
RISC SÍSMIC

Terratrèmol: Vibració de la superfície, causada per
pertorbacions endògenes, per exemple l’alliberament sobtat
d’energia entre dos blocs d’una falla. També són provocats
pel moviment del magma o la caiguda d’un meteorit.

Magnitud: energia
alliberada per un
terratrèmol. Escala oberta
Richter sense unitats.

Intensitat: danys en
superfície provocats per un
terratrèmol. Escala I-XII
MSK.

RISC VOLCÀNIC

Risc provocat per qualsevol dels productes volcànics o
esdeveniments durant una erupció: a) colades de lava, b)
caiguda de piroclasts, c) injecció de cendres i aerosols a
l’atmosfera, d) col·lapses, e) lahars o fluxos de fang, f)
moviments de massa, g) emanació de gasos, h) fluxos
piroclàstics, i) terratrèmols, j) tsunamis.

El risc depèn del producte, tot i que com més explosiva és
l’erupció (associada a magmes amb molts elements volàtils
en origen o adquirits en superfície), més risc representa.

Explosivitat: (IEV:0-8)

RISC D’INUNDACIONS

Inundació: Desbordament d’un riu o de qualsevol estany en
sortir de la llera a causa d’un augment del cabal (volum
d’aigua passa a través d’una secció d’un riu en una unitat de
temps).

L’aigua que arriba a la superfície de la Terra per precipitació
pot escolar-se superficialment o infiltrar-se. Com més baixa
sigui la infiltració, més risc d’inundació hi ha.

RISC DE TSUNAMI

Onada (o conjunt) de gran longitud d’ona i gran velocitat de
propagació que en arribar a la costa assoleix gran altura, fent
que pugui arribar molt terra endins. Es formen per un
moviment vertical sobtat del fons submarí. Les causes són
terratrèmols, esllavissades, erupcions subterrànies o caiguda
de meteorits.

Es pot predir amb instrumentació que permeti la localització
de la pertorbació i una estimació de la velocitat de
propagació.

RISC D’EROSIÓ LITORAL

Erosió: arrancament de material que
conforma el relleu. En aquest cas,
provocat a la costa. On predomina
la sedimentació es formen platges i
on predomina l’erosió,
penya-segats.

La morfologia dels deltes depèn de
l’aport de sediments, l’energia de les
marees i la de l’onatge. Fig
Galloway (1975).

RISC DE COL·LAPSE O SUBSIDÈNCIA

Moviment vertical del terreny que s’enfonsa respecte del seu
entorn d’una manera sobtada (col·lapse) o gradual
(subsidència). Està lligat a l’existència de cavitats subterrànies
formades per dissolució.

Es dona en roques solubles: calcàries, guixos i sals.

Abans del fenomen poden aparèixer esquerdes i petites
dolines en superfície.

RISC DE DESPRENIMENT

Caiguda de blocs amb un recorregut com a mínim parcial per
l’aire. Abans d’un de gros, n’acostumen a ocórrer de petits i
les fractures es fan amples. Les pluges poden desencadenar
moviments de massa. Fig. Vilaplana.

RISC D’ESLLAVISSADA

Moviment de masses o blocs al
llarg d’una superfície de lliscament.
Si les superfícies són planes, són
translacionals i si són corbades
són rotacionals. Fig. Vilaplana.

Abans del fenomen es poden
produir esquerdes. Les pluges fan
perdre cohesió interna del material
en superfície i poden desencadenar moviments de massa.

RISC INDUÏT

Són aquells riscos a conseqüència de les activitats humanes
sobre la Terra. Poden ser associats a activitats mineres, com
ara el moviment de massa d’un runam o el col·lapse de
galeries mineres.

També es poden associar a extracció de petroli, com ara els
terratrèmols causats per fraking, moviments de massa
relacionats amb els vessants artificials resultats de construir
vies de comunicació.




