 

E-mail: filipafm@hotmail.com 

)
Agradeço a sua colaboração! 

Filipa Mendonça 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE IV 
Termo de consentimento informado –  Leigos 



Termo de Consentimento Informado Leigos 

 

O presente estudo enquadra-se no âmbito de uma Tese de Mestrado em 

Cognição Social Aplicada, na Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa. 

A sua colaboração nesta etapa do estudo consiste em participar numa 

entrevista onde será abordado o tema das cheias e dos deslizamentos de terras, sendo 

que a sua duração esperada é de aproximadamente 20 minutos. A entrevista será 

registada em suporte áudio para posterior transcrição e análise.  

Os dados da entrevista são confidenciais, ou seja, o seu anonimato será 

mantido, não sendo registado o seu nome ou qualquer outro elemento que o possa 

identificar, apenas dados demográficos básicos (sexo, idade, freguesia de residência). 

Para participar na entrevista, terá que ter uma idade igual ou superior a 18 anos 

e residir no Concelho do Funchal há mais de 2 anos. Construi ainda condição para a 

participação neste estudo, que não exerça actividade profissional nas áreas de 

Geografia, Geologia, Meteorologia, Ordenamento do Território, Arquitectura, 

Urbanismo e Ambiente.  

A participação neste estudo não acarreta qualquer risco conhecido para a sua 

saúde ou bem-estar que seja possível antecipar, contudo, se assim desejar, poderá 

desistir da sua participação em qualquer momento. Concorda? 

Assim, após ter lido, compreendido e concordado com o acima descrito, e 

estando a colaborar nesta investigação de forma voluntária poderemos dar início à 

entrevista. 

 

Para qualquer esclarecimento ou dúvida 

contacte: 

Contacto: 967517419 

E-mail: filipafm@hotmail.com 

 

Agradeço a sua colaboração! 

Filipa Mendonça 

 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
APÊNDICE V 

Questionário confirmatório 



Percepção de Risco e Modelos Mentais de 
Cheias Rápidas e Deslizamentos de Terras 

 

Consentimento informado 
O presente estudo enquadra-se no âmbito de uma Tese de Mestrado em Cognição Social Aplicada, na 

Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa. A sua colaboração consiste em completar um questionário 
acerca de cheias e deslizamentos de terras. Os dados são confidenciais, e o seu anonimato é garantido. Para 
participar terá que ter uma idade igual ou superior a 18 anos e residir no Concelho do Funchal há mais de 2 anos. 
A participação neste estudo não acarreta qualquer risco conhecido para a sua saúde ou bem-estar que seja 
possível antecipar. Por favor responda a todas as questões para que o questionário seja válido!  

 
MESMO QUE NÃO TENHA A CERTEZA ESCOLHA A OPÇÃO PARA A QUAL SE ENCONTRA MAIS INCLINADO 

 
A. Por favor leia as seguintes afirmações e assinale o grau em que concorda ou discorda com as mesmas: 

 
  Concordo 

plenamente Concordo Discordo Discordo 
totalmente  

A1. Vertentes de declive acentuado são zonas de elevada perigosidade natural  ☐ ☐ ☐ ☐ 
A2. Na Madeira os cursos de água são extensos  ☐ ☐ ☐ ☐ 
A3. As condições meteorológicas anormais são causadas pelas alterações 
climáticas 

 ☐ ☐ ☐ ☐ 
A4. Chuvas de longa duração saturam o solo de água  ☐ ☐ ☐ ☐ 
A5. A água acumulada no solo aumenta o seu peso  ☐ ☐ ☐ ☐ 
A6. As alterações climáticas de que se fala actualmente não passam de um mito  ☐ ☐ ☐ ☐ 
A7. Na Madeira as bacias hidrográficas de dimensão reduzida associam-se a 
vertentes de declive acentuado  

 ☐ ☐ ☐ ☐ 
A8. Chuvas de longa duração podem causar a subida do nível da água das ribeiras   ☐ ☐ ☐ ☐ 
A9. Cursos de água de dimensões reduzidas enchem rapidamente em situações de 
chuvas intensas e concentradas 

 ☐ ☐ ☐ ☐ 
A10. Na Madeira as bacias hidrográficas e os cursos de água são de grande 
dimensão 

 ☐ ☐ ☐ ☐ 
A11. Cursos de água de dimensões reduzidas enchem rapidamente em situações de 
chuvas de longa duração  

 ☐ ☐ ☐ ☐ 
A12. Chuvas de longa duração fragilizam os aterros  ☐ ☐ ☐ ☐ 
A13. O relevo acidentado não tem nada a ver com ocorrência de deslizamentos de 
terras   ☐ ☐ ☐ ☐ 
A14. Na Ilha da Madeira o relevo é acidentado e as vertentes (encostas) são muito 
íngremes  ☐ ☐ ☐ ☐ 
A15. O relevo da ilha faz com que as pessoas prefiram viver onde é mais plano  ☐ ☐ ☐ ☐ 
A16. Condições meteorológicas anormais associadas ao relevo acidentado geram 
condições propícias à ocorrência de cheias e deslizamentos de terras  ☐ ☐ ☐ ☐ 
A17. O relevo acidentado na Madeira não tem qualquer relação com as suas 
características geológicas  ☐ ☐ ☐ ☐ 
A18. Quando o solo fica saturado de água há mais probabilidade de ocorrerem 
deslizamentos de terras  ☐ ☐ ☐ ☐ 
A19. Em zonas onde o terreno é mais inclinado há menos probabilidade de ocorrer 
um deslizamento de terras  ☐ ☐ ☐ ☐ 
A20. Deslizamentos de terras podem obstruir os cursos de água  ☐ ☐ ☐ ☐ 
A21. As cheias e os deslizamentos de terras não estão associados  ☐ ☐ ☐ ☐ 
A22. Os deslizamentos de terras movimentam uma grande quantidade de material 
como solo e rocha   ☐ ☐ ☐ ☐ 
A23. Os deslizamentos de terras são causados exclusivamente por factores naturais  ☐ ☐ ☐ ☐ 



  Concordo 
plenamente Concordo Discordo Discordo 

totalmente  
A24. Na origem da ocorrência de deslizamentos de terras podem estar presentes 
factores naturais e humanos  ☐ ☐ ☐ ☐ 
A25. As cheias e os deslizamentos de terras ocorrem frequentemente em simultâneo  ☐ ☐ ☐ ☐ 
A26. A manipulação do solo pode provocar deslizamentos de terras  ☐ ☐ ☐ ☐ 
A27. Condições meteorológicas anormais associadas às características das bacias 
hidrográficas geram condições propícias à ocorrência de cheias e deslizamentos de 
terras 

 ☐ ☐ ☐ ☐ 

A28. As características geológicas da ilha da Madeira potenciam a ocorrência de 
deslizamentos de terras  ☐ ☐ ☐ ☐ 
A29. As cheias são causadas unicamente por fenómenos da natureza  ☐ ☐ ☐ ☐ 
A30. A subida do nível da água leva ao galgamento das margens das ribeiras, 
originando uma cheia  ☐ ☐ ☐ ☐ 
A31. O entupimento dos esgotos urbanos pode provocar cheias  ☐ ☐ ☐ ☐ 
A32. As cheias acontecem sempre por causa da acção das pessoas  ☐ ☐ ☐ ☐ 
A33. As cheias são causadas tanto por factores naturais como humanos  ☐ ☐ ☐ ☐ 
A34. As vertentes de declive acentuado empurram as pessoas para viverem em 
zonas mais altas   ☐ ☐ ☐ ☐ 
A35. Quando os cursos de água ficam obstruídos por materiais como rocha, solo e 
vegetação pode ocorrer uma cheia  ☐ ☐ ☐ ☐ 
A36. O estreitamento dos cursos de água não causa a sua obstrução  ☐ ☐ ☐ ☐ 
A37. Materiais como rocha, solo e vegetação podem causar bloqueios nas ribeiras  ☐ ☐ ☐ ☐ 
A38. Lixo depositado nas ribeiras poderá obstruí-las   ☐ ☐ ☐ ☐ 
A39. As obras de construção civil podem criar aterros e escavações  ☐ ☐ ☐ ☐ 
A40. A construção muito perto das ribeiras estrangula as suas margens  ☐ ☐ ☐ ☐ 
A41. Os aterros podem constituir material susceptível de ser transportado pela água  ☐ ☐ ☐ ☐ 
A42. É impossível reduzir o impacto da ocupação de zonas de elevada perigosidade 
natural  ☐ ☐ ☐ ☐ 
A43. É possível implementar medidas que travem a desflorestação  ☐ ☐ ☐ ☐ 
A44. Os incêndios florestais retardam a erosão  ☐ ☐ ☐ ☐ 
A45. A prevenção dos incêndios florestais é um factor de protecção contra a erosão  ☐ ☐ ☐ ☐ 
A46. A erosão faz com que matérias como solo e rocha se desagreguem  ☐ ☐ ☐ ☐ 
A47. É impossível contrariar a erosão  ☐ ☐ ☐ ☐ 
A48. Nas áreas com menos vegetação a erosão é mais acelerada  ☐ ☐ ☐ ☐ 
A49. Um tsunami pode originar uma cheia nas zonas costeiras  ☐ ☐ ☐ ☐ 
A50. Desabamentos de rochas costeiras podem provocar tsunamis  ☐ ☐ ☐ ☐ 
A51. Sismos que ocorram no oceano não podem provocar tsunamis  ☐ ☐ ☐ ☐ 
A52. Um tsunami pode provocar a subida do nível da água junto ás zonas costeiras   ☐ ☐ ☐ ☐ 
 
 

B. Pense agora no que sabe acerca de cheias e deslizamentos de terras e diga se concorda ou discorda com 
as seguintes afirmações: 

 
  Concordo 

plenamente Concordo Discordo Discordo 
totalmente  

B1. As cheias e os deslizamentos de terras são demasiado destrutivos, por isso não 
vale a pena preocupar-me com eles.  ☐ ☐ ☐ ☐ 
B2. Um deslizamento de terras nunca acontece duas vezes no mesmo sítio.  ☐ ☐ ☐ ☐ 
B3. No futuro irão ocorrer mais desastres naturais devido às alterações climáticas  ☐ ☐ ☐ ☐ 
B4. É improvável que voltem a acontecer cheias no Funchal durante o meu tempo de 
vida  ☐ ☐ ☐ ☐ 



!
C.O grupo que se segue relaciona-se com conhecimento acerca dos desastres naturais. Assinale o grau em 

que concorda ou discorda com as afirmações seguintes:!!

!
D.Quão preparadas considera que estas instituições estão para lidar com eventuais desastres naturais? 

Assinale a opção que considera mais adequada:!!

!

B5. É desnecessário preparar-me para a cheias porque será prestada assistência 
pelos serviços de emergência. ☐ ☐ ☐ ☐

B6. A protecção contra as cheias e os deslizamentos de terras é da exclusiva 
responsabilidade do governo ☐ ☐ ☐ ☐

B7. Não vale a pena fazer nada para prevenir as cheias e os deslizamentos de 
terras ☐ ☐ ☐ ☐

B8. Os trabalhos de reconstrução efetuados resolveram todos os problemas de 
segurança ☐ ☐ ☐ ☐

B9. Se ocorresse uma cheia como a de 20 de Fevereiro de 2010, acho que as 
pessoas estariam mais preparadas do que estavam antes ☐ ☐ ☐ ☐

B10. Devido à mudança climática que causa cada vez mais secas, as cheias vão 
ocorrer com menos frequência ☐ ☐ ☐ ☐

B11. No caso de uma cheia, é provável que eu seja afectado (danos matérias, 
ferimentos, etc.) ☐ ☐ ☐ ☐

Concordo 
plenamente Concordo Discordo Discordo 

totalmente 

Concordo 
plenamente Concordo Discordo Discordo 

totalmente 
C1. Acho que as pessoas não estão conscientes dos perigos das cheias e dos 
deslizamentos de terras ☐ ☐ ☐ ☐

C2. Seria útil treinar as pessoas para situações de emergência como desastres 
naturais ☐ ☐ ☐ ☐

C3. Estar informado sobre os desastres naturais é uma forma de estar mais 
preparado caso eles venham a ocorrer ☐ ☐ ☐ ☐

C4. A minha atitude mudou em relação aos desastres naturais depois do 20 de 
Fevereiro de 2010 ☐ ☐ ☐ ☐

C5. Neste momento considero que sei o que fazer caso ocorra um desastre natural 
como o de 20 de Fevereiro de 2010 ☐ ☐ ☐ ☐

C6. Acho que estou consciente dos perigos que os desastres naturais representam ☐ ☐ ☐ ☐
C7. Os danos provocados pelas cheias podem ser minimizados se forem tomadas 
medidas de prevenção ☐ ☐ ☐ ☐

C8. Gostaria de estar mais informado acerca das cheias e dos deslizamentos de 
terras ☐ ☐ ☐ ☐

C9. Se houvesse uma acção de formação e/ou sensibilização acerca de como 
proceder se ocorrerem desastres naturais, eu gostaria de participar ☐ ☐ ☐ ☐

C10. Não gostaria de participar em exercícios de simulação de desastres naturais ☐ ☐ ☐ ☐

Totalmente 
preparado

Preparado
Pouco 

preparado
Nada 

preparado

D1. Governo Regional ☐ ☐ ☐ ☐

D2. Câmara Municipal do Funchal ☐ ☐ ☐ ☐

D3. Juntas de Freguesias ☐ ☐ ☐ ☐

D4. Serviço de Protecção Civil ☐ ☐ ☐ ☐

D5. Cruz Vermelha ☐ ☐ ☐ ☐

D6. Bombeiros ☐ ☐ ☐ ☐

D7. Sistema Regional de Saúde ☐ ☐ ☐ ☐

D8. Polícia ☐ ☐ ☐ ☐



E. Como avalia o risco de ocorrência de uma cheia nos próximos 20 anos?!!

!
F. Quão importante considera cada um dos seguintes factores na escolha do local de habitação?!!

!
G. Através de que meios já obteve informação acerca de cheias e deslizamentos de terras? Pode assinalar 

mais do que uma opção:!

☐ Rádio!

☐ TV!

☐ Jornais/revistas !

☐ Internet!

☐ Amigos/Vizinhos!

☐ Escola!

☐ Nenhum destes!

!
H. Pense agora na sua experiência em relação a cheias e deslizamentos de terras e responda às seguintes 

questões:!!

!
I. Quantas vezes já viveu cheias que causaram transtornos na sua rotina diária?!

☐ 1)! Nunca!

☐ 2)! 1 vez!

☐ 3)! 2 vezes!

☐ 4)! 3 vezes!

☐ 5)! Mais de 3 vezes!

!

Elevado Médio Baixo Inexistente

E1. No Concelho do Funchal ☐ ☐ ☐ ☐

E2. Na área da sua residência ☐ ☐ ☐ ☐

Muito 
importante

Importante
Pouco 

importante
Nada 

importante

F1. Preço ☐ ☐ ☐ ☐

F2. Proximidade com as vias de comunicação ☐ ☐ ☐ ☐

F3. Vista/Paisagem ☐ ☐ ☐ ☐

F4. Vizinhança ☐ ☐ ☐ ☐

F5. Segurança (em relação a roubos, assaltos) ☐ ☐ ☐ ☐

F6. Segurança (em relação a riscos naturais) ☐ ☐ ☐ ☐

Sim Não

H1. Você já foi de alguma forma afectado por cheias? ☐ ☐

H2. A sua casa já alguma vez foi atingida por cheias? ☐ ☐

H3. Já alguma vez foi afectado por deslizamentos de terras? ☐ ☐

H4. A sua casa já sofreu danos provocados por deslizamentos de terras? ☐ ☐

H5. Obedeceria a uma ordem de evacuação? ☐ ☐



J. Recorde agora como viveu a intempérie de 20 de Fevereiro de 2010 e responda às questões:!!

!
Dados sociodemográficos!
!
1. Género!

☐ 1)! Masculino!

☐ 2)! Feminino!

2. Idade: ____ anos!

3. Habilitações Literárias:!

☐ 1)! Sem escolaridade!

☐ 2)! 1º Ciclo (1ª à 4ª classe)!

☐ 3)! 2º Ciclo (5º e 6º ano)!

☐ 4)! 3º Ciclo (7º, 8º e 9º)!

☐ 5)! Ensino Secundário (10º, 11º e 12º)!

☐ 6)! Bacharelato!

☐ 7)! Licenciatura!

☐ 8)! Mestrado!

☐ 9)! Doutoramento!

4. Freguesia onde reside:!

☐ 1)! Imaculado Coração de Maria!

☐ 2)! Monte!

☐ 3)! Sé!

☐ 4)! São Gonçalo!

☐ 5)! São Martinho !

☐ 6)! São Pedro!

☐ 7)! São Roque!

☐ 8)! Santo António!

☐ 9)! Santa Luzia !

☐ 10)! Santa Maria Maior!

!
Se estiver interessado em obter mais informação acerca das questões abordadas, ou quiser conhecer melhor os 
objectivos desta investigação assim como os seus resultados e conclusões, contacte: Filipa Mendonça 
filipafm@hotmail.com

Sim Não

J1. A sua rotina diária normal foi alterada? ☐ ☐

J2. Sente que recuperou totalmente dos seus efeitos? ☐ ☐

J3. Você ou alguém do seu agregado familiar foi forçado a abandonar a casa? ☐ ☐
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ANEXO A 
Mapa das ocorrências  no Funchal – 20 de Fevereiro de 2010 




