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RESUMO
Apresenta-se um estudo de sedimentologia de duas sondagens com 5 m de profundidade, situadas no
sector médio do estuário do Rio Alcabrichel, no litoral oeste de Portugal. Trataram-se
laboratorialmente 409 amostras (2cm cada) e calcularam-se parâmetros estatísticos para cada amostra
através da % da fração arenosa (>63μm). Com base na análise sedimentológica identificaram-se 4
unidades sedimentológicas (Ucf), que permitiram estabelecer a história ambiental deste estuário, nos
últimos 5000 anos: Ucf1 corresponde a um estuário com influência marinha (presença de gastrópodes
marinhos); Ucf2 demonstra um estuário com influência marinha para o topo, porém na sua parte basal
é estéril em biorrestos; Ucf3 testemunha uma fase de enchimento sedimentar do corpo estuarino; Ucf4
evidencia a situação atual, com domínio da influência fluvial no estuário interior do Rio Alcabrichel,
marcado, possivelmente, por episódios de enxurrada, como atesta o aumento de areia e cascalho.

ABSTRACT
It presents a sedimentological study of two gauges with 5m deep, drilled in the middle sector of the
Alcabrichel River Estuary, on the West coast of Portugal. 409 samples were treated in laboratory and
statistical parameters were calculated for each samples by the sand fraction (>63μm). Based on
sedimentological analysis, 4 units (Ucf), were identified, which allowed establishing environmental
history of this estuary, in the last 5000 years: Ucf1 corresponds to an estuary with marine influence
(presence of marine gastropods); Ucf2 demonstrates an estuary with marine influence in the upper
part, but in its basal part is sterile organic debris; Ucf3 witness a phase of sediment filling the estuarine
body; Ucf4 evidence the current situation, with the fluvial influence area within the Alcabrichel River
Estuary marked, possibly by episodes of runoff as evidenced by the increase of sand and gravel.

1. INTRODUÇÃO
A investigação apresentada foi realizada no âmbito do Projeto FMI 5000 - Environmental Changes:
Fluvio-marine interactions over the last 5000 years (PCDT/CTE-GIX/104035/2008).
Os estuários evidenciam uma dinâmica de interface muito própria, entre as dinâmicas marinha e
fluvial, sendo especialmente sensíveis às alterações climáticas, subida do nível do mar e impactos
exercidos pela atividade antrópica sobre o território. Estes sub-sistemas litorais contêm um conjunto
paleoambiental bastante diversificado, em que as modificações paisagísticas efectuadas ao longo do
tempo se encontram expressas nas características dos sedimentos, nomeadamente na composição
fundamental e textura.
A investigação desenvolvida surge pela motivação de contribuir para uma melhor compreensão da
evolução holocénica recente, numa micro-escala do litoral português, através de uma abordagem
multidisciplinar.
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A escala temporal dos últimos 5000 anos foi escolhida por corresponder a uma fase de estabilidade do
nível do mar (Boski et al., 2002; Dias, 2004). Observaram-se também pequenas flutuações climáticas,
traduzidas por variações térmicas bruscas e curtas, os designados Bond events (Bond et al., 1997), em
episódios húmidos registados na Península Ibérica (Martin-Puertas et al., 2009) ou no ótimo térmico
medieval (séc. IX-XIII). Esta janela temporal coincide com a época em que o Homem intensifica de
forma evidente a sua intervenção na paisagem (≈3500 anos – Idade do Bronze), aumentando os
processos de exploração agrícola, cujos testemunhos se encontram impressos nos sedimentos que
foram sendo transportados e depositados nas planícies aluviais estuarinas (Dinis et al., 2006; Azevêdo
et al., 2007; Araújo-Gomes, 2010; Delgado et al., 2012).
A área em estudo corresponde ao estuário do Rio Alcabrichel, de reduzida dimensão, mas bastante
complexo (Fig. 1). A bacia hidrográfica onde se insere é talhada em materiais sedimentares jurássicos
e cretácicos da Orla Mesocenozóica Ocidental (Fig. 2), de competência litológica variada (calcários,
margas e arenitos). O sector terminal da bacia do Rio Alcabrichel é dominado pela depressão diapírica
de Maceira, cuja formação e abertura está associada a uma génese tectónica. O acidente diapírico
determina os limites da várzea de Maceira, onde o Rio Alcabrichel encontra condições propícias para
depositar grande parte dos sedimentos transportados ao longo do seu percurso, uma vez que nesta área
aplanada perde parte da sua energia, devido às características meandrizadas do canal fluvial e à
posição a montante de uma garganta desenvolvida em rocha resistente (calcários do Vimeiro).

Várzea de
Maceira

Fig. 1 – Altimetria da bacia hidrográfica do Rio Alcabrichel.

2

VI CONGRESSO NACIONAL DE GEOMORFOLOGIA – Coimbra, 2013
Atas/Proceedings – ISBN 978-989-96462-4-7

Fig. 2 – Litologia da bacia hidrográfica do Rio Alcabrichel (adaptado das cartas geológicas 30A-Lourinhã, 30CTorres Vedras e 30D-Alenquer).

2. OBJETIVOS
Os objetivos da presente investigação assentam na: (i) caracterização da bacia hidrográfica do Rio
Alcabrichel do ponto de vista geomorfológico; (ii) avaliação das mudanças texturais dos sedimentos
preservados na várzea de Maceira e relacioná-los com a sua origem marinha ou fluvial; (iii)
reconstrução em 3D da evolução dos ambientes de sedimentação na referida várzea.
A investigação permite apresentar algumas conclusões preliminares, podendo ser o essencial
consultado em Aleixo (2012).

3. METODOLOGIA
O estudo dos sistemas estuarinos envolve um conjunto de componentes que só através de uma
abordagem multidisciplinar é possível compreender a evolução geomorfológica e dos ambientes de
sedimentação no estuário interior do rio Alcabrichel (várzea de Maceira). Desta forma, foi aplicada
uma metodologia baseada nas análises litológica e estrutural, morfológica e sedimentológica, cuja
informação foi integrada em ambiente SIG e modelada em 3D.
A metodologia utilizada consistiu: (i) na caracterização geomorfológica da bacia hidrográfica do Rio
Alcabrichel, com recurso a SIG, permitindo identificar possíveis fontes de sedimentos; (ii) na
aquisição de dados posicionais na várzea de Maceira efetuada com recurso a dGPS e ET, de modo a
permitir a construção de um MDT pormenorizado da várzea; (iii) na recolha de sedimentos através de
sondagens (efetuadas no âmbito do Projeto FMI 5000 - PTDC/CTE-GIX/104035/2008) na margem
direita do Rio Alcabrichel, na planície aluvial de Maceira. A sondagem designada AlcMac 3 é uma
sondagem manual com recurso a martelo pneumático e a AlcMac4 é totalmente mecânica; (iv) na
análise laboratorial de amostras de sedimentos, seccionadas em 2cm cada; (v) no cálculo dos
parâmetros estatísticos efetuado apenas para as classes texturais mais grosseiras (superior a 63μ); (vi)
na reconstrução em 3D dos ambientes de sedimentação definidos, tendo em conta os resultados
obtidos anteriormente.
As amostras das sondagens foram tratadas nos laboratórios do Centro de Estudos Geográficos da
Universidade de Lisboa e no Departamento de Ciências da Terra da Universidade do Minho.
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4. RESULTADOS
A análise sedimentológica efetuada às duas sondagens em estudo, permitiu distinguir quatro unidades
sedimentológicas através da sua composição fundamental (Ucf), da base para o topo: (i) Ucf1, onde
predomina a fração silto-argilosa, embora seja a unidade mais grosseira, com intercalações de leitos
arenosos e cascalho e em que a matéria orgânica é mais abundante, nomeadamente em fragmentos de
conchas de bivalves e pequenos búzios; (ii) Ucf2 apresenta um registo sedimentar menos arenoso que
o anterior, mas igualmente rico em biorrestos marinhos; (iii) Ucf3, maior domínio da fração lutítica,
geralmente superior a 90%; (iv) Ucf4 predominância, quase exclusiva, da fração argilosa, mas com
leitos de areia e gravilha.
A variação da composição fundamental ilustra condições de sedimentação distintas: (i) mais
energéticas em Ucf1, sugerindo um estuário influenciado pela dinâmica marinha, com registo
sedimentar mais arenoso e rico em restos biológicos marinhos; (ii) Ucf2 evidencia ainda a influência
marinha no estuário interior do Rio Alcabrichel, tendo em conta os restos biológicos, mas demonstra
condições cada vez menos energéticas para o topo; (iii) uma mudança nítida para um ambiente menos
energético em Ucf3, o que permitiu a decantação de materiais de granulometria mais fina (90% da
composição fundamental); (iv) Ucf4 retrata a situação atual de um ambiente predominantemente de
decantação, mas mais energético do que Ucf3, registando-se, possivelmente, episódios de enxurrada
testemunhados por níveis de materiais sedimentares mais grosseiros.
As datações efetuadas numa das sondagens foram as seguintes: base de Ucf1 com 5910±30 BP (Beta
313439); base de Ucf2 5290±30BP (Beta 308928); base de Ucf3 1910±30BP (Beta 306108). Dadas as
características da unidade Ucf4, por incorporar sedimentos de enxurrada que mobilizaram, a montante
materiais mais antigos, revelou uma datação não sequencial (4200±30BP, Beta 308927), mas
admissível tendo em conta as condições ambientais prevalecentes (Ramos-Pereira et al., 2012).
Os resultados anteriormente referidos foram fundamentais para a definição das quatro unidades
sedimentológicas que serviram como inputs para a reconstituição tridimensional dos fundos da várzea
de Maceira. O modelo tridimensional sedimentológico gerado apresenta um resultado satisfatório,
tendo em conta a pequena quantidade de sondagens usadas na criação do modelo.
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RESUMO
Neste trabalho fazemos uma análise da alteração da linha de costa de Buarcos (Figueira da Foz) a S.
Pedro de Moel após o prolongamento, em 400 m, do molhe norte do rio Mondego (obra iniciada em
junho de 2008 e terminada em agosto de 2010). A monitorização efectuada através de perfis
topográficos transversais de praia realizados em baixa-mar de marés vivas, em vinte transeptos, de
Buarcos a S. Pedro de Moel, a partir de pontos de referência e com visitas frequentes à costa, confirma
o que para nós era expectável com a construção desta obra. Até dezembro de 2011, o areal a norte do
rio Mondego (praias de Buarcos e Figueira da Foz) estava a aumentar enquanto nas praias a sul estava
a ocorrer erosão (fig. 1). A norte do forte de Buarcos porque a costa muda de orientação, passando de
NNW-SSE para NW-SE (mais próxima da perpendicular ao rumo médio da ondulação), a eventual
acreção ou erosão não está diretamente relacionada com o prolongamento.

ABSTRACT
In this paper, we analyze the changes occurred between the Buarcos and the S. Pedro de Moel
coastline, after the 400 m extension of the northern jetty of the Mondego river (work started in June
2008 and completed in August 2010). Monitoring performed by several cross beach topographic
profiles (carried out at low sea tides in twenty transepts, from Buarcos to S. Pedro de Moel), from
landmarks and with frequent visits, confirms what was expected after this procedure. Until December
2011, the north side beaches of the Mondego River (Buarcos and Figueira da Foz beaches) were
increasing, while the south beaches were suffering erosion (fig.1). At the north side of the Buarcos
because coast changes direction, from NNW-SSE to NW-SE (closer to the perpendicular of average
swell approaching), any accretion or erosion is not directly related to the extension.

1 - INTRODUÇÃO
O objectivo deste trabalho é o de analisar o contributo do prolongamento do molhe norte do rio
Mondego na alteração da linha de costa. A norte, no troço Buarcos/Figueira da Foz, quantificámos o
volume de sedimentos retidos e o seu contributo no acréscimo da praia. A sul, no troço Cova/Gala/S.
Pedro de Moel quantificámos o recuo erosivo. Com base na estabilização da praia da Figueira da Foz,
ocorrida no início da década de 80 do séc. XX, após a construção inicial dos molhes, de 1961 a 1966,
fazemos uma previsão da estabilização face ao recente prolongamento do molhe norte.
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2 - METODOLOGIA
Os vinte perfis topográficos transversais de praia utilizados na análise da alteração da linha de costa
foram realizados com a altura da maré entre 30 e 40 centímetros acima do zero hidrográfico (ZH). A
medição foi feita a partir de um ponto fixo colocado no cordão dunar frontal, terminando junto da
linha de água. Quando aquele não existia, caso das praias da Figueira da Foz e de Buarcos, o ponto
fixo foi colocado na antepraia, utilizando-se outro ponto de referência, para o caso daquele
desaparecer. Quando a praia é limitada, interiormente, por um paredão a medição foi realizada a partir
de uma referência feita nesse.
Na quantificação da alteração da linha de costa utilizámos, também, imagens disponíveis no Google
Earth. No entanto, esta análise suscita-nos algumas reservas, pois, apesar de termos feito uma análise
do estado do mar no dia em que elas foram realizadas, não temos a hora, o que poderá originar alguns
metros de variação na altura da maré que se reflete na posição da linha de costa.
Para quantificar os volumes de acreção de sedimentos que ocorreram durante o período de
monitorização (de outubro de 2010 a dezembro de 2011), da praia de Buarcos ao molhe norte do rio
Mondego, multiplicámos o aumento da área das secções transversais dos perfis pela metade das
distâncias compreendidas entre o perfil a sul e o perfil a norte. Nos perfis realizados defronte da bola
de Nívea e do farolim de Buarcos acrescentámos as distâncias a sul e a norte, respectivamente (fig.2).

3 – RESULTADOS E CONCLUSÕES
Pela análise dos perfis topográficos transversais de praia conclui-se uma acreção generalizada de
sedimentos do forte de Buarcos ao molhe norte do rio Mondego, depois do prolongamento deste. Esta
acreção deu origem a um aumento médio das praias, neste troço costeiro, de cerca de 40 m/ano. Com
exceção da praia da Cova/Gala, todo o troço costeiro do rio Mondego a S. Pedro de Moel sofreu
erosão, com destaque para o que se localiza entre 6000 m e 16000 m a sul do rio Mondego (praias da
Costa de Lavos, Leirosa e Osso da Baleia) (fig. 1). Este dado contraria o que está publicado no
relatório do Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos, I.P. sobre o prolongamento do molhe
norte do Porto da Figueira da Foz. No capítulo hidrodinâmica e morfologia costeira verificámos que a
simulação matemática efetuada apenas se estendeu até à praia da Costa de Lavos (IPTM – 2011).
Segundo os autores do estudo, não era previsível que a alteração da linha de costa (erosão) se
prolongasse para sul desta praia.

Na praia do Pedrógão devido ao promontório calcário localizado a sul (funcionando como um
grande esporão), o balanço sedimentar anual não atingiu um défice tão elevado como nas
praias a sul (fig. 1), onde o cordão dunar frontal já foi erodido. Nas praias de Vieira de Leiria
e de S. Pedro de Moel, também tem ocorrido erosão. Em Vieira de Leiria o frágil paredão e o
reforço em enrocamento têm impedido maior avanço do mar. Em S. Pedro de Moel as arribas,
por apresentarem perigo de derrocada, têm estado a ser intervencionadas, mas o défice
sedimentar cada vez mais acentuado atua como fator de destabilização.
Os troços costeiros, do rio Mondego a S. Pedro de Moel e mais a sul até à Nazaré, face ao
recuo erosivo, já anteriormente se encontravam numa situação de risco. Após o
prolongamento do molhe norte, regista-se um agravamento, sendo maior nos troços costeiros
imediatamente a sul dos esporões (fig. 1). A única praia que beneficiou com este prolongamento foi a
da Cova/Gala, que anteriormente tinha um recuo erosivo acentuado e depois passou a estar protegida
da erosão provocada pela ondulação dos rumos de N a NW. A norte, na praia da Figueira da Foz,

antes do prolongamento, era necessário atravessar cerca de 500 m de areal para chegar ao
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mar, com base na estabilização da costa depois da construção dos molhes, na década de 60 do
séc. XX, prevemos que este percurso poderá passar para cerca de 750 a 800 m (fig. 2).
O estado do mar, relativamente calmo no outono/inverno de 2011/2012, contribuiu para que a
erosão não tenha atingido valores mais elevados no troço costeiro a sul do rio Mondego e
tenha mesmo nalguns casos (praias de Vieira de Leiria e de S. Pedro de Moel), dado origem a
acreção. As médias mensais da altura significativa da onda (oito observações diárias) para a
Figueira da Foz, de 2004 a 2012, nos meses de outubro, novembro, dezembro, janeiro,
fevereiro e março, foram sempre superiores a 2 metros. Nos mesmos meses de 2011 e 2012
apenas em novembro e dezembro esse valor foi ultrapassado. Neste período de tempo
(outubro, novembro, dezembro de 2011 e janeiro, fevereiro e março de 2012) a
predominância da ondulação do quadrante norte deverá, também, ser responsável pelo
aumento de sedimentos que transpuseram o Cabo Mondego e consequentemente pela maior
acreção das praias da Figueira da Foz.

Figura 1 – Esboço de localização do troço costeiro estudado. ◄ praias com acreção (avanço de 40 a 60 m
depois do prolongamento do molhe); ► praias em recuo erosivo; +► praias em recuo erosivo acelerado
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(de 12 a 15 m depois do prolongamento do molhe);

●

praias e arribas em recuo erosivo;

♦

praias sem

alteração significativa; ─ transeptos onde foram realizados os perfis topográficos; ▬ esporão; ▬ esporão
natural (promontório calcário);
campo de esporões (cinco). (adaptado de Google Earth).

Figura 2 – Troço costeiro da embocadura do rio Mondego ao forte de Buarcos (adaptado de Google
Earth).
A acreção, de outubro de 2010 a dezembro de 2011, foi de 466 500 m3, equivalente a 385 000 m3/ano.
transeptos onde foram feitos os perfis topográficos;
distância da avenida marginal ao
mar, em 05/05/2011;
distâncias utilizadas para cálculo da acreção (volume de sedimentos);
linha de costa segundo imagem do Google Earth de 30/10/2006;
previsão da distância
da avenida marginal ao mar, após a estabilização da praia.

O Porto da Figueira da Foz é importante na economia da região e, para isso, tem que
assegurar a sua competitividade operacional, mas o seu desenvolvimento deve ser feito de
uma forma sustentada, não descurando, também, as responsabilidades para com as povoações
ribeirinhas, nomeadamente a sul, as mais afetadas com o prolongamento do molhe.
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Os sedimentos depositados ao largo do campo de esporões da Cova/Gala, resultantes das
dragagens no canal de navegação, na barra e no sector marinho adjacente ao rio Mondego, são
insuficientes para mitigar a interrupção da deriva litoral que se verifica com o prolongamento
do molhe norte da Figueira da Foz.
Para uma análise mais detalhada da influência do mar na alteração da linha de costa estamos a
analisar os valores da ondulação (altura significativa, rumo e período de pico), a partir de oito
registos diários desde 2004, relativas à Figueira da Foz.
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ANÁLISE DA MORFOLOGIA DUNAR NA ÁREA DA FIGUEIRA DA FOZ – NAZARÉ
ANALYSIS OF THE DUNE MORPHOLOGY IN THE FIGUEIRA DA FOZ–NAZARÉ AREA

André, José Nunes - Instituto do Mar – Centro do Mar e do Ambiente, Universidade de Coimbra,
Grupo de Investigação em Sistemas Sedimentares, Hidrodinâmicas e Transformações Globais,
Portugal, jose.nunes.andre@hotmail.com
Cordeiro, Maria de Fátima Neves - Escola Secundária José Loureiro Botas – Vieira de Leiria,
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RESUMO
A zona costeira ocidental de Portugal apresenta, entre o rio Mondego e o promontório da Nazaré, uma
cobertura de areias eólicas que se estende até 13 km para o interior, organizada, em parte, num campo
dunar. O estudo desta morfologia e a análise pormenorizada de cortes em algumas permitiram concluir
sobre a ocorrência de importantes movimentações de areias eólicas. A estabilização antrópica das
dunas ter-se-á iniciado por volta do séc. XIII com o Pinus pinaster (início da formação do Pinhal do
Rei). As características morfo-sedimentares, identificadas por análise de fotografias aéreas e
reconhecimento de campo, foram usadas para propor a definição de três formações eólicas (fig. 1).
Aprofundar o estudo da morfologia dunar implica, também, o desenvolvimento de técnicas de
quantificação. Nesse sentido e com o objetivo de avaliar o material deslocado pelo vento foram
colocadas, no cordão dunar frontal, armadilhas e, posteriormente confrontado com as condições
meteorológicas (vento e pluviosidade).

ABSTRACT
The Portuguese western coastal area presents, between the river Mondego and the promontory of
Nazaré, a cover of aeolian sand that extends up to 13 km inland, disposed, in part, in a field of dunes.
Their morphology study and detailed analysis allowed the conclusion about the occurrence of
important aeolian sand movements. Dunes anthropic stabilization has started around the XIII century
with Pinus pinaster (beginning of the King’s pine yard formation). The morpho-sedimentary
characteristics, identified by aerial photographs’ analysis and field recognition, were used to suggest
the definition of three wind formations (Fig. 1). Deepening the study of dunes’ morphology also
involves the development of quantification techniques. Accordingly, and in order to evaluate the
material displaced by the wind, there were placed traps in the foredune, and subsequently confronted
with the weather conditions (wind and rain).

Introdução: A área em estudo insere-se numa planície costeira, delimitada a norte pela serra
da Boa Viagem, a sul pela serra das Pescarias e a nascente pelos maciços calcários de
Condeixa-Sicó e Candeeiros. As areias eólicas cobrem a faixa ocidental desta planície costeira
desde o rio Mondego à Nazaré, apenas com uma pequena interrupção à latitude de Vieira de
Leiria, que corresponde ao antigo leito de cheia do rio Lis (fig. 2). O presente trabalho
sumaria o estado de conhecimento do sistema dunar e identifica várias fases da sua evolução.
Porque estamos a assistir à movimentação/destruição do cordão dunar frontal longilitoral é,
também, objectivo deste trabalho analisar quais as condições meteorológicas que estão na sua
origem.
Características do campo dunar eólico: Foram identificadas três formações eólicas (fig. 1), que se
dispõem segundo faixas sensivelmente paralelas à linha de costa. A formação eólica que aflora mais a
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oriente (FE1) apresenta uma topografia aplanada, eventualmente uma morfologia dunar muito
esbatida. No topo, apenas com uma cobertura de poucos centímetros de areia eólica recente, esta
formação apresenta um solo ferro-húmico, de tipo podzol, que pode atingir um metro de espessura. A
génese deste material ferro-húmico estará relacionada com fenómenos de lixiviação e com a presença
de húmus ácido produzido pelas folhas acerosas da vegetação predominante (Pinus) que, com a areia,
formam um horizonte B, tipicamente iluvial (Cordeiro, 1999). Na região, este solo é conhecido por
“surraipa”, tendo servido de material de construção, nomeadamente em habitações e muros.
Sobrepondo-se à formação FE1, e aflorando numa faixa situada imediatamente para ocidente desta, a
formação eólica FE2 exibe dunas lineares alongadas segundo WNW – ESE (fig. 2). Esta formação
apresenta, também, no topo, um solo de tipo podzol ainda que menos desenvolvido. O seu limite
oriental alcança um afastamento máximo da costa de cerca de 8 km a sul de S. Pedro de Moel (fig. 1).
Na área entre o rio Lis e o ribeiro de Moel, observam-se, na formação FE2, dois cordões dunares
paralelos à linha de costa.
A unidade FE3 inicia-se, a oriente, por um cordão dunar sensivelmente paralelo à linha de costa,
atingindo uma altitude máxima de 147 m. Este cordão inclui dunas com morfologia parabólica,
atingindo 80 m de altura e eixo de desenvolvimento para SE. A imponência deste cordão dunar tem
sido aproveitada, desde finais do século XIX, pelos Serviços Florestais para instalação de pontos de
vigia de incêndios florestais (André et al., 1999). A sul do ribeiro de Moel a FE3 perde definição,
enquanto que a unidade FE2 alcança a costa. Estas três fases de movimentação arenosa poderão ser
correlacionadas com as três fases identificadas por Almeida (1995), na morfologia dunar da área
situada imediatamente a norte da Serra da Boa Viagem.
O esboço morfológico das Matas Nacionais do Pedrógão e de Leiria (fig. 2) mostra que as formações
eólicas FE2 e FE3 apresentam um predomínio de dunas lineares com cristas WNW-ESE, que chegam
a atingir 2 km de comprimento. A observação de campo documenta que as dunas são simétricas em
cortes transversais, apresentando os dois flancos inclinações semelhantes (André et al., 2009). A norte
do ribeiro de Moel, na área compreendida entre os aceiros K e O e os arrifes 22 e 18, existem dunas
parabólicas (fig. 2). Algumas apresentam a crista multilobada, ocupam uma área com cerca de 440 ha
e poderão ter-se formado a partir de dunas móveis pré-existentes. Trata-se de um trecho da costa que
segundo Morais (1936), sofreu, no Quaternário, um levantamento com ligeiro basculamento para NW
(André, 1999).
A norte do ribeiro de Moel a formação eólica FE3 prolonga-se para ocidente, até à antepraia (fig. 1),
onde apresenta um cordão dunar antrópico. Este cordão longilitoral resulta da instalação de um ripado
na antepraia, depois de várias tentativas infrutíferas de fixação, por vegetação, das areias da orla
marítima. A colocação deste ripado iniciou-se em 1863 na Mata Nacional de Leiria (Pinto, 1938). Nas
últimas décadas, o cordão tem estreitado devido à erosão costeira, em resultado do défice arenoso
deste troço de costa. Ao mesmo tempo a redução da área de praia que funciona como zona de deflação
diminuiu, significativamente, a alimentação das dunas, proporcionando uma maior erosão eólica. A
movimentação, para oriente, da areia deste cordão dunar está a expor, em vários locais, o ripado no
flanco ocidental. A erosão eólica localizada está ainda a gerar corredores de deflação no cordão, com
formação de dunas parabólicas a sotavento (SE), o que facilitará galgamentos marinhos. A ausência
de material ferro-húmico nesta formação eólica (FE3) é uma prova clara da arborização recente desta
área (de finais do séc. XIX a princípios do séc. XX), André et al., 2001.
Análise dinâmico/sedimentar – metodologia: com o objetivo de analisar e quantificar a importância
dos vários rumos do vento na deslocação da areia e assim verificar o seu contributo na movimentação
do cordão dunar frontal, foram colocadas, na crista de uma duna desse cordão, armadilhas para
capturar a areia em movimento (fig. 2). Esta análise foi efectuada durante 16 meses (A 1ª fase de
observação nos meses de novembro e dezembro de 1981; a 2ª fase nos meses de janeiro, fevereiro e
março de 1984 e uma 3ª fase de novembro de 1990 a setembro de 1994. Posteriormente, depois de
seca (se necessário) a areia foi pesada e os valores foram confrontados com as condições
meteorológicas (vento e pluviosidade) que se verificaram nesses dias.
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Inicialmente recorremos às informações registadas no posto meteorológico de S. Pedro de Moel,
colocado sobre uma duna, no topo de uma arriba (fig. 2). Além da velocidade média, foi-nos cedida
informação sobre a velocidade do vento às 09 e às 18 horas, os respectivos rumos e, porque, a areia
molhada necessita do triplo da velocidade do vento para se movimentar, em relação a areia seca,
analisámos, também, a ocorrência ou ausência de pluviosidade. No entanto, e porque os valores
médios da velocidade do vento, que nos foram fornecidos, tinham um desfasamento de 8 a 9 horas em
relação à hora em que fazemos a recolha da areia eólica (18 horas no período de verão e 17 horas no
período de inverno) e, como este posto meteorológico (S. Pedro de Moel) não possuía o registo das
rajadas, que, eventualmente, se verificaram, recorremos, também, ao posto meteorológico da Base
Aérea de Monte Real. Apesar deste posto se encontrar a 9,5 km da linha de costa (fig. 2), o pormenor e
a precisão dos dados meteorológicos disponibilizados, foram importantes para a interpretação da
movimentação da areia eólica recolhida (André, 1996).
Idade provável e características das
formações dunares eólicas
FE1 – Pistocénico final (24 a 16 Ka - Pleni a
Tardi-Glaciário) *
FE2 – Holocénico inicial a médio (10 a 3 Ka Pré-Boreal a Sub-Boreal) *
FE3 – Idade média à actualidade (1,4? Ka a final
do séc IX - com acentuada movimentação
medieval e na pequena idade do gelo)
* A topo com horizonte B endurecido ferrohúmico (surraipa)
FE1 – Com morfologia dunar muito esbatida
FE3 – A oriente apresenta um cordão com 80 m
de altura, chegando aos 147 m de altitude (crista
de obstáculo); a ocidente o cordão dunar frontal é
antrópico (segunda metade do séc. XIX).

As armadilhas utilizadas na captura da areia
eólica eram constituídas por sacos com uma
abertura de 15 cm de diâmetro, colocados em
círculo na crista da duna, a 20 cm de altura e
orientados para os pontos cardeais e colaterais.
No interior do círculo havia mais 2 sacos com
as mesmas características mas voltados para
cima, um ao nível do solo e outro, também, a
20 cm de altura. Para podermos quantificar a
possível deflação ou acumulação colocou-se
uma “estaca” graduada em centímetros.
Resultados e Conclusões: No campo dunar
que se estende entre a Figueira da Foz e a
Nazaré foram identificadas três fases
principais de actividade eólica, separadas por
períodos de desenvolvimento de coberto
vegetal e formação de solo do tipo podzol
(FE1 e FE2).
Figura 1 - Distribuição geográfica das formações dunares (André et al., 2009).
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Nas
sucessivas
fases
de
movimentação eólica, a penetração
máxima
para
oriente
foi-se
reduzindo. Esta evolução deve
reflectir, não só uma diminuição da
energia do vento mas também, mais
recentemente,
intervenções
antrópicas conducentes à fixação das
dunas (por vegetação e ripado).
Nas formações eólicas FE2 e FE3, o
predomínio de dunas lineares com
cristas segundo WNW-ESE e flancos
de igual inclinação, permite supor
génese por ventos com rumos
alternantes de NNW e WSW. Na
actualidade, a movimentação de
areias ocorre, essencialmente, com
ventos de N e de NW.

Base
Aérea

●

A recolha da areia eólica, efectuada
durante 16 meses, numa crista do
cordão dunar frontal, foi maior em
armadilhas com abertura para N
(39,31%) e NW (32,11%) (fig. 3). As
armadilhas voltadas para S e SW
apenas recolheram 0,59% e 0,60%,
respectivamente, (André, 1996). Este
dado indicia uma menor eficácia para
a movimentação de areia das
condições
meteorológicas
com
ventos destes rumos, normalmente,
associados a precipitação. Em
relação à areia recolhida nas duas
armadilhas colocadas no interior do
círculo voltadas para cima (fig. 4), a
maior percentagem recolhida na que
se encontra junto ao solo (97,53%)
em relação à que ficou a 20 cm de
altura (2,46%), mostra que a areia se
desloca,
essencialmente,
por
reptação.Legenda

1 - Lagoas
2 - Cristas das dunas (fotografia Aérea vertical de 1989)
3 - Grande cordão dunar frontal (crista de obstáculo)
4 - Linha de costa (carta militar de 1947)
5 - Linha de costa (carta militar de 1982)
6 - Aceiros e arrifes
7 - Aceiro exterior
Zona de dunas

♦

8 - Linhas de água
parabólicas
9 - Vértices geodésicos
● - Localização das armadilhas para captura da areia eólica
♦ - Localização da estação meteorológica de S. Pedro de Moel

● - Localização da estação meteorológica da Base Aérea
Figura 2 - Esboço morfológico das dunas das Matas Nacionais do Pedrógão e de Leiria-adap. de André, 1996.
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Fig. 3 – Percentagem de areia recolhida nas
armadilhas voltadas para os pontos
cardeais e colaterais a 20 cm de altura.

Fig. 4 – Percentagem de areia recolhida nas
armadilhas voltadas para cima.

A repetição desta metodologia de março de 2010 a março de 2012, apesar de ainda estar a ser
analisada e confrontada com os registos meteorológicos da Base Aérea de Monte Real, numa primeira
abordagem constata-se uma menor quantidade de areia recolhida. Este facto vem ao encontro do que
atrás referimos. Devido ao avanço do mar a superfície de deflação é menor e encontra-se mais húmida.
Estamos convictos que a maior parte da areia recolhida nesta fase (de março de 2010 a março de 2012)
resulta do desmantelamento eólico do próprio cordão dunar. A exposição do ripado, que esteve na
base da formação do cordão dunar frontal, na segunda metade do século XIX, tem aumentado, assim
como os corredores de deflação, com formação a sotavento (SE) de dunas parabólicas.
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TOPOGRAFIA PRÉ-EROSÃO E MUDANÇA NO NIVEL DE BASE COMO
FACTORES DE CONTROLO SOBRE AS CARACTERÍSTICAS DE COMPLEXOS
DE RAVINAS: AS BACIAS DAS RIBEIRAS DE ULME E DO VALE DO CASAL
VELHO
PRE-EROSION TOPOGRAPHY AND BASE LEVEL CHANGE AS CONTROLS ON
GULLY COMPLEX CHARACTERISTICS: THE RIBEIRA DE ULME AND VALE
DO CASAL VELHO CATCHMENTS
Bergonse, Rafaello, Centro de Estudos Geográficos-IGOT, Universidade de Lisboa, Portugal,
rafaellobergonse@gmail.com
Reis, Eusébio, Centro de Estudos Geográficos-IGOT, Universidade de Lisboa,
eusebioreis@campus.ul.pt

RESUMO
A fim de investigar os controlos gerais sobre a sua evolução morfológica passada, um conjunto de 90
complexos de ravinas em duas pequenas bacias hidrográficas do baixo Tejo foi caracterizado quanto à
dimensão, irregularidade morfológica e hipotético grau de evolução. A reconstrução da topografia préerosão através de interpolação espacial e respectiva validação permitiu usar a regressão linear simples
e múltipla para comparar estas características com 13 variáveis descritivas da forma topográfica
antecedente e a sua influência sobre o escoamento, a orientação das vertentes, e a distância ao nível de
base. Para além de um controlo absoluto por parte da área de drenagem sobre o desenvolvimento das
formas a longo prazo, os resultados evidenciam uma relação importante entre dimensão, acumulação
de água subsuperficial e irregularidade morfológica, sugerindo um papel dominante por parte dos
movimentos de massa desde o surgimento das formas, em detrimento do escoamento superficial.

ABSTRACT
A set of 90 gully complexes occurring in two small catchments draining to the lower Tagus river was
characterized as to size, irregularity of shape and hypothetical degree of development with the purpose
of investigating the factors controlling past evolution. Using a digital elevation model of reconstructed
pre-erosion topography, simple and multiple linear regression were adopted in order to compare these
properties to a dataset of 13 variables describing antecedent topographic form and its influence over
runoff, hillslope orientation, and distance to base level. Besides an absolute control by drainage area
over long term feature development, results show an important relation between size, accumulation of
subsurface flow and irregularity, suggesting that a major role was played by mass movements, instead
of concentrated surface flow, since the initiation of features.

1. INTRODUÇÃO
As abordagens ao estudo de complexos de ravinas (sistemas de canais separados por interflúvios
degradados face à superfície topográfica envolvente, cf. Bergonse e Reis, 2011) têm geralmente
consistido em quantificações da sua evolução ao longo de períodos multi-decadais utilizando
fotogrametria (De Rose et al, 1998; Betts et al., 2003), procurando explicar, por vezes, as mudanças
registadas com recurso a diferentes factores (e.g. Martínez-Casasnovas et al., 2009). Ao contrário do
que acontece com ravinas menores, em que os controlos topográficos têm sido amplamente
explorados, a procura de relações entre a presença e as características destes sistemas e a superfície
que os antecedeu é dificultada pela sua dimensão, com expressão na informação topográfica de base.
Nestes casos, as abordagens publicadas têm incluído o estabelecimento de relações generalizadas face
à topografia, i.e. classificação das áreas de estudo em unidades geomorfológicas (Bacellar et al., 2005)
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ou, em análises ao nível da forma individual, a interpolação de superfícies lineares nas áreas erodidas,
sem recurso a qualquer forma de validação (Buccolini et al., 2012).
No presente trabalho, procurou-se compreender as relações entre as características gerais de um
conjunto de 90 complexos de ravinas (área; perímetro e respectiva irregularidade, entendida como
indicador do número de cabeceiras; grau de evolução hipotético) presentes em duas pequenas bacias
hidrográficas da margem esquerda do baixo Tejo, e um conjunto de 13 variáveis que descrevem seus
possíveis factores de controlo. Estes incluíram não só a forma topográfica das vertentes antecedentes e
a sua influência sobre o escoamento, mas também a distância das formas às desembocaduras das
respectivas bacias, a fim de aferir um possível controlo por parte do nível de base. As análises tiveram
por base um Modelo Numérico de Elevação (MNE) da topografia reconstruída nas áreas erodidas
(resolução 2 m), interpolado com recurso ao algoritmo Topo to Raster do ArcGIS 9.1. Ao contrário
das abordagens publicadas, a construção desta superfície baseou-se na comparação de 24 métodos de
interpolação e respetivas parametrizações quanto à capacidade para reproduzir porções da topografia
conhecida, não erodida (com base na escala 1:10000). O método escolhido reproduziu a altimetria da
área de estudo com o menor erro médio observado: 0,752 m. Os pressupostos e metodologias
associados a esta reconstrução topográfica serão alvo de um trabalho à parte (Bergonse e Reis, em
elaboração).

2. ÁREA DE ESTUDO
As bacias hidrográficas das ribeiras de Ulme e do Vale do Casal Velho (138,4 e 12,9 km2,
respectivamente) drenam a margem esquerda do baixo Tejo, tendo as desembocaduras poucos
quilómetros a sul e a norte da Chamusca. Do ponto de vista litológico, são compostas por formações
clásticas terciárias (areias e argilas com frequentes intercalações cascalhentas) a que se sobrepõem
mantos de conglomerados (Gonçalves et al., 1979; Zbyszewski e Ferreira, 1979). Em contraste com os
fundos de vale aplanados, as vertentes são relativamente declivosas (11º em média na Ribª de Ulme),
sendo afectadas por numerosas ravinas e complexos de ravinas, estes últimos possuindo por vezes
mais de 20 m de profundidade e estendendo-se por vários hectares. Apesar dos fundos estabilizados,
as paredes e cabeceiras são extremamente declivosas e desprovidas de vegetação, com sinais
abundantes de actividade recente (árvores desenraizadas, depósitos basais).

3. METODOLOGIA E RESULTADOS
A análise de ortofotos da área de estudo (IGP/DGRF, 2004, resolução 0,5 m) permitiu delimitar 90
complexos de ravinas, dos quais 75,6% foram validados no campo por observação directa. Os
polígonos resultantes foram utilizados para calcular a área (Ar, m2) e o perímetro (Pr, m) das formas.
Ao contrário do que normalmente ocorre na literatura, foram implementados métodos para levar em
conta as variações na altimetria (extraída da cartografia topográfica 1:10000), definindo-se assim as
dimensões de forma mais exacta do que ocorreria usando apenas a planimetria. De forma a
complementar estas variáveis, foram calculadas para cada forma a diferença entre o perímetro e o
perímetro de um círculo de igual área (Pr-Pcirc, m), utilizada como indicador de irregularidade na
configuração e assumida como representando a intensidade da bifurcação de cabeceiras; e a razão
entre a área e a área de drenagem medida na desembocadura (Ar/Ad_des, m2/m2), adotada como
indicador de desenvolvimento (cf. Vandekerckhove et al., 2000).
Como possíveis factores de controlo, e tendo como base a topografia reconstruída, foram calculadas
13 variáveis. A distância à desembocadura da respectiva bacia (D_des, em m) foi adoptada a fim de
aferir a existência de um possível controlo por parte do nível de base. A área de drenagem na
desembocadura (Ad_des, m2) foi utilizada como indicador da quantidade de escoamento disponível ao
longo de todo o desenvolvimento da forma. Em ordem a investigar a influência da forma topográfica,
foram calculados o declive médio e máximo (Dec_med e Dec_max, º), e as curvaturas planar e de
perfil médias e máximas (Cpl_med, Cpl_max, Cper_med, Cper_max, adimensionais). Foram também
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testados dois índices topográficos. O Índice de Potência do Escoamento (IPE) descreve a tendência da
topografia para concentrar grandes quantidades de água superficial, promovendo o entalhe. É
formulado como A.tan( ), sendo A a área de drenagem específica (m2/m) e  o declive em graus. O
Índice Topográfico de Encharcamento (ITE) exprime a tendência da topografia para concentrar o
escoamento sem o evacuar, promovendo elevados teores de água no solo. É formulado como ln
(A/tan( )). Ambos os índices foram considerados em termos dos seus valores médios e máximos
(IPE_med, IPE_max, ITE_med, ITE_max). Finalmente, foi obtida a orientação dominante associada à
superfície antecedente de cada forma. A litologia não foi considerada em função da sua distribuição
homogénea na área de estudo.
A construção de uma tabela de correlação linear simples (SPSS 15.0) permitiu detectar as relações
mais significativas entre variáveis. Estas relações foram depois sujeitas ao ajustamento de funções
potenciais, logarítmicas e exponenciais (MS Excel 2003), a fim de verificar em que casos, estas
reflectem a variância observada melhor do que as funções lineares. Das 24 relações significativas
analisadas, apenas seis se ajustam optimamente a funções lineares, sendo a maioria das restantes
melhor explicada por funções potenciais (Quadro 1). Ainda nesta etapa, foram construídos gráficos
relacionando Ar, Pr e Pr-Pcirc e representando de forma distinta os valores associados a cada classe
de orientação das vertentes. A sua análise mostrou que não é possível assumir qualquer influência da
orientação sobre as dimensões das formas.
Quadro 1 - Coeficientes de Determinação (r2) Obtidos Após o Ajustamento de Diferentes Funções às Relações
entre Pares de Variáveis Consideradas Relevantes (a Negrito). As Letras Entre Parêntesis Descrevem o Tipo de
Relação Mais Ajustada a Cada Par: (L) Linear; (Lo) Logarítmica; (P) Potencial e (E) Exponencial. Os
Coeficientes de Regressão Lineares (r) Originais Estão em Itálico. *Significativo para α=0,05; **Significativo
para α=0,01.

Ar
Pr

Pr
D_des Ad_des
0,964(P) 0,061(L) 0,838(L)
0,930** 0,246* 0,916**
0,849(L)
0,922**

Ar/Ad_des
Pr-Pcirc

Pr-Pcirc Dec_med ITE_max ITE_med IPE_Max IPE_med Cpl_min Cpl_med
0,669(P) 0,340(P) 0,409(P) 0,208(E) 0,268(P)
0,785** -0,417** 0,423**
0,447**
0,251*
0,845(L) 0,346(P) 0,437(P) 0,225(L) 0,278(P)
0,108(E)
0,919** -0,507** 0,577**
0,474**
0,360**
0,254*
0,115(Lo) 0,075(Lo)
0,168(P) 0,057(L) 0,246(E)
-0,268*
-0,247*
-0,296** 0,238*
0,420**
0,294(P) 0,401(E) 0,167(E) 0,235(P)
-0,428** 0.537**
0,394**
0,339**

Com base nas relações apresentadas no Quadro 1, foram seleccionadas as variáveis com maior poder
explicativo face a Ar, Pr e Pr-Pcirc (as variáveis dependentes no contexto do presente trabalho;
Ar/Ad_Des não apresentou correlações consideradas relevantes). Estas foram utilizadas como input
para regressão linear múltipla usando o SPSS 15.0. A regressão foi realizada sobre um conjunto de 60
formas (dois terços do total) escolhidas aleatoriamente, sendo as restantes 30 usadas para validação
independente dos modelos.
Dada a existência de relações não-lineares, foram realizadas experiências de forma a definir até que
ponto a conversão de diferentes variáveis para logaritmos (linearizando as relações) aumentou a
capacidade explicativa dos modelos, optando-se pelas soluções óptimas. Ao mesmo tempo, foram
validados os pressupostos do modelo de regressão linear: normalidade dos resíduos (testes de
Kolmogorov-Smirnov) e ortogonalidade das variáveis independentes (Variance Inflating Factor, cf.
Maroco, 2007).
4. DISCUSSÃO
Ar e Pr mostram uma forte associação de natureza potencial, sugerindo uma morfologia típica para os
complexos de ravinas em estudo ao longo do seu desenvolvimento. Ambas estão relacionadas com PrPcirc, mostrando que a irregularidade aumenta com o crescimento. Ad_des mostrou ser de longe a
variável mais importante para explicar a variância nas dimensões das formas, em concordância com
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resultados já publicados (Vandekerckhove et al., 2000), e mostrando que o escoamento (superficial ou
não) foi o factor fundamental de controlo sobre a evolução a longo prazo, e que as formas terão
evoluído regressivamente a partir dos sectores de desembocadura. Não foi possível definir qualquer
papel por parte do nível de base (através de Dist_des) ou associação entre grau de evolução
(Ar/ad_des) e as dimensões ou a irregularidade.
Em termos bivariados, Ar, Pr e Pr-Pcirc correlacionaram-se negativamente com Dec_med e
positivamente com ITE_max, ITE_med e IPE_max, o que sugere que, independentemente dos
controlos sobre o seu surgimento, as formas dependem sobretudo do escoamento subsuperficial para
atingirem grandes dimensões. Esta noção está em concordância com a maior irregularidade (sugerindo
bifurcação de cabeceiras em associação a movimentos de massa), e com a ausência de relações
verificada face a IPE_med (sugerindo que o escoamento superficial não é de forma geral relevante). A
importância de IPE_max, porém, em associação à noção de que os seus valores tendem a ocorrer nas
desembocaduras das formas, sugere que o papel exercido pelo escoamento superficial teve lugar
sobretudo numa fase inicial, estando provavelmente associado à remoção do material depositado por
movimentos de massa numa fase posterior, tal como já proposto para complexos de ravinas na Nova
Zelândia por Betts et al. (2003).
Em consonância com estas considerações, os resultados da regressão múltipla mostraram que é
possível explicar a quase totalidade das variâncias quanto à área, o perímetro e a irregularidade
(r2=0,93; 0,88 e 0,81), com recurso apenas a Ad_des. Dec_med, ITE_med e ITE_max têm apenas uma
importância residual.

5. CONCLUSÕES
As fortes correlações entre área, perímetro e irregularidade sugerem a manutenção de configurações
características durante o desenvolvimento dos complexos de ravinas nas bacias em estudo, marcadas
por uma irregularidade progressivamente maior. O desenvolvimento a longo prazo é controlado
fundamentalmente pelo escoamento. Porém, as regressões realizadas sugerem que é o escoamento
subsuperficial, ao promover a perda de resistência tangencial do rególito e movimentos de massa, a ter
o papel predominante na evolução das formas, com o fluxo à superfície a exercer a sua maior
influência numa fase inicial.
Futuras investigações deverão incidir sobre os factores de controlo da própria presença das formas, em
ordem a compreender o seu surgimento e assim complementar os resultados obtidos.
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RESUMO
O Algarve apresenta vários afloramentos de tufo calcário, que ocorrem em plataformas elevadas ou
em conformidade com os cursos de água atuais. As plataformas elevadas apresentam associações de
fácies caraterísticas de sistemas fluviais entrançados, associadas a ambientes fluviais de energia
reduzida. Em conformidade com os cursos de água atuais de maior declive no perfil longitudinal
encontram-se associações de fácies relacionadas com ambientes de alta energia com uma deposição
rápida em sequências de cascatas.

ABSTRACT
The Algarve has many carbonate tufa outcrops, composed by higher platforms or conformal with
modern streams. The higher platforms show a braided fluvial model characteristics, with low energy
environment facies associations. Conformal with the modern streams with steep longitudinal profile,
we find an environment of high energy facies association, with fast accumulation in waterfall series.

1. INTRODUÇÃO
O território peninsular ibérico é marcado por diversos afloramentos de tufos calcários distribuídos
pelos vários maciços calcários. Na orla meso-cenozóica meridional portuguesa podem ser encontrados
tufos calcários associados a exsurgências de sistemas aquíferos jurássicos, conhecendo-se
afloramentos nas bacias da ribeira de Quarteira e a leste desta.
Ao percolar no solo, a atividade do CO2 da água meteórica aumenta ao incorporar o existente no solo,
o que a torna mais ácida e promove a dissolução das formações calcárias. Após a exsurgência, o
equilíbrio com o CO2 atmosférico juntamente com processos biológicos leva à precipitação e fixação
do carbonato de cálcio em diversos tipos de substrato, formando os tufos calcários (Pedley, 2009).
As características sedimentares e morfológicas dos afloramentos são o reflexo do tipo de ambiente no
momento da deposição. Neste sentido, têm sido propostos diferentes modelos de deposição com
cortejos de fácies representativos que podem estar relacionados horizontalmente. Neste trabalho serão
utilizados os sistemas propostos por Pentecost (2005), Pedley (2009) e Arenas-Abad et al. (2010). Na
classificação de fácies optou-se por uma classificação baseada na frequência das associações vegetais
fósseis, sendo utilizada uma adaptação da classificação apresentada em Arenas-Abad et al. (2010)
segundo as condições subambientais.
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2. ENQUADRAMENTO GEOMORFOLÓGICO
A região algarvia subdivide-se em três grandes domínios geomorfológicos: a Serra, talhada no flysch
paleozoico fortemente dobrado, o Barrocal que se desenvolve sobre na bacia meso-cenozóica e a
plataforma litoral detrítica Plio-Plistocénica (Manupella, 1992). O relevo desta região foi moldado
pela interação entre os processos erosivos modeladores de relevo e os processos tectónicos
relacionados com a atividade da fronteira de placas entre a Eurásia e a Núbia (Manupella, 1992;
Carvalho et al., 2012).
À área em estudo é dominada pela linha de relevos associada à flexura de Algibre. A estrutura é
composta por litologias calcárias e dolomíticas aquíferas do Jurássico Médio e Inferior, intercaladas
por litologia margo-calcárias e areníticas; litologias evaporíticas intruem. (Manuppela, 1992)
A natureza calcária destas formações viabiliza o desenvolvimento de uma paisagem cársica composta
por campos de lapiás, acompanhados de dolinas e vales cegos. A imunidade cársica permite a
manutenção de níveis aplanados e promove a formação de vales encaixados e manutenção de vertentes
com declives elevados, como acontece em alguns setores das ribeiras de São Lourenço e do Rio Seco.
Feio (1952) identificou formas de maturidade com níveis de erosão nesta área a 200 m com grande
expressão em Loulé, e a 270-300 m a norte do Guilhim. As aplanações litorais são identificadas na
área a cerca de 160-170 m e de 125 m na base da flexura de Algibre, e outros níveis eustáticos
pliocénicas a cotas inferiores (op. cit.).

3. DIVERSIDADE FACIOLÓGICA DOS TUFOS CALCÁRIOS
Atendendo à natureza da deposição, os depósitos de tufo são considerados como: (i) tufos
fitoconstruídos: (ii) tufos clásticos; (iii) conglomerados de cimento carbonatado, sendo a componente
neoformada composta essencialmente por calcite micrítica a esparítica.
Os tufos fitoconstruídos caraterizam-se pela nucleação dos precipitados carbonatados sobre os
organismos (geralmente plantas), refletindo a sua forma através dos moldes externos.
Os tufos fitoconstruídos bandados têm a especificidade de apresentar camadas sazonais de
acumulação, que refletem diferentes ritmos de crescimento, ou sucessões interespecíficas, ou
interrupções na sedimentação (Brasier et al., 2010). Quando associados a briófitas apresentam lâminas
de 1 a 3 cm de espessura, formando-se em setores de energia elevada verticais dos canais ou marginais
inundados sazonalmente, em comunidades expostas a borrifos junto de cascatas. Apresentam, em
lâmina delgada, uma porosidade móldica subcircular com um diâmetro médio de 200 μm resultante do
decaimento da matéria orgânica no interior de tubos carbonatados, assim como intersticial de maiores
dimensões associadas à própria formação.
Outro tipo de fácies bandada está relacionada com a atividade microbiana ou de microalgas em áreas
submersas durante períodos longos. As bandas correspondem camadas micríticas (escuras)
intercaladas por camadas esparíticas (claras) que representam a variação sazonal. A textura das
camadas esparíticas poderá ser afanítico, mas frequentemente apresenta formas mais complexas que
afetam várias camadas (v. g. esparite em leque).
A precipitação em bandas pode ocorrer sobre macrófitas em posição de vida ou sobre restos destas,
que determinam o framework de alguns ambientes de fluxo lento. As paliçadas e grupos de caules
incrustados em posição de vida, juntamente com tufos fitoclásticos, formam-se em canais pouco
profundos ou em áreas marginais. As camadas de tufo laminado acumulam-se, mimetizando as formas
orgânicas originando porosidade móldica após a sua decomposição e porosidade abrigo sob os
detritos. Foram também identificados poros ou filamentos micríticos, geralmente entre 10 e 40 μm.

23

VI CONGRESSO NACIONAL DE GEOMORFOLOGIA – Coimbra, 2013
Atas/Proceedings – ISBN 978-989-96462-4-7

O grupo dos tufos clásticos está relacionado com a acumulação de materiais detríticos acumulados em
áreas de energia mais reduzida. O tufo intraclástico corresponde a incrustações mobilizadas da sua
posição original, formando acumulações detríticas que poderão atingir vários centímetros numa matriz
mais fina. A agitação das águas, que leva à quebra de partículas milimétricas acumuladas em diversos
substratos ou formados a partir de materiais em suspensão acumulam-se em áreas de energia reduzida,
formando tufo microdetrítico. Caso estes materiais microdetríticos se mantenham desagregados, a
acumulação de carbonatos podem dar origem à formação de oncólitos com alguns milímetros de
diâmetro.
Por fim, em áreas de influência fluvial alóctone ou gravitacional, há a formação de conglomerados
com cimento carbonatado maciço ou correspondente às fácies anteriores.
Quadro 1 – Tipologia de Fácies Segundo a Natureza da Deposição (adaptado de Arenas-Abad et al., 2010)
paliçada e grupos de caules
Lst1
de macrófitas incrustadas in situ
em cortina
Lst2
Tufos fitoconstruídos

Tufo clástico

bandados

de briófitas

Llbr

de microorganismos

Llab

fitoclástico

Lbc

de oncólitos

Lo

microdetrítico

Ld

intraclástico

Li

Conglomerado

Ggl

4. ASSOCIAÇÕES DE FÁCIES NOS AFLORAMENTOS ESTUDADOS
Os modelos de formação dos tufos calcários foram definidos com base na morfologia dominante e
subambientes associados, sendo a variação lateral e vertical de fácies muito comum nestes ambientes.
Existem dois grandes aplanamentos, atualmente numa posição elevada, onde predominam fácies de
fluxo lento. No afloramento de Loulé, conhecem-se sequências de tufo microdetrítico consolidado
onde estão incluídos moldes de algas e macrófitas intercalados por camadas pulverulentas e algumas
lentes cascalhentas, por vezes consolidadas. No setor oeste de Lagos e Relva, a presença de tufos
fitoconstruídos é rara entre camadas mais discretas de tufo microdetrítico consolidado que convive
com vários estádios de desenvolvimento de calcretos como os descritos por Alonso-Zarza (2003). É
possível verificar atividade tectónica e processos erosivos fluviais e cársicos no seio do afloramento.
No setor nordeste da plataforma, há uma mudança para tufos fitoconstruídos semelhantes aos da
plataforma louletana, e de tufo micrítico esbranquiçado com restos de gastrópodes, na parte central.
Praticamente toda a plataforma termina com uma crosta de óxidos/hidróxidos de ferro recoberta por
uma fina camada de solo. Em alguns setores de ambos os afloramentos existem tufos laminares
associados a briófitas e a microorganismos sob a forma de pequenas cascatas ou montículos. Apenas
uma área entre Lagos e Relva e a rib.ª do Rio Seco parece ser o corresponde atual onde a água flui
livremente, uma vez que nas restantes situações os canais se encontram encanados.
Os restantes afloramentos correspondem a ambientes de maior energia, predominado fácies de tufos
fitoconstruídos laminados. As cascatas caraterizam-se por volutas e atapetamentos formados por
briófitas e microorganismos, que colonizam preferencialmente estas áreas de fluxo rápido e camadas
sazonais. Na área, as cascatas variam de alguns centímetros até aproximadamente 5 m. Na pequena
depressão formada na parte frontal da cascata, acumulam-se materiais microdetríticos ou oncólitos,
por vezes intercalados por camadas cimentadas. No terraço formado pelo crescimento vertical das
cascatas há formação de fácies a um fluxo mais lento pouco profundo ou de pequenos charcos,
intercalados por fases detríticas alóctones, que ganham importância para montante formando
conglomerados. Em algumas situações é possível identificar níveis de paleosolos. Nas cascatas mais
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altas há formação de cortinas de plantas penduradas, que são incrustadas na parte frontal destas, como
aconteceu em novas formações após o desmantelamento das plataformas pelas rib.as do Cadouço
(Loulé) e de Alface e Rio Seco (Lagos e Relva).

5. CONCLUSÕES
Os tufos calcários estudados apresentam diferentes associações de fácies em função da sua posição
geomorfológica, diferenciando-se entre formações de fluxo lento e cursos de água com setores de
fluxo turbulento.
Em áreas de declive reduzido, dominadas por canais entrançados de caudal variável há a formação de
lentes de calcário microdetrítico com alguns oncólitos e tufos fitoconstruídos sobre vegetação
preferencialmente higrófila, desenvolvida ao longo dos canais e seus fitoclásticos, juntamente com
algas filamentosas. Em setores de fluxo mais rápido ou turbulento pode haver formação de tufos
laminares, mais ou menos contínuos ou apenas monticulares. A variabilidade sazonal do regime de
escoamento, poderá levar à erosão dos tufos, que se acumulam noutros locais com menos energia. A
este ambiente correspondem as plataformas de Loulé (entre 160 e 200 m), Lagos e Relva (130-150 m e
aluvião da rib.ª de Alface entre os 120 e os 80 m).
Nas áreas onde os cursos de água apresentam maior turbulência, como ruturas no perfil longitudinal,
afloramentos rochosos ou acumulações detríticas favorecem uma incrustação mais acelerada. Estas
áreas de acumulação rápida promovem o crescimento vertical progradante de fácies fitoconstruídas
lamelares, formando uma barreira fitoconstruída que forma uma cascata e microambientes associados.
O crescimento vertical permite a formação de pequenos lagos a montante ou de depósitos de fluxo
lento viabilizados pelo terraço formado pela barreira fitoconstruída, que poderão ter influência
alóctone. A jusante pode-se formar uma pequena depressão abrasiva, onde se acumula tufo micrítico
ou pequenos oncólitos até 0,5 mm. Frequentemente os sistemas apresentam uma sequência de cascatas
de dimensão variável.
De grosso modo, o tipo de deposição identificada enquadra-se nos modelos propostos por ArenasAbad et al.(2010).
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RESUMO
Este artigo avalia o efeito de escala na distribuição das áreas variáveis de afluência na bacia
hidrográfica do rio Apucaraninha, Paraná, Brasil. As áreas saturadas foram estimadas pelo modelo
TOPMODEL e utilizou-se a delimitação das ottobacias como unidade espacial de análise. Os
resultados mostraram que existe uma grande dispersão na relação área de drenagem e porcentagem de
áreas saturadas para bacias de 1ª ordem e 2ª ordem. Para bacias com ordens superiores, a tendência é
que as áreas saturadas ocupem aproximadamente 10% da área de drenagem total.

ABSTRACT
This paper aims to evaluate the scale effect in the spatial variability of variable source areas at
Apucaraninha’s river watershed, Parana, Brazil. In order to estimate the saturated areas, TOPMODEL
was used and ottobacias was used as a spatial analysis unit. The results showed a great dispersion on
the relation between catchment area and the saturated areas in 1st and 2nd orders watershed. For
watersheds with higher orders, the trend is that the saturated areas occupy approximately 10% of the
total drainage area.

1. INTRODUÇÃO
Considerando que os processos hidrogeomorfológicos surgem a partir da interação entre os processos
hidrológicos e geomorfológicos (Okunishi, 1991) estes podem ser delimitados a partir de duas
dimensões fundamentais devido a sua materialidade no espaço e dinâmica conduzida a partir da
variação temporal.
Qualitativamente, tem sido reconhecido que para uma análise decorrente do incremento da escala
espacial da bacia é necessário simplificar o complexo (Wood et al., 1988), relativizando assim o papel
dos padrões espaciais para geração de escoamento nas respostas hidrológicas. Sendo que a relação
entre a escala de ocorrência dos processos tem sido amplamente considerada ao investigar de que
maneira as formas de relevo condicionam ou controlam os processos hidrológicos em diferentes
escalas temporais e espaciais (Goerl et al, 2012).
De acordo com a descrição do processo de área variável de afluência - AVA (Hewlett & Hibbert,
1967), existe áreas mais propensas à geração de escoamento superficial por saturação que tendem a
expandir-se e contrair-se de forma sazonal, dependendo da quantidade e da intensidade de
precipitação. Dunne & Black (1970) citam ainda que a extensão e a distribuição das áreas saturadas
podem ser explicadas pelo padrão espacial dos canais, estando localizadas principalmente em duas
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porções da bacia: (I) nas zonas saturadas que margeiam os rios que expandem durante os eventos e (II)
concavidades do terreno, para as quais convergem as linhas de fluxo.
Neste sentido, este artigo baseia-se na hipótese de que considerando-se que o gradiente topográfico
médio decresce com o aumento da área de drenagem, o escoamento oriundo da AVA torna-se mais
importante em bacias de tamanho médio, onde a proporção de áreas planas no entorno do rios é maior
(McDonnell et al., 1999).
Para a simulação do processo chuva-vazão e dinâmica das AVAs na bacia do rio Apucaraninha,
Paraná, Brasil utilizou-se o TOPMODEL (Beven e Kirkby, 1979), conforme resultados apresentados
em Lopes e Santos (2008). O TOPMODEL é um modelo hidrológico amplamente difundido que
considera a topografia como a principal variável na geração de escoamento. E, como forma de avaliar
a relação da área de drenagem das bacias e a ocorrência de zonas saturadas, optou-se pela utilização do
mapeamento de ottobacias (Pfafstatter, 1989) visando à sistematização das análises.
Por fim, este artigo tem como objetivo avaliar o efeito de escala na ocorrência do processo de geração
de escoamento via área variável de afluência na bacia do rio Apucaraninha, estabelecendo assim a
relação entre a área de drenagem e a proporção da bacia ocupada pelas AVA.

2. MATERIAL E MÉTODOS
2.1. Área de estudo
A bacia hidrográfica do rio Apucaraninha localiza-se no estado do Paraná, região Sul do Brasil. No
exutório da bacia está instalada a estação hidrossedimentológica denominada Montante Fiú,
contabilizando 504km² de área de drenagem (Figura 1). De acordo com a classificação de Strahler, o
rio principal é de 6ª ordem.

Figura 1 – Localização da bacia do rio Apucaraninha, Paraná, Brasil.

A cobertura vegetal original da região é a Mata Pluvial Subtropical, ocupando atualmente 26% da
bacia. O restante do uso do solo é referente a agricultura (60%) e pastagens (13%), sendo que núcleos
urbanos ocupam menos de 1% do total.
2.2. Modelagem hidrogeomorfológica com o TOPMODEL
O TOPMODEL (Topography-based Hydrological Model) é um modelo de transformação de chuva em
vazão do tipo conceitual determinístico, semi-distribuído e de base física que considera a noção de
AVA aplicada à formação de escoamento superficial por saturação. A explicação sobre a teoria e
equacionamento do modelo pode ser observada em Hornberger et al. (1998).
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As premissas sob as quais o modelo foi elaborado permitem o estabelecimento de relação simples
entre o armazenamento de água no perfil do solo e o nível local do aquífero raso no qual o fator
condicionante é o índice topográfico (IT). O IT foi integrado ao TOPMODEL (Beven & Kirkby,
1979) e permite representar a propensão de saturação de um determinado ponto da bacia.
Os dados hidrológicos de entrada do modelo são séries de vazão, precipitação e evapotranspiração
potencial (EVP), sendo as duas primeiras obtidas na estação Montante Fiú e a EVP estimada pelo
método de Penman. A distribuição do índice topográfico, principal dado geomorfológico de entrada,
foi elaborada de maneira distribuída considerando a fração entre a área de contribuição a montante de
cada pixel e a tangente da declividade local.
A calibração do modelo e a avaliação dos resultados da simulação hidrológica para a bacia do rio
Apucaraninha, são apresentadas em Lopes e Santos (2008). Os autores apontaram que a fração da área
total da bacia que atingiu o estado de saturação do solo foi de 10,6%, sendo este valor considerado
para a análise do efeito de escala nas AVAs.
Como forma de avaliação do efeito de escala na dinâmica das AVAs e estabelecimento da relação com
a área de drenagem optou-se pela utilização das ottobacias como unidade espacial de análise.
As ottobacias da bacia do rio Apucaraninha foram classificadas e hierarquizadas conforme o sistema
proposto por Strahler. Assim, os dados resultantes da simulação com o TOPMODEL foram
manipulados em ambiente SIG visando a quantificação das AVAs nas ottobacias. Desta forma, podese estabelecer a relação área de drenagem e a ocorrência das AVAs em diversas escalas.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
A Figura 2 apresenta os resultados obtidos a partir do cruzamento das informações das áreas máximas
saturadas, analisadas de acordo com a ordem de cada bacia hidrográfica.
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Figura 2 – Relação entre área de drenagem e porcentagem de áreas saturadas.

De acordo com a Figura 2, observa-se grande dispersão entre a porcentagem de áreas saturadas nas
bacias de primeira ordem. Tal fato pode ser explicado devido às diferentes condições topográficas das
bacias de 1ª ordem e as características fluviais. Pode-se estimar que em bacias que possuem baixas
porcentagens de áreas saturadas apresentarão canais com maior grau de entalhamento e relevo mais
dissecado, sem a ocorrência de planícies de inundação definidas.
Já nas bacias de 1ª ordem onde a porcentagem de área saturada é notadamente superior, o surgimento
de nascentes pode estar associado às características pedológicas que permitem a ocorrência de áreas
úmidas em porções do terreno que permitem a acumulação de fluxo. Este fato também irá influenciar a
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relação entre área de drenagem e áreas saturadas nas bacias de 2ª ordem, sobretudo naquelas em que
apresentam pequenas áreas de drenagem.
Nota-se também que a partir de bacias com área de drenagem próximas a 5km² a porcentagem de área
saturada apresenta menor variação, com valores entre 7,4% a 10,8%, apresentando leve aumento em
bacias com ordem superior a 3.
A Figura 3 apresenta valores médios calculados por ordem da bacia. Considerando apenas este
comportamento médio, nota-se uma tendência de aumento na porcentagem de áreas saturadas em
relação a ordem das bacias, variando desde 7,11% (1ª ordem) a 9,52% (5ª ordem), com áreas médias
variando entre 0,59km² a 197,36km², respectivamente.
Estas relações podem ser utilizadas com o objetivo de delimitação das áreas de preservação nas
margens dos canais, uma vez que pode-se observar de maneira geral que, quanto maior a ordem do
canal, maior a saturação de áreas contíguas que podem ser enquadradas como zona ripária.
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Figura 3 – Média das áreas saturadas em relação as áreas de drenagens.

4. CONCLUSÕES
Este trabalho teve como objetivo avaliar o efeito de escala na relação entre área de drenagem e a
ocorrência do processo de AVA. Pode-se afirmar para a bacia do rio Apucaraninha, que na medida em
que ocorre um acréscimo na área de drenagem, a porcentagem de áreas saturadas tende a aumentar.
Entretanto, ao considerar as bacias de drenagem com ordem superior a 3ª, independente de suas áreas,
nota-se uma menor dispersão dos dados e uma leve estabilização da porcentagem de áreas saturadas.
Observou-se ainda grande dispersão entre a porcentagem de áreas saturadas nas bacias de primeira
ordem, mostrando que estes ambientes podem apresentar diferentes condições topográficas a
características fluviais. Pode-se estimar que bacias que possuem baixas porcentagens de áreas
saturadas apresentarão canais com maior grau de entalhamento e relevo mais dissecado, sem a
ocorrência de planícies de inundação definidas.
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RESUMO
A evolução e a distribuição diferenciada dos Latossolos e Argissolos em rochas sedimentares do
Cretáceo Superior, localizadas no sul do Brasil, Estado do Paraná, indicam haver diferentes graus de
dissecação do relevo e permitem levantar a hipótese de que a ação morfotectônica esteja alterando o
relevo regional. Foram utilizados dados de sensoriamento remoto SRTM, rede de drenagem em
formato Shapefile, e mapas de solos e geológico da área em questão, os dados foram processados em
GIS, onde foram extraídos lineamentos de perfis topográficos e anomalias de drenagem utilizando
perfil de Hack (SL índex). Os solos se encontram frequentemente associados ao grau de entalhe da
rede de drenagem, ou seja, no relevo de colinas amplas, com domínio dos Latossolos, a rede de
drenagem apresenta-se pouco entalhada, enquanto que ao sul do rio Ivaí (margem esquerda) o relevo é
de colinas médias, onde os Argissolo ganham expressão, a rede de drenagem encontra-se mais densa e
entalhada. Essas características indicam haver diferentes graus de dissecação do relevo pela ação
morfotectônica que controlam e orientam a organização e distribuição da rede de drenagem e
consequentemente dos sistemas pedológicos Latossolo-Argissolo na região.

ABSTRACT
The differentiated evolution and distribution of Oxisols and Alfisols in sedimentary rocks of the
Upper Cretaceous, located in the Paraná State, of Southern Brazil, indicates different degrees of
dissection of the relief and leads to the hypothesis that the morphotectonic action is changing the
regional relief. For this work, we used remote sensing SRTM, drainage basin in Shapefile, and soil
and geologic maps of this area. The data were processed in GIS, from where we extracted lineament
topographic profiles and anomalies of drainage by using Hack Profile (SL index). The soils are often
associated with the degree of indentation in the drainage basin, namely, in the relief of rolling hills,
with predominance of Oxisols, the drainage is little indented, while in the south of the Ivai river (left
margin) the relief is composed of medium hills, where the Alfisols becomes more predominant, the
drainage basin is denser and more indented. These characteristics show that there are different
degrees of relief dissection through the action morphotectonic which controls and orientates the
organisation and the distribution of drainage basin and, consequently, of the systems Oxisol-Alfisol
pedology in the region.
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1. INTRODUÇÃO
Pesquisas realizadas por Pellerin & Queiroz Neto (1992), Salomão (1994), Santos (1995 e 2000) e
Vidal-Torrado et al., (1999), em regiões de clima tropical com estações alternadas e bem definidas
(uma seca e outra chuvosa), mostraram que são frequentes as passagens laterais Latossolo-Argissolo
ao longo das vertentes.
No Brasil existe certo consenso entre os autores no sentido de associarem a gênese dos Latossolos ao
intemperismo “in situ” das rochas subjacentes, enquanto que os Argissolos surgiriam posteriormente,
a partir de um processo de transformação lateral dos horizontes característicos dos Latossolos (Castro,
1989) e Santos (1995 e 2000). Contudo, pouco se sabe sobre os mecanismos responsáveis pelo
surgimento e pelo desenvolvimento dos Argissolos.
Na maior parte dos estudos realizados os Latossolos aparecem associados a relevo plano a
suavemente ondulado e relacionado, sobretudo, a antigas superfícies de aplainamento, pedimentos ou
terraços fluviais antigos, onde a latolização ou ferralitização seria muito avançada (Embrapa, 2006),
enquanto que os Argissolos são comumente associados a relevo de moderado à forte ondulado, cuja
evolução pedogenética é caracterizada por ferralitização incompleta, em conexão com paragênese
caulinítica-oxídica ou virtualmente caulinítica, de baixa atividade (Embrapa, 2006), ou seja, existe
uma forte relação entre a distribuição desses solos e o relevo.
A distribuição dos solos no Noroeste do Estado do Paraná, área de estudo, caracteriza-se por
apresentar ao norte (margem direita) do rio Ivaí, solos frequentemente associados ao grau de entalhe
da rede de drenagem, assim, no relevo de colinas amplas, com domínio dos Latossolos, a rede de
drenagem apresenta-se pouco entalhada, enquanto que ao sul do rio Ivaí (margem esquerda) no relevo
de colinas médias, onde os Argissolo ganham expressão a rede de drenagem encontra-se mais densa e
entalhada.
Essas características indicam haver diferentes graus de dissecação do relevo associados a distribuição
dos solos, permitindo levantar a hipótese de que as estruturas (lineamentos), pela ação morfotectônica,
controlam e orientam a organização e distribuição da rede de drenagem e consequentemente dos
sistemas pedológicos Latossolo-Argissolo na região.
Assim, no presente trabalho busca-se analisar a evolução geomorfológica e pedológica no Noroeste
do Paraná associada à compreensão do seu controle morfoestrutural e morfotectônico.
A área de estudo situa-se no Noroeste do Estado do Paraná (figura 1), abrangendo uma área total de
22.057 km2, o que corresponde a aproximadamente 11% da extensão total do Estado. Pertence ao
Terceiro Planalto Paranaense e apresenta extensos derrames vulcânicos Cretáceos da Formação Serra
Geral do Grupo São Bento, capeados a noroeste pelos arenitos do Grupo Caiuá (FERNANDES e
COIMBRA, 2000a).
O relevo é uniforme e suave, com planaltos escalonados, inclinados levemente em direção ao vale do
rio Paraná (NAKASHIMA,1999). Os principais solos encontrados na área correspondem aos
Latossolos Vermelhos com textura média a arenosa e os Argissolos Vermelhos com textura arenosa.
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Figura 1 – Mapa de localização da área
de estudo – Abrangência do Grupo Caiuá
no Estado do Paraná

2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Os materiais utilizados neste trabalho incluem: Dados de sensoriamento remoto, referem-se às
imagens obtidas de sensores ópticos, sensores radar e modelos digitais de elevação. As imagens
ópticas utilizadas foram: MSS (Multispectral Scanner Sensor) e TM (Thematic Mapper) satélites da
série Landsat. A opção por estas imagens deve-se principalmente à gratuidade das cenas e a sua média
resolução espacial, a qual é condizente com o objetivo e escala de estudo, os dados de radar incluiram
dados Shuttle Radar Topography Mission (SRTM), dos quais foram gerados dados morfométricos do
terreno, como imagens sombreadas, hipsométricas, declividades, planos e perfis de curvatura, dos
quais foram fotointerpretados dados morfoestruturais da paisagem, como lineamentos, anomalias de
relevo, e dados de padrões de drenagem.
Associada as informações de sensoriamento remoto foram utilizados dados da rede de drenagem
(formato shapefile) em escala 1: 50.000, disponibilizada pela Base Hidrográfica Unificada,
COPEL/AGUASPARANÁ e fotografias aéreas nas escalas 1:70.000 e 1:25.000. A análise foi
complementada com informações dos mapas geológico, geomorfológico e pedológido do Estado do
Paraná.
A identificação e vetorização dos lineamentos estruturais foram obtidos com base em imagens
sombreadas do terreno, aplicando diversos azimutes de elevação. A continuidade dos lineamentos foi
melhor verificada integrando essas informações com o MDE e as imagens dos sensores ópticos. Após
essa etapa de identificação e de vetorização, procedeu-se a análise estatística dos lineamentos a partir
da elaboração de diagramas em roseta. A rede de drenagem foi analisada buscando verificar os perfis
longitudinais e transversais dos canais fluviais, a aplicação do índice de Hack (SL Index), bem como
levantando anomalias de drenagens já preconizadas na literatura.

3. RESULTADOS
Os resultados confirmaram que os solos se encontram frequentemente associados ao grau de entalhe
da rede de drenagem, ou seja, no relevo de colinas amplas, com domínio dos Latossolos, a rede de
drenagem apresenta-se pouco entalhada, enquanto que ao sul do rio Ivaí (margem esquerda) o relevo é
de colinas médias, onde os Argissolo ganham expressão, a rede de drenagem encontra-se mais densa e
entalhada (figura 2a). Essas características indicam haver diferentes graus de dissecação do relevo e
permitem levantar a hipótese de que as estruturas (lineamentos) pela ação morfotectônica controlam e
orientam a organização e distribuição da rede de drenagem e consequentemente dos sistemas
pedológicos Latossolo-Argissolo na região (figura 2b)
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a)

c)

Figura 2 - a) Mapa de
densidade de drenagem, b)
mapa de densidade de
lineamentos, c) Média da
densidade de drenagem por
classe de solos d) Média da
densidade de lineamentos por
classe de solos.

b)

d)

As distribuições, tanto das frequências dos lineamentos, quanto dos comprimentos acumulados, para
toda a bacia, indicam os seguintes grupos, em ordem decrescente de importância: N10-20E; N4050W; NNW (N10W) e N60-70W, com maiores distribuições secundarias para NE. A semelhança
verificada entre os diagramas em roseta construídos com relação à frequência e ao comprimento
absoluto reflete consistência nas direções dos lineamentos morfoestruturais reconhecidos na área
de estudo.
Uma avaliação geral da rede de drenagem aponta que a rede de drenagem da área apresenta-se
fortemente controlada por lineamentos estruturais. O nível de base hidrográfica é dado pelos rios Ivaí,
Piquiri e Paranapanema, o dos quais o rio Ivaí ocupa posição axial. A partir da análise dos perfis
longitudinais é possível identificar diversas anomalias nos perfis, os índices apontam para diversos
trechos e segmentos de drenagem desajustados por subsidência e soerguimento. O Fator de Assimetria
demonstram moderado soerguimento das principais bacias que compõe a área, algo que também pode
ser observado na área onde ocorrem maiores valores de anomalias de primeira ordem pelo SL index.
O valor de Fator de Simetria Topográfica Transversal para área indicam basculamentos
intermediários, com ocorrência de valores mais elevados, ou mais anômalos, em áreas onde há
coincidências com trends de lineamentos NE e nessas áreas, ocorrem feições que indicam anomalias
na rede de drenagem, Dentre as principais anomalias, destacam-se alargamentos abruptos de canais,
estes podem estar associados a mudanças de curso dos rios, formando junções ortogonais, alternâncias
entre canais retilíneos com meandros apertados e alinhamentos de confluências.
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A IMPORTÂNCIA DAS CONDIÇÕES DE HUMIDADE DO SOLO NA
REPARTIÇÃO INTRA-ANUAL DOS EVENTOS DANOSOS DE CHEIA:
O CASO DA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
THE IMPORTANCE OF SOIL MOISTURE CONDITIONS IN INTRA-ANNUAL
DISTRIBUTION OF FLOOD HARMFUL EVENTS:
THE CASE OF LISBON METROPOLITAN AREA
Leal, Miguel, Centro de Estudos Geográficos da Universidade de Lisboa, Lisboa, Portugal,
mleal@campus.ul.pt

RESUMO
Este artigo procura explicar a acção do solo em episódios de precipitação. No entanto, o seu principal
objectivo passa por compreender a relevância das condições de humidade do solo na distribuição dos
eventos de cheia com consequências danosas, ao longo do ano, em algumas bacias hidrográficas da
Área Metropolitana de Lisboa (AML). Para tal, esta repartição é comparada com a das precipitações
intensas. A existência de padrões temporais diferentes pode revelar a importância do grau de saturação
do solo na diminuição ou no aumento da frequência das cheias.

ABSTRACT
This article seeks to explain the action of soil in rainfall episodes. However, its main objective is to
understand the relevance of soil moisture conditions in the distribution of flood events which have
harmful consequences, throughout the year, in some drainage basins of the Lisbon Metropolitan Area
(LMA). To make this possible, this division is compared with the intra-annual intense rainfall
distribution. The existence of different temporal patterns can reveal the importance of soil saturation
degree in decreasing or increasing the frequency of floods.

1. INTRODUÇÃO
“O regime dos rios portugueses depende essencialmente da variação temporal da precipitação”
(Ramos e Reis, 2001). No entanto, os escoamentos/caudais podem ter uma relação mais ou menos
próxima com a pluviosidade consoante o grau de permeabilidade da zona vadosa e o estado de
saturação dos solos. Este estado varia durante o ano hidrológico e, como tal, depois da estação seca, e
até as necessidades de água do solo estarem satisfeitas, as chuvas não se traduzem, normalmente, em
escoamento (Ramos e Reis, 2001). Contudo, quando a intensidade pluviométrica ultrapassa a
capacidade de absorção dos solos, produz-se o escoamento directo, podendo originar situações de
cheias rápidas, mesmo sem os solos estarem saturados. Por outro lado, em situações em que os solos
estão saturados, ou próximos do ponto de saturação, não é necessário que ocorram valores de
precipitação especialmente elevados para acontecerem cheias.
Dependendo da precipitação acumulada, as reservas de água do solo podem estar mais ou menos
preenchidas, influenciando a frequência e a magnitude das cheias. Teoricamente, a sua frequência e a
magnitude serão menores se o grau de saturação dos solos for baixo, pois estes apresentam uma
grande capacidade de absorção da precipitação. Assim, é mais provável que ocorram cheias no final da
estação húmida do que no seu início.
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Em termos práticos, o comportamento dos solos é semelhante à acção de uma barragem, já que, ambos
funcionam como recipientes capazes de reter água. Se o recipiente estiver vazio é capaz de guardar
uma grande quantidade de água (isto é, impedir que a cheia ocorra ou minimizar os seus efeitos), se
estiver cheio não é capaz de o fazer (ou seja, a sua acção é nula ou pouco importante).
Na AML os eventos de precipitação intensa tendem a ocorrer nos meses com maiores médios valores
de pluviosidade, ou seja no Outono e no Inverno (Leal, 2011). Porém, as condições de humidade do
solo fazem com que a distribuição das precipitações intensas e das cheias ao longo do ano possa não
ser coincidente.
2. METODOLOGIA
Foram recolhidos dados diários de precipitação de sete estações meteorológicas da rede do INAG:
Arranhó, Cacém, Caneças, Milharado, Quinta do Pisão, Sacavém de Cima e São Julião do Tojal. A
partir desses dados foram calculados os percentis 90 e 95 (P90 e P95). O cálculo do P90 permitiu
considerar o valor de 25 mm diários como representativo para eventos extremos na região estudada.
Todavia, como as séries de dados não são muito longas, foram utilizados os valores do P95 para
definir os eventos extremos (acima de 25 mm).
A partir do inventário elaborado por Quaresma (2008), com base em notícias de jornais, foram
seleccionados os eventos de cheia com consequências danosas que ocorreram, desde o início do século
XX, em doze bacias hidrográficas da AML Norte: Colares, Vinhas, Caparide, Laje, Barcarena, Jamor,
Trancão (bacia), Trancão (sub-bacia), Póvoa, Loures, Fanhões e Alpriate (figura 1). É importante
referir que o evento de Fevereiro de 2008 já não surge na base de dados de Quaresma (2008), mas este
foi tido em conta neste estudo.

Figura 1 – Bacias hidrográficas analisadas

3. A INFLUÊNCIA DO SOLO NAS CHEIAS DA AML
Desde o início do século XX foram contabilizados 37 eventos de cheia nas doze bacias hidrográficas
estudadas. A sua distribuição por meses é mostrada na figura 2, assim como a repartição das
precipitações intensas (superiores ao P95).
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Figura 2 – Dias com precipitação superior ao P95 (%) (à esquerda); número de eventos danosos (à direita)

Através da figura 2 percebe-se que as distribuições dos dois fenómenos são claramente desiguais. As
precipitações intensas repartem-se ao longo do ano, com destaque para Novembro e Dezembro, que
são também os meses que apresentam os valores médios mais elevados. No caso dos eventos com
consequências danosas, estes concentram-se, essencialmente, em quatro meses (Novembro,
Dezembro, Janeiro e Fevereiro). Dos 37 eventos registados, 32 sucederam nestes quatro meses. Isto
revela que as distribuições intra-anuais das precipitações intensas e das cheias são claramente distintas
no contexto da AML.
Comparando os dois gráficos (figura 2), existem dois factos que permitem comprovar a influência das
condições de humidade do solo na frequência das cheias. O primeiro refere-se ao mês de Outubro, em
que acontecem, em média, tantos dias de precipitação intensa como em Janeiro, e só foi registada uma
cheia com consequências em mais de cem anos (figura 2). Isto explica-se porque Outubro marca o
início da estação húmida, sendo grande parte da precipitação absorvida pelos solos, preenchendo as
suas reservas de água depois do Verão. O segundo facto está relacionado com o mês de Fevereiro, que
é, em média, apenas o quinto mês com mais dias de precipitação intensa, e que registou, a par de
Novembro, o maior número de eventos danosos (nove) (figura 2). Nesta altura do ano os solos já
estão, normalmente, saturados, o que significa que uma situação de chuva um pouco mais intensa pode
desencadear cheias que não aconteceriam se essa mesma precipitação ocorresse no início da estação
húmida.
A importância do teor de humidade do solo na atenuação da magnitude das cheias é mais difícil de ser
comprovada, porém, a sua relevância na diminuição dos caudais de ponta de cheia de baixa e média
magnitude é conhecida (Smith e Ward, 1998; Marchi et al., 2010).
Na AML ocorreram três cheias particularmente marcantes, tanto pela magnitude das precipitações que
lhes deram origem, como pelas consequências humanas e materiais que tiveram: em Novembro de
1967, em Novembro de 1983 e em Fevereiro de 2008. Aquando das cheias de 1967 e de 1983, e apesar
de terem acontecido no mesmo mês, as condições de humidade do solo eram substancialmente
diferentes. Em 1983 as reservas de água no solo já estavam preenchidas, ao contrário do que sucedeu
em 1967 (Roxo e Ventura, 1986). No caso do evento de 2008, e apesar de ter decorrido em Fevereiro,
os solos estavam longe de estar saturados, dado que o ano hidrológico estava a ser relativamente seco
(Leal, 2011). Os exemplos destas três cheias demonstram que as condições de humidade do solo
acabam por ser pouco relevantes em eventos de elevada magnitude.

4. CONCLUSÕES
O teor de humidade dos solos tem influência na magnitude das cheias, pois, se o grau de saturação for
baixo, os solos podem contribuir para a atenuação dos caudais de ponta de cheia de baixa e média
magnitude. Mas, é na frequência que os seus efeitos são mais notórios. Na maioria das ocasiões, um
baixo teor de humidade do solo permite a absorção de boa parte da precipitação, evitando a ocorrência
39

VI CONGRESSO NACIONAL DE GEOMORFOLOGIA – Coimbra, 2013
Atas/Proceedings – ISBN 978-989-96462-4-7

de cheias. Este tipo de situações acontece com frequência no início da estação húmida, quando os
terrenos estão secos. Contudo, se a intensidade da precipitação for superior ao grau de absorção dos
solos, então a sua importância será muito reduzida (exemplo: cheias de 1967). Tal como acontece no
Inverno, em que os terrenos estão saturados depois dos meses de Outono (exemplo: cheias de 1983).
Na AML a repartição intra-anual dos eventos com consequências danosas concentra-se, sobretudo, em
quatro meses (Novembro, Dezembro, Janeiro e Fevereiro), ao contrário do que sucede com a
distribuição das precipitações intensas, que se repartem de uma forma mais uniforme durante o ano.
Os meses em que a importância dos solos é mais evidente são Outubro, pela forma como são capazes
de reduzir a frequência das cheias numa altura em que os terrenos ainda estão secos, e Fevereiro, que
tem o maior número de cheias com carácter danoso (tal como Novembro), sendo apenas o quinto mês
com mais dias de precipitação intensa. Na prática, em Outubro o baixo teor em humidade dos terrenos
faz diminuir a frequência das cheias, enquanto em Fevereiro, o elevado grau de saturação faz aumentar
a frequência destes eventos, dado que a capacidade de absorção dos solos é praticamente nula.
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RESUMO
A região noroeste do Estado do Paraná, no sul do Brasil, distingue-se por apresentar processos
acelerados de erosão hídrica desde a década de 1950. A presença significativa de voçorocas nesta
região tem despertado o interesse e mobilizado profissionais de diferentes campos, desde longa data.
Identificar os condicionantes físicos (solos e relevo) que influenciam em tais processos erosivos foi a
principal razão para a escolha da região noroeste do Estado do Paraná neste estudo. A área de estudo
abrange uma extensão total de 22.057 km2, o que corresponde a aproximadamente 11% do território
total do Paraná. Foram mapeadas e classificadas 918 formas erosivas, sendo 63% localizadas em
argissolos e 36% em latossolos, sendo tais cicatrizes encontradas entre as cotas altimétricas de 300m a
400m, correspondendo a média vertentes. Considerando o total da área pesquisada, temos indíce de
concentração total igual a 4.16, ou seja, 4.16 formas erosivas para cada 100 km².

ABSTRACT
The northwestern region of Paraná, in the south of Brazil, is characterized by presenting accelerated
processes of hydric erosion, since the 1950s. The presence of significant areas under the influence of
gullies in this region has interested and mobilized professionals from different research fields. To
identify the physical conditions (soils and topography) influencing such erosion process was the main
reason for choosing the northwestern region of the state of Paraná. The study area covers 22,057 km²,
which corresponds to approximately 11% of the total territory of Parana region. There have been
mapped and classified 918 gullies, from which 63% are located on ultisol and 36% on oxisol.

1. INTRODUÇÃO
Na natureza os elementos estão intrinsecamente ligados e, se um deles for afetado, todos os demais
serão, ocorrendo então o desequilíbrio do meio físico. No solo, o desequilíbrio quase sempre é
apresentado em forma de erosão, processo traduzido em desagregação, transporte e deposição de seus
constituintes. As feições erosivas lineares (sulcos, ravinas e voçorocas) são descritas como sinais de
instabilidade dos sistemas geomorfológicos (Guerra, 1999). Dentre os diversos condicionantes que
contribuem para o desenvolvimento de formas erosivas, destacam-se os parâmetros morfológicos do
terreno e fatores antrópicos, como o uso e ocupação do terreno.
A presença significativa de áreas sob a influência de voçorocas na região noroeste do Paraná, desde
longa data, tem chamado a atenção e mobilizado profissionais com diferente formação científica. A
elevada densidade de voçorocas naquela região foi a principal razão que nos levou a escolhê-la para
estudo. O objetivo desta pesquisa é cartografar as formas erosivas originadas pela erosão hídrica e
identificar os condicionantes físicos – solos e relevo - que influenciam o desenvolvimento das
mesmas.
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A área de estudo situa-se no estado do Paraná, na região sul do Brasil. A formação do Grupo Caiuá foi
considerada como delimitação geográfica do trabalho. Esta formação abrange uma área total de 22.057
km2, o que corresponde a aproximadamente 11% da extensão total do estado Paraná (Figura 1).

Figura 1: Localização da área de estudo: Grupo Caiuá - noroeste do estado do Paraná.
Fonte: WESTPHALEN, 2008

Pertencente ao Terceiro Planalto Paranaense, o Grupo Caiuá são rochas sedimentares do Cretáceo
Superior depositadas sobre rochas vulcânicas da Formação Serra Geral do período Jurássico Cretáceo Inferior. Seu relevo se apresenta uniforme e suave, planaltos escalonados, inclinados
levemente em direção ao vale do rio Paraná (Nakashima, 1999).

2. MATERIAIS E MÉTODOS
O mapeamento das formas erosivas foi realizado com o auxílio do ArcGIS® 9.3.1, módulo ArcMap,
tomando como base 52 imagens dos satélites SPOT e LANDSAT ETM+7 datadas entre 2006 e 2008.
Auxiliaram também na interpretação visual das imagens SPOT e Landsat, as imagens SRTM (Shutle
Radar Topography Mission) com resolução espacial de 30 m. Tais imagens foram processadas com
algoritmos que representem diferentes variáveis morfométricas, obtidos do Projeto TOPODATA. A
integração dos dados envolveu também a utilização do Mapa de Divisão Político-Administrativa do
Estado do Paraná de 2011 e do Mapa de Solos, retirados do site do ITCG (Instituto de Terras,
Cartografia e Geociências).
Após a observação visual do plano de informação foi realizada a digitação em tela e mensuração dos
polígonos, na escala de 1:12.000. Foram consideradas formas com um mínimo de sombreamento entre
seus limites e entorno, indicando uma profundidade razoável e rugosidade do terreno - tendo as formas
erosivas aspecto rugoso. Outro elemento importante para a interpretação foi a identificação das áreas
de deposição dos sedimentos (oriundos das cabeceiras das cicatrizes dos sulcos, ravinas e voçorocas).
Auxiliou na identificação das cicatrizes imagens do Google Earth®, datadas entre 2008 a 2011.
Para análise da concentração de formas erosivas, empregamos o índice de Concentração de Erosão
Total (ICE) proposto por Salomão (1994). Este índice correlaciona solos e relevo característico com o
número de feições mapeadas. Seu cálculo é dado pela relação entre número total de ocorrências
erosivas e área multiplicada por 100. Temos, portanto, quantidade de ocorrências por 100 km², ou seja,
uma densidade de formas erosivas.
Os parâmetros aplicados para o cadastramento das cicatrizes foram: a localização (município), a
vegetação (se a cicatriz apresenta ou não vegetação significativa), a ligação com a rede fluvial (se a
forma erosiva se encontra ou não conectada à rede de drenagem), o solo, a altimetria e declividade (em
que tipo de solo, altimetria e declividade as formas de erosão hídrica estão predominantemente
inseridas).

42

VI CONGRESSO NACIONAL DE GEOMORFOLOGIA – Coimbra, 2013
Atas/Proceedings – ISBN 978-989-96462-4-7

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram identificadas 918 formas erosivas no Grupo Caiuá (Figura 2), classificadas em forma erosiva
confirmada, forma erosiva não confirmada e área afetada por erosão – por se tratar de áreas onde há
presença de cicatrizes, mas onde não foi possível sua individualização devido à escala do mapa
utilizada. Pudemos observar também através do cadastramento que, das 918 cicatrizes cadastradas, 41
apresentam vegetação significativa nas bordas, indicando alguma estabilidade.

Figura 2: Mapa com a Identificação das Cicatrizes Erosivas cadastradas.

A espacialização das feições encontradas nos permitiu estabelecer uma importante diferenciação de
quantidade de cicatrizes da margem esquerda e direita do Rio Ivaí - principal afluente da margem
esquerda do Rio Paraná e que percorre cerca de 250 km da área pesquisada. Considerando a área total
pesquisada, o índice de concentração de erosão total encontrado foi de 4.16, ou seja, para cada 100
km² podemos encontrar 4.16 cicatrizes de erosão.
Verificando a proporcionalidade e considerando a diferenciação tanto de relevo quanto de solos da
margem esquerda e direita do rio Ivaí, temos que para a margem direita – portanto a parte norte do
Grupo Caiuá, com predominância de Latossolos – apresenta ICE igual a 3.31. Já para a margem
esquerda – parte sul, com predominância de Argissolos – encontramos um ICE de 4.82 (Quadro 1).
Quadro 1 – Índice de Concentração de Erosão Total (ICE) calculado para a área do Grupo Caiuá
Porção
Área (Km²)
Nº total de
ICE
Ocorrências
Norte
9715,15
322
3,31
Sul
12342,04
595
4,82
Total
22057,18
918
4,16

No que se refere ao relevo, de acordo com Santos et al (2006), a área correspondente ao noroeste do
Estado do Paraná caracteriza-se por apresentar relevo pouco dissecado, com vertentes convexas e
topos aplainados e alongados. Notam-se maiores concentrações de cicatrizes na classe de declividade
entre 5 a 10%, caracterizando relevos com declives suaves, geralmente constituídos por colinas médias
e morros alongados.
Concentrações significativas de cicatrizes em colinas médias podem ser explicadas pela presença
comum de rupturas de declive, especialmente nas porções médias das vertentes, revalidando o que
afirma Muratori (1984). Ao relacionar todas as formas de erosão encontradas com o mapa de
declividades, encontramos que as cicatrizes encontram-se junto às quebras mais bruscas de
declividade.
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Quanto à posição topográfica das formas, notou-se a existência de uma concentração maior das
mesmas entre as curvas de nível de 400m a 300m. Nas áreas mais elevadas (de 400 a 700m), as
cicatrizes se encontram em menor número, correspondendo a maior concentração na média encosta
com direção aos canais, havendo uma incidência menor de cicatrizes próximas ao nível dos rios e dos
afluentes.
Em relação aos solos, notam-se maiores concentrações de cicatrizes nos Argissolos Vermelhos (ICE =
3,77), seguido por Latossolos Vermelhos (ICE = 1,99). Quanto à sua influência para o
desenvolvimento de formas de erosão hídricas lineares, a posição no relevo onde o solo é encontrado
revela-se de fundamental importância para o entendimento da instalação e desenvolvimento das
cicatrizes.
Por estar localizado preferencialmente no terço superior da vertente, os Latossolos não constituem um
solo preferencialmente erosivo, por serem espessos, mais homogêneos e com maior porosidade, o que
facilita a infiltração e percolação da água. Já os Argissolos localizam-se preferencialmente nos terços
médios e inferiores das vertentes, onde há rupturas de declividade. Também nos setores médio e
inferior das vertentes se encontra uma descontinuidade textural entre o horizonte eluvial (E) e B
textural (Bt), que propicia o escoamento subsuperficial no contacto entre esses horizontes. Este
escoamento subsuperficial contribui para o surgimento de processos erosivos. O índice ICE traduz a
concentração das cicatrizes em Argissolos Vermelhos.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Das feições erosivas mapeadas, 63% se encontram sobre Argissolos Vermelhos, situados
predominantemente ao sul do rio Ivaí e nos terços médios/inferior das vertentes.
A fraca permeabilidade do horizonte B (Bt) dos Argissolos em relação aos horizontes B (Bw) dos Latossolos,
contribuiria para o predomínio das cicatrizes de erosão nesses solos.

Assim, a associação entre o relevo e os solos, bem como sua relação com as condições de circulação
hídrica são fatores fundamentais para o conhecimento dos processos que levam à formação de
processos erosivos na região de estudo.
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RESUMO
Vários afluentes do Rio Tejo e do Rio Zêzere apresentam um perfil relíquia regularizado no troço
mais a montante e um perfil rejuvenescido a jusante. Um importante aumento brusco do gradiente
(rotura de declive; knickpoint) separa os dois troços. A reconstituição do perfil de equilíbrio do troço
relíquia até à confluência permitiu determinar o valor da incisão fluvial desde o início do
rejuvenescimento. Esta pode atingir mais de 400 m nos cursos de água que correm em
compartimentos soerguidos da Cordilheira Central Portuguesa (CCP). Cursos de água que vêm da
CCP para a superfície de aplanação, no sopé da cordilheira, apresentam valores de incisão intermédios
(até 295 m), enquanto os cursos de água que correm na superfície de aplanação apresentam, no
máximo 190-220 m. Estas diferenças devem-se ao soerguimento (uplift) diferencial. Valores
normalizados do índice de inclinação sugerem actividade tectónica recente nas falhas de Sobreira
Formosa, Sertã e Pracana. A litologia do leito (bedrock) é determinante na velocidade de propagação
da onda de erosão e na morfologia das roturas de declive e das zonas com rotura de declive
(knickzones; kzs).

ABSTRACT
Several tributaries of the Tejo and Zêzere rivers show a graded relict profile in the most upstream
reach and a rejuvenated profile in the lower reach. A major slope break in the long profile
(knickpoint) separates both reaches. Extrapolation of the oldest graded relict profile downstream to
the confluence allowed the incision amount to be quantified. Results reveal that the downcutting is
higher in streams flowing in uplifted sectors of the Portuguese Central Range (PCR), reaching more
than 400 m of fluvial incision. Streams that flow from the PCR to the adjacent Planation surface have
intermediate incision values (up to 295 m), and the streams that flow on the Planation surface have
lower values (reaching 190 to 220 m). Differences in the incision values result from differential uplift.
The normalized steepness index suggests modern tectonic activity in the Sobreira Formosa fault, Sertã
fault and Pracana fault. The bedrock lithology influences the erosion wave propagation (non linear
nature) and that results in different knickzone morphologies.
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1. INTRODUÇÃO
O conceito de perfil de equilíbrio do rio (graded river) tem associado o desenvolvimento de uma
linha côncava (“concave up”) onde o gradiente diminui gradualmente para jusante. Aumentos
abruptos no gradiente dos rios, expressos através de rápidos e quedas de água, indicam que o perfil
longitudinal do rio não se encontra regularizado. Um aumento brusco do gradiente do rio constitui um
“knickpoint” (kp).
O perfil de equilíbrio pode ser definido através de equações matemáticas que relacionam a variação
do gradiente do rio com a área da bacia, ou com distância, medida a partir da divisória de água. Na
situação de equilíbrio, o gradiente do rio diminui segundo uma função potencial da área de drenagem
(Flint, 1974; Sklar e Dietrich, 1998; Snyder et al., 2000; Duvall et al., 2004).
Noutra formulação do perfil de equilíbrio, definida por Bishop e Goldrick (2000) e Goldrick e Bishop
(2007), constata-se que é condição do perfil de equilíbrio, ajustar a uma relação bi-logarítmica linear
entre o gradiente do rio e a distância (equação 1). A equação matemática do perfil de equilíbrio,
(equação 2) permite identificar troços próximos da situação de equilíbrio dinâmico e reconstituí-los a
partir de um “kp” até desembocadura. Desta forma é possível calcular o valor da incisão,
correspondente a vagas de erosão, separadas no perfil longitudinal por “kps” transitórios (transient
knickpoints).
Neste trabalho utiliza-se a equação (2) para estimar o valor incisão fluvial na desembocadura dos
tributários do Rio Zêzere e do Rio Tejo, medida pela diferença da cota entre o perfil de equilíbrio
(idealizado) e o leito actual. Aqueles tributários apresentam, no troço mais a montante, um perfil
regularizado, contrastando com o troço rejuvenescido, a jusante, onde se reconhecem vários “kps”
transitórios. Os dois troços estão separados por um “kp” transitório, o mais avançado e supostamente
o mais antigo dos “kps” transitórios do perfil rejuvenescido. No longo prazo, a incisão fluvial
constitui uma aproximação do uplift (Bridgland e Westaway, 2008, Bridgland et al., 2012), por isso,
os diferentes valores de incisão reflectem também levantamentos e abatimentos relativos entre
compartimentos tectónicos.
Dado que a litologia é determinante na velocidade de propagação dos “kps” e na sua morfologia
(Rosenbloom e Anderson, 1994; Whipple e Turker, 1999; Wipple, 2001), procura-se distinguir neste
trabalho os “kps” transitórios dos que se relacionam directamente com a resistência do bedrock
(permanent knickpoints).

2. METODOLOGIA
Os perfis longitudinais foram extraídos de modelos digitais de terreno gerados a partir de mapas
topográficos digitais (1/25000). Para cada curso de água, mediu-se a elevação (cota do leito) e
distância entre duas intersecções das curvas de nível, utilizando um grupo de funções integradas do
ArcGIS. Com estes dados calculou-se o gradiente de cada troço. Usando a equação [1], derivada da
diminuição potencial do gradiente do rio com a distância para jusante (Goldrick e Bishop, 2007),
distinguiram-se os troços próximos da situação de equilíbrio dos que não estão regularizados.
[1]
Onde S= gradiente, L = à distância, k e λ são constantes que reflectem a influência da litologia e a
concavidade do perfil. De acordo com a equação [1], é condição do perfil de equilíbrio que o gráfico
do logaritmo da distância versus logaritmo do gradiente ajuste a uma linha recta, ou próximo desta.
A equação [2] (Goldrick e Bishop, 2007) foi utilizada para reconstruir o perfil de equilíbrio até à
desembocadura.
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[2]
Onde a H0 é atribuído o significado da elevação teórica da divisória de água se os processos
hidráulicos fossem activos até às cabeceiras da drenagem, H corresponde à elevação do perfil de
equilíbrio.

3. RESULTADOS
No quadro 1 apresentam, como exemplo, os valores da incisão fluvial de tributários do Rio Zêzere
que correm em compartimentos tectónicos da Cordilheira Central Portuguesa (CCP) sujeitos a
diferente uplift. Destacam-se os baixos valores de incisão da ribeira da Sertã por comparação com os
valores das ribeiras da Isna e da Tamolha. Estas duas ribeiras drenam o compartimento levantado (pop
up) de Cabeço da Rainha (1100 m), enquanto a ribeira da Sertã corre num compartimento abatido
(450 – 500 m), situado entre a serra de Cabeço da Rainha e a serra de Alvéolos (904 m).
Quadro 1. Valores da incisão e dos parâmetros k, λ e H0 referentes a três cursos de água da Cordilheira Central
Portuguesa.
Curso de água
Sertã

H0
818

k
2,99

λ
0,621

Incisão
132 ± 6

Isna
Tamolha

566
460

12100
41100

1,65
1,68

480 ± 18
400 ± 9

Cursos de água que vêm da CCP para a superfície de aplanação no seu sopé, como o rio Ocreza e a
ribeira do Alvito, apresentam valores de incisão intermédios (até 295 m), enquanto os cursos de água
que correm na superfície de aplanação na área de Ródão, como a ribeira de Nisa e o rio Sever
apresentam, no máximo 190-220 m. Os últimos valores estão de acordo com a incisão do Rio Tejo na
área de Ródão, contada a partir do primeiro embutimento na superfície culminante da Bacia
Sedimentar do Baixo Tejo.
A influência da litologia manifesta-se na formação de “kps” permanentes, nomeadamente nos sítios
de atravessamento de bedrock de quartzito, como acontece com rio Ocreza, nas Portas de Almourão.
Verificou-se que a litologia influencia a velocidade de propagação da vaga de erosão e a morfologia
dos “kps” e das “kzs”. Estes parecem evoluir segundo o modelo de knickpoint replacement (Gardner,
1983) em substratos uniformes e moderadamente resistentes, como sejam xistos e filitos, e segundo o
modelo de knickpoint rotation (Gardner, 1983) em litologias mais resistentes, como os granitos. Os
“kps” e as “kzs” dos cursos de água que cruzam a falha de Sobreira Formosa, parecem seguir o
primeiro modelo, a montante do acidente, enquanto os “kps” e “kzs” no contacto de rochas
metassedimentares com os granitos adquirem uma morfologia que se coaduna com uma evolução do
segundo tipo.

4. CONCLUSÕES
Alguns tributários do Rio Tejo e do Rio Zêzere, possuem um troço regularizado na parte mais a
montante, separado do troço rejuvenescido, a jusante, por um “kp” transitório. O troço a montante foi
regularizado em função de um nível de base diferente do actual, constituindo um perfil relíquia,
provavelmente coevo do terraço mais antigo do Tejo e da superfície de erosão correlativa daquele
terraço. A projecção para jusante do perfil de equilíbrio do troço relíquia permitiu calcular os valores
da incisão fluvial, iniciada com o rejuvenescimento geral da drenagem. As diferenças nos valores da
incisão reflectem o uplift diferencial dos compartimentos tectónicos onde correm os vários cursos de
água. Os “kps” permanentes estão relacionadas com o atravessamento dos quartzitos Ordovícicos, que
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se comportam como substrato mais resistente do que outras litologias da região (principalmente
metassedimentos e granitos). A influência da litologia aparece determinante na velocidade de
propagação das vagas de erosão e na morfologia dos “kps” e das “kzs”.
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RESUMO
Atendendo às competências que detém na delimitação do domínio público marítimo, a Agência
Portuguesa do Ambiente I.P. (APA), através do seu serviço desconcentrado da Administração da
Região Hidrográfica do Centro (ARHC), procedeu à demarcação do leito e margem das águas do mar
no litoral centro.
ABSTRACT
Given their competencies of delimitation of maritime public domain, the Portuguese Environment
Agency I.P. (APA), through its regional service Administration Regional Hydrographic (ARHC),
carried out the delimitation of the seabed and coastal seawater in central Portugal.

INTRODUÇÃO
A realização deste trabalho obedeceu ao Despacho n.º 12/2010 de 25 de Janeiro, do Instituto da Água
I.P., que definiu critérios para a demarcação do leito1 e margem2 das águas do mar em conjugação com
a Lei n.º 54/2005 de 15 de Novembro. Consultou-se, também, TEIXEIRA (2009), tendo em vista
conhecer metodologias, casos de aplicação de critérios jurídicos e respetivos resultados.
1

De acordo com o artigo 10 da lei n.º54/2005:
1. Entende-se por leito o terreno coberto pelas águas, quando não influenciadas por cheias
extraordinárias, inundações ou tempestades. No leito compreendem-se os mouchões, lodeiros e areais formados
por deposição aluvial.
2. O leito das águas do mar, bem como das demais águas sujeitas à influência das marés, é limitado
pela linha da máxima preia-mar de águas vivas equinociais. Essa linha é definida, para cada local, em função
do espraiamento das vagas em condições médias de agitação do mar, no primeiro caso, e em condições de
cheias médias, no segundo.
2
De acordo com o artigo 11 da lei n.º54/2005:
1. Entende-se por margem uma faixa de terreno contígua ou sobranceira à linha que limita o leito das
águas.
2. A margem das águas do mar, bem como a das águas navegáveis ou flutuáveis que se encontram à
data da entrada em vigor desta lei sujeitas à jurisdição das autoridades marítimas ou portuárias, tem a largura
de 50m.
3. (…)
4. (…)
5. Quando tiver natureza de praia em extensão superior à estabelecida nos números anteriores, a
margem estende-se até onde o terreno apresentar tal natureza.
6. A largura da margem conta-se a partir da linha limite do leito. Se, porém, esta linha atingir arribas
alcantiladas, a largura da margem é contada a partir da crista do alcantil.
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É manifesta a relevância prática da definição dos limites do domínio público hídrico e do domínio
público marítimo, em particular, pois estes constituem ferramentas cruciais para uma adequada gestão
e ordenamento do território. Efetivamente, a legislação em vigor, relativa aos regimes de utilização
(Decreto-Lei nº 226-A/2007, de 31 de Maio) e económico-financeiro (Decreto-Lei nº 97/2008, de 11
de Junho) dos recursos hídricos dificilmente poderá ser aplicada sem uma rigorosa clarificação
espacial desta área. Acresce, ainda, a sua importância para a revisão do plano de ordenamento de orla
costeira Ovar - Marinha Grande nos termos do Despacho n.º 22400/2009, de 9 de outubro, do
Secretário de Estado do Ordenamento do Território e das Cidades, alterado pelo Despacho n.º
7071/2010, de 23 de abril, para os planos diretores municipais, e para a delimitação das áreas
integradas na REN, especificamente na definição do limite superior da faixa marítima de proteção
costeira, conforme expõe a Resolução do Conselho de Ministros n.º 81/2012.
Nos últimos anos foi publicada uma série de diplomas que pretendem refletir na ordem jurídica
nacional a Diretiva nº 2000/60/CE, do Parlamento e do Conselho Europeu de 23 de Outubro, visando
o estabelecimento das bases e o quadro institucional para a gestão sustentável do domínio hídrico,
sucessivamente, a Lei nº 54/2005 de 15 de Novembro (Lei da Titularidade dos Recursos Hídricos), a
Lei nº 58/2005, de 29 de Dezembro (Lei da Água), o Decreto-Lei nº 226-A/2007, de 31 de Maio
(Regime das Utilizações dos Recursos Hídricos) e, mais recentemente, o Decreto-Lei nº 97/2008 de 11
de Junho (Regime Económico Financeiro), que estabelece o regime económico e financeiro dos
recursos hídricos previsto na Lei nº 58/2005, disciplinando a taxa de recursos hídricos.

METODOLOGIA
A demarcação do leito e da margem das águas do mar foi efetuada para a faixa costeira do litoral
Centro, na área de jurisdição da ARHC, compreendida entre o limite norte do concelho de Ovar, desde
a praia de Esmoriz até a sul da Praia da Vieira no concelho da Marinha Grande, abrangendo 11
concelhos com frente marítima (Ovar, Murtosa, Aveiro, Ílhavo, Vagos, Mira, Cantanhede, Figueira da
Foz, Pombal, Leiria e parte do concelho da Marinha Grande). Para este efeito estabeleceram-se
quadrículas com 500 metros de lado, utilizando ortofotomapas do IGP de 2011 à escala de 1/5000
(figura 1), uma escala apropriada para um bom entendimento das delimitações efetuadas. De referir,
também, que foram efetuadas diversas saídas de campo na área em estudo.
Com esta comunicação, pretende-se apresentar a metodologia e os resultados da demarcação da
LMPAVE (Linha da Máxima Preia-mar de Águas Vivas Equinociais), do leito e da margem das águas
do mar, bem como a delimitação do domínio privado do Estado existente.
Apresentar-se-ão casos de recuo das águas do mar em alguns troços, salientando fotografias e
cartografia de diferentes anos até à atualidade, como é o caso da Figueira da Foz e a importância que
esse facto apresenta para a demarcação do leito e da margem das águas do mar e do Domínio Privado
do Estado. Serão também apresentados casos de avanço das águas do mar, apontando áreas com maior
erosão costeira, problematizando as intervenções com vista à sua proteção e defesa, assim como as
consequências na demarcação do leito e da margem das águas do mar, visto tratar-se de áreas muito
dinâmicas, sendo indispensável um correto ordenamento do território.

1. CRITÉRIOS DE DELIMITAÇÃO LMPAVE, LEITO E MARGENS DAS ÁGUAS DO MAR
1.1. Demarcação em praias
O traçado da LMPAVE em praias atendeu às suas características naturais:
a) Em praias suportadas por dunas, a LMPAVE coincide com a base da duna;
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b) Em praias suportadas por arribas alcantiladas, a LMPAVE coincide com a base da arriba,
sendo o limite da margem de 50 m contados a partir da crista da arriba;
c) Em barreiras arenosas acumuladas nas fozes de estuários temporários ou lagoas costeiras, a
LMPAVE coincide com a base da duna;
d) Em troços onde os edifícios dunares foram total ou parcialmente destruídos, a
reconstituição da LMPAVE deve orientar-se pelo alinhamento dos cordões dunares contíguos;
e) Para as praias naturais, a LMPAVE extingue-se com a natureza de praia, sendo que os
limites da margem devem ser marcados distando 50 m daquela linha.

1.2. Demarcação em arribas alcantiladas
Em arribas alcantiladas, alguns casos no Cabo Mondego, a LMPAVE coincide com a base da arriba,
tendo a margem a largura de 50 m contados a partir da crista.

1.3. Demarcação em áreas sujeitas a intervenção humana
Em áreas sujeitas a intervenção humana (situações com artificialização), o traçado da LMPAVE
deverá atender à natureza das intervenções:
a) Em alimentações artificiais de praia de curta longevidade, deve ser tomada como referência
a morfologia existente anteriormente à recarga da praia;
b) Em intervenções mais duradouras (nomeadamente, marinas, portos de pesca e alimentações
artificiais de praia de longa duração), a marcação da margem deverá considerar os limites
definidos pelas intervenções;
c) Em estruturas de contenção de arribas que não introduzem alterações nos limites da
margem, deve ser considerada a crista da arriba como referencial para demarcação do limite da
margem;
d) Em obras de reperfilamento que visam minorar o risco associado à geodinâmica das arribas,
o limite da margem deve ser marcado a partir da crista do novo alcantil;
e) Em intervenções de proteção costeira que contêm muros de suporte conjugados com a
construção de aterros mais ou menos extensos na base das arribas, deve ser avaliado se esse
muro de suporte é suficiente para impedir o ataque direto da agitação marítima ou se, pelo
contrário, as ondas galgam a estrutura de suporte em situações de tempestade.

1.4. Demarcação em troços de edifícios dunares total ou parcialmente destruídos
Nos casos em que a destruição do coberto vegetal, essencialmente pelo pisoteio que se processa nos
pontos de acesso às praias, dificulta o traçado da LMPAVE ao longo da base do cordão dunar, pois o
mesmo perde o seu alinhamento característico, partiu-se do princípio que, na inexistência desta
perturbação, manter-se-ia o referido alinhamento, sendo que a demarcação da LMPAVE foi efetuada
através do alinhamento das estruturas dunares intactas contíguas, e desde que a inclinação nesta área
pisoteada se mantenha semelhante a inclinação típica a sul e a norte do sistema dunar. Nas praias
suportadas por dunas em que a utilização é muito intensa, tende a verificar-se o pisoteio e subsequente
destruição dos elementos morfológicos que permitem demarcar a LMPAVE e o limite da margem das
águas do mar. Nestes casos, o traçado da linha convencional foi efetuado preferencialmente a partir do
alinhamento dos resíduos dos edifícios dunares contíguos, desde que não se constate erosão na
envolvência.

1.5. Demarcação em barreiras arenosas acumuladas nas fozes de estuários temporários ou lagoas
costeiras
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Quanto à demarcação em barreiras arenosas acumuladas nas fozes dos estuários ou lagoas costeiras, as
praias acumuladas nas fozes de linhas de água ou de lagoas costeiras caracterizam-se especialmente
pela forte dinâmica sazonal das barreiras arenosas, em especial quando estão em causa cursos de água
que durante os meses de Inverno adquirem caudais significativos e/ou carácter torrencial. Desta forma,
durante as marés equinociais de Março, os cursos de água tendem a assegurar a comunicação direta
com o mar, podendo mesmo sofrer a influência das marés até uma distância significativa para
montante, situação que raramente sucede nas marés equinociais de Setembro. Há casos, em que toda a
barreira arenosa é rasgada pelo curso de água ou mesmo conquistada pelo mar, ficando por isso
automaticamente integrada no leito das águas do mar. Mas, mesmo nos casos de caudais menos
significativos, os canais rasgados e inundados pelo mar tendem a assumir um carácter divagante pelo
areal, podendo varrer uma parte significativa dos mesmos ao longo dos anos. Dado este pressuposto,
optou-se pela inclusão de toda a barreira arenosa no leito das águas do mar, exceto nos sectores onde
se torne evidente que não são afetados pelas águas, como são exemplo as estruturas dunares que
eventualmente se tenham desenvolvido nestas praias. Nestes casos a LMPAVE foi demarcada ao
longo da base do cordão dunar.

1.6. Demarcação em áreas sujeitas a intervenção humana
Nas áreas sujeitas a intervenção humana, traduzidas localmente pela existência de defesas aderentes e
esporões, foi avaliado se estas defesas impedem por si só o ataque direto da agitação marítima ou se,
pelo contrário, as ondas galgam a estrutura de suporte em situações de tempestade.

Figura 1: Exemplificação da demarcação da linha limite do leito e da linha limite da margem das águas do mar
na quadrícula 2 do concelho de Aveiro.
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RESUMO:

Admite-se como Unidades Geossistêmicas da Paisagem a definição de Sotchava (1978) que sob a
ótica da Teoria Geral dos Sistemas Strahler (1950), considera a dinâmica de funcionamento dos
sistemas naturais e dos sistemas antrópicos na delimitação espacial de unidades que apresentem
semelhanças quanto à gênese, formas e processos que dão origem a paisagem. Nesse sentido,
consideramos paisagem como um conjunto inter-relacionado de formações naturais e antropo-naturais,
que sofrem transformações ligadas à própria dinâmica natural ou correlacionadas com a ação antrópica
em diferentes escalas de análise. O litoral do estado de São Paulo corresponde a uma das áreas de
maior ocupação urbana, industrial e portuária do Brasil, respondendo a uma ocupação que remonta a
mais de 500 anos e constitui-se em um dos mais importantes centros comerciais do país. A ponderação
e correlação entre os atributos naturais e o uso atual das terras na área de estudo resultou no
mapeamento de três Unidades Geombientais tendo como procedimentos metodológicos os propostos
por RODRIGUEZ (2008).

Palavras Chaves: dinâmica costeira; unidades geoambientais; paisagem
ABSTRACT
It is recognized the Landscape Units Geossistêmicas as defined by Sotchava (1977) that from the
perspective of General Systems Theory Strahler (1950), considers the dynamic functioning of natural
systems and man-made systems in spatial delimitation of units that have similarities at the genesis,
forms and processes that give rise to landscape. Accordingly, we consider landscape as an interrelated
set of natural and anthro-natural formations, suffering transformations linked to the dynamics
correlated with natural or anthropogenic activities at different scales of analysis. The coast of São
Paulo state corresponds to one of the largest brazilians urban settlement areas, with industrial and port
functions, responding to an occupation that dates back more than 500 years and is in one of the most
important commercial centers of the country. The reflection and correlation between the natural
attributes and current land use in the study area resulted in the mapping of three units Geombientais
seeking to contribute to the understanding of the dynamics of the operation of the landscape to support
planning activities.
Key Words: coastal dynamics; geoenvironmental units; landscape

1.INTRODUÇÃO
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As regiões litorâneas correspondem a um dos sistemas de maior complexidade ambiental, por
posicionarem-se como faixas limítrofes entre os continentes e os oceanos, e responderem à interação
dos agentes terrestres, oceânicos e atmosféricos, constituindo uma das áreas de maior troca de matéria
e energia do sistema terrestre.
Em âmbito mundial as áreas costeiras apresentam ecossistemas específicos e de grande fragilidade,
tanto quanto acomodam uma importante ocupação urbano/industrial definindo situações conflitantes,
seja na escala de ocorrência dos fenômenos naturais seja na escala de organização das ações
antrópicas.
Tendo em vista o exposto, hà um esforço necessário quanto à compreensão dos mecanismos que
regem a estrutura e funcionamento dos sistemas, tendo como perspectiva promover a garantia da
sustentabilidade do ambiente costeiro. Chama atenção a forte presença do homem nas regiões costeiras
desde longa data, e os aparentes resultados associados a níveis diversos de desequilíbrios no
funcionamento dos sistemas naturais, materializados em impactos de diversas ordens de grandeza,
chagando a situações irreversíveis (RODRIGUEZ, 2008).
Embora a zona costeira brasileira desde longa data tenha sido cenário de intensa pressão de uso e
ocupação, vê-se nas últimas décadas submetidas a importantes conflitos de usos derivados da
ampliação do processo produtivo, do desenvolvimento do turismo, da especulação imobiliária e do
crescente aumento da densidade demográfica. Tais fatores convergem em cerca de 40 milhões de
habitantes distribuidos pela faixa costeira em uma área de aproximadamente 390.0000 Km² 9 (IBGE,
2010).
O litoral do Estado de São Paulo caracteriza-se por um antigo processo de uso, definido nos
primórdios da colonização do território nacional, portanto a mais de 500 anos. Concentra um dos mais
importantes polos portuários do país, Porto de Santos, e também uma dos mais importantes
aglomerados humanos, representado especialmente pela Região Metropolitana da Baixada Santista
que integra a área central do limite costeiro no estado. Embora apresente características diversas de
uso, consolida-se em grande parte pelo intenso processo urbano industrial, definindo-se como polo de
desenvolvimento econômico não apenas regional, mas com importância nacional, ao considerar a
proximidade de São Paulo e região metropolitana, a interligação rodoviária com os principais centros
urbanos nacionais, a especialização dos setores industriais e a presença das instalações portuárias.
Considerando o exposto, este trabalho objetiva apresentar a partir do emprego de metodologia
específica, a delimitação para a totalidade do litoral do estado de São Paulo, de unidades
geossistêmicas da paisagem considerando como critério definidor e integrador a relação de
funcionamento dos sistemas naturais e o uso e ocupação das terras.

2. MÉTODO
O presente trabalho baseia-se na concepção Geossistêmica da Paisagem proposta inicialmente por
Sotchava (1978), que define Geossistemas como formações naturais que obedecem à dinâmica dos
fluxos de matéria e energia, inerentes aos sistemas abertos que, em decorrência da ação antrópica
podem sofrer alterações na sua funcionalidade, estrutura e organização. Considera-se, portanto, que a
ação antrópica sob o meio natural em escalas temporais e espaciais em diferentes ordens de grandeza
pode vir a interferir no funcionamento dos mecanismos gestores dos sistemas naturais ao alterar a
entrada, mobilização e saída de matéria e energia no sistema. Assim a noção de geossistema proposta
pelo autor, permite analisar as interelações sistêmicas entre os componentes naturais em um dado
espaço.
As alterações promovidas pela ação antrópica materializadas nas mais diversas formas de intervenção
nos sistemas naturais, comprometem a estabilidades desses sistemas podendo vir a estabelecer
situações de conflito entre a permanência da sustentabilidade e a necessidade de aproveitamento futuro
dos recursos associados a esses sistemas.
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Ao considerarmos a complexidade dos sistemas naturais como prerrogativa á análise de planejamento
de uso e ocupação das terras nos parece fundamental buscarmos o entendimento do funcionamento e
suporte dos sistemas naturais frente às necessidades crescentes de uso.
Sob essa perspectiva e tendo como fundamentação metodológicas aquela proposta por Rodriguez
(2008), este trabalho buscou delimitar na área de estudo zonas que apresentassem comportamento
similar de funcionamento, a partir da construção, correlação e análise de documentação cartográfica
especifica em escala 1:250.000 para a totalidade da área de estudo. Foi considerada a elaboração dos
seguintes documentos cartográficos que caracterizaram o meio natural: carta topográfica, clinográfica,
altimétrica, geológica, compartimentação de relevo, de formações superficiais, cobertura vegetal,
dados pluviométricos e posteriormente de uso e ocupação das terras atual. Foram utilizados como
materiais cartas topográficas, imagens de satélites e bancos de dados de chuva disponíveis.
Após elaboração e organização do material cartográfico que caracterizava o meio natural e trabalhos
de campo para calibrar e averiguar os dados cartografados, partiu-se para a delimitação das unidades
que iriam compor a construção do documento cartográfico preliminar definido como Sistemas
Naturais, nessa fase não há atribuição de pesos as variáveis mais a ponderação dos elementos de
forma conjunta buscando uma interação na análise, portanto, para cada unidade delimitada partiu-se da
seguinte sequência de ponderação: o arcabouço geológico, formações superficiais, compartimentação
geomorfológica, altimetria, declividade, cobertura vegetal e dados de chuva, sendo considerado as
médias pluviométricas mensais e acumulados anuais, em uma serie de 40 anos – 1980- 2010. Numa
segunda etapa de efetivação da metodologia fez-se a cartografia das unidades de uso e ocupação das
Terras, definindo categorias de uso com baixo nível de detalhamento dado a escala de observação
adotada, ou seja, áreas urbanas, agrícolas, portuárias etc. Tal delimitação embora sendo definidas em
categorias de uso foram melhor especificadas nos trabalhos de campo, podendo ser construído como
documento preliminar a carta de Sistemas Antrópicos. A sobreposição e análise dos documentos
sínteses preliminares- Sistemas Naturais e Sistemas Antropicos resultou na construção da
documentação final: carta de Unidades Geossistêmicas da Paisagem (figura 1).

3. RESULTADOS
O litoral do Estado de São Paulo pode ser compartimentado em pelo menos três grandes zonas que
correspondem aos setores: Litoral Norte, Baixada Santista e Litoral Sul com características
geomorfológicas distintas, marcadas dentre outros fatores pela extensão do Planalto Atlântico que
compreende a unidade de Relevo da Serra do Mar de origem Pré Cambriana e as extensas Planícies
Costeiras de idade geológica Quaternária. Tal compartimentação é reconhecida para fins de
planejamento pela Lei Estadual nº 10.019, de 03 de Julho de 1998, fundada no entendimento de que o
litoral paulista não é um todo ambiental homogêneo, dado que apresenta diferentes fragilidades e
potencialidades.
A delimitação das Unidades Geossistêmicas na área de estudo (figura 1), considerou preliminarmente
os limites de compartimentação definidos acima.
Zona 1: Abrange a região de Ubatuba á Região de São Sebastião, ocupando prioritariamente o setor da
Região do Litoral Norte que corresponde em grande parte a ocorrência de escarpas serranas
fortemente inclinadas, planícies marinhas estreitas, alternando-se entre planícies que comportam praias
de estreitas a amplas extensões. Ao considerar a relação de uso e ocupação das terras, trata-se de uma
área de 1.977 km² e uma população de 224.656 hab. (IBGE, 2010). Observam-se conflitos entre as
áreas ocupadas pelos limites urbanos e as áreas destinadas legalmente a preservação ambiental, como
reservas ecológicas e zonas originalmente ocupadas por manguezais. Esses conflitos são sentidos em
problemas ambientais relacionados a especulação imobiliária, parcelamento irregular do solo, pesca
predatória, estruturas náuticas e atividades portuárias em desconformidade com a conservação dos
recursos marinhos.
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Figura 1: Mapa de Unidades Geossistêmicas do Litoral do Estado de São Paulo/Brasil

Zona 2: Ocupa as regiões de Bertioga ás Planícies de Mongaguá – Peruíbe. Inserido na Região da
Baixada Santista. Caracteriza-se por escarpas serranas interioranas, amplas planícies marinhas,
planícies lacustres - marinhas e marinhas - aluviais. Dispõe de uma área de 2.373 km², constitui-se
como Região Metropolitana, com intenso processo de uso urbano com população em torno de 1,5
milhões de habitantes. Por apresentar uma intensa pressão relacionado ao uso urbano-industrial, é
notório os sérios conflito relacionado a ocupação de áreas de risco representadas ora pela deflagração
de processos gravitacionais nas íngremes encostas da Serra do Mar, ora pelos frequentes episódios de
inundações nas áreas de planície.
Zona 3: Região de Itatins - Juréia á Ilha Comprida. Inserida na Região do Litoral Sul do Estado de São
Paulo, apresenta grande extensão de planície flúvio marinha, com 3418 km2, abrange os municípios de
Cananéia, Iguape e Ilha Comprida, com população de 46.429 habitantes, apresenta significativo
conjunto de atributos ambientais e culturais, ocorrência de importante zona de preservação da mata
atlântica, manguezais e restingas além de comunidades tradicionais que ocupam áreas do Parque
Estadual da Serra do Mar.

4. CONSIDERAÇÕES
As Unidades Geossistêmicas ao correlacionarem os fatores físico/ambientais e a relação de uso e
ocupação, permitiram diagnosticar situações de conflitos que exigem uma maior especialização na
escala de abordagem desses problemas. Contudo, a metodologia e procedimentos adotados mostraramse bastante viáveis a esta escala de análise.
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ABSTRACT
Glacial landforms and sediments that are the product of past glaciations can provide geomorphologists
with meaningful information on the nature of processes that are occurring in modern glaciers. This
paper investigates the genesis of Pleistocene moraines present in the Alto Vez Glacial Valley of
northwestern Portugal using till fabric and grain size analysis. The present-day moraine morphology
and sedimentology in this valley reveals the presence of two types of till. The clast-rich medium sandy
diamicton present in unit 1 of moraine 1 is interpreted to be a lodgment till deposited during a stage of
glacial advance into the lower glacial valley. The clast-rich coarse sandy diamictons present in unit 2
of moraine 1 and unit 1 of moraine 2 are interpreted to be supraglacial melt-out tills (ablation tills)
deposited during stages of glacial stability and moraine building fallowed by recession from the lower
glacial valley.

RESUMO
As formas e depósitos glaciários, testemunhos de antigas glaciações, podem fornecer aos
geomorfólogos importantes dados sobre a natureza dos processos que ocorrem em glaciares atuais.
Com este artigo pretende-se caraterizar e apontar alguns elementos para a génese das moreias de idade
plistocénica presentes no Vale Glaciário do Alto Vez no noroeste de Portugal, através da análise do till
fabric e do estudo granulométrico das frações arenosa e fina. A análise morfossedimentar das moreias
presentes neste vale revelou a presença de dois tipos de till glaciário. O diamiction rico em clastos
embalados por areias médias presente na unidade 1 da moreia 1 é interpretado como correspondendo a
um till de alojamento depositado durante uma fase de avanço glaciário. Os diamictions ricos em
clastos compostos por areias grosseiras presentes nas unidades 2 da moreia 1 e 1 da moreia 2 são
interpretados como sendo tills de fusão supraglaciários depositados durante fases de estabilidade e
recuo glaciário.

1. INTRODUCTION
Landforms and sediments that are the product of past glaciations can explain processes that are
occurring in actual glaciers (Benn and Evans, 1998). Sediments carried in, under, and on a glacier are
deposited in a variety of ways at the ice margin (Benn and Evans, 1998; Easterbrook, 1999). In
addition to direct deposition by the glacier itself (till deposition), glacial sediments can also be
deposited by an array of other processes such as fluvial, lacustrine, marine, eolian, and mass wasting.
Although several depositional processes may be involved, much of the sediment deposited is usually
very poorly sorted, containing a wide range of particle sizes (diamictons). The constitution of these
diamictons can be analysed and interpreted using several glacial sedimentological techniques.
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Till fabric and grain size analysis are among the techniques used to examine the sedimentological
history and internal composition of various moraine types through a study of the dip and orientation of
enclosed pebbles (Andrews, 1971) and through a calculation of the degree of sediment sorting
(Nichols, 1999). In this paper we try to characterize the Pleistocene moraines currently present in the
Alto Vez Glacial Valley, in northwestern Portugal, and investigate their genesis, using till fabric and
grain size analysis.

2. SETTING AND PREVIOUS WORK
The Alto Vez Glacial Valley located in the Peneda Mountains of northwest Portugal is the study area
for this research (Fig 1). The valley has a south-north orientation and in certain locations reaches
latitudes superior to 42º N making it the northernmost valley in mainland Portugal that suffered the
effects of Pleistocene glaciations. During the peak of the last glacial stage the valley was the home of a
valley glacier approximately 8 km long with ice thickness reaching more than 100 meters in several
locations (Coudé-Gaussen, 1981). Identification of glacial landforms and the first reconstruction of the
ice margin positions in this valley was primarily the work of Coudé-Gaussen (1981) and Brum
Ferreira et al. (1999). These first studies revealed the location of the valley’s major glacial landforms
via geomorphologic maps and integrated this valley in the context of the Northwestern Pleistocene
glaciations, but they lacked a detailed sedimentological approach.

Figure 1 – Alto Vez Glacial Valley Location, Moraines, and Sample Sites

3. METHODOLOGY
Two major lateral moraines in the valley where chosen for this research (Fig 1). Their sedimentology
was analysed through the use of till fabric (Andrews, 1971) and grain size analysis techniques
(Nichols, 1999). A total of eight pebble-fabric analyses were determined at two sites (at least one site
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per moraine) (Fig 1 and Table 1) by measuring the long axis of twenty-five elongated pebbles. For
each analysis, pebbles were taken from natural exposures in moraines, and all pebbles were taken from
an area of less than 1 m2. The upper 50 cm of every exposure was not sampled to avoid any degree of
disturbance. The data were plotted and contoured on equal-area nets using the program of Kamb
(1959). Statistical analysis of the data was performed using the eigenvalue method discussed by Mark
(1973). Grain size distributions of eight samples collected from the same two sites used for pebblefabric analysis (Fig 1 and Table 1) were described using the Wentworth-Udden grain size
classification (Wentworth, 1922) and the phi scale ( ) of Krumbein (1934).
Table 1 – Alto Vez Glacial Valley Moraines: Sample Locality, Grain Size, and Till Fabric Data

4. GEOMORPHOLOGY AND SEDIMENTOLOGY
4.1. Alto Vez Lateral Moraine 1 (ALV Moraine 1)
This lateral/end moraine is located in the lower eastern portion of the valley and it is approximately 80
meters high (Fig 1). Generally speaking it has a southeast-northwest orientation, which is parallel to
the paleo-ice flow direction in this location of the valley. A natural exposure in this feature of
approximately 2.10 meters revealed that it is composed of two sedimentary units (Fig 2A).

Figure 2 (A) – Alto Vez Lateral Moraine 1 Exposure. (B) Alto Vez Lateral Moraine 2 Exposure

Unit one is approximately 1.2 meters thick and is composed of a massive very poorly sorted (standard
deviation values ranging from 2.06 to 2.14 ; Table 1) light brown clast-rich medium sandy
diamicton. Clasts are moderately to well oriented to the paleo-ice flow direction in this location of the
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valley (average azimuth values ranging from 129 to 140 ; Table 1). Clasts present a moderate range
in dip/plunge values (15 to 24 ; Table 1). S1 eigenvalues ranging from 0.86 to 0.92 express moderate
to strong fabric strength (clustering) (Table 1) in this unit. Clasts in the samples are also striated and
are sub-angular to sub-rounded.
Unit two is approximately 0.9 meters thick and is composed of a massive very poorly sorted (standard
deviation values ranging from 2.14 to 2.31 ; Table 1) light brown clast-rich coarse sandy diamicton.
Clasts are poorly oriented to the paleo-ice flow direction in this location of the valley (average azimuth
values ranging from 56 to 105 ; Table 1). Clasts present a moderate range in dip/plunge values (24
to 33 ; Table 1). S1 eigenvalues ranging from 0.52 to 0.64 express weak fabric strength (Table 1) in
this unit. Clasts in the samples are not striated and sub-angular to angular.
4.2. Alto Vez Lateral Moraine 2 (ALV Moraine 2)
This lateral moraine is present in the lower western portion of the valley and it is approximately 30
meters high (Fig 1). It has a southeast-northwest orientation, which is parallel to the paleo-ice flow
direction in this location of the valley. A natural exposure in this feature approximately 1.80 meters
revealed that it is composed of one sedimentary unit (Fig 2B). This unit is composed of a massive very
poorly sorted (standard deviation values ranging from 2.05 to 2.17 ; Table 1) light brown clast-rich
coarse sandy diamicton. Clasts are moderately to poorly oriented to the paleo-ice flow direction
(average azimuth values ranging from 185 to 192 ; Table 1). Clasts present a moderate range in
dip/plunge values (18 to 38 ; Table 1). S1eigenvalues ranging from 0.51 to 0.60 express weak fabric
strength (Table 1) in this unit. Clasts in the samples are not striated and sub-angular to angular.

5. INTREPRETATION AND CONCLUSION
The sedimentology of the two Alto Vez Glacial Valley lateral moraines reveals the presence of two till
types. The clast-rich medium sandy diamicton present in unit 1 of moraine 1 is interpreted to be a
lodgment till. This assumption is supported by the presence of moderately to well-oriented striated
clasts with a moderate to small range in dip/plunge values and S1 eigenvalues expressing moderate to
strong fabric strength. According to Benn and Evans (1998) pebble a-axis fabrics in lodgement tills
have consistent strong preferred orientations parallel to ice flow, and a-b planes tend to have gentle
upglacier imbrications with small ranges in dip values. Grain size results from this unit demonstrate
that it is composed of very poorly sorted clast-rich medium sand with striated clasts (Fig 3). These
characteristics are all common in lodgment tills where coarser sediment is crushed and striated under
moving/advancing ice and become finer with time (Benn and Evans, 1998).
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Fig 3 – Granulometric Curves of the Alto Vez Glacial Valley Moraines’ Samples

The clast-rich coarse sandy diamictons present in unit 2 of moraine 1 and unit 1 of moraine 2 are
interpreted to be supraglacial melt-out tills (or ablation tills). This assumption is supported by the
presence of moderately to poorly oriented clasts with a moderate range in dip/plunge values and S1
eigenvalues expressing weak fabric strength. Pebble a-axis fabrics in supraglacial melt-out tills often
have moderate to strong preferred orientations parallel to the ice flow direction (reflecting the original
englacial fabrics) but dewatering, sediment reworking by water, and debris slumping all common on
supraglacial active or stagnant/receding ice may overprint or change the original fabric (Benn and
Evans, 1998). Grain size results from these units also support that they are composed of very poorly
sorted clast-rich coarse sand with angular clasts (Fig 3). These characteristics are all common in
supraglacial melt-out tills where sediment is coarser and contains more angular clasts due to weathered
debris falling on the ice from nearby active mountain slopes (Benn and Evans, 1998).
In conclusion, moraine 1 had, at least, two constructional events. On a first stage ice advance into the
lower valley and deposited the lodgment till present in unit 1. On a second stage glacial stability
fallowed by recession from the lower valley deposited the supraglacial melt-out till present in unit 2.
On moraine 2 the supraglacial melt-out till present in unit 1 only records a stage of glacial stability and
moraine building fallowed by recession from the lower valley.
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RESUMO
Este trabalho trata das evidências geomorfológicas de uma falha geológica pouco estudada, no sudeste
do Estado de São Paulo, Brasil. Esta estrutura condiciona a organização de algumas bacias/redes de
drenagem, em especial a bacia do ribeirão das Laranjeiras. Considera-se que a falha não está
geneticamente ligada às estruturas vizinhas e que sua presença foi decisiva na promoção da captura de
segmentos de drenagem anteriormente situados em um nível de base mais alto que sua situação atual.
ABSTRACT
This paper speaks about the geomorphological evidence of a poorly studied geological fault in
southeastern of São Paulo State, Brazil. This structure determines the organization of some stream
basins/ drainage nets, specially the Laranjeiras stream basin. It is considered the fault is not genetically
linked to other regional structures and its presence was conclusive to promoting drainage capture of
segments previously located on a upper level than the actual position.

1. INTRODUÇÃO E OBJETIVOS
Este trabalho faz parte de uma parceria de pesquisa entre o Departamento de Geografia da Faculdade
de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo e o Centro de Estudos de
Geografia e Ordenamento do Território (CEGOT) da Universidade do Porto, na área da
Geomorfologia Tetónica.
A expressão geomorfológica das deformações tectônicas recentes do sudeste do Brasil, especialmente
da costa sudeste do Estado de São Paulo, Brasil, têm sido progressivamente estudada nos últimos anos.
Para além das ideias vigentes de que o país está numa margem passiva e tectonicamente estável, há
neste setor o reconhecimento de falhas isoladas e zonas de cisalhamento do Ciclo Brasiliano e, mais
recentemente, de falhas pré-câmbricas reativadas no Mesozóico, como o Rift Continental do Sudeste
do Brasil (Riccomini 1989, Zalán et al 2005). Há ainda outras áreas que possuem interesse tectônico e
geomorfológico (Modenesi-Gautieri et al, 2002) e que eventualmente são atingidas por eventos
sísmicos de baixa magnitude (Berrocal et al, 1984). Essas falhas, em geral, tomam a direção NE-SW e
refletem distintos campos de tensão que provocaram falhamentos transcorrentes no Pré-Cambriano,
seguidos de falhamentos normais no Mesozóico.
A falha de Itanhaém, assim designada neste trabalho, localiza-se no sudeste do Estado de São Paulo,
Brasil, com início no município de mesmo nome e término estimado no município de Ibiúna.
Mapeamentos geológicos anteriores (Almeida et al, 1981) não discriminam seu movimento ou regime
tectônico. Sua direção difere da tendência das outras falhas regionais, orientando-se a NW-SE.
Desempenha importante papel na configuração da rede de drenagem de pelo menos duas bacias
posicionadas em compartimentos geomorfológicos distintos. Estende-se por cerca de 50 km em área
continental, atravessando transversalmente várias outras falhas geológicas. Aborda-se aqui a influência
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da falha na morfologia da região, com destaque para o trecho que envolve a bacia do ribeirão das
Laranjeiras. O objetivo é identificar as feições morfológicas derivadas de um possível movimento de
blocos e sua influência organização e configuração da rede de drenagem atual.

2. ÁREA DE ESTUDO
A falha em questão está localizada entre as coordenadas 23°43'10''/47°09'00'' e 24°03'40''/46°48'56'',
no Estado de São Paulo, Brasil. Atravessa ao menos dois grandes compartimentos geológicos précambrianos: os migmatitos do Complexo Embu (Grupo Açungui) e Suítes Graníticas Sintectônicas
(Almeida et al, 1981) da Fácies Cantareira, intermediados por sedimentos aluviais restritos. Ao final
de quase 50 quilômetros de extensão, alcança xistos diversos do Complexo Pilar (Grupo Açungui) e
Sedimentos Marinhos e Mistos, assentados na Baixada Litorânea.
Nesta área, há duas significativas descontinuidades altimétricas: a primeira, com um salto de
aproximadamente 200 metros (950 aos 730 metros), no limite do Planalto de Ibiúna com o Planalto
Paulistano; e a segunda, de 750 metros a 30 metros, já no rebordo da Serra do Mar (figuras Ia e Ib).

Figura Ia - Carta hipsométrica (SRTM) da área estudada. as setas indicam as direções dos rios Sorocamirim e das
Laranjeiras; Ib – Unidades morfológicas principais e elementos estruturais morfointerpretados da região. A linha
pontilhada representa a Falha de Itanhaém, enquanto as linhas tracejadas destacam outras importantes falhas e
zonas de cisalhamento. O Sistema Cubatão associado à Serra do Mar, por exemplo, marca o limite
geomorfológico entre o Planalto Paulistano e a Baixada Litorânea.

Além disso, esta falha corta transversalmente outras estruturas tectônicas. Uma delas, a Zona de
Cisalhamento de Caucaia (Hasui, 1973), é um feixe de falhas de movimentação transcorrente dextral
que se distribui sobre o Planalto de Ibiúna. Já no limite entre Planalto Paulistano e Baixada Litorânea,
corta o Sistema Cubatão (Sadowski, 1991), em direção NE-SW.
O canal principal e um afluente do ribeirão das Laranjeiras se encaixam nesta falha, bem como a bacia
oposta à norte representada pelo rio Sorocamirim. Em trabalho anterior, IPT (1981) não assume
qualquer fator tectônico ao embasamento local onde se assenta o ribeirão das Laranjeiras. Entretanto,
sugere que o traçado retilíneo desse rio é derivado de uma possível captura fluvial do antigo canal do
rio Sorocamirim, agravada pela erosão regressiva, a qual configuraria dois distintos níveis de base
entre as bacias.

3. METODOLOGIA
A análise geomorfológica baseia-se em um Modelo Digital de Terreno baseado em cartas topográficas
em escala 1:50.000 (IBGE), imagens do Shuttle Radar Topographic Model (SRTM), mapeamentos
geológicos (Almeida et al 1981, CPRM 2007) e em observações de campo.
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4. RESULTADOS
A Falha de Itanhaém manifesta uma significativa depressão linear, onde segmentos de drenagem da
bacia do ribeirão das Laranjeiras se encaixam na estrutura, conferindo aos canais notável morfologia
retilínea. Tanto afluentes de NW quanto de SE do ribeirão das Laranjeiras se alinham à estrutura,
favorecendo a ocorrência de ângulos retos nos canais. Esse encaixe ocorre em segmentos de 4ª e 5ª
ordem. Após pouco mais de 9 quilômetros, o ribeirão deixa a falha (figura IIa).
Seguindo este padrão, o canal principal do ribeirão das Laranjeiras manifesta ao menos dois ângulos
retos, que não devem ser interpretados preliminarmente com cotovelos de captura formados pela
dinâmica erosiva associada a mudança de nível de base, mas como evidências justamente da adaptação
da rede à estrutura em superfície (falhas somadas à fraturas);
Além disso, parte da forma da bacia é consequência direta da presença desta falha. Nota-se que a bacia
não possui um formato típico de "lágrima" invertida, mas sim um desenho bastante irregular, com um
estreitamento da forma da bacia na área central. À princípio, investiga-se se a falha favoreceu a
captura de alguns afluentes de primeira e segunda ordem da bacia oposta (rio Sorocamirim), à noroeste
da falha. Destaca-se que parte do canal deste último rio também encaixa-se à estrutura em questão,
além da presença do pronunciado desnível altimétrico entre as duas bacias (escarpamento entre o
Planalto de Ibiúna e o Planalto Paulistano) que facilitaria o entalhe da vertente em favor do ribeirão
das Laranjeiras (figura IIb).
O perfil topográfico do eixo da falha (figura IIc), no trecho que abrange a bacia estudada, mostra o
referido desnível altimétrico que a falha de Itanhaém intersecta. Neste ponto, o ribeirão das Laranjeiras
e o rio Sorocamirim alinham-se na mesma direção, mas em diferentes níveis de base, o que
potencializaria o entalhe no nível mais baixo. A falha de Itanhaém atua exatamente como uma zona de
fraqueza, abrindo um caminho para a incisão fluvial.
IIa

IIb

IIc

Figura IIa - Carta de hierarquia de drenagem. A linha tracejada indica a Falha de Itanhaém condicionando o eixo
principal do ribeirão das Laranjeiras; IIb - vista sentido NW-SE da falha, a partir do Planalto de Ibiúna. O vale
em destaque, condicionado pela falha, pertence ao ribeirão das Laranjeiras; IIc - perfil topográfico da falha de
Itanhaém no trecho que abrange a bacia do ribeirão das Laranjeiras.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A falha em questão manifesta importante fator morfológico na bacia do ribeirão das Laranjeiras, à
medida que determina a retilinearidade de segmentos extensos da rede de drenagem em questão. Isto
explica parcialmente a presença de rios alguns ângulos abruptos, que poderiam ser caracterizados com
cotovelos de captura em interpretações iniciais.
Porém, não se pode descartar a influência dessa falha em uma possível captura de afluentes de
primeira e segunda ordem no Planalto de Ibiúna. Não se acredita que um longo segmento do rio
Sorocamirim foi capturado, a ponto de seu antigo leito ser o responsável direto pelo traçado linear do
ribeirão das Laranjeiras. Entretanto, a interpretação é de que a referida estrutura representaria
sobretudo uma zona de fraqueza que facilitaria o entalhe da escarpa, capturando afluentes de primeira
ou segunda ordem no Planalto de Ibiúna, como indicam pequenos canais com ângulos superiores a 90º
no rio Sorocamirim.
Considera-se previamente também que a Falha de Itanhaém não se integra geneticamente à outras
estruturas similares na região, em função de sua direção discordante e transversal à tendência
regularmente assumida por outras falhas no entorno.
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RESUMO
A Ilha Comprida é uma ilha barreira, e sua formação foi considerada o último episódio responsável
pela atual configuração da linha de costa do estado de São Paulo. Seu surgimento está relacionado às
regressões e transgressões marinhas ocorridas durante o Pleistoceno e o Holoceno. Desta forma, podese afirmar que sua evolução geomorfológica é recente na escala de tempo geológico. O objetivo deste
trabalho é analisar os processos responsáveis pela formação dos compartimentos geomorfológicos da
Ilha Comprida, mapeados em escala 1:10.000, a partir de pares estereoscópicos de fotografias aéreas
datadas do ano de 1962.

ABSTRACT
The Comprida Island is a barrier island, and its formation is considered the last episode responsible for
the current configuration of the coastline of the São Paulo state. Its emergence is related to marine
transgressions and regressions that occurred during the Pleistocene and Holocene. In this manner, one
can say that its geomorphological evolution is recent in geologic time scale. The objective of this
paper is to analyze the processes responsible for the geomorphological compartments formation of
Comprida Island, mapped on 1:10.000 scale, from stereoscopic pairs of aerial photographs dating from
1962.

1.INTRODUÇÃO E OBJETIVO
A Ilha Comprida localiza-se no litoral sul do estado de São Paulo (Figura 1), entre as coordenadas
24º40’46’’S e 25º00’56’’S e 47º25’41’’W e 47º54’42’’W. Esta ilha barreira, em direção ao NE, está
isolada da área continental pelo canal estuarino do “Mar Pequeno” ou “Mar de Iguape”. Em sentido
SE, a ilha encontra-se separada da Ilha de Cananéia pelo canal do “Mar de Cananéia” ou “Mar de
Fora”. Com cerca de 63 km de extensão longitudinal e largura variando entre 500 m e 5 km, estendese da desembocadura de Cananéia até a desembocadura lagunar de Icapara.
Ab’Saber (1985) afirma que a formação da Ilha Comprida é o último grande episódio responsável pela
atual configuração da linha de costa paulista. Seu diferencial é ser um produto de modificações do
nível do mar ao longo do Quaternário, de alterações climáticas relacionadas a níveis do mar mais
baixos ou mais altos e de retrabalhamento de areias e de elaboração de cordões arenosos.
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Figura1 – Localização da área de estudo.

Suguio e Martin (1978) descreveram o processo de evolução da Ilha Comprida e afirmam que o setor
NE é formado por sedimentos depositados durante a Penúltima Transgressão, há 120.000 anos A.P.
(Antes do Presente), durante o Pleistoceno, e que compõem a Formação Cananéia.
No restante da ilha, o processo de formação relaciona-se às variações do nível do mar durante a Última
Transgressão, no Holoceno. Há cerca de 5.100 anos A.P., o mar erodiu e rebaixou parte da Formação
Cananéia, formando-se uma “ilha primitiva”. Ocorreu um novo período de regressão do mar, no qual
se formaram cordões litorâneos na direção NE, resultando em seu crescimento longitudinal. Ao
mesmo tempo, cristas praiais se constituíam paralelas à linha de costa. Em nova fase de transgressão,
há 3.500 anos A.P., os cordões litorâneos sofreram erosão parcial. Em seguida, novas cristas praiais se
formaram pelo abaixamento do nível do mar, constituindo uma segunda geração de cordões.
Portanto, a evolução geomorfológica da Ilha Comprida é um episódio recente na história do planeta
Terra, e ainda encontra-se em desenvolvimento. Desta forma, é necessária a realização de estudos
visando o entendimento dos processos responsáveis por sua configuração. Diante destas
considerações, o objetivo deste trabalho é analisar os processos responsáveis pela formação dos
compartimentos geomorfológicos da Ilha Comprida, mapeados em escala 1:10.000, a partir de pares
estereoscópicos de fotografias aéreas datadas do ano de 1962.

2.O MÉTODO
A Teoria dos Sistemas é considerada uma base teórica propícia para o entendimento da esculturação
do relevo, já que não se pode compreendê-lo sem considerar os fluxos de entrada e saída de matéria e
energia responsáveis por sua configuração. Sendo assim, as formas do relevo são resultantes da
interação entre clima, estrutura geológica, e recentemente, da atividade humana, que por sua vez
interfere nas características dos solos e da cobertura vegetal. Cunha e Mendes (2005) afirmam que a
abordagem sistêmica permite entender os processos que interligam tais fatores.

3.RESULTADOS
A partir da interpretação da Carta de Compartimentos Geomorfológicos da Ilha Comprida, é possível
observar três níveis de Acumulação de Terraço Marinho (Atm I, Atm II, Atm III), um nível de
Acumulação Marinha Atual (Am), dois níveis de Acumulação de Planície Flúvio-Marinha (Apfm I,
Apfm II), um nível de Acumulação de Planície Fluvial (Apf), além do morro cristalino isolado,
denominado Morrete (Figura 2).
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O Morrete, formado por rochas alcalinas Pré-Cambrianas (Suguio e Martin, 1978), é o ponto mais
antigo da ilha. Este morro é considerado o local onde provavelmente teve início da formação da Ilha.

Figura 2 – Carta de Compartimentos Geomorfológicos da Ilha Comprida, Estado de São Paulo, Brasil.

Sobre os níveis de Acumulação de Terraços Marinhos, Henrique e Mendes (1999) afirmam que a Atm
III (nível mais alto) é mais suscetível aos processos erosivos naturais e antrópicos. Os processos
erosivos podem ser desencadeados pelo desnível altimétrico, associados às características litológicas
da área, composta por sedimentos arenosos pouco consolidados. Os outros dois níveis de terraços –
Atm II (nível intermediário) e Atm I (nível mais baixo) – tem suas áreas constantemente ampliadas
pela erosão da Atm III, ou ainda pela deposição de sedimentos marinhos e flúvio-marinhos.
Na Atm II, processos erosivos associados a drenagens são mais evidentes, pois é banhada por canais
perenes, como os Córregos da Barra Nova e da Barra Velha e trechos do rio Candapuí, e alguns outros
canais perpendiculares à linha de costa. Durante períodos de inundação das planícies fluviais, a Atm II
é a primeira área a ser inundada pelas águas.
Com a elevação das marés, os canais de drenagem são invadidos por correntes marinhas, que penetram
nos níveis de terraços e provocam erosão das margens dos canais por desbarrancamento (Henrique e
Mendes, 1999). Isto também ocorre na Atm I, que contém drenagens que desembocam no oceano.
Nas áreas de Acumulação de Planície Flúvio-Marinha, pode-se afirmar que a erosão do nível mais alto
(Apfm II) ocorre por ação do canal lagunar ou pelos canais fluviais, formando um nível mais baixo
(Apfm I) (Henrique e Mendes, 1999). A análise do mapeamento e das considerações de Guedes (2009)
mostram que a dinâmica das planícies flúvio-marinhas a SW da ilha é diferente da dinâmica ao NE.
No setor SW, as drenagens meandrantes adentram estas planícies, perpendicularmente à margem do
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canal lagunar do Mar de Cananéia. A partir da Ponta do Frade, tais planícies ocorrem em paralelismo à
margem do Mar Pequeno, com sistemas de drenagens que pouco avançam ilha adentro.
O compartimento geomorfológico de Acumulação de Planície Fluvial (Apf) encontra-se embutido nos
terraços marinhos de nível II. Esta forma de acumulação ocorre ao longo do rio Candapuí e do córrego
da Barra Nova. A Apf do Candapuí é uma zona pantanosa, e está associada à formação da Ilha
Comprida, pois separa duas gerações de cordões arenosos (Suguio e Martin, 1978).
Por último, tem-se a Acumulação Marinha Atual (Am), que é constantemente retrabalhada por ação de
marés e ondas. Durante as marés altas, a água do mar penetra nos canais de drenagem que deságuam
no mar e provocam erosão por desbarrancamento na Am. Este compartimento é coberto por depósitos
de praia atual, de composição arenosa com granulação fina e bem selecionada (Maretti, 1989).

4.CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Ilha Comprida é uma ilha barreira, de formação bastante recente, datada do Pleistoceno e Holoceno.
A única exceção é o Morrete, constituído por rochas Pré-Cambrianas (Suguio e Martin, 1978).
O mapeamento dos compartimentos do relevo indica a existência de áreas de Acumulação de Terraços
Marinhos (Atm), de Acumulação de Planície Marinha (Am), de Acumulação de Planície Fluvial (Apf)
e de Acumulação de Planície Flúvio-Marinha (Apfm).
Deve-se ressaltar que estudos relacionados à Ilha Comprida são fundamentais para compreender sua
origem e sua evolução, sendo este trabalho mais uma contribuição com os estudos sobre este setor do
litoral do estado de São Paulo.
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LIMIARES DE PRECIPITAÇÃO PARA A OCORRÊNCIA DE CHEIAS E
DESLIZAMENTOS, NO CONCELHO DA BATALHA
RAINFALL THRESHOLDS FOR FLOOD AND LANDSLIDE OCCURRENCE IN
BATALHA MUNICIPALITY
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RESUMO
A instabilidade de vertentes e a inundação das margens dos cursos de água acontecem devido à
conjugação de fatores biofísicos favoráveis e têm normalmente o mesmo fator desencadeante: a
precipitação. As precipitações intensas e de curta duração (2 a 5 dias) desencadeiam eventos rápidos,
violentos e inesperados, enquanto as precipitações acumuladas em períodos mais longos (40 a 90 dias)
provocam ocorrências que se instalam mais lentamente, mas com igual potencial de destruição. A
associação entre os eventos perigosos ocorridos no passado e os quantitativos de precipitação diária ou
acumulada que os desencadearam permite calcular os limiares críticos de precipitação a partir dos
quais podem ocorrer cheias e deslizamentos, assim como determinar os períodos de retorno dos
eventos mais destruidores. Esta análise pretende responder às mais recentes exigências ao nível das
políticas de ordenamento do território e proteção civil, à escala municipal.

ABSTRACT
The instability of slopes and the flood of the rivers shores take place due to the combination of
favorable biophysical factors and usually have the same triggering factor: precipitation. The short
duration (2 to 5 days) intense rainfall usually triggers quick and violent events, while long lasting
precipitation periods (40 to 90 days) originate more predictable occurrences that also have a high
potential of destruction. The study of daily and accumulated precipitation that generated flood and
landslide events in the past allows calculating the critical rainfall threshold for both dangerous
phenomena, as well as determining the return periods of the past destructive events. This analysis aims
to respond to the latest requirements in terms of spatial planning policies and civil protection, at the
municipal level.

1. INTRODUÇÃO
Perante a ocorrência de precipitação mais ou menos intensa, os sistemas naturais respondem
adaptando-se ao acréscimo de água no solo e nos cursos de água. Durante este processo, de transição
para um novo estado de equilíbrio, a instabilização de vertentes e o transbordo de cursos de água pode
afetar gravemente as populações e os seus bens, causando níveis de destruição catastróficos. Os
sistemas biofísicos adaptam-se a quantidades de precipitação consideradas médias e normais para cada
tipo de clima (Pereira et al, 2010), até atingir um determinado limiar crítico a partir do qual é alterado
o estado de equilíbrio e são desencadeados eventos de cheias e movimentos de vertente.
Os limiares críticos a partir dos quais são gerados eventos perigosos podem ser determinados e
calculados de forma empírica através da análise dos padrões de precipitação (quantidade-duração)
responsáveis por ocorrências passadas. Perante condições de precipitação iguais, os eventos do futuro
deverão produzir os mesmos efeitos que os eventos do passado, em termos de tipologia e área afetada
(Zêzere et al, 2005). A avaliação da precipitação permitirá prever a intensidade dos eventos e a
frequência com que as populações terão de enfrentar este tipo de perigos naturais (período de retorno),
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apoiando por isso os processos de decisão relativamente aos locais e à tipologia das atividades
humanas a instalar no território.
O objetivo deste trabalho consiste em determinar os limiares críticos a partir dos quais são gerados
eventos de cheias e movimentos de vertente, bem como identificar os respetivos períodos de retorno,
com aplicação ao nível municipal, mais propriamente ao concelho da Batalha. A intensidade dos
eventos no concelho da Batalha é fortemente influenciada pela sua localização geográfica (Ascenso,
2011), já que do ponto de vista geomorfológico, o concelho está dividido entre dois setores da Orla
Mesocenozóica Ocidental: a nascente o Maciço Calcário Estremenho e a poente os terrenos terciários
da plataforma litoral.

2. METODOLOGIA
A metodologia utilizada para o cálculo dos limiares críticos de precipitação e do seu período de
retorno foi adaptada de Zêzere et al (2005) e está representada no esquema metodológico da figura 1.

Figura 1 - Metodologia para análise estatística dos limiares de precipitação baseada na reconstrução da
precipitação antecedente absoluta (adaptado de Zêzere et al, 2005)

Os dados de precipitação diária foram recolhidos de 6 estações próximas da área de estudo,
representativas do seu regime climático e inseridas preferencialmente na mesma Bacia Hidrográfica. O
período de análise é de aproximadamente 30 anos, de 01/09/1980 a 06/01/2010, e foi garantido o
preenchimento integral da base de dados através da regressão linear múltipla entre estações.
Para o cálculo dos períodos de retorno, procedeu-se à análise dos valores de precipitação diária e
acumulada (2 a 30 dias consecutivos e ainda para 40, 50, 60, 70, 80 e 90 dias), tendo por base a
metodologia utilizada em Zêzere et al (2008) e Zêzere e Trigo (2011). Com a aplicação da Lei de
Gumbel foi possível apurar o período de retorno para os valores máximos de precipitação diária e
acumulada em cada ano, bem como determinar os valores de precipitação para períodos de retorno
pré-definidos (5, 10, 20, 50 e 100 anos).
As datas dos eventos de cheias e deslizamentos ocorridos no concelho da Batalha foram reconstituídas
através da consulta dos arquivos de jornais para o período em análise. Para cada fenómeno noticiado,
foi identificada a precipitação diária e acumulada que lhe deu origem e posteriormente calculados os
respetivos períodos de retorno.
Os eventos de cheias e deslizamentos noticiados na região permitiram calcular os pares críticos de
quantidade-duração da precipitação, através da identificação do período de retorno mais elevado
obtido em cada evento (metodologia adotada por Zêzere et al, 2005). A combinação entre a
quantidade de precipitação acumulada e a duração do período chuvoso permite definir uma regressão
linear, onde para cada valor de precipitação acumulada x (1 a 90 dias) é obtido o limiar crítico y a
partir do qual podem ocorrer eventos de cheias ou deslizamentos na área em estudo. Esta regressão
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linear permite calcular a precipitação mínima diária ou acumulada necessária para se atingir o limiar
crítico, com base nas combinações críticas de precipitação acumulada (mm) e duração (dias) (Zêzere
et al, 2008).
Para uma comparação dos limiares críticos entre estações e da sua exigência em termos relativos, os
valores de precipitação crítica foram normalizados através da ponderação com a precipitação média
anual.

3. RESULTADOS
As combinações críticas de precipitação-duração dos 26 eventos encontrados na região, entre 1980 e
2010, estão assinalados na figura 2, para a estação da Batalha, permitindo determinar a regressão
linear que representa o limiar crítico de precipitação a partir do qual podem ocorrer eventos, no
concelho da Batalha. Foram adicionadas, na figura 2, as precipitações que não provocaram eventos de
cheias e deslizamentos, para atestar a importância do limiar crítico.

Figura 2 - Regressão linear dos pares críticos de precipitação (quantidade-duração) associados a eventos de
cheias e/ou deslizamentos, na estação da Batalha

Os limiares críticos de precipitação variam em função da posição geográfica da estação analisada, já
que as estações localizadas a maior altitude, que registam maiores quantitativos de precipitação,
apresentam retas com declives mais acentuados, relativamente às estações com menores quantitativos
de precipitação, cujas retas de regressão linear têm declives mais suaves. Tal como se pode verificar
na figura 3, à medida que a duração da precipitação acumulada vai aumentando, as retas tendem a
afastar-se, o que significa que para períodos de maior duração em dias, a quantidade de precipitação
acumulada necessária para atingir o limiar crítico é bastante maior em estações situadas a maior
altitude como é o caso de Minde, por comparação com estações localizadas mais próximo do nível do
mar, como é o caso de Monte Real.

Figura 3 – Limiares críticos de precipitação para cheias e deslizamentos, na região de Leiria, estabelecidos por
regressão linear
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Se ponderados estes valores com a precipitação média anual (figura 4), verifica-se que as diferenças
entre estações, induzidas pela altitude, se atenuam e demonstra-se que os sistemas físicos se adaptam
às precipitações médias que ocorrem em cada região (Pereira et al, 2010).

Figura 4 - Precipitação crítica ponderada pela precipitação média anual, na Região de Leiria

O evento mais devastador que atingiu a região de Leiria no período de 1980 a 2010 ocorreu no ano de
2001. As cheias atingiram toda a região e duraram várias semanas; os movimentos de vertente
danificaram importantes infraestruturas e equipamentos. Os períodos de retorno calculados para o ano
de 2001 foram particularmente elevados, a precipitação diária máxima na estação de Minde registou
um período de retorno de 129,4 anos, enquanto a precipitação acumulada de 80 dias chegou a atingir
os 74,8 anos; este registo ultrapassou o limiar crítico calculado para a estação de Minde em 350mm.

4. CONCLUSÃO
Os eventos de cheias e deslizamentos na região de Leiria ocorrem com uma frequência de 1,4 anos, no
entanto os eventos mais destruidores que se registaram no período de 1980-2010 tiveram uma
recorrência média de 5,5 anos. A probabilidade de ocorrer em cada Inverno um evento com potencial
para gerar impactos no território é de aproximadamente 20%, no entanto, a probabilidade anual de
ocorrência de um evento semelhante ao que ocorreu em 2001 é apenas de 1,3%.
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RESUMO
Este estudo tem como objetivo a avaliação da distribuição espacial da suscetibilidade à erosão hídrica
na Província de Huambo (Angola), recorrendo ao Sistema de Informação Geográfica (SIG) e
combinando diversas condicionantes como o declive, a geologia, e os factores cultural (C) e de
erodibilidade do solo (K) da Equação Universal de Perda de Solo. Na província são frequentes os
declives suaves e os solos de erodibilidade baixa, que limitam a erosão, e aflora sobretudo uma
cobertura arenosa muito suscetível à erosão. Como nem sempre todos os parâmetros são coincidentes,
predominam as áreas de suscetibilidade média à erosão hídrica. A distribuição espacial da
suscetibilidade obtida pode ser comparada com os diferentes tipos de coberto do solo. As áreas de
savana arbórea, que cobrem metade da província, relacionam-se com a susceptibilidade média à
erosão hídrica e as áreas ardidas, agrícolas ou o solo a nu com a suscetibilidade elevada.
Palavras-chave: Erosão hídrica do solo, Erodibilidade, Coberto do solo, Huambo, Angola.

ABSTRACT
This study aims to evaluate the spatial distribution of susceptibility to hydric erosion in the province of
Huambo (Angola) using Geographic Information Systems and combining multiple factors such as the
slope gradient, the geology and the cultural factor (C) and the soil erodibility (K) of the Universal Soil
Loss Equation. In the province are frequent gentle slopes and soils of low erodibility, limiting hydric
erosion, and also a sandy cover particularly susceptible to erosion. As the parameters are not always
spatially coincident, in the province the areas of medium susceptibility to hydric erosion are dominant.
The distribution of susceptibility to hydric erosion may be compared with the different land cover
types. The savanna woodland, covering a half of the province, is related with the median susceptibility
to hydric erosion and burnt, agricultural and bare soil are associated with high susceptibility.
Key words: Soil hydric erosion; Erodibility; Land cover; Huambo; Angola

1. INTRODUÇÃO
Este estudo pretende avaliar a distribuição espacial da suscetibilidade à erosão hídrica, para a
Província do Huambo (Angola), com recurso a SIG, combinando várias condicionantes de erosão
hídrica como o declive, a geologia e os fatores cultural (C) e de erodibilidade do solo (K), da Equação
Universal de Perda de Solo (EUPS). Pretende ainda comparar os resultados obtidos com os tipos de
coberto do solo. Cada fator tem uma ação específica: o declive limita o escoamento e
consequentemente a intensidade da erosão, a geologia condiciona a resistência à erosão, o fator
cultural define a densidade de coberto do solo que influencia a exposição aos processos erosivos e a
erodibilidade do solo que varia em função das propriedades físicas dos solos (teores em limo, areia,
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elementos grosseiros e permeabilidade) define a susceptibilidade à erosão da camada superficial e
mais directamente exposta.
O trabalho surge na sequência de outros realizados pelos mesmos autores sobre as condicionantes
físicas da distribuição do coberto do solo (Cabral e Costa, 2010) e de avaliação de suscetibilidade à
erosão hídrica (Costa e Cabral, 2012), na Província de Huambo e pretende colmatar a lacuna no
conhecimento científico sobre a distribuição da erosão hídrica em Angola à escala regional.
Em Angola foram desenvolvidos vários estudos de geomorfologia e agronomia onde se abordaram os
processos erosivos e a perda de solo (Costa, 2006). A erosão foi apontada como o principal agente
modelador das grandes aplanações e dos relevos do tipo inselberg (Amaral, 1969; Feio, 1980). Amaral
(2002) identificou as ruas da baixa de Luanda afetadas pela erosão hídrica e apontou a existência de
ravinamento ativo na vertente do planalto onde se localiza a alta da cidade. A erosão foi também
referida no contexto de estudos agronómicos, tendo sido atribuída à desflorestação e à ocupação
agrícola do solo uma considerável degradação e perda de solo (DW, 2011). Por outro lado, várias
aproximações empíricas de quantificação da perda de solo, baseadas nas equações de Fournier (1960)
ou na Equação Universal de Perda do Solo (EUPS) (Wishemier, 1978), apontam os valores mais
elevados de perda de solo no Planalto Central, região onde se localiza a província do Huambo (Lajos,
n/d; Hellström, 2004; MINUA, 2006).
Os vários estudos já desenvolvidos do ponto de vista geomorfológico e agronómico, não definem, no
entanto, uma tipologia dos vários processos erosivos existentes para as diversas regiões de Angola,
nem se baseiam em levantamentos de pormenor da distribuição desses processos ou elaboram mapas
detalhados de suscetibilidade à erosão hídrica.

2. ÁREA DE ESTUDO
A província de Huambo localiza-se a 12º30’ sul de latitude média e a 15º40’ leste de longitude média,
a 250 km do litoral, na região central do planalto interior de
Angola, acima dos 1500 m de altitude (fig. 1). É caraterizada
por um clima temperado tropical de altitude, com um total
anual de precipitação médio de 1388.3 mm (estação
meteorológica de Huambo, 1942-2007). Durante a época
húmida, de Outubro a Abril, regista-se 97 % do total anual de
precipitação, em mais de metade dos dias daquele período.

Figura 1 – Localização e hipsometria
da província de Huambo (Angola)

As condições climáticas favorecem o desenvolvimento de
florestas de Miombo, que suportam o stress hídrico de cinco
meses secos. Estas florestas têm sido alvo de uma forte
degradação nas últimas décadas, tendo sido convertidas para
savana arbórea que ocupa atualmente 57% da superfície da
província. A degradação florestal e a desflorestação estão
essencialmente ligados à expansão da área agrícola e à
produção de carvão (Cabral et al., 2010) e têm conduzido a
um aumento das condições de erosão do solo.

3. MATERIAL E MÉTODOS
Neste trabalho obtém-se um mapa de distribuição espacial da suscetibilidade à erosão hídrica para a
província do Huambo e compara-se cada tipo de ocupação do solo com o grau de susceptibilidade
obtida. Para a definição da susceptibilidade à erosão hídrica foi elaborado um mapa para cada uma das
condicionantes com uma resolução espacial de 30 metros. Em cada mapa foram definidas classes em
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função da resistência ao escoamento superficial sob a ação da gravidade e assim do grau de
suscetibilidade à erosão hídrica na dependência das formas de relevo de erosão que se desenvolvem.
Em seguida serão descritos os vários tipos de mapas considerados.
O mapa de ocupação do solo (fig. 2a) foi obtido a partir de imagens Landsat Thematic Mapper Plus
(ETM+), relativas aos anos de 2008-2009 e com uma resolução espacial de 30 metros. Foram
definidos oito tipos de coberto: floresta densa, floresta aberta, savana bosque, vegetação herbácea,
vegetação húmida, agricultura, ardido e água.

a

b

Figura 2 – Coberto do solo (a) e suscetibilidade à erosão hídrica em função de fatores de erodibilidade (b).

O mapa de declives foi elaborado com base no Modelo Digital do Terreno (MDT) e foram definidas
classes de acordo com os limiares que marcam as condições de escoamento estabelecidos por Costa e
Nunes, 2007. As unidades geológicas foram obtidas a partir do mapa geológico de Angola na escala de
1:1 000 000 (Carvalho, 1980-82). O fator cultural C, que reflecte sobretudo a densidade de coberto do
solo, foi obtido com base na distribuição geográfica do NDVI, gerado a partir das imagens Landsat
ETM+, conforme a metodologia seguida por Knijff et al. (1999). A distribuição espacial dos tipos de
solos foi obtida do mapa de solos de Angola, na escala de 1:3 000 000 (CEPT, 1968). A erodibilidade
do solo K foi determinada a partir dos registos de permeabilidade, teores em limo, areia e grosseiros
constantes da notícia explicativa dos mapas de solos de Angola e da província (CEPT, 1968 e 1961).
O mapa de suscetibilidade à erosão hídrica foi obtido, segundo o critério de Costa e Nunes (2007),
pelo somatório em rank, dos mapas respeitantes a cada uma das condicionantes atrás mencionadas,
nomeadamente o declive, a geologia, e os fatores cultural (C) e de erodibilidade do solo (K) da
Equação Universal de Perda do Solo (EUPS) (Figura 2b). Optou-se pelo uso simultâneo da geologia e
dos solos dado que o mapa de solos tem uma resolução baixa e as manchas dos vários tipos de solos
encontram-se muito generalizadas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O tipo de coberto do solo predominante é a savana arbórea que ocupa cerca de metade da área da
província. Este tipo de coberto, bem como as áreas agrícolas, o solo a nu ou as áreas ardidas ocupam
um total de 69% da superfície da província e são as mais suscetíveis à ocorrência de erosão hídrica.
A província do Huambo é fundamentalmente planáltica com 92% da sua área caraterizada por declives
suaves, de 0 a 10%, o que lhe confere condições de escoamento lento e consequentemente de
suscetibilidade média a baixa à erosão hídrica. A erodibilidade dos solos é também
predominantemente baixa e não apresenta grandes contrastes espaciais. Pelo contrário em mais de
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metade da sua extensão afloram rochas sedimentares detríticas ou outras superficialmente arenizadas,
pouco resistentes à erosão. Na província predominam os valores de NDVI médios a elevados, pelo que
a densidade de coberto do solo e a sua suscetibilidade à erosão hídrica é média a baixa.
No mapa de suscetibilidade à erosão hídrica o declive, a geologia e o fator C são as condicionantes
com maior influência no resultado final. As áreas com declives mais acentuados e portanto mais
favoráveis ao escoamento, localizam-se essencialmente no setor noroeste da área de estudo
encontrando-se, no entanto, cobertas por uma vegetação de floresta mais densa o que limita a ação
erosiva. As regiões com maior grau suscetibilidade à erosão hídrica são aquelas onde predominam as
rochas menos resistentes e mais expostas em termos de densidade de coberto do solo, como as áreas
agrícolas e as de savana bosque. Os solos têm um peso pouco marcado no resultado devido a uma
certa uniformidade dos seus valores de erodibilidade. As formas de relevo na maioria planas são pouco
favoráveis ao desencadeamento de processos de erosão hídrica, no entanto a predominância de baixas
densidades de coberto do solo, bem como de rochas detríticas pouco resistentes, constituem as
condicionantes de erodibilidade que mais favorecem o desencadeamento de processos de erosão
hídrica.
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RESUMO
A erosão constitui a principal ameaça para os solos das regiões de clima mediterrâneo. A avaliação do
risco de erosão é uma das primeiras etapas para o planeamento adequado do uso do solo. Nesta
pesquisa, foi avaliado em termos qualitativos o risco de erosão e o respetivo mapeamento,
considerando a ação mecânica da chuva (fator extrínseco) e o estado erosivo do solo (fator intrínseco).
A erosividade da chuva foi calculada a partir de dados geo-referenciados de chuva, e o estado erosivo
foi avaliado com base em dados espaciais do relevo, do solo e da vegetação. O mapa de risco de
erosão foi produzido pela sobreposição espacial dos estados erosivos com a erosividade da chuva.

ABSTRACT
Soil erosion is the main threat to soils in areas under Mediterranean type of climate. Assessing erosion
risk is one of the first stages for adequate land use planning. In this research, qualitative soil erosion
risk assessment and mapping has been carried out, considering the mechanical action of the rainfall
(extrinsic factor) and soil erosive status (intrinsic factor). Rainfall erosivity was calculated from georeferenced rainfall data, and erosive status was assessed using soil, relief and vegetation spatial data.
The risk erosion map was produced by overlapping the spatial distribution of erosive status and
rainfall erosivity.

1. INTRODUÇÃO
Com base na definição de FAO, define-se risco de erosão como a suscetibilidade que um terreno
apresenta à erosão, tendo em conta as suas características físicas e as condições naturais a que está
sujeito. Diversos estudos têm sido realizados para avaliar o poder de erodibilidade do solo. Desses
estudos, surgem distintas classificações, quantitativas e qualitativas. No âmbito do estudo quantitativo
a suscetibilidade erosiva é medida pelo fator K da equação de USLE de Wischmeier & Smith (1978).
Nos últimos anos têm surgido algumas críticas ao modelo empírico de USLE, uma vez que se trata de
um modelo eficaz para a região onde foi desenvolvido, não sendo adaptável a outras regiões com
características diferentes (Soto & Diaz-Fierros, 1998). Por isso, diversos autores têm feito revisões à
metodologia de USLE e um dos produtos finais mais conhecidos é o RUSLE (Renard et al., 1991). Na
abordagem qualitativa também foram realizados diversos trabalhos para avaliar a suscetibilidade
erosiva de um solo. A classificação é realizada atribuindo valores de litofácies de acordo com a
resistência do material à erosão física e à produção de sedimentos. Neste âmbito realçam-se os
trabalhos realizados em Espanha por ICONA (1982, 1988) e PAP/RAC (1997). O principal objetivo
deste estudo é o desenvolvimento de um Sistema de Informação Geográfica (SIG), para avaliar o risco
de erosão na serra de Grândola, com base nos critérios de PAP/RAC.
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2. ÁREA DE ESTUDO
A área de estudo inclui a serra de Grândola, limitada pelas coordenadas Hayford-Gauss DtLx: Mmin= 55100.00 m, Pmin= -185100.00 m, Mmáx= -35200.00 m, Pmáx= -163000.00 m. Apresenta uma área de
440 km2 com uma altitude máxima de 383 m. O clima é mediterrânico com influência atlântica,
apresentando uma precipitação anual que varia entre 600 a 1200 mm e uma temperatura média anual
de 170C.

3. METODOLOGIA
A metodologia para a avaliação do risco de erosão da serra de Grândola baseia-se na análise de
variáveis com a aplicação de um sistema de informação geográfica que sobrepõe e integra os
diferentes tipos de informação espacial considerada pertinente para o estudo. Foi realizada com o
software IDRISI Taiga (Eastman, 2009). Para obter um documento preditivo, indicativo do risco de
erosão, recorreu-se à interseção espacial de um diverso tipo de informação relacionada com a erosão:
declives, litologia, ocupação do solo (CORINE-CLC, 2006), cobertura vegetal e precipitação. A figura
1 expressa a metodologia adotada para o mapeamento do risco de erosão (Paixão, 2012).

Figura 1 – Metodologia adotada para o mapeamento do risco de erosão.

3.1. Mapa de declives
A determinação do declive ( ) de cada pixel (l,k) tem como base os valores de elevação (H) dos pixels
vizinhos e a resolução espacial do modelo (E):
H (l , k

1)

H (l , k

1)

2E

2

H (l
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1, k )

2
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3.2. Mapa das litofacies
Com base na metodologia de PAP/RAC (1997), foram criadas cinco classes de litofácies (A, B, C, D,
E) resultantes da agregação de unidades litológicas com características idênticas retiradas carta
Geológica de Portugal à escala 1:200 000 (DGM,1984).
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3.3. Mapa de erodibilidade do solo
O mapa de erodibilidade foi obtido pelo cruzamento do mapa dos declives com o mapa das litofácies.
Com base nos critérios adotados por Zavala (2001), foram definidos cinco níveis de erodibilidade:
muito baixa (1) a muito alto (5).
3.4. Mapa de uso do solo
A informação da ocupação do solo foi obtida pelo mapa CORINE Land Cover (CORINE-CLC, 2006)
para Portugal Continental.
3.5. Cobertura vegetal
O mapa da cobertura da vegetação foi obtido aplicando o Índice de Vegetação da Diferença
Normalizada (NDVI), técnica introduzida por Rouse et al. (1974) que permite o conhecimento da
densidade e do estado (vigor), da vegetação verde, sobre a superfície terrestre. Foram utilizadas as
bandas do Landsat 5. Com base em trabalhos desenvolvidos por Zavala (2001) foram consideradas 4
classes de cobertura de vegetação: 0-25%, 25-50%, 50-75% e 75-100%.
3.6. Mapa de proteção do solo
O mapa de proteção do solo foi obtido pelo cruzamento da informação do mapa ocupação do solo com
o da cobertura da vegetação. Com base nos critérios adotados por Zavala (2001), foram definidos
cinco níveis de proteção: muito alto (1) a muito baixa (5).
3.7 Mapa dos Estados erosivos
O mapa dos estados erosivos foi obtido através do cruzamento da informação dos mapas de
erodibilidade com o da proteção do solo. Com base em trabalhos desenvolvidos por Zavala (2001) os
níveis dos estados erosivos foram distribuídos em 5 classes: muito baixo (1) a muito alto (5).
3.8 Mapa da erosividade da chuva
O estudo da erosividade da chuva trata-se de um fator importante para avaliar o estado erosivo de uma
área. No entanto, trata-se de um parâmetro difícil de estudar devido à falta de informação de registos
pluviométricos e por vezes à escassez de estações meteorológicas na zona de estudo. Posto isto, foi
criado por regressão multi-linear um modelo de precipitação anual tendo em conta que existem
variáveis que influenciam a precipitação (latitude, altitude, distância à costa, insolação e as
orientações). Para medir a agressividade da chuva, o mapa da precipitação anual foi classificado de
acordo com o Índice Modificado de Fournier (IMF; Arnouldus 1978). Os valores de IMF foram
classificados segundo CORINE-CEC (1992) em cinco níveis de agressividade, muito baixo a muito
alto.
3.9 Mapa do risco de erosão
O mapa dos riscos de erosão anual obteve-se com o cruzamento da informação do mapa dos estados
erosivos com o mapa do IMF classificado segundo CORINE-CEC (1992). Foram estabelecidas 5
classes de risco de erosão, de muito baixa a muito alta (1 a 5).

4. RESULTADOS
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O risco de erosão da serra de Grândola está cartografado na figura 2. Na zona envolvente da serra
predominam os estados erosivos muito baixo (12%) a baixo (51%), na serra observam-se os estados
erosivos moderado (26%), alto (8%) e muito alto (3%).

Figura 2 – Risco de erosão da serra de Grândola.

5. CONCLUSÕES
A análise biofísica do meio obriga o conhecimento de fatores e de recursos que afetam a conservação
dos sistemas ecológicos bem como o planeamento e ordenamento do território. Para realizar a
modelação cartográfica da erosão recorreu-se à modelação de variáveis ambientais que afetam
quantitativamente o processo de erosão. Constatou-se que a o estado erosivo baixo é o mais
representativo da área de estudo (51%) que coincide com os locais de material pouco coesivos e com
declives inferiores a 3%. A zona da serra é a mais propícia ao risco de erosão porque apesar de o
material ser mais resistente (formação de Flysh) a quantidade de precipitação é maior e os declives
acentuados provocam o arrastamento do material.
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ABSTRACT
The Rif Mountains extend along the northern coast of Africa forming the south western-end of the
Betic-Rif-Tell orogen. The Koudiet es Sbaa landslide develops along the northern slope of the Tisiren
thrust front, approximately 50km east of Chefchauen. It attains 6690m in length and covers an area of
5.02km2. It shows characteristics of a deep-seated rotational landslide in the upper sectors of the
slope, splitting in two fronts along the drainage divide of the Audour and Bouhia rivers. Several lakes
and poorly drained areas, in association with reverse slope morphology, allow the reconstruction of
the different deformation phases by dating lake sediments. In this work we present the results from
the analysis of a road cut located downslope from Lake Azaib and discuss the mechanisms and
climatic setting in which slope failure occurred.
RESUMO
As montanhas do Rif estendem-se ao longo da costa setentrional de África, formando a terminação
ocidental do orogeno Bético-Rif-Tell. O deslizamento de Koudiet es Sbaa desenvolve-se a partir da
frente de carreamento da nappe de Tiziren, estendendo-se por 6690km e ocupando uma área de
5.02km2. Demonstra características de um deslizamento rotacional profundo nos sectores superiores
da vertente. A presença de lagos e áreas mal drenadas no interior da massa deslizada permite
reconstruir diferentes fases de deformação por datação de sedimentos lacustres. No presente trabalho
são apresentados os resultados da análise de um corte localizado a jusante do lago de Azaib,
discutindo o contexto climático e os mecanismos responsáveis pela sua reativação no Holocénico.
1. INTRODUCTION
The study of landslides at different timescales is a key objective in landslide research. Significant
effort has been put over the years to study the link between climate and present day landslide activity.
Nevertheless, problems tend to emerge with the correlation of landslides with climatic signals on a
Pleistocene-Holocene scale, particularly when working along active mountain chains where
earthquake activity is independent of climatic oscillations.
In this work evidence is presented for reactivations of a deep-seated landslide located in the central
Rif Mountains, with probable seismic triggering for the first event. AMS ages place slope deformation
on the transition between early and late-Holocene, in agreement with an increase of annual
precipitation between 6 and 4ka to values similar to those observed today.
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2. STUDY AREA
The Rif Mountains extend along the northern coast of Africa forming the south western-end of the
Betic-Rif-Tell orogen. This mountain system reaching over 2000m has been uplifting over the last 70
million years due to the convergence between the African and the Eurasian plates. The present-day
tectonic setting is characterized by ongoing subduction (revealed by deep and shallow seismic
activity) along the northern border of the mountain system in the Alboran Sea (Chalouan et al., 2008).
The structure of the Rif is characterized by northward dipping thrust faults and folds forming tectonic
nappe complexes. The study area is located within the contact between the Maghrebian Flyschs (J.
Tisiren and Beni Ider nappes) and the External Zones (Intrarif - Tanger Unit).
The present climate of the Rif is under Atlantic and Mediterranean influences. The hot and dry
summers are dependent upon the seasonal shift of the subtropical high-pressure belt, while winter
rainfall is determined by the southward displacement of the northwesterly cyclonic activity. The main
source of precipitation over Morocco is the Atlantic Ocean, from which air masses traveling to the
east reach the barrier of the Rif creating orographically-enhanced precipitation on the southern flank
and a rain-shadow effect on the northern side. Annual precipitation at the study area can reach a
maximum of 3000mm/yr and is strongly concentrated during the Autumn-Winter months (November
to February), with the December-January precipitation exceeding more than half of the annual
precipitation. According to Reille (1977) in December 1963 the rainfall amounted to 1120mm in 20
days, reaching values of over 110mm/day in a five-day period.
Holocene climate variability in northern Morocco is relatively well constrained through the study of
lake sediments (Damnati, 2000) and pollen analyses (Reille, 1976, 1977; Lamb et al., 1995; Cheddadi
et al. 1998). A clear climatic contrast is observed between the early and late Holocene, with
precipitation being closer to present-day values after 5.5ka (Cheddadi et al. 1998) (Fig.1). The middle
Holocene (7 to 4.5ka) was characterized by humid conditions responsible for soil formation in
response to the hygric and thermal climate optimum (Schutt & Krause, 2009). Around 3ka,
precipitation reached its highest Holocene values, about 60mm/yr above present rainfall. Another
peak of precipitation occurred at about 2.2ka, with equivalent troughs in winter and summer
temperatures. After 2ka the pollen-based palaeoclimate reconstruction may not be reliable due to
human activity (Fig.1).

Figure 1 – Holocene climate variability in northern Morocco: 3A) Holocene climate reconstruction
for the middle Atlas region according to Cheddadi et al. (1998). Average precipitation above/bellow
present day values modeled through modern pollen analogs; 3B) Holocene climate oscillation
according to several authors (modified after Schutt & Krause, 2009): Ref.1) Faust et al. 2004;
Zielhofer et al. 2004; Ref.2) Lamb et al. 1995; Ref.3) Cheddadi et al. (1998).
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3. THE KOUDIET ES SBAA LANDSLIDE
The Koudiet es Sbaa landslide, which develops along the northern slope of the Tisiren thrust front, is
6690m long and covers an area of 5.02km2. It shows characteristics of a deep-seated rotational slide in
the upper sector of the slope, splitting in two earth-flow/earth-slide fronts along the drainage divide of
the Audour and Bouhia rivers. Landslide mechanism and kinematics change in the central sector from
deep-seated rotational slide to earth-flow as it enters the valley floor. It affects the Tisiren and the
Tanger Unit, as well as a thick Quaternary slope deposit. Regional stratigraphy places slope
deformation during late Pleistocene (25 to 10ka) but no absolute ages have been yet presented.
Several lakes and poorly drained areas, in association with reverse slope morphology, allow the
reconstruction of different deformation phases by dating lake sediments. Tension fracture opening,
road deformation and house fracturing in response to heavy rain characterize present-day activity.
A road-cut located downslope from Lake Azaib (Fig.2) shows a sedimentary sequence (~1.5m thick)
composed of 15 layers of alternating angular to sub-rounded schist gravel (clast size = 1 to 4 cm) in a
sandy-clay matrix and grey-colored silty-clay levels containing charcoal fragments. Two angular
unconformities plunging to SSE allow the definition of three sedimentary groups.
Silty-clay levels are interpreted as remnants of paleo-lake sediments similar to those found in Lake
Azaib. The two angular unconformities (Fig.1B) give evidence to three reactivations of the Koudiet
Sbaa landslide (four if we take into account the present lake level).
Bed deformation increases from top to bottom. Levels 2 and 3 show syn-sedimentary deformation
(flame structures – probable seismites) (Figs.2A, 2D), indicating probable seismic triggering for the
first tilting event. Sandy-gravel beds testified for significant erosion in the upper sector of the slope in
between lake sedimentation associated with intense precipitation events. Silty-clay levels correspond
to phases of stability post deformation. Charcoal collected from levels 2, 8 and 14 yielded AMS 14C
minimum ages of 5410, 5380 and 5490 ± 40 BP. The proximity between the obtained ages probably
results from re-sedimentation processes, making it difficult to establish a time frame for the
deformation events. Nevertheless, we can infer that in the period from 5530 to 5340 BP three
reactivations took place, with probable seismic triggering for the first event.

Figure 2 - Lake Azaib and location of the road cut. A) Field sketch
of the Lake Azaib road cut (drak grey = silt-clay layers with
charcoal fragments); B) Equal-area plot of angular unconformities
(U1 and U2); C) Road cut exposure showing angular
unconformities; D) Close-up picture showing syn-sedimentary
deformation of L2 (probable seismites).
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5. CONCLUSION
Although it is tempting to establish a correlation between landslide reactivation and mid-Holocene
climatic forcing, the present data is not convincing enough, especially if we take into account that
time-independent processes such as seismic triggering might be present. Nonetheless, the fact that
reactivations are shortly spaced in time and within the transition from dryer to wetter Holocene
climate condition around 5ka, it can be inferred that there might be a climatic signal forcing changes
in the piezometric level and increasing pore-water pressure during winter months.
The presence of gravel deposits separating the lake levels testifies for significant torrential erosion in
the upper sectors of the slope. The balance between gravel transport and deposition might be
explained through a slow, downslope movement of the landslide mass in-between the four major
reactivation allowing sediment accommodation.
The Holocene activity represented by the Azaib record shows the same order of magnitude as
presently observed, consisting of partial landslide reactivations. This fact helps to place the major
catastrophic slope failure prior to 10ka, probably in association with the humid upper-Pleistocene
climatic conditions.
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ANÁLISE DO RISCO A DESLIZAMENTOS: A MATRIZ DE RISCO
LANDSLIDE RISK ANALYSIS: RISK MATRIX

Garcia, R. A. C., RISKam, CEG-IGOT-UL, Lisboa, Portugal, rgarcia@campus.ul.pt
Zêzere, J. L., RISKam, CEG-IGOT-UL, Lisboa, Portugal, zezere@campus.ul.pt

RESUMO
A matriz de risco é um método qualitativo de análise de risco. O presente trabalho tem como objetivo
a aplicação de uma matriz de risco na bacia hidrográfica do rio Alenquer conjugando a
susceptibilidade a deslizamentos rotacionais profundos com a densidade de elementos expostos
(população, rede viária e edifícios residenciais) à sub-bacia hidrográfica. Os resultados obtidos
permitiram identificar que a sub-bacia a SW de Alenquer é aquela que apresenta maior risco enquanto
a sub-bacia da ribeira da Madalena, apresenta o rico menos elevado. Este tipo de análise permite não
só uma identificação dos territórios potencialmente mais problemáticos como a prospecção de cenários
em caso de alteração de alguma das componentes da matriz.

ABSTRACT
Risk matrix is a qualitative method of risk analysis. The major aim of this work is to apply to the
Alenquer river basin a risk matrix combining rotational slide susceptibility and exposed elements
density (population, roads and houses). The obtained results, evidence that the SW Alenquer basin is
the one with high risk level. In contrast, the Madalena river basin is the one with lower risk. This type
of analyses allows the identification of potential risk of each territorial unit as well as the formulation
of risk scenarios based on expected changes of one of the matrix components.

1. INTRODUÇÃO
Risco é entendido como a probabilidade e severidade de consequências danosas, num elemento ou
conjunto de elementos expostos, quando sujeitos a um determinado fenómeno perigoso (Glade et al.,
2005). Assim, risco resulta da função entre Perigo (Hazard), Vulnerabilidade (entendida como grau de
danos expectável) e Elementos expostos, nomeadamente o seu Valor (e.g., Varnes e IAEG-CLOMMS,
1984).
Os métodos de análise do Risco podem ser (Lee e Jones, 2004; van Westen et al., 2006): i) qualitativos
(probabilidades e perdas expressas qualitativamente); ii) semi-quantitativos (probabilidades indicativas
ou expressas em termos qualitativos); iii) quantitativos (probabilidades e perdas quantificadas). A
escolha do método utilizado deve suportar-se no objectivo e natureza do problema, mas sobretudo, ser
compatível com a qualidade e quantidade de dados disponível (Dai et al., 2002).
No que diz respeito às análises qualitativas ou semi-quantitativas, destaca-se a construção de matrizes
de risco. O conceito da matriz já tinha sido anteriormente utilizado para avaliar o grau de perigo (e.g.
modelo suíço: Lateltin, 1997) ou o grau de danos expectável (e.g. Leone et al., 1996). Aplicadas ao
risco, as matrizes procuram qualificar o grau de risco, cruzando a possibilidade de ocorrência de
movimentos de vertente com as consequências e prejuízos expectáveis (e.g., AGS, 2000; Barreiros et
al., 2009; EC, 2010).
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O presente trabalho tem como principal objectivo produzir uma matriz de risco a deslizamentos
rotacionais profundos, aplicada a sub-bacias pertencentes à bacia hidrográfica do rio Alenquer (Figura
1).
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Figura 1 – Localização da Bacia Hidrográfica do Rio Alenquer

2. METODOLOGIA
2.1. Enquadramento Geral
A análise da morfologia e hidrografia da bacia do rio Alenquer permitiu a delimitação de 17 subbacias que representam 86% dos 138 km2 de extensão da mesma. Todas estas bacias encontram-se
inseridas na unidade geomorfológica Orla Mesocenozoica ocidental, dominada por formações de idade
Jurássica, nomeadamente: Grés-margoso de Sobral (74%); Arenitos e calcários de Freixial (7%);
Calcários de Amaral (6%) e Margas e argilas do complexo de Abadia (5%). O trabalho de campo e a
fotointerpretação permitiram a inventariação de 116 deslizamentos rotacionais profundos que
representam 663.000 m2 de superfície deslizada. Com base nos Censos de 2001, a área em estudo
apresenta cerca de 15.200 habitantes, em 6570 edifícios residenciais ou predominantemente
residenciais. No que diz respeito à rede viária esta integra 865 km de estradas.

2.2. Avaliação da suscetibilidade
A avaliação da susceptibilidade à ocorrência de deslizamentos rotacionais profundo foi obtida através
da aplicação do método estatístico bivariado, Valor Informativo (Yin e Yan, 1988), suportado no
inventário referido anteriormente e em 6 factores de predisposição (declive, morfoestrutura, unidades
litológicas, unidades de solo, inverso do índice topográfico e coberto vegetal/uso do solo). A validação
do modelo através das curvas de sucesso e de predição temporal, registou áreas abaixo da curva de
0,76 e 0,78, respetivamente. O mapa final foi classificado em 4 classes (reduzida ou nula, moderada,
elevada, muito elevada) com base nos seguintes critérios: i) o limite das classes deve corresponder a
rupturas de declive na curva de sucesso; ii) a classe de susceptibilidade mais elevada tem que justificar
um mínimo de 25% da área deslizada; iii) a classe de susceptibilidade reduzida ou nula não pode
apresentar mais do que 10% da superfície deslizada.

2.3. Análise dos elementos expostos
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Na análise em curso foi considerada a densidade por sub-bacia de três tipos de elementos expostos:
população, rede viária e edifícios de habitação. A população considerada é a do Censos 2001, tendo
sido dassimetricamente distribuída pela área do edificado habitacional presente na subsecção
estatística, antes de ser contabilizada à unidade da sub-bacia.Matriz de risco
A aplicação da matriz de risco na bacia do rio Alenquer foi efectuada à unidade da sub-bacia
hidrográfica, tendo em conta o Perigo, representado pela susceptibilidade, e os elementos expostos,
caracterizados pela respectiva densidade. Assim, para cada uma das sub-bacias e componentes da
matriz foi efectuada uma classificação qualitativa em quatro classes: muito elevada, elevada,
moderada e reduzida ou nula.
A classificação da susceptibilidade de cada sub-bacia hidrográfica teve em consideração a porção de
área nas classes “Elevada” e “Muito elevada”, utilizando como valores de referência a média e o
desvio padrão.
No que se refere aos elementos, numa primeira fase a densidade individual de cada um dos elementos
foi escalonada nas 4 classes, utilizando a relação ao valor médio, como referência. A integração final e
definição da categoria de densidade de elementos expostos foi obtida através da média aritmética
simples dos três tipos de elementos.
Informação adicional sobre os procedimentos metodológicos adoptados pode ser consultada em Garcia
(2012).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados da classificação da susceptibilidade apresentam como unidades mais susceptíveis as
sub-bacias hidrográficas Alenquer SW, Santo Amaro e Meca. Em situação oposta, as sub-bacias
hidrográficas da Merceana, rio da Travessa, o sector Montante do rio Alenquer e a ribeira da Madalena
são as áreas com menor susceptibilidade a deslizamentos rotacionais (Figura 2).
Os resultados mostram que a maioria das sub-bacias tem uma densidade de elementos moderada ou
reduzida. Contudo, nas duas sub-bacias hidrográficas que englobam parte da vila de Alenquer a
densidade de elementos expostos é muito elevada (Figura 2).
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Figura 2 – Matriz de Risco a Deslizamentos Rotacionais Profundos na Bacia Hidrográfica do Rio Alenquer
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Assim, a associação de ambos os parâmetros indica que a sub-bacia Alenquer SW é a que apresenta o
risco mais elevado, conjugando susceptibilidade e densidade de elementos muito elevados. A unidade
da ribeira da Madalena é aquela em que o risco é mais baixo, devido à associação de susceptibilidade e
densidades reduzidas (Figura 2).

4. CONCLUSÕES
A matriz de risco é uma boa ferramenta para verificar a conjugação, por unidade territorial, entre
perigos e elementos expostos. Acresce o facto de possibilitar uma análise prospectiva do que poderá
ocorrer no caso da modificação da classificação das unidades territoriais analisadas. Por exemplo, a
sub-bacia do rio de Santo Amaro apresenta um risco moderado, o que é devido ao reduzido peso dos
elementos expostos. Contudo, uma vez que se encontra na classe de susceptibilidade muito elevada, a
eventual implantação de mais edifícios de habitação e o aumento da população fará incrementar o
risco para elevado ou muito elevado.
Assim, apesar de alguma incerteza, uma vez que não existe a garantia de que os elementos expostos se
encontram nas áreas mais perigosas, mas sim que nessa unidade existem áreas perigosas, a matriz de
risco permite, de modo qualitativo e relativamente expedito, a identificação do território onde a gestão
do risco é prioritária. Deste modo, pode funcionar como uma primeira análise do risco permitindo
ordenar a as unidades territoriais para futura análise e eventual intervenção.

AGRADECIMENTOS
Ao projecto Pan-European and nation-wide landslide susceptibility assessment, European and
Mediterranean Major Hazards Agreement (EUR-OPA), Conselho da Europa; à Fundação para a
Ciência e Tecnologia.

REFERÊNCIAS
AGS - Australian Geomechanics Society Sub-Committee on Landslide Risk Management (2000) –
Landslide risk management concepts and guidelines. Australian Geomechanics.
Barreiros, C.; Costa, E.; Pires, P. (2009) - Guia para a Caracterização de Risco no Âmbito da
Elaboração de Planos de Emergência de Protecção Civil. Cadernos Técnicos PROCIV#9.
ANPC. Lisboa.
Dai, F. C.; Lee, C. F.; Ngai, Y. Y. (2002) – “Landslide risk assessment and management: an
overview”. Engineering Geology. 64. pp. 65 – 87.
EC-European Comission (2010) – Risk Assessment and Mapping Guidelines for Disaster
Management. Comission Staff Working Paper. Bruxelas.
Garcia, R. A. C. (2012) – Metodologias de Avaliação da Perigosidade e Risco Associado a
Movimentos de Vertente. Aplicação na Bacia do Rio Alenquer. Dissertação de Doutoramento
em Geografia Física. Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de
Lisboa. Lisboa.
Glade, T.; Anderson, M.; Crozier, M. J. (Eds.) (2005) - Landslide Hazard and Risk. Jonh Wiley &
Sons, Ltd. Chichester.
Lateltin, O. (1997) – Recommandations 1997 - Prise en compte des dangers aux mouvements de
terrain dans le cadre des activités de l'aménagement du territoire. OFAT, OFEE e OFEPP.
Berne.
Lee, E. M.; Jones, D. K. C. (2004) – Landslide Risks Assessment. Thomas Telford. London.
94

VI CONGRESSO NACIONAL DE GEOMORFOLOGIA – Coimbra, 2013
Atas/Proceedings – ISBN 978-989-96462-4-7

Léone, F.; Asté, J. P.; Leroi, E. (1996) – “Vulnerability assessment of elements exposed to
mass-movement: working yoward a better risk perception”. In Sennset, K. (Ed.) Landslides.
Proceedings of the 7th ISL, Trondheim, Vol. 1. Balkema, Rotterdam. pp. 263 – 269.
van Westen, C. J.; van Asch, T. W. J.; Soeters, R. (2006) – “Landslide hazards and risk zonation - why
is it still so difficult?”. Bullettin of Engineering Geology and the Environment, 65. pp. 167 –
184.
Varnes, D. J.; International Association of Engineering Geology – Commission on Landslides and
Other Mass Movements on Slopes (1984) – Landslide hazard zonation: a review of principles
and practice. UNESCO, Paris.
Yin, K. L.; Yan, T. Z. (1988) – “Statistical prediction models for slope instability of metamorphosed
rocks”. In Bonnard, C. (Ed.) Landslides. Proceedings of the 5th ISL, Lausanne, Vol. 2.
Balkema, Rotterdam. pp. 1269 – 1272.

95

VI CONGRESSO NACIONAL DE GEOMORFOLOGIA – Coimbra, 2013
Atas/Proceedings – ISBN 978-989-96462-4-7

ESCORREGAMENTOS RASOS E A VARIAÇÃO ESPACIAL DA
CONDUTIVIDADE HIDRÁULICA: SERRA DO MAR, SÃO PAULO, BRASIL
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RESUMO
O objetivo deste trabalho foi identificar a influência da variabilidade da conductividade hidráulica
saturada (Ksat) dos perfis de alteração na deflagração de escorregamentos rasos no município de
Caraguatatuba (São Paulo, Brasil). Foram selecionadas três cicatrizes de escorregamentos e nelas
abertos 3 sanjas (topo, lateral e interior) até a profundidade de 2 m. A Ksat foi investigada com
Permeâmetro de Guelph em profundidades definidas a partir de uma caracterização morfológica. Os
valores variaram entre 10-4 e 10-7 m/s. Na cicatriz 3 Ksat variou entre 10-6 e 10-5 m/s, apresentando
aumento com a profundidade. A cicatriz 2 apresentou um perfil mais homogêneo, com menores
descontinuidades hidráulica, enquanto os valores de Ksat da cicatriz 1 mostraram uma brusca
descontinuidade hidráulica aos 2,5 m. Os dados da Ksat também podem ser utilizados em modelos
matemáticos de previsão de escorregamentos e para o entendimento dos mecanismos de ruptura dos
escorregamentos rasos na Serra do Mar.

ABSTRACT
The aim of this study was to identify the influence of the saturated hydraulic conductivity (Ksat)
variability in soils where shallow landslides were triggered in Caraguatatuba city (São Paulo, Brazil).
Three landslide scars were selected and on each we opened three trenches (top, side and center) to a
depth of 2 m. The Ksat was investigated by using a Guelph permeameter in depths defined by a
morphological characterization. Values ranged between 10-4 and 10-7 m/s. In the scar 3 Ksat ranged
from 10-6 to 10-5 m/s, increasing with depth. The scar 2 was presented a more homogeneous profile
with less hydraulic discontinuities, while Ksat values in the scar 1 showed an abrupt hydraulic
discontinuity at 2.5 m depth. The Ksat data can also be used in mathematical models to landslides
prediction and also to understanding the failure mechanisms of shallow landslides in the Serra do Mar.

1. INTRODUÇÃO E OBJETIVO
A estabilidade de encostas em ambiente tropical úmido depende, dentre outros fatores, da dinâmica da
água nos solos. As características hidrológicas dos meios porosos podem ser responsáveis pela
diminuição da resistência dos materiais, resultando na redução da razão entre as tensões que agregam
resistência à encosta e as tensões cisalhantes (SELBY, 1993). Assim, as propriedades dos materiais
desempenham papel fundamental na ocorrência de alguns fenômenos, como, por exemplo, a perda da
parcela da coesão atribuída à sucção (coesão aparente) ou o desenvolvimento de poro-pressões
positivas em solos de menor permeabilidade (SIDLE et al., 1985; SELBY, 1993). A condutividade
hidráulica saturada dos solos (Ksat) é uma propriedade hidrológica que pode controlar a ocorrência
destes processos hidrológicos, e, por depender das características do meio poroso, apresenta grande
variabilidade espacial. Segundo Campos et al. (1992), mesmo os pequenos contrastes de Ksat
produzem fortes diferenças na distribuição da poro-pressão nos solos não-saturados. Os contatos de
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materiais com diferentes valores de Ksat, sobretudo onde há um material menos permeável sobre um
mais permeável, pode levar à criação de zonas de saturação, planos preferenciais para a deflagração de
escorregamentos rasos.
Na Serra do Mar, compartimento geológico-geomorfológico situado no litoral sul/sudeste do Brasil, a
existência de solos pouco espessos favorece a existência destas descontinuidades hidráulicas, que,
dependendo de sua magnitude, podem ser responsáveis pela instabilização das encostas. Portanto, o
objetivo deste trabalho é identificar a influência da varibilidade da Ksat em solos (perfis de alteração)
na deflagração dos escorregamentos rasos.

2. ÁREA DE ESTUDO
No verão de 1966/1967, a Serra do Mar foi atingida por severos eventos pluviométricos, provocando
eventos generalizados de deslizamentos em diferentes porções da Serra. Em Caraguatatuba (SP), o
posto pluviométrico registrou 945,6 mm no mês de março de 1967, dos quais 535 mm em apenas 48h,
que deflagraram muitos deslizamentos. De entre as bacias atingidas, destaca-se a do rio Guaxinduba
(Figura 1), localizada a Nordeste do município, com 24,15 km², onde as cicatrizes dos
escorregamentos rasos do evento de 1967, assim como os depósitos de corridas pretéritas, encontramse preservados.
Os litotipos são decorrentes da intensa atividade tectônica, com rochas de metamorfismo regional,
frequentemente de alto grau, como os gnaisses leptitos e Facoidal (Cruz, 1974), ocorrendo estruturas
como falhamentos normais e fissuras. Segundo a autora, estes litotipos, quando sujeitos ao intenso
intemperismo bioquímico, resultam em solos residuais de matriz silto-arenosa, geralmente pouco
espessos (0,5 a 2,0 m). Já o solo saprolítico apresenta grandes espessuras (até os 80 m), constituída de
um material pouco consistente com estrutura da rocha-mãe.

Figura 1. Localização da bacia do rio Guaxinduba (A). Encostas atingidas pelos escorregamentos rasos em 1967
em Caraguatatuba (B). Fonte da foto: Cruz (1974).

3. MATERIAIS E MÉTODOS
Foram selecionadas três cicatrizes (C1, C2 e C3) bem preservadas de escorregamentos rasos, todas
localizadas em áreas previstas como instáveis pelo modelo matemático SHALSTAB (Ramos, 2012).
Em cada uma foram abertas 3 sanjas, no topo, na lateral e um no interior da cicatriz, até uma
profundidade de 2,00 m. A localização das sanjas se deve ao fato de se presumir que o material
mobilizado se assemelha ao de montante e, considerando as sanjas do topo e do centro da cicatriz,
teremos o manto de alteração completo. A Ksat foi investigada através do Permeâmetro de Guelph em
até seis profundidades (0,25, 0,50, 1,00, 1,50, 2,00 e 2,50 m) definidas a partir de uma caracterização
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in situ das variações em profundidade da textura dos materiais em todos os perfis. Os dados de
propriedades físicas utilizados (distribuição granulométrica, micro e macroporosidade e porosidade
total) foram retirados de Ferreira (no prelo), e correspondem aos mesmos solos onde foram realizados
os ensaios.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Os valores de Ksat variaram entre 10-4 e 10-7 m/s, sobretudo entre 10-5 e 10-6 m/s, concentração não
esperada, devido à heterogeneidade dos materiais e à grande variabilidade espacial desta propriedade.
Embora os valores tenham sido relativamente homogêneos, algumas descontinuidades hidráulicas
foram observadas, ora atribuídas às variações granulométricas ao longo do perfil, ora às mudanças na
porosidade (total, micro ou macroporosidades).
Nos solos residuais e coluviais, destaca-se a existência de descontinuidades hidráulicas, mais
frequentes entre 1-2m. É nesta profundidade, na Serra do Mar (IPT, 1987; Wolle e Carvalho, 1989),
que os mecanismos responsáveis pela instabilização atingem níveis críticos, que podem ser
provocados pela criação de zonas de saturação. Algumas destas descontinuidades hidráulicas são
atribuídas, nesta pesquisa, ao aumento das frações de finos no perfil (Figura 2), enquanto outras estão
associadas a variações entre as proporções de micro e macroporos. De forma geral, os saprolitos
apresentaram valores de Ksat próximos dos solos residuais ou coluviais, mesmo, em alguns casos,
apresentando percentagens de porosidade total, macroporosidade e microporosidade
significativamente menores que os dos solos sobrejacentes.
Os espessos saprolitos (com pelo menos 3m) desempenham importante função na drenagem da água
proveniente do avanço da frente de saturação. Tal fato é determinante para a estabilidade das encostas;
caso contrário, os altos índices pluviométricos que frequentemente atingem este compartimento, tanto
em volumes diário e acumulados, seriam capazes de deflagrar um número maior de escorregamentos.

Figura 2. Variação da Ksat com a profundidade e a distribuição granulométrica. Observa-se a diminuição da Ksat
a 1,5 m devido ao aumento do teor de argila no perfil. Dados de granulometria retirados de Ferreira (no prelo).

Na Cicatriz 3 (Figura 3a) a Ksat, que variou entre as ordens 10-6 e 10-5 m/s, apresentou tendência de
aumento com a profundidade, ainda que existam algumas descontinuidades ao longo do perfil. Já a Ksat
na Cicatriz 2 (Figura 3b), com valores semelhantes aos da C3, apresentou um perfil mais homogêneo,
com descontinuidades hidráulicas mais suaves. Destaca-se que, no solo residual e no saprolito desta
cicatriz, a microporosidade, a macroporosidade e a porosidade total apresentaram valores muito
distintos, sendo no saprolito significativamente menores (a porosidade total no saprolito foi, em média,
49%, enquanto no solo residual foi 71%). Isso comprova que, para a compreensão do papel da
porosidade na dinâmica da água nos materiais, o conhecimento do arranjo dos poros pode ser tão
importante quanto à quantidade total de poros e a proporção dos micro e macroporos. A cicatriz 1
(Figura 3c) apresentou maior variação nos valores de Ksat (10-4 a 10-6 m/s), ocorrendo aos 2,5 m uma
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forte descontinuidade hidráulica, onde é possível o desenvolvimento de zonas de saturação, levando ao
aumento das poro-pressões, fenômeno frequentemente associado à ocorrência de escorregamentos
rasos.

Figura 3. Perfil da Ksat: (A) C3, no qual se observa o aumento com a profundidade e algumas descontinuidades
hidráulicas. (B) C2, no qual a Ksat sofre uma diminuição, mesmo com porosidade muito reduzida no saprolito,
em relação ao solo residual e (C) C1, mostrando a diminuição abrupta da K sat aos 2,5 m.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Alguns perfis apresentaram tendência de aumento até a profundidade de 5,0 m. Foram identificadas
descontinuidades hidráulicas significativas, principalmente entre 1,00 e 2,00 m, profundidade
considerada crítica para a estabilidade nas encostas da Serra do Mar. As propriedades físicas dos
materiais puderam, na maioria dos perfis, explicar as variações da Ksat ao longo do perfil. O
levantamento da Ksat também foi importante para a geração de informação para a alimentação dos
modelos matemáticos de previsão de escorregamentos, além de subsidiar a definição do modelo a ser
utilizado. Outros monitoramentos in situ devem ser conduzidos com o objetivo de melhor
compreender o papel destas descontinuidades hidráulicas nas poro-pressões dos solos, as quais
frequentemente são atribuídos os escorregamentos rasos.
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RESUMO
Os episódios associados a cheias provocam anualmente e mundialmente, consideráveis prejuízos
materiais e perdas de vidas humanas. A investigação destes eventos é essencial, assim como, a
definição de perímetros de inundação para diferentes períodos de retorno associados a estes eventos.
Tomando a bacia hidrográfica do rio Leça como caso de estudo, modelou-se de forma semiautomática,
com base em métodos hidráulicos e para sectores restritos, os perímetros de inundação referentes a
uma cheia centenária. Pretendeu-se ainda verificar, de que forma a qualidade dos dados inseridos no
modelo digital de terreno (MDT) influenciam os resultados, gerando-se dois resultados baseados em
dois modelos digitais de terreno com características distintas. Verificou-se que existem substanciais
diferenças nos resultados e constatou-se a necessidade de complementar os dados altimétricos de base.

ABSTRACT
Floods, as events with virtually global dispersion, cause huge material losses annually, as well as loss
of human lives. Thus, the study of these events is essential, as well as setting flood perimeters for the
different return periods associated. On the hydrographical basin of river Leça was defined flood prone
areas for a centennial flood using hydraulic methods on selected sectors. It was intended to check how
the quality of DTM affects the results, for that purpose were created 2 different DTM’s, creating
results, based on the different DTM’s. The results demonstrate huge differences based on the altimetry
input data.

1. INTRODUÇÃO
Uma cheia é um evento hidrológico extremo, de frequência variável, que consiste no transbordo de um
curso de água relativamente ao seu leito ordinário, originando a inundação de terrenos ribeirinhos
(Ramos & Reis, 2001). As cheias como qualquer outro evento natural têm associado um período de
recorrência, usualmente designado por período de retorno, ao qual está associado a magnitude do
evento: quanto mais longo for o período de retorno, maior será a magnitude do evento e
potencialmente maior será o dano possível a causar, quer na população, quer nos seus bens, sendo
desta maneira essencial o estudo deste tipo de eventos. A delimitação de perímetros de inundação é
desta maneira fulcral, existindo para Portugal um abrangente quadro legislativo que regulamenta a
delimitação destes perímetros, nomeadamente o Decreto-Lei nº. 115/2010, e mais recentemente a
Resolução do Conselho de Ministros n.º 81/2012.
A visualização de áreas inundáveis em episódios de cheia, com recurso à modelação semiautomática, é
também um contributo fundamental para a organização do socorro às populações e mitigação dos
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danos em infraestruturas e bens materiais. Através de modelação hidráulica podem obter-se resultados
fiáveis e representativos das áreas inundáveis (Hicks & Peacock 2005), sendo estes fortemente
condicionados pelos dados altimétricos e hidrológicos introduzidos na modelação.
Neste trabalho, comparam-se os resultados obtidos na modelação de áreas inundáveis na planície
aluvial do rio Leça, com base num MDT criado a partir da planimetria disponível para o concelho de
Matosinhos e outro MDT, baseado na mesma cartografia, mas complementado com outros elementos
naturais e antrópicos importantes na modelação, os quais foram obtidos durante o trabalho de campo.

2. ÁREA DE ESTUDO
A bacia hidrográfica do rio Leça (fig. 1A), situada no norte do Portugal, é uma pequena bacia
hidrográfica com aproximadamente 189,5 Km². O rio Leça (fig. 1B) tem a sua nascente no Monte
Córdova (ca. 502 metros de altitude), e perfaz cerca de 44.6 Km até a foz no Porto de Leixões (Soares
et al. 2012).
Com base em registos históricos e na cartografia disponível, à escala 1:1000, trabalhou-se um setor do
concelho de Matosinhos, mais concretamente na freguesia de Leça do Balio, podendo-se verificar na
figura 1C e D, a extensão e as características da área em análise. Nessa freguesia, foram escolhidos
dois sectores, o primeiro designado por Leonesa (fig. 1E, com cerca de 0,17 km2), e o segundo por
Ponte de Ronfes (fig. 1F, com cerca de 0,18 km2), existindo nestas áreas um misto de ocupação do
solo, entre terrenos agrícolas, habitações, espaços industriais e pontes, salientando-se ainda alguns
estrangulamentos morfológicos naturais e antrópicos (junto de pontes) existentes na planície aluvial.

Figura 1: A - Localização da bacia hidrográfica do rio Leça; B - Hipsometria da bacia hidrográfica do rio Leça e
classificação da rede de drenagem, segundo o critério de Strahler; C - Modelo Digital de Terreno da área
estudada; D - Ortofoto da área estudada; E – Sector do Centro comercial Leonesa com as secções usadas na
modelação; F - Sector da ponte de Ronfes com as secções usadas na modelação.
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3. MATERIAIS E MÉTODOS
Os procedimentos seguidos na delimitação dos perímetros de inundação e cálculo das alturas das
colunas de água, podem ser agrupados em dois passos fundamentais: a criação de um ficheiro
geométrico que contém informação como o canal, margens, perfis transversais obstruções, pontes,
entre outros, ou seja, elementos criados com base no MDT construído a partir da cartografia fornecida
pela Camara Municipal de Matosinhos - curvas de nível com equidistância de 1 metro e pontos
cotados. Não havendo a possibilidade de utilizar o MDT diretamente nos cálculos (Brunner 2010;
Ackerman 2011), existe uma necessidade de representar corretamente todos os elementos
morfológicos essenciais (figs. 1E e1F), para uma melhor representatividade morfológica do leito,
margens e vale. Foram ainda estimados caudais para um período de retorno de 100 anos com base na
fórmula cinemática de Giandotti (Velhas 1991), já que, após a validação de campo (inquéritos à
população e registos fotográficos), os resultados apresentavam alturas da coluna de água próximas dos
valores de caudal estimado.

Figura 2 – Comparação de resultados obtidos nos dois MDT’S utilizados na modelação.

A fim de se verificar de que forma a qualidade dos dados inseridos no MDT têm influência nos
resultados geraram-se dois resultados distintos, um com base no MDT original criado apenas com os
dados planimétricos e outro, usando a mesma base mas completado com elementos obtidos através de
trabalho de campo. Esses elementos, edifícios, estruturas construídas nas margens, apoios das pontes,
açudes, entre outros, foram adquiridos com um distanciómetro Leica (modelo Disto Classic 5),
servindo este, não só para obtenção de cotas, como de medidas e distâncias. As diferenças obtidas na
modelação topográfica da planície aluvial estão representadas nos dois exemplos da figura 2.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A figura 3 apresenta os resultados obtidos na modelação e uma comparação direta entre os MDT’s
utilizados (Gonçalves, 2012). Comparando as figuras 3A e 3B, correspondentes ao sector de Ronfes,
verifica-se uma maior regularidade e rigor no perímetro delimitado, assim como um aumento da altura
da coluna de água, aproximando-se da altura verificada no local para a cheia “centenária” de 2001
(figs. 3E e 3F). Por outro lado, nas figuras 3C e 3D, correspondentes ao sector da Leonesa, verificamse grandes diferenças nos resultados. A adição dos edifícios neste sector acarreta a imposição de
obstáculos ao avanço das águas e a regularização das margens, provocando uma diminuição da altura
da coluna de água dado que ao MDT inicial são adicionados mais dados altimétricos, modificando a
interpolação realizada na sua construção. Merece destacar-se que a cota de água na parte lateral do
edifício da Leonesa é de cerca de 10 cm, correspondendo aos dados relatados pelos trabalhadores.
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A modelação hidráulica de perímetros de inundação, embora seja um processo relativamente rápido,
requer informação de base de qualidade, pois a resolução espacial dos MDT influencia
significativamente a qualidade dos resultados. Pode-se afirmar que a incorporação de elementos
morfológicos e antrópicos nos ficheiros relativos à morfologia do terreno, obtidos de forma expedita
no campo, permite uma melhor aquisição de cotas por parte do software, fato que se revela
fundamental na modelação, dado que quanto mais elementos forem incorporados, mais realistas serão
os resultados.

Figura 3: A- Resultados iniciais obtidos para o setor da ponte de Ronfes; B - Resultados finais obtidos para o
setor da ponte de Ronfes; C- Resultados iniciais obtidos para o setor da Fábrica Leonesa; D - Resultados finais
obtidos para o setor da Leonesa; E – Fotografia do sector da ponte de Ronfes; F – Cheia de 21/03/2001, no sector
da ponte de Ronfes; são visíveis os elementos afetados e a altura da coluna de água.
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RESUMO
As inundações urbanas são eventos cuja ocorrência se tem acentuado em Portugal, reflexo da
intensificação da urbanização do território. Neste sentido, o objetivo deste trabalho é compreender a
dinâmica do escoamento superficial no concelho de São João da Madeira, área densamente
urbanizada, através da análise do contributo que os elementos da malha urbana desempenham no
processo. A realização de um reconhecimento e inventário do escoamento superficial conduzido pelas
vias da malha urbana, assim como a pesquisa de ocorrências de inundações urbanas no município,
possibilitou a identificação dos locais e pontos mais suscetíveis a esta ocorrência, no concelho de São
João da Madeira. Este estudo pretende ser um contributo para o ordenamento do território através da
reflexão metodológica apresentada.

ABSTRACT
Urban floods are events that have increased in Portugal, reflecting the intensification of the
urbanization of the territory. In this sense, the goal of this work is to understand the dynamics of
surface runoff in the São João da Madeira municipality, a densely urbanized area, through the analysis
of the contribution to this process which comes from the elements of the urban spaces. The
undertaking of an recognition and inventory of surface runoff pathways driven by the urban spaces as
well as the research of occurrences of urban flooding in the municipality, have allowed the
determination of the most susceptible places to this events, in the São João da Madeira municipality.
This study aims to contribute to the planning presented by methodological reflection.

1. INTRODUÇÃO
As inundações urbanas constituem um evento hidrológico que se tem intensificado em Portugal
(Oliveira, 2003, Quaresma e Zêzere, 2012), acarretando danos consideráveis em bens e pessoas e
impedindo o normal funcionamento das atividades económicas. Em larga medida, estes eventos
resultam da concentração de escoamento superficial em áreas topograficamente deprimidas, aquando
de períodos chuvosos intensos e de curta duração, agravados pela impermeabilização do solo e pelo
mau funcionamento ou subdimensionamento dos sistemas de drenagem das águas pluviais (Soares et
al., 2005, Rebelo, 2001). O aumento das áreas urbanizadas que muitas vezes ocupam antigos leitos de
cursos de água que foram canalizados, contribuem de igual forma para a intensificação destes
episódios. Assim, o estudo das inundações urbanas pressupõe uma análise integrada entre a drenagem
superficial ao longo das ruas (vias rodoviárias) e a rede de drenagem pluvial (subterrânea), o que
vários autores denominam por drenagem dupla - “dual drainage” (Boonya-Aroonnet et al., 2007,
Meller e Paiva, 2007). Note-se que, quando a capacidade do sistema de drenagem pluvial é
ultrapassada, ocorre uma mudança na direção do fluxo que surge novamente à superfície (i.e., nas
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ruas), como escoamento excedente. Com este trabalho, pretendeu-se compreender a estrutura do
escoamento superficial na área referente ao concelho de São João da Madeira de modo a identificar os
pontos críticos de concentração de fluxos e os locais suscetíveis à ocorrência de inundações urbanas.

2. ÁREA DE ESTUDO
O território em estudo diz respeito ao concelho de São João da Madeira (distrito de Aveiro), cuja área
é de 7,9 km2 (figura 1A). Em termos morfológicos, apresenta altitudes que variam aproximadamente
entre os 4 e os 291m. A área concelhia mais urbanizada corresponde em grande parte ao interflúvio
que separa os dois cursos de água que drenam o concelho, o vale da ribeira de Escarigo a ocidente e o
vale do rio Ul a oriente (figura 1B e C). Como se pode observar pela figura 1C, o solo é
essencialmente ocupado por territórios artificializados (69,9%) o que implica um elevado grau de
impermeabilização deste município. Pelo contrário, as áreas com maior potencial de infiltração do
escoamento, ou seja, as florestas, os meios naturais e semi-naturais representam apenas 16,7% do
território de São João da Madeira. Dado que estas áreas ocupam fundo de vales, locais compostos por
aluviões onde o nível hidrostático estará mais próximo da superfície (Fetter, 2000), a sua capacidade
de infiltração deve ser reduzida, particularmente em alturas de alguma continuidade no regime de
precipitação.

3. MATERIAIS E MÉTODOS
A identificação de pontos de concentração do escoamento superficial e locais suscetíveis a inundações
urbanas seguiu três etapas. A primeira etapa consistiu na pesquisa e recolha de registos de ocorrências
de inundações urbanas em jornais locais e no gabinete de proteção civil da Câmara Municipal de São
João da Madeira, o que permitiu identificar e georreferenciar alguns locais críticos e, posteriormente,
validar os resultados. Numa segunda etapa, realizou-se um reconhecimento e inventário do
escoamento superficial na área urbana, i.e., seguindo as ruas e recorrendo ao auxílio de um MDT
gerado com informação altimétrica à escala 1/1000. O estudo incidiu na análise das particularidades de
cada via de modo a perceber o sentido de escoamento dos fluxos e de cada cruzamento/entroncamento,
para identificar os pontos de convergência/divergência do escoamento (Soares et al., 2005).

Figura 1 – Área de estudo: A – Localização do concelho de São João da Madeira (SJM); B – O território de SJM
representado num Modelo digital de elevação; B - Ocupação do solo em SJM (COS 2007).
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O esboço delineado teve em consideração a tipologia desses elementos, uma vez que, numa situação
de precipitação intensa, estes podem assumir um papel canalizador ou recetor do escoamento
superficial. A última etapa foi realizada com recurso ao software ArcGis 9.3.1. da ESRI, onde se
vetorizou toda a informação recolhida.

4. RESULTADOS E CONCLUSÕES
O reconhecimento de campo permitiu assinalar pontos críticos: pontos de concentração do escoamento
superficial associados a maior perigosidade devido à altura que a coluna de água atinge e à sua
frequência, dado que já ocorreram inundações nesses pontos; e outros locais problemáticos em que há
convergência de fluxo. As figuras 2A, B e C apresentam vários pontos críticos, geralmente associados
a áreas deprimidas que reúnem o escoamento proveniente de várias ruas, algumas com declives
bastante acentuados, que favorecem a rapidez na propagação do fluxo, mas também relacionados com
a presença de obstáculos à livre circulação da água (separadores centrais e muros). Merece também
destaque, o relato de alguns episódios que são agravados pelo escoamento excedentário, que resulta
muitas vezes em incidentes de trânsito e danos em viaturas, relacionados com a movimentação de
tampas de saneamento. Na figura 3 (A e B) apresentam-se dois perfis topográficos e respetivas
fotografias no local, que demonstram a influência do declive na velocidade e direção de propagação do
escoamento e da sua reunião em áreas deprimidas. Em suma, admite-se que o conhecimento dos
processos hidrológicos e dos fatores que influenciam o escoamento superficial é fundamental para que
se tomem decisões corretas ao nível do ordenamento do território. Esta reflexão sobre a configuração
atual do tecido urbano serve de “alerta” para se evitar erros idênticos no futuro, relacionados sobretudo
com a impermeabilização do solo, a disposição da rede viária e das estruturas de coletores pluviais.
Assim, seria útil repensar os usos do solo, nomeadamente, com a implementação de mais espaços
verdes para se recuperar a capacidade de retenção de água; proceder a algumas obras de correção da
rede pluvial nos pontos assinalados e calendarizar e realizar ações de limpeza regulares às sarjetas
existentes, de forma a evitar a acumulação de entulho.

Figura 2 – Pontos de inundação urbana: A – Pontos críticos e pontos de concentração do escoamento superficial;
B – Ponto crítico na rua do Parrinho; C – Ponto crítico na rua Oliveira de Azeméis.
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Figura 3 – Perfil topográfico da Rua do Parrinho (A); Perfil topográfico da Rua Oliveira de Azeméis (B).
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RESUMO
O presente estudo visa analisar o ritmo temporal das cheias e movimentos de vertente que tiveram
lugar em Portugal Continental entre 1865 e 2010, com recurso à base de dados do Projeto Disaster1.
Avalia-se a sua tendência evolutiva e a relação que existe entre estes processos e a precipitação,
principal fator desencadeante dos eventos hidro-geomorfológicos no território nacional. Da análise
efetuada sugere-se um comportamento cíclico das ocorrências.

ABSTRACT
This study aims to analyze the temporal rhythm of floods and slope movements that took place in
Portugal between 1865 and 2010, considering the database of Disaster Project. The evolutionary trend
of occurrences is evaluated, as well as the relationship of these processes and the precipitation, the
main triggering factor of hydrogeomorphological events in national territory. From the analysis
performed, is suggested a cyclical behavior of occurrences.

1. INTRODUÇÃO
No âmbito do projeto de investigação Disaster, orientado para o estudo de desastres naturais de origem
hidro-geomorfológica, foi elaborada uma base de dados SIG (BD) sobre cheias e movimentos de
vertente, verificados em Portugal, entre finais do século XIX e início do século XXI (Pereira et al.,
2012). O inventário destas ocorrências baseou-se na compilação sistemática de artigos de vários
jornais de âmbito nacional e regional, contemplando exclusivamente os processos com consequências
diretas sobre a população, ou seja, os que implicaram mortos, feridos, desaparecidos, evacuados ou
desalojados. Esta BD pretende sobretudo apoiar a elaboração de estudos relacionados com o risco
associado a estas ocorrências, analisando a distribuição espacial e temporal dos eventos catastróficos e
considerando a sua tendência evolutiva. Neste sentido, constitui um suporte à decisão no âmbito do
ordenamento do território e planeamento de emergência, nomeadamente no contexto da definição de
medidas de prevenção/mitigação de desastres, permitindo refletir sobre a suscetibilidade/perigosidade
dos territórios e a vulnerabilidade dos elementos expostos.
Mas considerando a sua estrutura e fontes de informação, a BD Disaster pode ser utilizada como
proxy-data para variados fins, suportando uma grande diversidade de temas. Com efeito, se permite
obter dados sobre a frequência e magnitude dos eventos em causa, também pode ser aplicada, por
1

Disaster – Desastres de origem hidro-geomorfológica em Portugal Continental: base de dados SIG para apoio
à decisão no ordenamento do território e planeamento de emergência. PTDC/CS-GEO/103231/2008
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exemplo, a estudos relacionados com a perceção social do risco. Como referem Llasat, Llasat-Botija e
López (2009, p. 2051,2058), (…) media are among the most important sources of disaster information
and they significantly influence or shape how the population and the government view, perceive, and
respond to hazards and disasters [refletindo] the dominant patterns and beliefs in a particular society
(…). Numa outra perspetiva, esta BD (e outras similares) permite analisar as consequências de eventos
ocorridos no passado, enquadrando-os na própria dinâmica sociopolítica da época, bem como avaliar
até que ponto podem potenciar modificações dessa dinâmica, de acordo com uma perspetiva que se
enquadra no espírito integrador da École des Annales de Marc Bloch e Lucien Febvre (Soares et al.
2012). Salienta-se, ainda, a potencialidade desta BD na reconstituição de eventos extremos
específicos, permitindo-nos recuar no tempo e definir tendências evolutivas de forma mais exaustiva,
ou calcular tempos de retorno de forma mais precisa, com a vantagem de poderem ser enquadrados e
comparados, no caso dos eventos em questão, com registos meteorológicos seculares de forma a
obtermos dados mais objetivos sobre as ocorrências analisadas.

2. OBJETIVO E METODOLOGIA
O presente estudo visa analisar o ritmo temporal das cheias e movimentos de vertente que tiveram
lugar em Portugal Continental entre 1865 e 2010, avaliando-se a sua tendência evolutiva, tendo em
conta o número e magnitude das ocorrências. Considerando que a precipitação constitui, no território
nacional, o principal fator desencadeante dos processos em causa (Bateira e Soares, 1997; Pereira,
Zêzere e Bateira, 2010), apresenta-se ainda uma primeira reflexão sobre o tema, embora limitada aos
dados disponíveis da Região Norte. A metodologia seguida baseou-se no tratamento estatístico da
informação da BD, bem como dos registos meteorológicos da estação centenária da Serra do Pilar,
pese o seu caráter temporal e espacialmente restrito.

3. RESULTADOS
3.1. Distribuição global das ocorrências e danos pessoais
Do total de 1903 registos que integram BD Disaster nos 145 anos em análise, as cheias/inundações
assumem-se como processos dominantes, correspondendo a 85,2% das ocorrências, sendo os restantes
14,8% relativos aos movimentos de vertente. Considerando a sua distribuição por NUT II (figura 1A)
este panorama mantém-se, destacando-se a Região Norte pelo número total de ocorrências (30,9%),
detendo o Algarve a percentagem mais baixa (3,8%). No entanto, esta situação altera-se quando
analisamos os danos pessoais envolvidos (figura 1B), assumindo a Região de Lisboa o valor mais
elevado de mortos, feridos e desaparecidos (MFD), ascendendo a cerca de 47% do total da série,
enquanto o Norte detém a primeira posição no caso dos evacuados e desalojados, com 30,5% (ED).

Figura 1 – Distribuição do número de ocorrências (A) e de danos pessoais (B), por NUT II.

111

VI CONGRESSO NACIONAL DE GEOMORFOLOGIA – Coimbra, 2013
Atas/Proceedings – ISBN 978-989-96462-4-7

Deste quadro global, refira-se uma média anual de 16 MFD e 386 ED, para um valor de 13
ocorrências/ano, sendo ainda importante referir que o número máximo de vítimas por ocorrência se
observa geralmente na sequência de cheias rápidas. Por exemplo, no ano de 1967 das 70 ocorrências
49 correspondem a esta tipologia e implicaram 522 mortes, ou seja, 39% das vítimas mortais no
conjunto da BD.
3.2. Distribuição temporal e tendências registadas no período em análise
Ao nível da distribuição temporal da série, considerando os 145 anos analisados, salienta-se sobretudo
a sua grande variabilidade, quer ao nível das cheias/inundações, quer relativamente aos movimentos
de vertente, não sendo possível definir uma tendência clara. No entanto, se até 1935 o número de
ocorrências/ano é globalmente inferior a 10 – com exceção do ano de 1909, que se destaca de todo o
conjunto - após esta data observa-se um aumento significativo deste valor, assumindo particular
relevância os anos de 1936, 1966/67, 1979, 1996, e 2001, com mais de 50 ocorrências/ano (figura 2).
Salienta-se, ainda, o período compreendido entre 1935 a 1975 onde o número médio de ocorrências
atinge 22,5/ano, valor que excede claramente o de 1865-1935 (5,8) e de 1975-2010 (16,5).
Neste contexto, mais do que uma tendência clara, parece-nos pertinente assinalar o aparente
comportamento cíclico dos processos, considerando diferentes escalas temporais (figura 3).

Figura 2 - Distribuição temporal das ocorrências. M.a.oc. = média anual de ocorrências.

Figura 3 - Distribuição das ocorrências e sua tendência considerando períodos de 5 e 10 anos (médias móveis).

3.3. Relação entre as ocorrências e a precipitação
Não sendo nosso objetivo discutir que fator(es) pode(m) ser evocado(s) para explicar este
comportamento cíclico, procuramos analisar a relação que existe entre a distribuição temporal das
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ocorrências e a variação correspondente dos valores de precipitação média anual (PMA) e intensidade
média diária (IMD), centrando-nos no quadro espacial da Região Norte (Santos et al., 2012). De uma
forma geral, estas variáveis parecem igualmente revelar uma tendência cíclica, verificando-se, como
seria de esperar, que os anos com maior número de ocorrências apresentam valores mais elevados de
PMA e IMD - embora mais evidente no caso desta última (exceto em 1909) - assinalando a influência
que a precipitação exerce sobre os processos em causa (figura 4).

.Figura 4 – Relação das ocorrências com a precipitação média anual (A) e a intensidade média diária (B). Fonte:
IM, estação meteorológica da Serra do Pilar.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Da análise efetuada, verifica-se que não há uma nítida tendência de acréscimo ou decréscimo das
ocorrências hidro-geomorfológicas entre 1865 e 2010. Na verdade, estes processos parecem denunciar
um comportamento cíclico considerando diferentes escalas temporais, evidenciado igualmente pelos
dados de precipitação, destacando-se o período de 1935 a 1975 pelo mais elevado número de
ocorrências.
Este estudo foi realizado no âmbito do Projeto Disaster, financiado pela Fundação para a Ciência e a
Tecnologia (PTDC/CS-GEO/103231/2008).
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RESUMO
Dada a sua complexidade topográfica, a Ilha da Madeira apresenta uma elevada
susceptibilidade à ocorrência de movimentos de massa, nomeadamente deslizamentos,
processos entendidos como frequentes nas ilhas da Macaronésia. Além das condições
topográficas, climáticas e do substrato rochoso, o tipo e magnitude dos processos
geomorfológicos dominantes num território estão ainda condicionados pelo tipo de vegetação.
Neste trabalho procura-se avaliar se o tipo de vegetação, considerando aspectos fisionómicoestruturais e florísticos, exerce alguma influência sobre a susceptibilidade territorial a este
tipo de ocorrências. Os resultados obtidos têm por base a análise das condições de duas bacias
hidrográficas da face sul da Ilha da Madeira (Ribeira de Santa Luzia, Ribeira da Tabua) após
o episódio de precipitação intensa do dia 20 de fevereiro de 2010. Em termos de resultados,
ainda que o maior número de ocorrências e área afectada se tenha verificado em formações
herbáceas anuais, os valores de suscetibilidade mais elevados estão associados a áreas
ocupadas por formações arbustivas exóticas dominadas por giestas (Cytisus sp.). Em termos
de formações arbóreas, as formações dominadas por exóticas (acacial) apresentam igualmente
valores mais elevados que as formações nativas (laurissilva).
ABSTRACT
The high topographic complexity of Madeira Island determines high susceptibility to the
occurrence of slope movements, namely landslides, a natural hazard that deeply contributes to
the evolution of the volcanic Macaronesian islands. In combination with structural,
lithological and climatic conditions, the type of vegetation might have influence on the
occurrence of such geomorphological processes. This work aims to assess the influence of the
type of vegetation, considering physiognomic and floristic composition, on landslide
occurrence. The analysis is performed after a heavy rain episode (20/02/2010), which had
multiple occurrences associated. Despite the higher number of occurrences and affected area
within annual herbaceous communities, the higher scores of susceptibility are obtained for
shrubby communities dominated by exotic brooms (Cytisus sp.). Higher scores were also
obtained for tree stands dominated by exotic species (Acacia sp.), if compared to native ones
(laurisilva).
1. INTRODUÇÃO
O tipo e magnitude dos processos geomorfológicos que ocorrem num território estão muito
determinados pelo tipo de substrato, pelas condições geomorfológicas e pelas características
climáticas. Factores que apresentam uma contribuição determinante para a definição do grau
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de susceptibilidade à ocorrência de movimentos de massa (BATEIRA & SOARES, 1997). Ainda
que exercendo menor controlo, a vegetação pode ter alguma influência sobre estes processos
à escala local. O seu papel é claro no que respeita à importância em termos de proteção
relativamente à erosão associada a escorrência (NUNES, 2008). Já no caso de movimentos de
massa há maior dificuldade em avaliar o papel que o tipo de vegetação pode desempenhar.
Além das condições estruturais e fisionómicas, a composição florística das comunidades pode
ser determinante na explicação de diferenças em termos de susceptibilidade à ocorrência de
deslizamentos, dadas as diferenças que podem existir ao nível do sistema radicular em termos
de densidade (TASSER et al., 2003) e profundidade ou extensão (SIDLE & TERRY, 1992).
1.1. Área em estudo
A elevada complexidade topográfica da Ilha da Madeira, uma ilha montanhosa que apresenta
uma rede de drenagem fortemente encaixada, e o seu regime climático, promovem a
existência de condições favoráveis a uma dinâmica erosiva muito ativa. Neste âmbito, os
movimentos de massa, nomeadamente os deslizamentos, são um tipo de ocorrência bastante
frequente, uma marca comum às ilhas oceânicas mais recentes dos arquipélagos dos Açores e
da Madeira. Aliás, estes processos são entendidos como importantes para a compreensão da
evolução do relevo das ilhas da Macaronésia (FERNÁNDEZ-PALACIOS et al., 2011). Estes
eventos estão muito associados a episódios de precipitação intensa, um atributo característico
do regime pluviométrico da ilha (MACIEL, 2005). São mesmo abundantes os registos
históricos de danos significativos em termos económicos e perdas de vidas nos últimos dois
séculos (SRA/IGA, 2003) associados a este tipo de paroxismo climático, no contexto dos
quais se verificou um elevado número de ocorrências em termos de movimentos de vertente.
O uso do solo a que a ilha tem estado sujeita nos últimos cinco séculos vem reforçar esta
susceptibilidade natural. Além da redução das formações arbustivas e arbóreas nativas, quase
erradicadas nos sectores de maior altitude e face sul da ilha, há ainda a referir uma alteração
do perfil das vertentes através da construção de socalcos, cuja estabilidade está muito
dependente da continuada manutenção. As bacias hidrográficas em estudo (Ribeira da Tabua,
Ribeira de Santa Luzia) são representativas das condições padrão identificadas no sistema
hidrográfico da face sul da ilha, são bacias de pequena dimensão (913 e 1463 ha) que
apresentam declives médios bastante acentuados, um comportamento que está determinado
pelo acentuado encaixe da rede hidrográfica, a qual apresenta um traçado quase retilíneo. Em
termos de uso do solo, verifica-se o domínio de formações herbáceas nos sectores de
cabeceiras, uma consequência dos elevados índices de perturbação a que estas áreas estiveram
sujeitas ao longo dos últimos 6 séculos (pastoreio, corte de mato e lenha, incêndios)
(ANDRADA, 1990; MENEZES DE SEQUEIRA et al., 2007). Nos sectores intermédios a paisagem
passa a estar dominada por formações arbóreas exóticas, nomeadamente eucaliptais, que
cedem, nos sectores terminais das bacias, perante o domínio da área agrícola, hoje
massivamente assolada pelo abandono, e áreas urbanas. As comunidades arbustivas e
arbóreas nativas têm uma representatividade muito resumida, quase vestigial, estando
frequentemente associadas a condições de refúgio, nomeadamente áreas de declive acentuado.
1.2. Objetivos e metodologia
Neste trabalho é avaliada a susceptibilidade à ocorrência de deslizamentos em diferentes tipos
de vegetação em duas bacias hidrográficas da Ilha da Madeira (Ribeira da Tabua e Ribeira de
Santa Luzia). Esta avaliação é feita na sequência do episódio de precipitação intensa do dia 20
de Fevereiro de 2010, no decurso do qual se registou um elevado número de deslizamentos
em várias bacias hidrográficas da face sul da ilha. A identificação de cicatrizes de
deslizamento foi feita com base em imagem de satélite de alta resolução de data posterior ao
evento (23/02/2010), enquanto a classificação da vegetação se baseou em foto-interpretação
de fotografia aérea de data anterior (2007). A distinção dos tipos de vegetação baseia-se em
parâmetros de natureza estrutural (comunidades abertas ou fechadas), fisionómica (formações
herbáceas, arbustivas, arbóreas) e florística. É avaliada a existência (qui-quadrado) e o grau
116

VI CONGRESSO NACIONAL DE GEOMORFOLOGIA – Coimbra, 2013
Atas/Proceedings – ISBN 978-989-96462-4-7

(V de Cramer) de associação entre a ocorrência de deslizamentos (variável dicotómica – 0/1)
e os diferentes tipos de vegetação. A análise da susceptibilidade em função dos diferentes
tipos distinguidos é feita com base no método estatístico bivariado Likelihood ratio, o qual
quantifica a relação entre a área dos movimentos de vertente e a área ocupada por cada tipo
de vegetação. O cálculo baseia-se na divisão do ratio da área dos deslizamentos pelo ratio da
área de cada tipo de vegetação considerado (LEE et al., 2007; PIEDADE et al., 2010). Além do
tipo de vegetação, é ainda avaliada a susceptibilidade associada a variáveis topográficas
(declive, plano de curvatura, exposição) e de condições do solo (tipo de solo, textura do solo),
no sentido de analisar o contributo relativo de cada tipo de vegetação.
1.3. Resultados

Likelihood ratio

As comunidades herbáceas anuais registam os valores mais elevados em termos de área
afectada por deslizamentos, sendo também o tipo de vegetação com maior representatividade
no conjunto das duas bacias. Este tipo de vegetação é dominante nos sectores de cabeceiras de
ambas as bacias, áreas que estiveram associadas à prática contínua do pastoreio. As
formações herbáceas (perenes e anuais) representam mesmo os tipos de vegetação com
valores mais elevados em termos de área afectada por deslizamentos. Ainda que com valores
inferiores às formações herbáceas em termos de área afectada por deslizamentos, os giestais
(Cytisus sp.) são as formações vegetais que apresentam os valores de likelihood ratio mais
elevados (Figura 1), o que poderíamos interpretar como valores de susceptibilidade mais
elevados considerando um modelo calibrado apenas com a variável tipo de vegetação. Estes
valores adquirem ainda mais relevância se comparados com os urzais de substituição (Erica
maderincola, Erica arborea), formações arbustivas nativas que apresentam graus de
cobertura e fisionomia semelhantes.

4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

Figura 1 – Valores de Likelihood ratio por tipo de vegetação / uso do solo.
No caso das formações arbóreas, destacam-se os valores dos povoamentos abertos dominados
por espécies exóticas, principalmente os acaciais, cujos valores são claramente mais elevados
que os obtidos paras as formações nativas (laurissilva).
1.4. Conclusões
O resultados obtidos para as duas bacias em análise indicam uma associação significativa
entre o tipo de vegetação e a ocorrência de deslizamentos. O facto de as formações herbáceas
apresentarem os valores mais elevados em termos de área afectada por deslizamentos está
certamente determinado pela falta de vegetação lenhosa de enraizamento mais profundo, o
que assume maior importância no caso de deslizamentos pouco profundos (SIDLE & TERRY,
1992). Em termos de susceptibilidade, os baixos valores obtidos para a laurissilva,
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comparativamente com os obtidos para as formações herbáceas, permitem confirmar a ideia
de que o uso do solo, responsável pela perturbação das formações arbóreas nativas, contribuiu
para um reforço da susceptibilidade à ocorrência de deslizamentos. Os dados obtidos remetem
ainda para a necessidade de se avaliar com cuidado os critérios que suportam a criação de
classes para as variáveis utilizadas (factores de predisposição) na avaliação do grau de
susceptibilidade territorial. No caso do tipo de vegetação, conclui-se que é importante
ponderar a inclusão de critérios florísticos na classificação da vegetação quando se pretenda
integrar este tipo de variável. Refira-se o facto de os urzais apresentarem valores de likelihood
ratio consideravelmente inferiores aos giestais, os quais acabariam por integrar a mesma
classe se a classificação se baseasse apenas em critérios fisionómico-estruturais.
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RESUMO
Foram utilizados dois modelos matemáticos de base física na modelação da susceptibilidade a
movimentos de vertente na Serra da Peneda (Portugal): Shalstab (shallow landslide slope stability) e
FS (fator de segurança). Os parâmetros foram estimados por métodos indirectos (cálculo da coesão por
retro análise) e medidos no terreno.
Foram seleccionados os cenários que têm melhor validação no âmbito de cada um dos modelos
discutidos. Ambos os modelos foram validados com recurso à concentração de cicatrizes (shalstab) e a
área abaixo da curva (FS). O Shalstab foi considerado o que melhor capacidade preditiva apresenta
uma vez que tem o melhor cálculo do potencial de deslizamento.
ABSTRACT
Two physically-based models were used to assess to shallow landslide susceptibility map at Serra da
Peneda (Portugal): Shalstab (shallow landslide slope stability) and SF (safety factor). The parameters
used were estimated by indirect methods (cohesion by back calculation) and measured on the field.
Both models were validated using the concentration of scars ratio (SHALSTAB) and area under the
curve ratio (FS). We selected the scenarios that have the best validation ratios within each of the
models discussed. Finally, the SHALSTAB is considered the best option with the best predictive
capacity since it has the highest landslide potential ratio.
1. INTRODUÇÃO
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Os deslizamentos translacionais
superficiais constituem um processo
de instabilidade geomorfológica
frequente em áreas de montanha do
noroeste do território nacional, onde
se registam níveis de precipitação
elevados. A avaliação da sua
suscetibilidade pode ser feita com
recurso à aplicação de modelos
distintos, designadamente modelos
matemáticos de base física, embora
em Portugal seja ainda muito limitada
a sua utilização (VASCONCELOS,
2011; PIMENTA, 2011; TEIXEIRA,
2012; TEIXEIRA et al., 2012). Estes
modelos, implicam uma escala de
análise de grande pormenor e a
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utilização de parâmetros relacionados com as caraterísticas físicas do terreno e dos processos
envolvidos, sendo a sua determinação de importância capital, com particular destaque para os
parâmetros mecânicos e hidrológicos (FERNANDES et al., 2001; VIEIRA e FERNANDES, 2004;
VIEIRA, 2007).
Este estudo tem como objetivo principal avaliar a suscetibilidade à ocorrência de deslizamentos
translacionais superficiais através de dois modelos matemáticos de base física - Shalstab (DIETRICH
& MONTGOMERY, 1998) e Fator de Segurança (ABRAMSON et al., 2002) – aplicados na Bacia de
Tibo (figura 1). De substrato predominantemente granítico, esta pequena bacia situa-se no sector
oriental do município de Arcos de Valdevez, enquadrando-se na Serra da Peneda, apresentando um
relevo extremamente acidentado com vertentes extensas de forte declive e profundo encaixe da rede
hidrográfica, indiciando controlo tectónico. A precipitação assume-se como fator desencadeante destes
processos, condicionados pelos declives acentuados e pelas caraterísticas das formações superficiais
(BATEIRA, 2001, 2010; SOARES, 2008).
2. MATERIAIS E MÉTODOS
2.1. Parâmetros utilizados na modelação da suscetibilidade
A modelação da susceptibilidade a deslizamentos superficiais translativos com recurso à utilização do
modelo Shalstab e do Fator de Segurança, implica a utilização de um conjunto de parâmetros
topográficos, mecânicos e hidrológicos. Os declive e a área de contribuição foram derivados a partir
do MDE (escala horizontal de 1:10000, equidistância de 5 m e pixel 2m) gerado pelo módulo Topo to
Raster, integrando a rede de drenagem na geração do relevo. Os parâmetros mecânicos, que
correspondem sobretudo às caraterísticas das formações superficiais, englobam a coesão, o ângulo de
atrito interno, o peso específico e a espessura. Esta última foi medida sobre o terreno, registando-se
variações entre os 60cm no topo da cicatriz até 3 metros na base dos movimentos, sendo a espessura
média dominante de 1,2 metros (TEIXEIRA, 2012) . O ângulo de atrito interno foi determinado no
terreno, apresentando valores entre 30º e 45º (ROCHA, 1973 in MARQUES, 2010), tendo sido
utilizada a mediana (32º). O peso específico das formações superficiais foi avaliado em laboratório
(MATOS FERNANDES, 2006) a partir de amostras de cada um dos tipos identificados na área em
estudo (perfis de alteração e depósitos de vertente com caraterísticas diferenciadas), variando o seu
valor entre 13,7 KN/m3 e 15,7 KN/m3. A coesão foi determinada por retroanálise, de acordo com a
metodologia de ABRAMSON et al. (2002) , sendo utilizado o valor de 2000 N/m2 (quadro 1). A
determinação dos parâmetros hidrológicos, em que se destaca a transmissividade, é absolutamente
fundamental para determinar áreas de maior suscetibilidade à ocorrência de deslizamentos
translacionais superficiais, considerando-se que a capacidade de circulação de água no solo exerce
uma forte influência sobre a sua (ins)estabilidade. Esta capacidade foi medida in situ através da
condutividade hidráulica saturada (Kfs), que corresponde à velocidade média constante percorrida
pela água por unidade de tempo numa secção de solo por troca com o ar no seu interior, expressandose o seu valor em cm/s. A medição foi efetuada com recurso ao Permeâmetro de Guelph, através do
método de reservatório combinado e varia entre 0 e 3,9 -03 Kfs (TEIXEIRA, 2012). Estes valores
foram associados às formações superficiais e incluídos na modelação com recurso ao fator de
segurança.
Quadro: 1: Parâmetros utilizados na modelação da susceptibilidade.
Modelo
Altura média do material
instabilizado

Shalstab
1,2 m

1,2 m

Ângulo de atrito interno

32 graus (valor médio)

De 30 a 45 graus

-

De 0 a 3,9 -03 Kfs

Condutividade hidráulica saturada
Coesão
Peso específico

FS

2

2000 N/m
14,7 KN/m3
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De 2000 a 6000 N/m2
13,7 – 15,7 KN/m3
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2.2. Aplicação dos modelos
Com base nos resultados obtidos relativamente aos parâmetros, os dois modelos foram aplicados na
Bacia de Tibo (Peneda). Na aplicação do Shalstab foram considerados diferentes cenários admitindo o
valor da coesão, de 2000N/m2 e fazendo variar o peso específico do solo. No caso do Fator de
Segurança (FS), o modelo já permite aferir a variabilidade espacial dos parâmetros utilizados
(MONTGOMERY & DIETRICH, 1994; DIETRICH & MONTGOMERY, 1998). Ambos os modelos
foram validados tendo como referência a cartografia das áreas deslizadas. A validação da
susceptibilidade por intermédio do modelo Shalstab baseou-se na comparação entre a cartografia dos
vários cenários de suscetibilidade e os mapas das cicatrizes, tendo por base o cálculo da concentração
de cicatrizes por classe de instabilidade. Isso permitiu definir qual o melhor cenário na área em estudo.
O procedimento de validação dos resultados obtidos com o Fator de Segurança e a selecção da
modelação mais adequada, foi efetuado através do cálculo da Taxa de Sucesso.
Shalstab

Fator de segurança

Modelo SHALSTAB

Fator de Segurança

Fig. 2 - Suscetibilidade a movimentos de vertente
com recurso à utilização do modelo Shalstab e Fator de Segurança

Fig. 3 - Cálculo do Potencial de deslizamento na bacia de Tibo para o modelo Shalstab e Fator de Segurança
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A partir dos parâmetros mecânicos, hidrológicos e topográficos foram elaborados vários cenários de
suscetibilidade com recurso aos modelos matemáticos de base física (fig. 2). A análise comparativa
das duas modelações com base no potencial de deslizamento (Fig. 3) permite concluir que o modelo
Shalstab inclui maior área deslizada nas áreas de maior instabilidade (79,2%) sendo que o fator de
segurança tem 49,09% das áreas deslizadas com FS < 1. Porém, quando a comparação é feita entre as
classes de incondicionalmente instável e a de FS < 1 o potencial de deslizamento é semelhante (6,27%
e 6,46%, respectivamente). Contudo, se considerarmos as áreas deslizadas classificadas com FS = ou <
1 a percentagem sobe para 65,7%, ainda assim bastante inferior ao potencial de deslizamento de
atribuído ao Shalstab quando se consideram as todas as classes de instabilidade (79,2%).
O modelo Shalstab apresenta um melhor desempenho na modelação da susceptibilidade à ocorrência
de deslizamentos superficiais translativos na bacia hidrográfica de Tibo.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os modelos matemáticos de base física utilizados na avaliação da susceptibilidade a movimentos de
vertente apresentam um bom desempenho. Contudo, o conhecimento do comportamento do terreno,
bem como do padrão de circulação de água no seu interior é fundamental para que se possa
modelar/avaliar com maior exatidão e fiabilidade a suscetibilidade de uma área.
Nesse sentido, o conjunto de parâmetros utilizados deverão ser objecto de monitorização constante
sobre o terreno no sentido de incorporar uma maior aderência às áreas que pretendem modelar,
aumentando a capacidade preditiva.
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RESUMO
Neste trabalho apresenta-se o quadro conceptual que sustenta o projecto Disaster bem como os
métodos de recolha, armazenamento e tratamento da informação sobre desastres de origem hidrológica
(cheias/inundações) e geomorfológica (movimentos de massa em vertentes) ocorridos em Portugal
continental desde 1865 até 2010. Foram identificadas 1903 ocorrências (em média, 13 por ano),
responsáveis por 1310 mortos, cerca de 14200 evacuados e mais de 41800 desaparecidos
Adicionalmente, é realizada uma primeira apreciação da distribuição geográfica e do ritmo temporal
das ocorrências registadas.

ABSTRACT
This paper presents the conceptual framework that sustains the Disaster project as well as the methods
of collection, storage and processing of data on hydrological (floods) and geomorphological
(landslides) disasters occurred in mainland Portugal from 1865 to 2010. 1903 occurrences were
identified (13 per year on average), accounting for 1310 deaths, nearly 14,200 evacuated and more
than 41,800 missing people. Additionally we provide a first overview of the spatial and temporal
distribution of hydro-geomorphological disasters in Portugal.

1. INTRODUÇÃO
Nas últimas décadas, assistiu-se em todo o mundo a um esforço significativo no sentido de construir e
disseminar bases de dados sobre desastres naturais (Tschoegl et al., 2006). Desde 1988, o Centre for
Research on the Epidemiology of Disasters (CRED) mantém a EMDAT, a mais importante base de
dados internacional sobre catástrofes, que contém informação sobre desastres naturais e tecnológicos
ocorridos desde o início do século XX até à actualidade. Ao nível nacional, os serviços públicos
relacionados com a Protecção Civil patrocinaram a criação de bases de dados na Austrália (EMA,
Emergency Management Australia), no Canadá (CDD, Canadian Disaster Database) e nos Estados
Unidos da América (SHELDUS, Spatial Hazard Event and Losses Database for the United States). Na
Europa, a Comissão Europeia enfatizou a necessidade de dispor de um programa de monitorização
neste domínio, no qual a estandardização dos procedimentos de recolha de dados deve constituir uma
prioridade (ECDGE, 2008). Neste contexto, a protecção civil espanhola promoveu a criação de uma
base de dados sobres as cheias ocorridas na Catalunha durante o século XX, para contribuir para a
avaliação e mitigação do risco de cheia e inundação (Barnolas e Llasat, 2007). No continente europeu,
a Itália é o país onde mais se tem investido nos últimos anos no sentido de produzir, explorar e
disseminar informação sobre desastres naturais (Guzzetti e Tonelli, 2004). Com efeito, uma base de
dados sobre cheias e movimentos de massa em vertentes ao nível nacional é mantida desde 1992, com
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o patrocínio da protecção civil e com disponibilização on-line no sistema SICI - Sistema Informativo
sulle Catastrofi Idrogeologiche (http://sici.irpi.cnr.it).
A informação sobre cheias/inundações e movimentos de massa em vertentes ocorridos em Portugal
Continental é incompleta e não se encontra sistematizada, o que dificulta a implementação de medidas
de mitigação correctamente dimensionadas para fazer face a estes tipos de perigos naturais. Neste
trabalho apresentam-se os primeiros resultados do projecto DISASTER - Desastres naturais de origem
hidro-geomorfológica em Portugal: base de dados SIG para apoio à decisão no ordenamento do
território e planeamento de emergência, financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia
(PTDC/CS-GEO/103231/2008), que resulta de uma colaboração entre o Centro de Estudos
Geográficos da Universidade de Lisboa, o Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, o
Departamento de Geografia -Faculdade de Letras da Universidade do Porto e o Instituto Dom Luís da
Universidade de Lisboa. Apresenta-se o quadro conceptual que sustenta o projecto bem como os
métodos de recolha, armazenamento e tratamento da informação sobre desastres de origem hidrológica
(cheias/inundações) e geomorfológica (movimentos de massa em vertentes) ocorridos em Portugal
continental desde 1865 até 2010. Adicionalmente, é realizada uma primeira apreciação da distribuição
geográfica e do ritmo temporal das ocorrências registadas.

2. MÉTODOS
A recolha de informação para o projecto Disaster foi precedida pela definição de dois conceitos
fundamentais: Ocorrência e Evento. Uma Ocorrência Disaster corresponde a um local
geograficamente identificável afectado por cheia/inundação ou movimento de massa em vertentes,
com mortos, feridos, desaparecidos, evacuados ou desalojados, independentemente do número de
afectados, num determinado evento. Um Evento Disaster é uma data ou período de tempo continuado
em que se verificaram cheias/inundações ou movimentos de massa em vertentes que resultaram em
mortes, feridos, desaparecidos, evacuados ou desalojados, independentemente do número de
afectados. A importância destes conceitos é crítica, uma vez que se articula com o procedimento de
recolha de dados e com as fontes de informação. Foram consultados sistematicamente os exemplares
de três periódicos diários (Diário de Notícias, Jornal de Notícias e Diário de Coimbra) e de oito
semanários (Notícias de Chaves, Correio de Mirandela, Soberania do Povo, Região de Leiria, Jornal
do Fundão, Reconquista, Diário do Alentejo e O Algarve: semanário independente).Adicionalmente,
foram consultados exemplares dos jornais O Século, O Comércio do Porto, O Primeiro de Janeiro, o
Público e o Correio da Manhã, para suprir elementos em falta ou para aprofundar o conhecimento
sobre ocorrências e eventos particulares.
Os periódicos foram selecionados atendendo ao período de tempo que recobrem e à sua incidência
geográfica, que se relaciona com o local de edição, bem como com o tipo de distribuição (nacional,
regional, local). Assume-se neste trabalho que as ocorrências e eventos do tipo disaster são
suficientemente relevantes para serem reportadas pela comunicação social escrita, devido às
consequências sociais que acarretam. Foram analisados 145.344 exemplares de periódicos,
correspondentes a um período em análise de 146 anos (1865 a 2010). Cada ocorrência identificada foi
alvo de um processo de inventariação e inserida numa base de dados, cujos detalhes estão descritos em
Pereira et al. (2012).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
O Quadro 1 sistematiza os resultados principais da base de dados Disaster. Foram identificadas 1903
ocorrências (em média, 13 por ano), responsáveis por 1310 mortos, cerca de 14200 evacuados e mais
de 41800 desaparecidos. A grande maioria das ocorrências (85,2%) corresponde a cheias ou
inundações, que geraram 81,8% dos mortos, 94,2% dos evacuados e 96,3% dos desalojados que
constam na base de dados.
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Quadro 1 – Síntese dos resultados globais da base de dados Disaster.
Cheias/
Movimentos de
Inundações
massa em vertentes
Nº de ocorrências
1622
281
Nº de mortos
1071
239
Nº de evacuados
13372
819
Nº de desalojados
40283
1561

Total de
ocorrências
1903
1310
14191
41844

A Figura 1 mostra a evolução temporal das ocorrências de cheias/inundações e de movimentos de
massa em vertentes nos 146 anos em análise e não evidencia qualquer tendência nítida de crescimento
do número de casos no tempo. Depois dos primeiros 70 anos marcados pela ocorrência de anos com
ocorrências dominantemente abaixo da média (onde o ano de 1909 é uma excepção, que se destaca
pelo máximo absoluto de ocorrência de cheias/inundações em toda a série), segue-se o período com
maior número de ocorrências: 1936-1967 no caso das cheias/inundações e 1947-1969 no caso dos
movimentos de massa em vertentes.
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Figura 1 – Distribuição temporal das ocorrências Disaster de cheias/inundações e movimentos de massa em
vertentes em Portugal continental
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No que respeita à distribuição mensal das ocorrências (Figura 2), verifica-se que as cheias/inundações
ocorrem com maior frequência entre Novembro e Fevereiro (76% das ocorrências), enquanto os
movimentos de massa em vertentes são
30.0
mais frequentes entre Dezembro e Março
(73 % das ocorrências). O atraso relativo
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Figura 2 – Distribuição mensal das ocorrências Disaster
profundos, implicam um fornecimento de
de cheias/inundações e movimentos de massa em
água ao solo abundante e duradoiro, pelo
vertentes em Portugal continental
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que ocorrem habitualmente mais tardiamente no ano climatológico, podendo coincidir com eventos de
cheias progressivas nas grandes bacias hidrográficas.
A Figura 3 mostra a distribuição espacial das ocorrências Disaster, sendo evidente que a grande
maioria dos movimentos de massa em vertentes ocorre a norte do vale do Tejo, com concentrações
principais na região de Lisboa e no vale do Douro. As cheias/inundações têm uma distribuição mais
repartida em todo o território nacional, com destaque para a Grande Lisboa e Vale do Tejo, Grande
Porto e vale do Douro e Baixo Mondego.

A

B

Figura 3 - Distribuição espacial das ocorrências Disaster de cheias/inundações (A) e movimentos de massa em
vertentes (B) em Portugal continental
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RESUMO
A área que se desenvolve entre a Figueira da Foz e a Nazaré apresenta, condicionada pela sua
localização, litostratigrafia, hipsometria, declives e atividade tectónica, uma riqueza significativa em
termos de recursos minerais não metálicos (sedimentares). Além disso, as formas de relevo que se
salientam na paisagem, principalmente associadas às serras, linha de costa, campos dunares e cursos
de água conferem-lhe um importante valor sob o ponto de vista do geopatrimónio, englobando
elementos do património geológico e geomorfológico.
Palavras chave: Recursos minerais, Geopatrimónio, Património geológico, Património
geomorfológico, Figueira da Foz – Nazaré.
ABSTRACT
The area between Figueira da Foz and Nazaré, conditioned by the geographic location,
lithostratigraphy, hypsometry, slopes and tectonic activity, is relevant in terms of non-metallic mineral
resources (sedimentary). The landscape comprises several geoforms, mainly associated with elevated
sectors, littoral, aeolian dune field and streams that provide it an important geological and
geomorphological value (Geoheritage).
Keywords: Mineral resources, Geological and Geomorphological value, Geoheritage, Figueira da Foz
- Nazaré.

1. INTRODUÇÃO E OBJETIVOS
A área litoral que se estabelece entre os paralelos do Cabo Mondego e da Nazaré (Fig. 1) apresenta
elementos na paisagem, de caráter geológico e geomorfológico, que são consequência, não só, da sua
localização numa zona costeira, mas também da sua evolução geológica e paleoambiental, que se tem
vindo a verificar desde há cerca de 250 Ma, conservando ainda, alguns afloramentos que constituem a
memória das diferentes fases de abertura do Oceano Atlântico. A paisagem desta área mostra como
“as paisagens herdadas hoje, mostram de forma bastante eloquente uma evolução complexa, e não
raro, difícil de decifrar” (Reis et al., 2007).
Este trabalho tem como objetivo aplicar e discutir o conceito de geopatrimónio a alguns elementos
identificados nesta paisagem, nomeadamente aqueles que se associam às unidades geológicas de
natureza calcária que, pelas suas características merecem ser preservadas como elementos do
geopatrimónio (geossítios). Pretende-se mostrar também alguns locais que não apresentam, de acordo
com a metodologia da classificação de geopatrimónio (Brilha, 1995), parâmetros para serem
considerados verdadeiros geossítios, mas que merecem ser preservados devido ao valor que encerram
em termos pedagógicos e didáticos. Aborda-se também a questão do património geológico móvel,
conservado sob a forma de coleções, que na área são essencialmente de fósseis de idade cretácica e
jurássica. Será objeto de estudo futuro a avaliação da vulnerabilidade de alguns destes geossítios, em
virtude de não terem proteção legal.
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Serão também tidos em atenção, devido à sua importância económica, os recursos minerais não
metálicos existentes na região.

Figura 1 – Enquadramento Geográfico e Geológico da Área de Estudo e Localização de Geossítios (Quadro 1).
SBB – Serra da Boa Viagem, AV – Anticlinal de Verride, MS – Maciço de Sicó, MCE – Maciço Calcário
Estremenho. Fonte cartográfica: Carta Geológica de Portugal, esc. 1/500000, Instituto Geológico e Mineiro.

130

VI CONGRESSO NACIONAL DE GEOMORFOLOGIA – Coimbra, 2013
Atas/Proceedings – ISBN 978-989-96462-4-7

Quadro 1 – Identificação dos geossítios

Geossítio
1 Cabo Mondego
2 Salmanha
3 S. Pedro de Moel
4 Praia de Paredes de Vitória
5 Nazaré
6 Vale Furado
7 Vale do Lapedo
8 Carpinteiros
9 Maceira-Lis
10 Tufos e Canhão de Rio de Mouros
11 Campo de lapiáz
12 Vale das Buracas
13 Braquianticlinal do Rabaçal
14 Vale do Poio
15 Exssurgêrncia do Anços
16 Senhora da Estrela
17 Castelo do Rabaçal
18 Jeromelo
19 Maria Pares
20 Sistema espeleológico do Dueça
21 Exssurgência de Alcabideque
22 Vale da Quebrada
23 Montemor-o-Velho
24 Costa de Arnes
25 Sicó
26 Serra de Alvaiázere
27 Escarpa da Serra da Boa Viagem
28 Falha do Arrife
29 Castelo de Porto de Mós

2 – O GEOPATRIMÓNIO NAS UNIDADES GEOLÓGICAS CALCÁRIAS
2.1 – Maciço de Sicó e Maciço Calcário Estremenho
Uma das questões que se levanta, no que diz respeito ao património geológico e geomorfológico, é a
questão da importância dos maciços rochosos. Estes representam, também, um elevado potencial
económico, em termos de recursos minerais. No entanto, a sua exploração meramente para fins
económicos, compromete, muitas vezes, a preservação dos maciços rochosos como elementos do
geopatrimónio natural. Na área analisada, são sobretudo os maciços calcários de Sicó e Estremenho
que se encontram comprometidos, já que contêm elementos da paisagem ou características relevantes
em termos de património geológico, que podem ser propostos para classificação como geossítios (Fig.
1). Outros afloramentos de natureza calcária localizados junto ao litoral encontram-se ameaçados
devido a problemas de erosão costeira.
Sá et al. (2007) fazem uma abordagem ao modo de compatibilizar a exploração de maciços rochosos,
salvaguardando o património geológico e paleontológico, dando como exemplo a Fábrica Maceira-Lis.
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Estes autores levaram a cabo um trabalho de recolha e classificação de exemplares fósseis na pedreira
de calcários. Estes exemplares foram propostos para conservação no Museu da Fábrica Maceira Liz,
de forma a contribuir para a preservação do património português nos domínios das ciências
geológicas, contribuindo para ações de divulgação geológica, sobretudo de cariz didático.
Um exemplo contrário pode ser atribuído à Pedreira da Salmanha, situada nas proximidades da
Figueira da Foz, em que foi a exploração de calcários cretácicos que contribuiu para a exposição de
um dos afloramentos mais representativos do Cretácico português. De acordo com Callapez (2007),
ele constitui a secção mais completa do Cretácico português para o intervalo entre os andares
Cenomaniano e Turoniano sendo, para além disso, um “repositório de uma vasta memória geológica
que remonta aos primórdios dos estudos de Estratigrafia e Paleontologia em Portugal”. Têm sido
várias as gerações de geólogos que ali têm ido trabalhar. Os dados científicos obtidos tiveram
importantes implicações no estabelecimento e desenvolvimento de modelos sobre o Mesozóico de
Portugal, nomeadamente em levantamentos cartográficos e estudos de estratigrafia.
Associado ao valor científico referido, factos como a qualidade das frentes expostas (pedreira da
Salmanha com continuidade lateral na pedreira dos Touros), localização e boa acessibilidade, riqueza
de informação e materiais geológicos, revelam o interesse em desenvolver esforços para que este tipo
de antigas explorações a céu-aberto sejam objeto de classificação e conservação como local de
interesse geológico, permitindo o desenvolvimento de atividades de investigação científica e de caráter
didático.
Martins e Dinis (2007) mostram um trabalho desenvolvido no Maciço Calcário Estremenho (MCE) e
Parque Natural da Serra de Aire e Candeeiros (PNSAC). Não abordam a questão da preservação dos
maciços calcários enquanto património geológico, mas a vocação pedagógica das diferentes atividades
lúdicas associadas à geologia cársica. Apresentam sugestões metodológicas sobre a utilização de
atividades lúdicas (desporto e turismo) dentro do MCE e PNSAC “para dar a conhecer a geologia e
geomorfologia desta área, contribuindo tais conceitos e objetos para a perceção do funcionamento da
natureza” (Martins e Dinis, 2007). A inventariação, análise e localização dos diferentes elementos do
geopatrimónio (património geológico, geomorfológico, hidrológico e arqueológico), no Maciço de
Sicó, foi já objeto de estudo pormenorizado por parte de Cunha e Vieira (2002); Vieira e Cunha
(2006), os principais geossítios identificados por estes autores encontram-se assinalados na Fig. 1, e
correspondem sobretudo a manifestações de morfologia cársica superficial e subterrânea (afloramentos
de tufos calcários, canhões fluviocársicos, grutas, exsurgências), o mesmo se passando com aqueles
que se encontram assinalados no Maciço Calcário Estremenho (Coelho, 2002) ou os que foram
estudados por Teles (1992) no sinclinal de Pousos.
2.2 – Afloramentos Calcários Litorais
Nesta área existem afloramentos cujo valor em termos de registo sedimentar, tectónico e
paleontológico levou a que vários autores (Henriques et al., 1998; Brilha e Pereira, 2012) os
referenciassem como património geológico. É o caso do Cabo Mondego, São Pedro de Moel, Vale
Furado e Nazaré. Destes apenas o Cabo Mondego se encontra protegido legalmente com a figura de
Monumento Natural (D.R. n.º 82/2007,de 3 de Outubro; Rocha, 2010). A praia de Paredes de Vitória,
pelas suas características sedimentares e tectónicas) deveria também integrar este conjunto.
Dada a sua localização, alguns destes afloramentos (arribas de São Pedro de Moel) encontram-se
ameaçados pela erosão marinha que tem vindo a afetar todo o litoral português.
3 - PATRIMÓNIO GEOLÓGICO MÓVEL (COLEÇÕES GEOLÓGICAS)
Temos vindo a assistir a uma grande preocupação em preservar o património geológico e
geomorfológico em geral, principalmente quando de trata da classificação de geossítios. Existe, no
entanto, um vasto património geológico, classificado como móvel e que integra as coleções geológicas
(exemplares de rochas, minerais e fósseis). O estudo e interpretação desta herança merecem, pelo seu
valor enquanto recurso e acervo (coleções de estudo e coleções científicas de referência) no âmbito do
ensino e investigação, a sua divulgação, valorização e acessibilidade. Em Portugal, no que respeita ao
património geológico móvel preservado sob a forma de coleções sediadas em instituições de caráter
científico, pedagógico ou museológico, verifica-se que a acessibilidade é reduzida e também
relativamente mal conhecido do público em geral e mesmo dos especialistas (Brandão et al., 2002),
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embora se tenha vindo a verificar um esforço no sentido da sua divulgação, principalmente para fins
didáticos.
Neste trabalho pretende-se mostrar alguns exemplos de coleções de fósseis provenientes das diferentes
formações geológicas aflorantes na região de estudo, sobretudo de idade cenomano-turoniana.
4 - RECURSOS GEOLÓGICOS
A área que é apresentada é particularmente rica em recursos minerais não metálicos de natureza
sedimentar: minerais industriais, agregados e minerais para cimento e rochas ornamentais.
Existem também recursos energéticos e hidrogeológicos, embora em menor quantidade.
Tendo em atenção os conceitos de recurso e reserva geológicos, apenas os recursos energéticos não
constituem, na atualidade, reservas, ou seja a sua exploração não é viável sob o ponto de vista
económico.
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ANÁLISE PRELIMINAR DA POTENCIALIDADE GEOTURÍSTICA DA SERRA
DOS TAPUIAS, BAHIA, BRASIL

Meira, Suedio Alves, Universidade Federal da Bahia, Brasil, suediomeira@gmail.com

RESUMO
O Geoturismo é uma prática turística associada às características abióticas do ambiente, preocupada
com a divulgação e proteção das feições e processos que compõe essa vertente do património natural.
A instituição de medidas que levem à prática geoturística constitui uma importante ferramenta para o
desenvolvimento local. No presente trabalho realiza-se uma análise preliminar das potencialidades
geoturísticas existentes no patrimônio geológico-geomorfológico da Serra dos Tapuias, localizada na
cidade de Riachão das Neves, Bahia, Brasil. Através de saídas de campo e aprofundamento teórico foi
possível distinguir elementos que fazem viável a promoção dessa forma de turismo na área estudada.

ABSTRACT
Geotourism is a tourism practice linked to abiotic characteristics of the environment, concerned with
the promotion and protection of the features and processes that constitute this part of the natural
heritage. The implementation of measures to increase geotourism practices is an important tool task in
local development policies. The present study intends to conduct a preliminary analysis on the
geotourism potential of the geological-geomorphological heritage of Serra dos Tapuias, located in the
city Riachão das Neves, Bahia, Brazil. Through field and theoretical studies, it was possible to
distinguish elements that make viable the promotion of this type of tourism in that area.

1.INTRODUÇÃO
Nas últimas décadas as questões ambientais ganharam visibilidade no âmbito das ciências, bem como
na mídia. Muito se tem discutido sobre a preservação dos elementos naturais, os quais podem ser
genericamente separados em biótico (biodiversidade) e abióticos (geodiversidade). A geodiversidade
foi definida pelo Royal Society for Nature Conservation do Reino Unido como a “variedade de
ambientes geológicos, fenômenos e processos activos que dão origem a paisagens, rochas, minerais,
fosséis, solos e outros depósitos superficiais que são suporte para a vida na terra” (Brilha, 2005).
Face ao crescimento das questões ambientais novas atividades se orientam para preservação e
divulgação dos seus elementos, de entre as quais se destaca o Geoturismo. O Geoturismo é uma ação
complexa, sendo caracterizada como “um segmento da atividade turística que tem o patrimônio
geológico como seu principal atrativo e busca sua proteção por meio da conservação de seus recursos
e da sensibilização do turista, utilizando, para isso, a interpretação deste patrimônio tornando-o
acessível ao público leigo, além de promover a sua divulgação e o desenvolvimento das ciências da
Terra” (Ruchys 2004 apud Rocha e Nascimento, 2007).
O Geoturismo está associado à ideia de turismo sustentável, o qual tem como um dos seus principais
objetivos o desenvolvimento local. Nesse sentido, fez-se um levantamento preliminar das
potencialidades geoturística da Serra dos Tapuias, localizada no Povoado de Canudos, município de
Riachão das Neves (Bahia – Brasil), tendo como premissa que a atividade geoturística constitui uma
forma de desenvolvimento espacial e que a região proporciona ambientes adequados para sua prática.
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A metodologia adotada para a realização do presente trabalho foi em um primeiro momento marcado
pela busca de referencial teórico sobre o temas abordados, posteriormente, foram realizadas saídas de
campo para a área de estudo.

2. PATRIMÔNIO GEOMORFOLOGICO DA SERRA DOS TAPUIAS
2.1. Breve caraterização geológica e geomorfológica
De acordo o Serviço Geológico Brasileiro (CPRM, 2003) a Serra dos Tapuias está localizada no
contato de duas formações distintas, sendo elas a Formação Serra da Mamona e o Grupo Urucuia. A
Formação Serra da Mamona compõe a base da serra, sendo caracterizada por rochas metamórficas
datadas do período Criogeniano, oriundas de processos de metamorfismo regional e as rochas mais
comumente encontradas são o metasiltito, a ardósia, o metarenito, a mármore e a metamarga.
O Grupo Urucuia é a formação litológica mais abundante na região do Extremo Oeste Baiano e seus
blocos constituem o que é popularmente conhecido como “Chapadões das Gerais”. Sendo formado por
rochas sedimentares datadas do Cretáceo, Grupo Urucuia representa o topo e a vertente da Serra dos
Tapuias, sendo as rochas mais representativas os arenitos, os arenitos conglomeráticos e rochas
pelíticas.
Segundo o Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia do rio Grande, onde está inserida a Serra dos
Tapuias, a geomorfologia da área é caracterizada por ser um degrau (contato) entre o Chapadão e a
depressão, recebendo o nome de Patamares do Chapadão.
2.2 Análise preliminar das potencialidades
Através da análise das paisagens presentes na Serra dos Tapuias é possível discutir temas relevantes às
Ciências da Terra, imputando conhecimento e consciência ambiental nos seus visitantes, suportando a
prática do Geoturismo. Assim sendo apresenta-se um levantamento preliminar das potencialidades da
Serra dos Tapuias, apontando algumas temáticas passiveis de discussão.
Cavernas no Arenito
Na serra dos Tapuias existem quatro principais cavernas esculpidas no arenito popularmente
conhecidas como “Casa dos Tapuias”, devido o fato de ter abrigado índios de tribo homônima até as
primeiras décadas do século XX. Cavernas são definidas por Guerra e Guerra (2009, p. 331) como
uma “cavidade de formas variadas que aparecem mais frequentemente nas rochas calcárias ou em
arenitos de cimento calcário”. Na área em questão não há presença de rochas carbonáticas, o que
pressupõe a existência de carste em litologia não carbonática, temática amplamente discutida por
Hardt e Pinto (2009).
Relevo ruiniforme
O topo da Serra dos Tapuias é caracterizado por relevo ruiniforme (Fig. 1), o qual apresenta imenso
apelo turístico devido à grandiosidade e diversidade das feições. Segundo Ab’Saber (1977) a
disposição brasileira das “topografias ruineformes são heranças de processos geológicos e
geomorfológicos, mais ou menos complexos, que se enquadram na categoria das paisagens de
exceção, dotadas de uma inegável vocação turística”.
Os relevos ruiniformes são testemunhos na paisagem de ambientes passados de sedimentação, sendo
possível através do estudo de suas feições distinguir eventos climáticos pretéritos. Como o Geoturismo
135

VI CONGRESSO NACIONAL DE GEOMORFOLOGIA – Coimbra, 2013
Atas/Proceedings – ISBN 978-989-96462-4-7

se baseia na disseminação e entendimentos de conceitos e temas referentes às Ciências da Terra, tal
ambiente da Serra dos Tapuias é propício para explanações alusivas a formação e evolução de bacias
sedimentares e sobre a atuação do clima diante a formação do relevo.

Figura 1: Feições Ruiniformes presentes na Serra dos Tapuias – BA

Pinturas rupestres
As pinturas rupestres pertencem ao patrimônio cultural e não ao patrimônio natural. Porém como
coloca Marcos Nascimento, professor de Geologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte,
as rochas eram a tela dos nossos antepassados. No caso da Serra dos Tapuias as pinturas rupestres
estão dispostas em rochas areníticas, nas paredes das cavernas. Tal como as cavernas, essas pinturas
têm grande representação perante a população do povoado de Canudos, que se identificam com as
historias que elas concebem. Brilha (2005) discute sobre o valor cultural da diversidade dizendo que
“o valor cultural é conferido pelo Homem quando se reconhece uma forte interdependência entre o seu
desenvolvimento social, cultural e/ou religioso e o meio físico que o rodeia”.

Figura 4: Pinturas rupestres presentes nas paredes das cavernas.

Formações posse e serra das araras
A Serra dos Tapuias está inserida no Grupo Urucuia, sendo possível a visualização de afloramentos
das duas formações litológicas que compõem o grupo, nomeadamente da Formação Posse e da
Formação Serra das Araras. A Formação Posse é composta por duas fácies, sendo a primeira
“constituída por arenito muito finos, finos, médios, com boa maturidade textural e mineralógica,
geralmente apresentado bom selecionado (...) As litologias, texturas, estruturas sedimentares e arranjos
de fáceis permitem relacionar a sedimentação das fáceis 1 desta sucessão a um sistema eólico de
campo de dunas” (Campos e Dardenne, 1997).
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A fácies 2 é composta por “arenitos brancos, ocres, finos, argilosos ou não, bem selecionados e,
comparativamente aos da fácies 1, menos maturo” (Campos e Dardenne, 1997). Na serra dos Tapuias
as rochas aflorantes dessa formação apresentam estratificações cruzadas, o que revela o ambiente de
deposição eólica, embora sejam necessários estudos mais detalhados para definir a qual fácies pertence
tais afloramentos.
A Formação Serra das Araras ocorre sobre a Formação Posse. Segundo Gaspar (2006) é constituída de
“arenitos, argilitos e conglomerados com coloração avermelhada, intercaladas em bancos planoparalelo de 0,5 a 2 metros”. Campos e Dardenne (1997) salientam que sua formação foi originada em
ambiente de sedimentação fluvial em amplas planícies. Desta forma é possível distinguir, na Serra dos
Tapuias, diferentes processos e ambientes de formação das rochas sedimentares, podendo ser também
um atrativo para a prática do Geoturísmo, que associa a contemplação da paisagem ao conhecimento
científico.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Serra dos Tapuias, localizada no município de Riachão das Neves, Oeste da Bahia, constitui um
espaço propício para atividades ligadas ao Geoturismo. Apresenta diversas potencialidades em seu
patrimônio geológico, nomeadamente espaços propícios para o entendimento da formação geológica e
geomorfológica regional. Serão necessárias ações governamentais que possibilitem a implantação
dessa atividade turística de forma planejada e que venha preservar os aspectos ambientais e culturais.
O presente trabalho apenas inicia as discussão em torno desses aspectos, sendo necessários estudos
mais detalhados sobre as potencialidades aqui apresentadas.
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RESUMO
Apresentam-se os resultados da avaliação quantitativa da vulnerabilidade dos 16 geossítios incluídos
na categoria temática “Vestígios de glaciações plistocénicas”, no âmbito do inventário nacional de
geossítios de relevância nacional e internacional decorrido entre 2007 e 2011. É enfatizada a elevada
vulnerabilidade do geossítio “Vale do Alto Vez”, localizado parcialmente fora do Parque Nacional da
Peneda-Gerês, o que contribuiu para que fosse sujeito a deterioração nos últimos tempos. É reforçada
a necessidade de maior protecção do local, através da sua classificação legal e da sua integração em
instrumentos de gestão territorial em vigor.

ABSTRACT
16 geosites were included in the framework "Vestiges of Pleistocene glaciations" within the
Portuguese inventory of geosites of national and international relevance. The results of the quantitative
assessment of these geosites vulnerability are presented, emphasizing the high values obtained for the
"Alto Vez Valley" geosite. This glacial valley is located partially outside the Peneda-Gerês National
Park, what helped to its deterioration recently. The need for its protection through legal classification
and land management measures is strengthened.

1. INTRODUÇÃO
A vulnerabilidade é um dos critérios mais utilizados em metodologias de avaliação de geossítios,
nomeadamente no que diz respeito à aferição da necessidade de protecção ou das potencialidades de
uso dos locais. Este critério é particularmente importante na avaliação de geossítios de pequena
dimensão, mais sujeitos à deterioração natural e humana. Contudo, há que considerar igualmente a
relevância da vulnerabilidade em geossítios de grande dimensão, sobretudo quando os elementos em
destaque são passíveis de ser deteriorados de forma irreversível.
No âmbito do projeto “Identification, characterisation and conservation of geological heritage: a
geoconservation strategy for Portugal” (PTDC/CTE-GEX/64966/2006), 27 categorias temáticas de
relevância nacional ou internacional foram definidas, representando o valor científico da
geodiversidade do território português (Pereira et al., 2012a). Uma dessas categorias, “Vestígios das
glaciações plistocénicas” (inicialmente denominada “Geoformas e depósitos glaciários e
periglaciários”), enfatiza a relevância científica dos vestígios geomorfológicos e sedimentológicos de
processos glaciários e periglaciários ocorridos nas últimas centenas de milhar de anos nas montanhas
mais altas de Portugal Continental.
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Nesse sentido, foram selecionados exclusivamente pelo seu valor científico 16 geossítios,
nomeadamente “ Lagoacho – Covão do Urso”, “Nave Travessa”, “Lagoa Comprida”, “Salgadeiras”,
“Covões de Loriga”, “Covão Cimeiro – Cântaro Magro”, “Pedrice”, “Nave de Santo António”, “Vale
do Zêzere”, “Lagoa Seca”, “Vale do Homem”, “Planalto do Couce”, “Compadre”, “Vale do Alto
Vez”, “Gorbelas-Junqueira” e “Toco-Soutinho” (Pereira e Pereira, 2009; Pereira et al., 2010).
Nenhum destes geossítios possui uma classificação legal própria. No entanto, 10 deles estão incluídos
no Parque Natural da Serra da Estrela (PNSE) e 4 no Parque Nacional da Peneda-Gerês (PNPG).
Apenas parte do geossítio “Vale do Alto Vez” se situa dentro do PNPG e o geossítio “Toco-Soutinho”
situa-se na Serra da Cabreira, sem qualquer protecção legal (Pereira et al., 2011).
Com várias evidências glaciárias (vale com perfil transversal em “U”, rochas aborregadas,
polimentos), no geossítio “Vale do Alto Vez” têm especial valor científico os blocos erráticos (blocos
rochosos que diferem das rochas subjacentes, indiciando o seu transporte glaciário). Os blocos
graníticos de dimensão diversa, alguns dos quais com vários metros de diâmetro ocorrem sobre xistos
na parte superior das vertentes. Estes ocorrem principalmente nas vertentes da margem direita do rio
Vez, mais especificamente nas proximidades da branda da Aveleira, do santuário de Nossa Sra. da
Guia e da Branda de Sto. António. Com valor científico elevado e com forte potencial turístico (Brilha
e Pereira, 2012), têm surgido nos últimos anos sinais preocupantes de degradação, em grande parte
devido aos principais conjuntos de blocos erráticos estarem situados fora da área do PNPG.
A construção recente de uma pista para corridas de cavalos junto à Branda da Aveleira veio afectar o
estado natural da vertente onde ocorre uma das maiores concentrações de blocos erráticos do vale do
Alto Vez. Com a mobilização de terras decorrente dessa construção, a maioria dos blocos graníticos
dessa área foram soterrados e/ou mobilizados, principalmente os de menor dimensão e o local foi
também objecto de depósito de entulho, no sentido de nivelar o terreno (Fig. 1).

Figura 1 – Aspectos da deterioração dos blocos erráticos do geossítio “Vale do Alto Vez” junto da Branda da
Aveleira por efeito da construção de uma pista de corridas de cavalos.

2. AVALIAÇÃO DA VULNERABILIDADE
No sentido de se justificar o elevado valor científico dos geossítios perante as instituições que tutelam
a conservação da natureza e a necessidade de medidas para a sua protecção procedeu-se à avaliação
quantitativa do valor científico e da vulnerabilidade de todos os 322 geossítios incluídos no inventário
nacional (Pereira et al., 2012b). Apresentam-se aqui os resultados quanto à vulnerabilidade dos 16
geossítios da categoria temática “Vestígios de glaciações plistocénicas” (Tabelas 1 e 2).
A avaliação traduziu-se pela quantificação numérica de critérios objetivos, com base em metodologia
previamente definida (Pereira e Pereira, 2010). Aos geossítios foram atribuídos valores de 1 a 4 para
pontuar cada um dos 4 parâmetros definidos para cada um dos cinco critérios e a cada critério foi
atribuído um factor de ponderação. Assim, a vulnerabilidade do geossítio é expressa por um índice que
varia entre 100 e 400 pontos, de acordo com:
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A*35 + B*20 + C*20 + D*15 + E*10
Em que a vulnerabilidade é considerada baixa quando a pontuação varia entre 100 e 200 pontos,
moderada entre 201 e 300 e elevada entre 301 e 400.
Tabela 1 – Critérios para a avaliação quantitativa da vulnerabilidade.
A. Conteúdos (maior ou menor facilidade de perda de conteúdos em resultado de características intrínsecas
(dimensão do conteúdo, facilidade de colheita, resistência do material, etc.), de actividades antrópicas
(turismo; agricultura, obras, etc.) e de acção natural (intensidade dos agentes erosivos, etc.)
Possibilidade de deterioração de todos os conteúdos geológicos
4 pontos
Possibilidade de deterioração de conteúdos principais
3 pontos
Possibilidade de deterioração de conteúdos secundários
2 pontos
Sem possibilidade de deterioração
1 ponto
B. Proximidade a zonas potencialmente degradadoras (minerações, instalações industriais, áreas
recreativas, estruturas rodo e ferroviárias, áreas urbanas, etc.)
Geossítio situado a menos de 50 m de uma actividade potencialmente degradadora
4 pontos
Geossítio situado a menos de 200 m de uma actividade potencialmente degradadora
3 pontos
Geossítio situado a menos de 500 m de uma actividade potencialmente degradadora
2 pontos
Geossítio situado a menos de 1 km de uma actividade potencialmente degradadora
1 ponto
C. Regime de Protecção (integração em área protegida, Rede Natura 2000 ou classificado a nível municipal;
obstáculos à livre visitação, como propriedade privada, vedações, entrada sujeita a pagamento, actividade
extractiva em curso, etc.)
Geossítio situado em área sem regime de protecção e sem controle de acesso
4 pontos
Geossítio situado em área sem regime de protecção e com controle de acesso
3 pontos
Geossítio situado em área com regime de protecção e sem controle de acesso
2 pontos
Geossítio situado em área com regime de protecção e com controle de acesso
1 ponto
D. Acessibilidade (maior ou menor facilidade de acesso ao geossítio por estrada)
A menos de 100 m de estrada asfaltada com estacionamento para autocarro
A menos de 100 m de estrada asfaltada
A menos de 100 m de estrada sem asfalto ou situado entre 100-500 m de estrada asfaltada
A mais de 100 m de estrada sem asfalto ou a mais de 500 m de estrada asfaltada

4 pontos
3 pontos
2 pontos
1 ponto

E. Densidade de população (pressão populacional sobre os geossítios; de acordo com dados do INE, 2008)
Geossítio em concelho com mais de 1000 hab/km2
4 pontos
Geossítio em concelho com mais 250 e menos de 1000 hab/km2
3 pontos
Geossítio em concelho com mais 115 e menos de 250 hab/km2
2 pontos
Geossítio em concelho com menos de 115 hab/km2
1 ponto

3. DISCUSSÃO
Ao geossítio “Vale do Alto Vez” foi atribuída uma vulnerabilidade elevada (335 pontos), devido
essencialmente à sua reduzida protecção legal, permitindo o desenvolvimento de atividades
degradadoras dos elementos com valor científico. O mesmo acontece com o outro geossítio não
protegido (Toco-Soutinho), também fortemente vulnerável devido à presença de um parque eólico
(Silva et al., 2006). No sentido de minimizar a vulnerabilidade dos geossítios selecionados no
inventário nacional, é fundamental proceder a iniciativas que levem à sua classificação, envolvendo os
agentes ligados à conservação da natureza e ao ordenamento do território. Assim, os geossítios mais
vulneráveis são prioritários para integrar o Catálogo de Valores Naturais classificados, de acordo com
o Decreto-Lei nº 142/2008, de 24 de Julho. Por outro lado, enquanto não se concretiza a classificação
do geossítio “Vale do Alto Vez”, foram desenvolvidas medidas para a sua protecção, nomeadamente a
sua delimitação exata para inclusão no Plano Diretor Municipal de Melgaço como património natural
do município e para o estabelecimento de uma área de protecção inter-concelhia (entre os municípios
de Arcos de Valdevez, Melgaço e Monção).
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Tabela 2 – Resultados da avaliação quantitativa da vulnerabilidade dos geossítios da
categoria temática “Vestígios de glaciações plistocénicas”.
Geossítio
Compadre
Covão Cimeiro - Cântaro Magro
Covões de Loriga
Gorbelas - Junqueira
Nave de Stº. António
Lagoa Comprida
Lagoa Seca
Lagoacho - Covão do Urso
Planalto de Couce
Nave Travessa
Pedrice
Salgadeiras
Toco - Soutinho
Vale do Alto Vez
Vale do Homem
Vale do Zêzere

A
1
1
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
1
1

B
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
1
1

Critério
C
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
2
2

D
1
3
2
2
4
2
2
2
2
2
2
3
2
4
3
3

E
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Índice

Vulnerabilidade

120
150
190
205
165
135
135
135
135
135
135
150
305
335
150
150

Baixa
Baixa
Baixa
Moderada
Baixa
Baixa
Baixa
Baixa
Baixa
Baixa
Baixa
Baixa
Elevada
Elevada
Baixa
Baixa
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RESUMO
A análise morfodinâmica baseia-se nos pressupostos de Tricart (1977) e refere-se ao estudo integrado
do meio físico para indicar potencialidades e vulnerabilidades para seu uso e gestão. Neste sentido,
pode ser aplicada ao planejamento de obras de infraestrutura, onde o objetivo é buscar o equilíbrio na
sustentabilidade econômica e ambiental. O presente trabalho apresenta um estudo morfodinâmico do
entorno da Pequena Central Hidrelétrica Santa Cruz de Montenegro, localizada no município
homônimo, no estado de Rondônia, Brasil. Os resultados indicaram que as áreas mais suscetíveis a
processos morfodinâmicos são aquelas que apresentam solos rasos, declividades elevadas e áreas de
pastagem, devendo ser consideradas prioritárias no tocante à recuperação ambiental.

ABSTRACT
The morphodynamic analysis is based on Tricart (1977), and refers to the integrated analysis of the
environment to indicate vulnerabilities for its management. In this way, it can be applied to the
infrastructure works planning, seeking the balance of the economic and environmental sustainability.
This article presents a morphodynamic study on the surrounding area of Central Hydroelectric Santa
Cruz de Montenegro, located in the county of Montenegro, state of Rondônia, Brazil. The results
indicated that the most susceptible areas to morphodynamic processes are those with shallow soils,
high slopes and pasture areas, and should be considered as a priority regarding the environmental
recovery.

1. INTRODUÇÃO
A análise morfodinâmica baseia-se na integração entre a geomorfologia e os demais aspectos do meio
físico (geologia, solos e uso e ocupação da terra), buscando-se entender as potencialidades e
vulnerabilidades ambientais de uma determinada área (Tricart, 1977 e Ross, 2000).
Neste sentido pode auxiliar no planejamento territorial, diferenciando áreas que podem ser utilizadas
com fins econômicos daquelas que necessitam ter suas características naturais conservadas, bem como
fornecendo indicativos para recuperação de áreas degradadas.
O presente trabalho tem por objetivo realizar análise morfodinâmica do entorno da Pequena Central
Hidrelétrica (PCH) Santa Cruz de Montenegro, fazendo parte do estudo de impacto ambiental para
elaboração da estrutura necessária ao empreendimento (casa de força, lago, entre outros).
O empreendimento está localizado na região norte do Brasil, estado de Rondônia, município de
Montenegro. Geomorfologicamente está inserido no contato entre os domínios geomorfológicos
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Superfícies Aplainadas do Sul da Amazônia (relevo predominantemente plano) e Planaltos Dissecados
do Sul da Amazônia (relevo suave a ondulado), apresentando formas de relevo esculpidas sobre rochas
do Domínio Jamari (CPRM, 2010).
2. MÉTODOS E PROCEDIMENTOS
A análise morfodinâmica da PCH Santa Cruz de Montenegro baseia-se nos fundamentos propostos por
Tricart (1977) e Ross (2000).
O primeiro autor, propondo o conceito de Ecodinâmica para avaliação do meio físico, classificou
variáveis conforme seu grau de instabilidade em Meios Estáveis, onde predominam os processos
pedogenéticos; Meios Intermediários, que se caracterizam por uma interdependência
morfogênese/pedogênese;
e
Meios
Fortemente
Instáveis,
com
predomínio
da
morfogênese/pedogênese. O autor demonstrou que as trocas de energia e matéria na natureza se
processam em relações de equilíbrio dinâmico.
Baseando-se no autor mencionado, Ross (2000) elaborou um método para análise empírica da
fragilidade dos ambientes naturais e antropizados, através da integração dos componentes do meio
físico (solos, relevo, clima e vegetação) com os usos da terra pelas atividades antrópicas. O autor
atribui valores para cada variável conforme a vulnerabilidade à degradação ambiental, quais sejam,
Muito baixa (peso: 1), Baixa (peso: 2), Média (peso: 3), Alta (peso: 4) e Muito alta (peso: 5).
Com base nesta metodologia foram gerados, para análise morfodinâmica da PCH, mapa de solos, de
declividade e de uso e ocupação da terra, onde foram atribuídos, respectivamente, índices de
vulnerabilidade. Em seguida foi feito cruzamento dos mapas em ambiente de Sistema de Informações
Geográficas (SIG), obtendo-se a média aritmética dos referidos campos, resultando na espacialização
das áreas conforme suas características relacionadas à vulnerabilidade natural e antropizada.
Todo o procedimento de elaboração das cartas temáticas, assim como as atribuições de classes de
vulnerabilidade, foi auxiliado por controle de campo.
3. RESULTADOS
O quadro 1 sintetiza os dados do meio físico do entorno do empreendimento, relacionando as
variáveis que determinaram a configuração do mapa final, bem como de recomendações para
minimização dos impactos ambientais.
Quadro 1- Síntese dos índices de vulnerabilidade do entorno da PCH
Uso e ocupação
Vulnerabilidade
Índice
Declividade
Solos
da terra
ambiental
1
0 a 3%
Latossolos
Floresta
Nula
(Relevo plano)
Ombrófila
Submontana
2
3 a 8%
Latossolos e Floresta
Erosão hídrica
(Relevo Suave solos
Ombrófila
ondulado)
podzólicos
Submontana
3
0 a 3%
Latossolos
Agropecuária
Erosão hídrica
(Relevo
plano)
4

8 a 20%
Cambissolos Agropecuária
(Relevo
ondulado)
5
20 a 45%
Solos
Áreas
(Relevo Forte litólicos
mineradoras
Ondulado)
Fonte: Dados cartográficos e de campo (2012).
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Erosão hídrica e
instabilização de
taludes
Escorregamentos,
queda de blocos e
colapsos de talude

Recomendações
Conservação da mata
nativa
Conservação da mata
nativa
Recuperação de mata
nativa e práticas
agropecuárias
conservacionistas
Recuperação de mata
nativa e práticas
conservacionistas
Recuperação de mata
nativa
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Predominam no entorno da PCH Santa Cruz de Montenegro a classe de vulnerabilidade 3 (Média),
ocupando cerca de 82% da área. Está associada, predominantemente, a Latossolos, relevos planos a
suaves esculpidos em declividades inferiores a 8% e uso da terra com fins agropecuários, sendo este
último o principal desestabilizador das condições naturais da área. Neste sentido, a recuperação de
mata nativa pode ser o fator minimizador da erosão hídrica potencializada pela atividade atual.
As demais classes de vulnerabilidade aparecem em pontos isolados e pouco representativos. O índice
de vulnerabilidade 1 (Muito baixa), ocupa 3,9% da superfície e refere-se à áreas com relevo plano,
latossolos e Floresta Ombrófila Submontana, onde se verifica certo equilíbrio nos aspectos físiconaturais devido a menor interferência antrópica. O índice de vulnerabilidade 2 ( Baixa), ocupando
7,6% no entorno do empreendimento, é relativo aos locais onde predomina relevo suave ondulado,
latossolos e solos podzólicos e Floresta Ombrófila Submontana. O índice 4 (Alta) relaciona relevo
ondulado, cambissolos e uso agropecuário da terra, ocupando 2,4% da área do empreendimento.
Finalmente, o índice 5 (Muito Alta) refere-se aos locais onde predominam relevo forte ondulado, solos
litólicos e áreas mineradoras, ocupando 4,1% da área total.
A figura 1 demonstra as principais características da PCH conforme metodologia adotada.

Figura 1 – Mapa de vulnerabilidade ambiental da PCH Santa Cruz de Montenegro e fotografias ilustrativas.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Apesar dos impactos inerentes à implantação da PCH e da constatação de que existem áreas mais
vulneráveis a processos morfodinâmicos (escorregamentos, ravinamentos, assoreamento, colapsos de
taludes, entre outros.), se atendidas as recomendações para a minimização desses impactos, bem como
as exigências da legislação ambiental brasileira, pode-se chegar a ações sustentáveis de uso do
ambiente para a geração de energia elétrica.
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RESUMO
Apresenta-se uma abordagem inovadora para definir o método de interpolação óptimo na reconstrução
da superfície topográfica que antecedeu 90 sistemas de ravinas de dimensões decamétricas a
hectométricas. Compararam-se um método linear e 23 parameterizações de três métodos de spline
quanto à capacidade para reproduzir 50 áreas-amostra não entalhadas no contexto topográfico das
formas erosivas em estudo. Os resultados mostram que o melhor spline produziu um erro absoluto
médio 38% inferior à interpolação linear, acentuando as limitações desta num claro contraste com a
sua predominância na literatura. A metodologia proposta é aplicável a qualquer contexto topográfico,
permitindo minimizar os erros obtidos, obter melhores estimações de volumes e taxas de erosão, e
investigar o papel desempenhado por superfícies topográficas que já não existem no surgimento e
desenvolvimento de formas erosivas de grandes dimensões.

ABSTRACT
We present an innovative approach towards defining the optimal spatial interpolation method for
reconstructing the topographic surface preceding 90 gully systems of decametric to hectometric
dimensions. A linear method was tested along with 23 parameterizations of three spline methods as to
their capacity to reproduce 50 uneroded sample areas occurring in the same topographic context of the
erosive features under study. Results show that the best spline method produced a mean absolute error
38% lower that linear interpolation, underlining the limitations of the latter in marked contrast to its
predominance in the literature. The methodology proposed is applicable to any topographic context,
allowing to minimize the errors obtained, to achieve better estimations of eroded volumes and erosion
rates, and to investigate the role played by topographic surfaces no longer present in the initiation and
development of large erosive features.

1. INTRODUÇÃO
Apesar da relação entre topografia e erosão estar amplamente explorada na literatura no que concerne
a ravinas incipientes (Bergonse e Reis, 2011: 105), raras vezes se procurou fazê-lo com formas de
dimensões decamétricas e superiores. A dificuldade fundamental que se impõe nestes casos advém da
expressão que estas formas possuem na cartografia topográfica, exigindo a aplicação de métodos de
interpolação espacial com vista a reconstituir a superfície que as antecedeu, sob risco de se caracterizar
a topografia da forma, e não aquela que possivelmente promoveu o seu desenvolvimento. O
conhecimento adequado da superfície pré-erosão é adicionalmente uma condição para a estimativa dos
volumes erodidos pelas formas no passado e (caso seja possível datar a superfície) das suas taxas de
evolução.
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Dentre os vários autores que procuraram interpolar superfícies pré-erosão, a maioria adoptou métodos
de interpolação linear (Alexander et al., 2008; Perroy et al. 2010; Buccolini et al., 2012). De um ponto
de vista teórico, os métodos lineares afiguram-se notavelmente desadequados, já que: (1) assumem
uma superfície rectilínea entre quaisquer três pontos conhecidos, produzindo subestimações em áreas
convexas e sobre-estimações em áreas côncavas onde não haja informação; (2) não produzem
resultados acima ou abaixo do domínio dos valores de entrada. Apesar destas limitações, estes
métodos não foram ainda contestados, sem dúvida pela impossibilidade de validação colocada pela
ausência da superfície original.
O presente trabalho vem propor que, apesar desta limitação, é possível comparar métodos de
interpolação espacial quantificando a sua capacidade para reproduzir a superfície conhecida em locais
não entalhados no mesmo contexto topográfico das formas erosivas em estudo. Esta abordagem tem
como único pressuposto que o erro obtido é equivalente ao que seria obtido para a superfície original
se esta estivesse ainda in situ, i.e. que ambas não diferem significativamente. Foram estabelecidos três
objectivos: (1) aplicar uma metodologia para definir o método de interpolação espacial óptimo para
um dado contexto topográfico; (2) avaliar criticamente os resultados da interpolação linear, o método
mais frequente na literatura; (3) reconstruir a superfície original para um conjunto de 90 sistemas de
ravinas de dimensões decamétricas a hectométricas, evoluindo presentemente em duas bacias de
estudo.

2. ÁREA DE ESTUDO
As bacias das ribeiras de Ulme e do Vale do Casal Velho (138,4 e 12,9 km2 respectivamente) drenam a
margem esquerda do baixo Tejo, tendo as desembocaduras poucos quilómetros a sul e a norte da
Chamusca. Do ponto de vista litológico, são compostas por formações clásticas terciárias (areias e
argilas com frequentes intercalações cascalhentas) a que se sobrepõem mantos de conglomerados. As
vertentes são relativamente declivosas (11º em média na Ribª de Ulme), sendo afectadas por
numerosas ravinas e complexos de ravinas parcialmente activos, estes últimos possuindo por vezes
mais de 20 m de profundidade e estendendo-se por vários hectares.

3. METODOLOGIA E RESULTADOS
A interpretação de ortofotografias aéreas (IGP/DGRF, 2004, resolução 0,5m) permitiu delimitar um
conjunto de 90 complexos de ravinas,, dos quais 75,6% foram validados no campo por observação
directa. A metodologia adoptada é esquematizada na Fig.1. Foi utilizado o ArcGIS 9.1. em todos os
processos descritos.
Selecção preliminar de técnicas

Geração de áreas de teste em
locais não entalhados, de forma
e configuração similar às dos
sistemas de ravinas em estudo.

Reconstrução da superfície préerosão para as áreas de teste
usando as técnicas
seleccionadas.
Validação das superfícies geradas por
comparação com as superfícies reais
nas áreas de teste.

Melhores
métodos

Optimização
de parâmetros

Método óptimo

Fig. 1 - Sequência de procedimentos adoptada com vista à definição do método óptimo de interpolação para a
área de estudo.

A primeira fase consistiu numa análise comparativa dos diferentes métodos de interpolação espacial
existentes (Hengl e Evans, 2009) face ao fim em vista. Esta fase é fundamental na medida em que não
existe um método óptimo para todas as situações, todos apresentando vantagens e desvantagens
(Weibel e Heller, 1991). Foram assim eliminados os métodos inexactos (em que os valores originais
não são mantidos, e.g. interpolação polinomial), e depois os métodos incapazes de gerar curvaturas em
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áreas sem dados (Inverse Distance Weighted e Natural Neighbor) e a Krigagem, pouco adequada à
modelação topográfica devido à tendência para produzir valores muito afastados do domínio dos
valores originais (i.e. elevada suavização da superfície resultante, ou smoothing) (Hengl e Evans,
2009). Finalmente, optou-se por utilizar métodos de spline, um tipo de interpolação polinomial no qual
o afastamento dos resultados face ao domínio de variação dos inputs pode ser controlado, e que
assenta em duas condições fundamentais: (1) a superfície resultante passa por todos os pontos de
input; (2) a sua curvatura é minimizada. Foram testados três tipos de spline disponíveis no ArcGIS 9.1
(ESRI): spline regularizado, spline com tensão e o algoritmo Topo to Raster (uma adaptação do
método ANUDEM desenvolvido por Hutchinson, 1989). De acordo com os objectivos estabelecidos
para o trabalho, foi também usada a interpolação linear, através da construção de um TIN
(Triangulated Irregular Network), e posterior conversão para raster.
Em ordem a definir 50 áreas-amostra não entalhadas para interpolação, foram gerados aleatoriamente
50 pontos, parte dos quais foi depois movida manualmente para não ocupar fundos de vale planos nem
as cabeceiras das bacias, onde não ocorrem formas. A estes pontos foram sobrepostas alternadamente
cópias dos polígonos correspondentes às formas com áreas acima de, respectivamente, 33% e 66% da
distribuição, depois reorientadas ao longo do sentido de maior declive da vertente. Pretendeu-se assim
conferir às áreas experimentais a interpolar configuração e dimensões próximas das dos complexos de
ravinas em estudo, por oposição a uma configuração artificial (e.g. círculos).
A topografia real foi representada utilizando curvas de nível 1:10000, convertidas em pontos para
servirem de input na interpolação. Os 2344 pontos correspondentes às 50 áreas amostrais foram
convertidos num novo tema para validação, sendo depois realizado um primeiro conjunto de 13
interpolações (resultados com uma célula de 2 m). Os algoritmos spline com tensão e regularizado
foram ambos corridos com cinco valores distintos para o parâmetro w (que define respectivamente o
peso da primeira e da terceira derivadas das superfícies resultantes no processo de minimização da
curvatura num e noutro método) definidos de acordo com os valores de referência na documentação
do software. Foram assim adoptados w de 0/1/4/7 e 10 para o spline com tensão e 0,5/ 0,1/ 0,01/0,001
e 0 para o spline regularizado. O algoritmo Topo to Raster foi corrido com a parameterização
estabelecida por defeito, usando separadamente pontos e curvas de nível. Procurou-se assim explorar a
sua capacidade distintiva de usar curvas de nível como input, em contraste com os restantes métodos,
concebidos para dados pontuais).
De forma a comparar os vários métodos, os pontos de validação foram sobrepostos às superfícies
interpoladas, e os valores correspondentes nestas últimas extraídos para uma tabela. As diferenças
entre estes e os valores reais permitiram calcular o erro absoluto médio (EAM), ou
n

( rl i

int

i

)

2

[1]

/n

i 1

em que rl é cada valor real, e int cada valor interpolado. A análise dos valores mostrou que, do
conjunto testado, o método óptimo foi o Topo to Raster usando curvas de nível (EAM=0,752 m),
seguido do Spline regularizado com w = 0,01 (0,767 m). Por oposição, a interpolação linear produziu
um EAM de 1,214 m.
Após a análise dos resultados, seleccionaram-se os dois métodos/parameterizações com menor erro e
procurou-se optimizar os seus parâmetros numa segunda fase de interpolações. Seis valores adicionais
de w foram definidos para o Spline Regularizado, equidistantes do primeiro e do segundo valores com
menor EAM na primeira interpolação (0,01 e 0,1). No caso do Topo to Raster, o parâmetro Roughness
penalty (que exprime o integral da segunda derivada da superfície resultante, usada como medida de
rugosidade e minimizado durante a interpolação) foi experimentado com cinco valores entre os
extremos referidos na documentação: 0,1/ 0,2/ 0,3/ 0,4 e 0,5. A análise dos resultados revelou um
EAM mínimo de 0,758 m para o Spline Regularizado com w=0,033, mostrando que não foi possível
reduzir o valor mínimo obtido na primeira interpolação, apenas inferior por 0,006 m. O método de
interpolação mais adequado para o contexto topográfico da área de estudo foi assim definido como
sendo o Topo to Raster, usando curvas de nível como input e a parameterização estabelecida por
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defeito. De forma a melhor ilustrar a superfície resultante, foram geradas automaticamente curvas de
nível equidistantes de 5 m, contrastadas com a topografia original (Fig.2).
Numa perspectiva geral, os 24 resultados obtidos mostraram uma grande variabilidade entre o EAM
mínimo (0,752 m) e o máximo (3,463 m), sendo de notar a ocorrência de contrastes importantes entre
parameterizações diferentes para o mesmo método (e.g. 0,887 m obtido com o spline de tensão com
w=1, face aos 3,463 m obtidos com w=0).
(a)

(b)

Fig. 2 - Um exemplo da reconstrução da superfície pré-erosão usando o método óptimo para uma das formas em
estudo (limites a tracejado). (a) curvas de nível originais; (b) topografia reconstruída com o algoritmo Topo to
Raster, usando curvas de nível como input e roughness penalty = 0.

4. DISCUSSÃO E CONCLUSÕES
Face à topografia da área de estudo, a metodologia adoptada permitiu definir o algoritmo Topo to
Raster como o mais adequado, separado do spline regularizado com w=0,033 por uma diferença no
EAM de apenas 0,006 m. Em contraste com os resultados dos splines, a interpolação linear produziu o
3.º maior erro de todos (61,4% superior ao mínimo obtido), o que demonstra claramente as limitações
deste método. Dada a frequência com que a curvatura ocorre na topografia real, são de esperar
limitações semelhantes na maioria dos contextos.
A variabilidade nos erros obtidos reforça a importância da selecção prévia de métodos de interpolação
e da comparação de parameterizações com vista a optimizar a interpolação para cada contexto em
estudo, já que pequenas mudanças podem resultar em diferenças grandes no erro. A abordagem
baseada na validação com áreas amostrais não entalhadas permite comparar métodos, evitando a
geração de erros importantes e a sua propagação para jusante na investigação (e.g. cálculo de volumes
e taxas ou caracterização morfométrica da topografia obtida). Finalmente, é importante levar em conta
que apesar da metodologia, tal como se apresenta genericamente na figura 1, poder ser aplicada a
qualquer área de estudo, o software utilizado é arbitrário. De igual forma, o número de vezes que a
fase de optimização é levada a cabo (i.e. seleccionando os parâmetros com melhores resultados e
testando sucessivamente valores próximos a fim de melhorar o resultado) depende dos objectivos e da
disponibilidade de tempo e meios de cada autor.
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ABSTRACT
Landscape variables, which are also factors of soil formation, can be combined with existing soil map
data to train Artificial Neural Networks (ANNs) in order to predict soil types in unmapped areas. In
this study, the impact of location data and proximity of the training data on the performance of ANN
models, for two catchments in northern Portugal, is evaluated. Results are largely concurrent between
catchments, indicating that using latitude and longitude data produces more accurate models, whilst
taking into account the spatial autocorrelative properties of input data makes ANN models converge
for a better “local” rather than “global” solution. The conclusion is that hillslopes show some degree
of connectivity which is passed onto soils, and conforms to the principles of the catena concept.

RESUMO
Os tipos de solos existentes em áreas sem cartografia de solos podem ser inferidos combinando
variáveis de paisagem, igualmente factores de formação de solo, com mapas de solos, através de
Redes Neuronais Artificiais. Neste estudo, aplicado a duas bacias do norte de Portugal, foi avaliado o
impacto da utilização de dados de localização e da proximidade das áreas de treino na qualidade da
predição dos modelos de RNA. A utilização da latitude e longitude produz modelos mais precisos,
enquanto a consideração das propriedades de autocorrelação dos dados espaciais produz modelos de
RNA melhor adaptados a soluções locais, do que ao total da área da bacia de drenagem. Conclui-se,
portanto, que as vertentes apresentam algum grau de conectividade que se transmite aos solos, e que
está de acordo com os princípios da catena.

1. INTRODUCTION
There is a growing need for soil maps at scales suitable for land management and regional planning.
Soils modulate hydrological fluxes, regulate ecosystems and can play a very important role in
mediating the impact of climate change. However, most European countries still lack complete soil
map coverage at medium to large scales because soils surveys are expensive and time consuming.
Digital Soil Mapping (DSM) is an advanced technique for mapping soil classes (Dobos et al., 2006)
which has been developed to produce soil maps in a quicker, cheaper, more flexible and consistent
fashion than the maps obtained through traditional soil survey. DSM can combine computer-based
technologies, such as Geographical Information Systems (GIS), with advanced techniques, such as
Artificial Neural Networks (ANNs). ANNs are sophisticated computer programs which are able to
model complex functional relationships. As such, ANNs can maximize the information content of
existing soil maps by learning rules that have, more or less explicitly, led to the mapping of the spatial
distribution of soil classes across the landscape, as long as those rules are based on factors known to
be responsible for the spatial variation of soil (McBratney et al., 2003). Thus, a set of variables related
to soil forming factors and the respective soil class are used as training data for the ANNs, which
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construct rules (Tso and Mather, 2001) that can be used to predict the spatial distribution of soil
classes in unmapped areas.
Whilst the literature provides a number of examples where ANNs has been developed successfully and
the spatial variation of soil shown to be induced by a limited number of soil forming factors (MoraVallejo et al., 2008), still little is known about the impact that the high levels of spatial autocorrelation
found on the landscape variables most commonly used to predict soils can have on the performance
and accuracy of ANN models. High levels of spatial autocorrelation mean that close neighbours are
more likely to have similar soil types. Thus, the objective of this study is to evaluate (1) if taking into
account the spatial location of training samples through the addition of latitude and longitude to the set
of input variables improves the accuracy of ANN models; (2) if adopting a sampling strategy that
simultaneously takes into account the range of variation of the landscape variables and minimizes the
distance between training sites allows ANNs to learn better; (3) if the results of these two hypotheses
are consistent across the landscape by comparing the results obtained for two catchments; (4) if the
pattern holds when comparing results obtained for two sets of data with morphometric variables
derived at two different resolutions, i.e. if results change with scale; and, (5) if impact of location and
sampling strategy varies with the type of ANN architecture used.

2. MATERIAL AND METHODS
2.1. Study Areas
Two catchments in northern Portugal were selected for this study (Fig. 1): Mondim de Basto (MB) in
the NW region (911km2) and Vila Real (VR) in the NE region (468km2). These catchments were
chosen because they are located in areas covered by published 1:100 000 soil maps. Additionally, they
were chosen because they present diverse geomorphological and ecological characteristics and include
soil classes representative of those found in the NW and NE soil mapping regions.

Figure 1 – Soil Class Distribution in the Studied Catchments: Mondim de Basto and Vila Real.

2.2. Data and Methods
Independent variables used for training the ANNs included continuous terrain data and categorical
maps. One terrain dataset is the SRTM digital elevation data with a 90m resolution (2001), freely
available for download (courtesy of the USGS), and the other dataset was derived from a TIN model
supplied by IGeoE at 1:25 000, from which a DEM with a 25m resolution was produced.
Morphometric variables were derived from each of the DEMs using ArcGIS software, and seven
variables were selected after multicollinearity tests showed little data redundancy: slope, plan and
profile curvatures, upslope catchment area, dispersal area, wetness index and potential solar radiation.
All the continuous variables were re-scaled to a 0-255 value range. Categorical data used in the
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models included land use and lithology. Land use data were extracted from the Corine Land Cover
2006 dataset (CLC2006) and lithology classes were obtained from digitised geological maps of
northern Portugal at 1:200 000 (1989 and 2000).
In addition to the independent variable dataset, digital soil data were extracted from 1:100 000 maps to
train the ANNs. One dataset was provided by DRAEDM (the NW regional department of agriculture)
and the other freely available for download, courtesy of the University of Trás-os-Montes and Alto
Douro (UTAD). All datasets were clipped to the catchment areas and converted to a raster structure
with 90m and 25m cell sizes, using the ETRS 1989-TM06. Spatial autocorrelation was evaluated
through Moran´s I test, which indicated that in both catchments autocorrelation is significantly high
for slope (0.76/0.82) and very high for potential solar radiation (0.88/0.88) and altitude (0.99/0.98).
Thus, in order to account for the possible effects of spatial autocorrelation, the x, y coordinates
(longitude and latitude) were also included in the input set to indicate location.
Two types of ANN architectures were used to predict soil classes using IDRISI Taiga software (Clark
Labs): the highly popular supervised method, Multi-Layer Perceptron (MLP), known as error backpropagating algorithm (Haykin, 1999) and the Kohonen´s Self-Organizing Map (SOM).
Notwithstanding the importance of the parameterisation of the ANNs, it is not the focus of this paper
to provide a comprehensive description of all the model runs. However, for both ANN algorithms
equivalent experimental settings were tested whenever possible, in terms of network topology and
parameters, training parameters and stopping criteria. Several tests were performed, changing the
training parameters progressively at each run, in order to find out the best combination of parameters
that achieved as high accuracy as possible. Training ended when one of the stopping criteria was
achieved and only the best results in terms of accuracy are analysed herein. Note however that for the
same sampling method and parameter combination, five model runs were performed to average their
accuracies because results may vary due to slight differences in seeding of training pixels.
Two different sampling strategies were implemented for training the MLP and the SOM networks: one
random and one stratified. An even number of training sites (500 pixels) were selected, whenever
possible, for each soil type (Fluvisols often did not cover an area large enough to provide those many
training sites). Despite the number of training sites being proportional to the number of soil classes in
both catchments, random sampling implies that sites were not chosen evenly in each soil type strata.
For the stratified sampling, training pixel vectors were located by choosing the nearest coordinates for
each soil type that simultaneously were representative of the distribution of the predicting variables
(morphometric data, land use and lithology), i.e. coordinates were also chosen evenly in the frequency
space. In addition to testing the impact of training the networks with data collected from a close
neighbourhood, tests were performed for both 10 and 12 predicting variables, where the latter included
latitude and longitude as input data, and for standardized and non-standardized data. The ANN
modules in IDRISI evaluate accuracy on part or whole of the training sample, which does not provide
an independent assessment. Thus, accuracy was assessed both on the training sample and at the
catchment level, i.e. based on the accuracy to predict soil classes in the whole catchment. The latter
using the Map Comparison Kit 3.2.2 software.

3. RESULTS AND DISCUSSION
Table 1 presents a synthesis of the best accuracy results obtained for Mondim de Basto and Vila Real,
which varied between 21% and 87%. On the whole, adding location as input data tends to improve the
level of accuracy, independently of the catchment studied, type of neural network architecture and
sampling strategy used. Nevertheless, the trend is somewhat weaker if the SOM network is used. A
detailed analysis shows that not only the accuracy improvement is lower for SOM, but also, in those
cases that accuracy declines if using 12 variables, the drop in accuracy is substantially high, therefore
concealing the average trend. Results similar to those obtained with SOM are also obtained for the
Vila Real catchment. No clear pattern in accuracy change is detected with standardization of data or
change in resolution of morphometric data, as in Mondim de Basto with 25m pixel resolution and in
Vila Real with 90m pixel resolution there is no significant difference in the number of experiments
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that showed either improvement or decline in accuracy levels. Nevertheless, on the whole, adding the
x, y coordinates has a higher positive impact on accuracy if morphometric data has a coarser
resolution.
Table 1 – Synthesis of best ANN accuracy results obtained for the Mondim de Basto and Vila Real catchments
25m resolution MB
SN
RD
SOM MLP SOM MLP

Standard

NonStandard

ANN

Validation
Reference
Sample
Catchment
Sample
Catchment
Sample
Catchment
Sample
Catchment

10
Var
63.3
63.4
68.2
52.0
65.6
58.0
73.3
58.0

12
Var
64.5
66.3
67.7
59.9
62.9
61.2
70.8
62.8

10
Var
49.8
33.4
63.1
31.0
46.0
45.0
75.3
45.0

12
Var
69.6
29.5
70.2
23.7
error
error
77.7
30.0

90m resolution MB
SN
RD
10
Var
59.3
63.7
63.6
60.6
61.1
65.0
68.0
64.8

12
Var
64.9
67.9
67.7
62.1
59.4
65.1
69.0
63.7

10
Var
54.3
36.7
68.7
38.4
50.1
39.3
75.0
45.9

12
Var
71.8
35.7
73.0
40.4
57.1
54.4
80.0
36.7

25 m resolution VR
SN
RD
10
Var
70.2
72.1
73.5
70.5
66.2
68.4
76.6
72.5

12
Var
71.7
73.5
73.4
70.5
66.6
67.5
78.1
74.6

10
Var
46
47.0
65.8
51.3
42.1
30.0
64.8
57.0

12
Var
61.3
45.6
65.7
51.3
45
30.4
70.1
54.3

90m resolution VR
SN
RD
10
Var
72.9
72.3
75.0
72.6
72.8
73.7
67.0
60.9

12
Var
74.4
74.0
74.3
72.2
68.4
66.2
67.0
60.9

10
Var
39.8
37.8
81.0
42.2
37.2
67.2
64.0
39.4

12
Var
86.9
20.9
86.0
22.4
68.4
30.9
64.0
39.4

Accuracy levels tend to be on average over 10% higher if models are validated at the training sample
rather than the catchment level and if the sampling strategy also uses training sites that are in the
vicinity (SN data) because soils are spatially autocorrelated. Indeed, the results of the “sample
validation” are shown mainly to illustrate the fact that validation procedures should not be limited by
software because validation of soil-landscape models should be performed at the spatial extent in
which models are meant to make predictions, and this is clearly the catchment. Therefore, it is
interesting to note that predictions at the catchment scale are substantially higher if using random (RD)
data rather than shortest-distance (SN) data (66% vs. 40%, respectively). This is due to the fact that the
latter influences the models to create too large homogeneous patches which are generally correct
locally, but fail to predict accurately globally, i.e. over the whole catchment.

4. CONCLUSIONS
Considering accuracy levels measured at the catchment scale, most accurate predictions were
consistently made using the MLP network with 12-variable random data, and marginally better with
90m pixels (66% –74% accuracy levels, highlighted in bold in Table 1). Thus, the addition of location
data as input data clearly improved models because ANNs learnt that distance influences soil class, i.e.
close neighbouring positions are more likely to be similar and vice-versa, indicating that the flow of
water and sediment across the hillslopes gradually changes soils. Therefore, the spatial distribution of
soils in the studied catchments conforms to the principle of soil catena, which means that hillslopes
have some degree of connectivity. Thus, the higher the connectivity of the landscape, where there are
significant lateral water and sediment flows, the more important it is to use “location” as input data in
landscape models for the prediction of soils over large areas.
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PROPOSTA DE UM MÉTODO DE AVALIAÇÃO DA SUSCEPTIBILIDADE
NATURAL ÀS CHEIAS EM PEQUENAS BACIAS HIDROGRÁFICAS
PROPOSAL OF A METHOD FOR EVALUATION OF THE FLOOD NATURAL
SUSCEPTIBILITY IN SMALL DRAINAGE BASINS
Leal, Miguel, Centro de Estudos Geográficos da Universidade de Lisboa, Lisboa, Portugal,
mleal@campus.ul.pt

RESUMO
Neste artigo propõe-se um método que permite avaliar a susceptibilidade natural de pequenas bacias
hidrográficas às cheias. Trata-se de uma metodologia que se destina à comparação da susceptibilidade
de bacias que se localizam numa mesma região. Para isso, recorre à conjugação dos factores físicos
que condicionam as cheias: geometria da bacia, substrato geológico, relevo e rede de drenagem. Este
método foi, originalmente, aplicado às pequenas bacias que drenam a Área Metropolitana de Lisboa
(AML), mas pode ser utilizado noutras regiões, com as devidas adaptações às condições/características
da área em causa.

ABSTRACT
This paper proposes a method to evaluate flood natural susceptibility in small drainage basins. This is
a methodology which is intended to compare the susceptibilities of basins that are located in the same
region. To do this, we resort to a combination of physical factors that influence the floods: geometry
of the basin, geological substrate, relief and drainage network. This method was originally applied to
the small drainage basins that drain the Lisbon Metropolitan Area (LMA), but it can be used in other
regions, with the necessary adaptations to the conditions/characteristics of the area.

1. INTRODUÇÃO
As cheias são fenómenos naturais que são objecto de interesse científico devido à sua capacidade
morfogenética e ao seu carácter potencialmente perigoso. Em Portugal, as cheias foram a catástrofe
natural mais mortífera do século XX (Ramos e Reis, 2001). Como tal, torna-se fundamental avaliar o
risco de cheia para que seja possível efectuar um correcto ordenamento do território. Uma das
componentes do risco é a susceptibilidade, ou seja, a propensão para uma área ser afectada por um
determinado perigo, em tempo indeterminado, não contemplando o seu período de retorno ou a
probabilidade de ocorrência (Julião, 2009).
Existem estudos em que é avaliado o risco de cheia, assim como as suas componentes
(susceptibilidade, perigosidade, exposição e vulnerabilidade), numa bacia hidrográfica ou numa área
específica, mas, os estudos comparativos entre bacias são pouco comuns. Daí a necessidade de um
método que possibilite essas comparações à escala da bacia hidrográfica. Isso permite saber se uma
determinada bacia é, pelas suas características físicas, mais susceptível a cheias do que outra situada
na mesma região.
Esta metodologia foi aplicada a um conjunto de onze pequenas bacias hidrográficas que drenam a
Área Metropolitana de Lisboa (AML), permitindo conhecer quais são as que possuem uma maior
predisposição natural para serem afectadas por cheias (Leal, 2011).
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2. MÉTODO DE AVALIAÇÃO DA SUSCEPTIBILIDADE NATURAL ÀS CHEIAS
Para se obter a susceptibilidade natural às cheias de uma bacia hidrográfica é necessário analisar os
factores/componentes que a condicionam (designados por factores naturais ou físicos): geometria da
bacia, substrato geológico, relevo e rede de drenagem. Também os solos podem ser analisados, mas,
no contexto da aplicação original (Leal, 2011), tal não se justificava, porque a sua permeabilidade na
AML depende, em grande parte, das características hidrológicas da respectiva rocha-mãe.
Para que os factores físicos se possam comparar é necessário quantificá-los através de vários
indicadores (quadro 1). Ao contrário dos outros factores (geometria, relevo e rede de drenagem) não
existem propriamente índices definidos para classificar o substrato geológico quanto à sua
permeabilidade. No entanto, esta foi definida em função da classificação das litologias existentes na
AML (Ramos et al., 2010), variando entre 1 (permeabilidade mínima) e 9 (permeabilidade máxima).
De notar que os indicadores foram escolhidos de modo a que não introduzissem redundância na
análise.
Quadro 1 – Indicadores utilizados para cada factor natural
FACTORES NATURAIS
SUBSTRATO
GEOMETRIA
RELEVO
GEOLÓGICO
- Factor Forma
- Índice de Gravelius
- Índice de
circularidade
- Índice de
alongamento

- % área da bacia com
permeabilidade reduzida
(entre 1 e 4)
- % área da bacia com
permeabilidade elevada
(entre 6 e 9)
- Permeabilidade média

- Inclinação média do
curso de água principal
- Coeficiente
orográfico
- Índice de rugosidade
- Relação de relevo
- Índice de declive de
Roche

REDE DE
DRENAGEM
- Densidade de
drenagem
- Densidade hídrica
- Coeficiente de
manutenção
- Coeficiente de
torrencialidade

Posteriormente, os resultados dos indicadores de cada uma das bacias são divididos em classes de
igual amplitude. A determinação do número de classes resulta da aplicação do critério de Sturges1.
Sendo aplicado originalmente a onze bacias hidrográficas, optou-se por fazer a divisão em quatro
classes, o que significa que as bacias têm valores/scores entre 1 (menor susceptibilidade) e 4 (maior
susceptibilidade). Esses valores são, de seguida, somados por factor e divididos pelo número total de
indicadores de cada uma delas. Tomando como exemplo o factor geometria, os scores do factor forma,
índice de Gravelius, índice de circularidade e índice de alongamento de cada bacia são somados e,
depois, divididos por quatro (que, neste caso, é o número de indicadores utilizados para a geometria).
Daqui resulta um valor final ponderado, permitindo ordenar as bacias, por componente, quanto à sua
susceptibilidade às cheias. Com base neste valor final, as bacias hidrográficas são agrupadas em cinco
classes de susceptibilidade: muito elevada, elevada, moderada, reduzida e muito reduzida. Essas
classificações são obtidas através da divisão dos valores finais de cada componente em cinco classes
de igual amplitude.
Como os quatro factores naturais têm importâncias distintas no comportamento hidrológico das bacias,
existe a necessidade de atribuir ponderações numéricas. Para a AML optou-se por se conferir uma
ponderação de 1 à geometria e à rede de drenagem, de 2 ao relevo e de 3 ao substrato geológico. O
valor 2 atribuído ao relevo deve-se ao facto de este ser o factor decisivo na energia potencial da água e
na velocidade do escoamento, pois, apesar de este território não ser especialmente acidentado, existem
algumas diferenças entre as bacias. Quanto ao substrato, foi considerado o factor mais importante por
duas razões: 1) a permeabilidade da zona vadosa é a componente que mais interfere com a infiltração
da água e, consequentemente, com a produção do escoamento superficial (Reis, 2006); 2) a rede de
drenagem está essencialmente dependente das características do substrato geológico (Leopold, 1968;
Ramos, 1994: Reis, 2006), quando as bacias estão localizadas na mesma região climática (como é o
1

m = 1 + 3,32193 log n, em que ‘m’ é o nº de classes e ‘n’ é o número de bacias estudadas
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caso), ou em contextos morfológicos semelhantes. Assim, a susceptibilidade natural das bacias
hidrográficas pode ser obtida através da seguinte expressão (exemplo aplicado à realidade da AML):
ISfp = (1xG + 3xS + 2xR + 1xD) / 7
[1]
ISfp = índice de susceptibilidade dos factores físicos; G = valor geometria; S = valor substrato
geológico; R = valor relevo; D = valor rede de drenagem.
É importante realçar que estas ponderações são as adequadas à AML pelas razões já explicadas, o que
significa que, para outras regiões, pode haver a necessidade de as alterar consoante as características
físicas das bacias hidrográficas. Por exemplo, numa região com relevo acidentado é aconselhável
aumentar a ponderação do factor relevo. Por outro lado, o número pelo qual se dividem os valores das
várias componentes naturais (para a AML o valor é 7) resulta da soma das ponderações, não sendo,
por isso, um valor fixo.

3. POTENCIALIDADES E LIMITAÇÕES DO MÉTODO APRESENTADO
O método proposto apresenta como principal vantagem a possibilidade de estabelecer comparações
entre bacias hidrográficas no que diz respeito à susceptibilidade natural às cheias. De resto, foi com
esse objectivo que ele foi criado e não para avaliar a susceptibilidade de uma só bacia.
Resumidamente, esta é uma metodologia que considerada adequada para a escala de análise utilizada,
permitindo a comparação entre bacias com recurso à conjugação de um número considerável de
indicadores, capaz de dotar a análise de grande robustez.
Como qualquer método, este também possui algumas limitações, nomeadamente a atribuição dos
scores às componentes físicas, que pode ser discutida fruto de diferentes opiniões e interpretações.
Para além disso, os resultados obtidos não puderam ser completamente validados, uma vez que os
dados de escoamento/caudal na AML são muito escassos. Apesar desta condicionante, optou-se por
uma solução alternativa que permitisse, de alguma forma, comprovar a fiabilidade dos resultados.
Assim, foram realizadas análises de clusters tanto para o conjunto dos factores naturais, como para
cada factor individual (geometria, substrato geológico, relevo e rede de drenagem), que determinaram
resultados semelhantes aos do método proposto.
A sua utilização em bacias hidrográficas de média e grande dimensão é algo que terá de ser testado,
pois é possível que alguns dos factores físicos não tenham a mesma influência, na forma como
condicionam o escoamento, que têm em bacias de pequena dimensão.
Concluindo, este método pode ser uma ferramenta útil no que diz respeito à análise dos factores
naturais das bacias hidrográficas que condicionam as cheias, possibilitando uma comparação da
susceptibilidade a estes fenómenos entre as bacias estudadas.
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RESUMO
As cheias são eventos naturais recorrentes com implicações a nível social, humano e económico.
Tendo em conta os pressupostos da atual legislação sobre as cheias em Portugal, particularmente o
Dec. Lei 115/2010, compara-se a utilização de diferentes fontes de informação altimétrica, i.e., dados
obtidos através do levantamento topográfico da planície aluvial, cartografia de base à escala 1/1000 e
1/2000 e dados do Airborne Laser Scanning (ALS), em função dos resultados que permitem alcançar,
e das vantagens e limitações que acarretam. Assim, concluiu-se que o rigor na delimitação dos
perímetros de inundação e na obtenção da coluna de água dependem, substancialmente, dos dados de
base utilizados. Quanto mais pormenorizados estes forem, mais rigorosos e verosímeis serão os
perímetros de inundação.

ABSTRACT
Floods are natural events recurring with social, human and economic implications. Given the
assumptions of the current legislation on floods in Portugal, particularly the DL. Nº 115/2010, it was
compared the use of different sources of the altimetry data, i.e., data obtained through the topographic
survey of the floodplain, base maps scale 1/1000 and 1/2000 and Airborne Laser Scanning (ALS) data
according to the results which achieve, advantages and limitations of their use. Thus, it was concluded
that the accuracy in the delimitation of flood prone areas and obtaining water column depend,
substantially, of the basis cartography used. The more detailed it is, the more rigorous and credible
will be the flood prone areas.

1. INTRODUÇÃO
As cheias são eventos naturais recorrentes mas de difícil previsão conduzindo a diversos impactos em
termos sociais, humanos (perdas humanas) e económicos (prejuízos em infraestruturas, bens e quebra
de funcionalidades). Em Portugal, os efeitos destes episódios têm aumentado nas últimas décadas
(Quaresma e Zêzere, 2011), em parte, devido ao intenso processo de urbanização que transforma a
dinâmica natural de inundação nos vales e planícies aluviais. O quadro legislativo vigente que
regulamenta as questões das cheias em Portugal, procura estabelecer medidas que permitam a
avaliação e gestão dos riscos de inundação, de forma a minimizar as suas consequências para as
comunidades, os seus bens e as atividades económicas. Salienta-se ainda a obrigatoriedade de
delimitar áreas potencialmente afetadas por cheias e de se imporem restrições à ocupação do solo nos
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locais ameaçados por estes processos (Dec. Lei 115/2010, Dec. Lei 166/2008). Com este trabalho
pretendeu-se avaliar e comparar a utilização de diferentes fontes de informação altimétrica para a
delimitação de perímetros de inundação. Assim, apresentam-se e discutem-se os resultados obtidos nos
estudos efetuados nas bacias hidrográficas do rio Arda, Caima e Leça, em Portugal e na Ribeira de
Mougás, na Galiza, em Espanha.

2. MATERIAIS E MÉTODOS
Segundo o Decreto-Lei nº. 115/2010 e a Resolução do Conselho de Ministros n.º 81/2012, a
delimitação das áreas ameaçadas por cheias deve ser apoiada em estudos hidrológicos e hidráulicos em
áreas urbanas, que incluam o edificado e infraestruturas, sendo que em meio rural pode resultar apenas
da representação da cota da maior cheia conhecida e da análise geomorfológica, pedológica e
topográfica do terreno. Com efeito, seguindo os mesmos princípios de modelação hidráulica para obter
a altura da coluna de água e a superfície inundada para seções transversais do vale, usaram-se vários
dados altimétricos de base (quadro 1), a saber: dados obtidos através do levantamento topográfico
(estação total e GPS de alta precisão) de seções transversais do rio Arda, no setor da Várzea em
Arouca (figura 1A); cartografia de base à escala 1/2000 no setor de Ossela em Oliveira de Azeméis
(figura 1B) e 1/1000 para o setor de Santa Cruz do Bispo, em Matosinhos (figura 1C) e a utilização de
dados ALS na ribeira de Mougás, na Galiza (figura 1D). O objetivo desta análise foi o de avaliar as
vantagens e as limitações que estes dados de base permitem obter face aos resultados conseguidos.
Quadro 1 – Dados de base e métodos usados na delimitação dos perímetros de inundação.
Aquisição
altimétrica

Local

Levantamento
topográfico

Rio Arda

Cartografia
vetorial

Rio Caima

Cartografia
vetorial

Rio Leça

Dados ALS

Ribeira de
Mougás

Dados de base
- Informação altimétrica obtida
através do levantamento
topográfico;
- Ortofotomapas.
- Altimetria e planimetria à escala
1/2000 (equid. 2m);
- Ortofotomapas.
- Altimetria e planimetria à escala
1/1000 (equid. 1m);
- Ortofotomapas.
- Nuvem de pontos ALS
correspondentes ao solo após
filtragem (0,66 Ptos/m2);
- Ortofotomapas.

Cálculo do caudal de
ponta de cheia
Fórmula estatística de
Loureiro
Fórmula estatística de
Loureiro
Fórmula cinemática
de Giandotti
Fórmula estatística de
Loureiro

Modelação
- Medições em
Autocad;
- Cálculos no Excel
(extensão Solver)
Modelação semiautomática (HecRas)
Modelação semiautomática (HecRas)
Modelação semiautomática (HecRas)

No setor de Várzea, realizou-se um levantamento topográfico para a aquisição de dados altimétricos
detalhados da planície aluvial, necessários ao cálculo dos parâmetros hidráulicos e posterior obtenção
da altura da coluna de água. A delimitação dos perímetros baseou-se na morfologia do terreno e na
consulta de informação histórica sobre os eventos que ocorreram nesta área. Nos restantes setores,
efetuou-se a modelação semi-automática com recurso ao software Hec-Ras para a delimitação dos
perímetros de inundação e da altura da coluna de água. Na extensão do - ArcGis/Hec-GeoRas - foram
criados os parâmetros geométricos necessários, como o curso de água, as margens, a direção do fluxo,
as obstruções à livre circulação da água, os perfis transversais, entre outros. Apesar do método ser o
mesmo, os dados de base usados na geração dos MDTs foram diferentes. No caso do Rio Caima,
utilizaram-se dados altimétricos à escala 1/2000 e os valores dos caudais máximos de cheia inseridos
no Hec-Ras foram obtidos usando a fórmula de Loureiro. Também no setor do rio Leça, usou-se
informação altimétrica mas à escala 1/1000 e recorreu-se a à fórmula cinemática de Giandotti para a
predeterminação dos caudais máximos. No último setor de estudo, utilizou-se a informação altimétrica
de base proveniente do ALS, cuja nuvem de pontos, após filtragem dos pontos do solo, possuía uma
densidade de pontos de 0,66 pontos/m2 e um espaçamento médio de 1,24 m, o que permitiu criar um
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MDE detalhado (2 metros de píxel). Para a predeterminação do caudal de ponta de cheia recorreu-se
ao método estatístico de Loureiro, uma vez que se trata de uma área muito próxima de Portugal.

Figura 1 – Dados de base e resultados obtidos na delimitação de perímetros de inundação: A – Perfis transversais
realizados no campo; A’ - Perímetros de inundação delimitados de forma expedita a partir desses perfis (T10, 50
e 100 anos); B – Cartografia vetorial à escala 1/2000; C – Cartografia vetorial à escala 1/1000 e perfis
transversais traçados no software Hec-Ras; B’ e C’ - Altura e extensão da coluna de água para o T100 anos,
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obtidas com o software HEC RAS; D – Nuvem de pontos derivada do ALS e D’ – perímetros de inundação
obtidos com o software Hec-Ras para os T10, 50 e 100 anos.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A cartografia de base que serve os diferentes métodos condiciona os resultados obtidos. A carência de
dados altimétricos obriga a um moroso levantamento de campo e à delimitação de perímetros de
inundação de forma expedita, em função da morfologia do vale (figura 1A’). Por outro lado, quando se
acede a informação altimétrica mais detalhada como é o caso da cartografia à escala 1/1000 ou 1/2000
ou ainda dos dados do ALS, é possível efetuar a modelação semi-automática com resultados mais
rigorosos, o que nos permite obter não só a extensão da cheia mas também a coluna de água e a sua
velocidade (figura 1B’, C’ e D’). Uma síntese comparativa de algumas vantagens e desvantagens,
consoante o uso das diferentes fontes de informação altimétrica está expressa no Quadro 2.
Quadro 2 – Avaliação dos diferentes métodos de aquisição altimétrica para a delimitação dos perímetros de
inundação e obtenção da altura das colunas de água.
Aquisição
Vantagens
Desvantagens
altimétrica
- Informação altimétrica muito precisa uma
- Levantamento topográfico moroso e
vez que se pode fazer o levantamento
dispendioso;
topográfico de várias seções transversais,
Problemas
de
visibilidade
e receção de sinal
Levantamento
escolhendo o distanciamento entre as
no
GPS
devido
à
presença
de
vegetação muito
topográfico
mesmas e o número de pontos que se tiram;
alta no rio e na planície aluvial.
- Muito útil quando o objeto de estudo são
pequenos setores de um curso de água.
Cartografia
- Facilidade e rapidez na geração do MDT
- Exige cartografia de base muito detalhada e
vetorial
através da informação de base;
atualizada (mínimo à escala 1/10000);
(equidistância
- Os ficheiros vetoriais podem ser
- Medições no terreno para se obter a altura
curvas de
modificados e atualizados, com as medições
dos obstáculos à circulação da água de forma a
nível ≤ 2m)
de campo.
incorporar estes elementos no MDT;
- Grande quantidade e rigor altimétrico da
- Problemas de processamento dos dados do
nuvem de pontos;
ALS devido à sua enorme quantidade;
ALS
- Melhor apropriação da topografia associada - Necessidade processamento inicial dos dados
aos cursos de água: leito, talvegue, margens.
do ALS.
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RESUMO
A caracterização do estado de actividade numa abordagem mais tradicional reflecte sobretudo a
dinâmica e os processos envolvidos na instabilidade das vertentes. Neste sentido, a classificação do
estado de actividade dos movimentos de vertente na bacia do Rio Grande da Pipa, região norte de
Lisboa, encontra-se demasiado dependente da data de conclusão do respectivo inventário (2010) e da
data do último evento de instabilidade conhecido (2010). A utilização de dados de deformação
PSInSAR, registos históricos e recentes, combinados em matriz, foi apresentado recentemente como
uma solução para a determinação/redefinição do estado de actividade dos movimentos de vertente e
veio permitir actualizar o conhecimento acerca da actividade dos movimentos de vertente na área de
estudo.

ABSTRACT
The traditional approach to characterize the state of activity of landslides reflects essentially the
dynamics and processes involved in the instability of slopes. Generally speaking, the classification
usually adopted in the Rio Grande da Pipa basin (north of Lisbon region) is too dependent on the date
of landslide inventory’s conclusion (2010) and on the date on which the last landslide event occurred
in on the study area (2010). The use of PSInSAR deformation maps, historical and recent terrain
deformation records, combined into a matrix, was recently proved to be a solution for assess/correct
the state of activity of landslides and has enabled an update in the knowledge about the activity
behavior of the landslides in the study area.

1. INTRODUÇÃO
A caracterização do estado de actividade constitui uma etapa fundamental na avaliação da
perigosidade, e tem por base, frequentemente, critérios geomorfológicos relacionados com a frescura
dos elementos que caracterizam os movimentos de vertente, cuja conservação depende da idade do
movimento. Em regra, a determinação do estado de actividade apenas com recurso a observações de
campo é bastante difícil, principalmente no caso dos movimentos mais antigos e movimentos lentos a
muito lentos. Uma das formas de ultrapassar este problema consiste no cruzamento dos inventários de
movimentos de vertente com os mapas de deformação PSInSAR (e.g., Herrera et al., 2009). Este
trabalho tem como objectivo avaliar o potencial dos registos de deformação obtidos por
interferometria radar na determinação do estado de actividade dos movimentos de vertente.

2. ENQUADRAMENTO DA ÁREA DE ESTUDO E DADOS DE BASE
A bacia do Rio Grande da Pipa (Arruda dos Vinhos), com 110 km2 (Figura 1), apresenta no contexto
nacional uma das situações mais favoráveis em termos de predisposição natural para a instabilidade de
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vertentes. Predominam na bacia formações sedimentares do Jurássico Superior, com destaque para as
Camadas da Abadia (Kimeridgiano Inferior), que ocupam cerca de 58 % da área total da bacia.
Litologicamente destaca-se uma alternância entre calcários, margas, argilas e arenitos controlados
estruturalmente por um empolamento tectónico de grande raio de curvatura e que origina localmente
uma inversão de relevo, com as rochas mais antigas e menos resistentes à erosão a ocupar o centro da
bacia.

Figura 1 – Enquadramento da bacia do Rio Grande da Pipa e inventário histórico de movimentos de vertente
classificados segundo o estado de actividade (classificação adaptada para a região a norte de Lisboa).

Como dados de base foram utilizados: (i) um inventário histórico das manifestações de instabilidade
ocorridas na bacia do Rio Grande da Pipa (1434 movimentos de vertente, Figura 1); e (ii) quatro
mapas de deformação PSInSAR para diferentes períodos e provenientes de diferentes sensores
(Quadro 1).
Quadro 1 - Características gerais das imagens radar utilizadas na determinação do estado de actividade dos
movimentos de vertente da bacia do Rio Grande da Pipa.
Mapas de deformação
Período
Fonte
Fonte
PSInSAR_rgp1
Jun. 1992-Dez. 1997
ERS1 /ERS2
Benevides, 2009
PSInSAR_rgp2
Abr.2003-Dez. 2005
ENVISAT
Benevides, 2009
PSInSAR_rgp3
Ago. 2003 - Set. 2010
ENVISAT
Cooksley e Mora, 2010
PSInSAR_rgp4
Nov. 2006 – Jun. 2010
ALOS PALSAR
Cooksley e Sánchez, 2010

3. CARACTERIZAÇÃO DO ESTADO DE ACTIVIDADE
3.1. Abordagem tradicional
O estado de actividade incide sobre o momento de ocorrência (ou recorrência) dos movimentos de
vertente e evolução da sua actividade no tempo. Os movimentos de vertente da área de estudo foram
classificados em quatro estados, adaptando a classificação à dinâmica dos movimentos e à data de
conclusão do inventário: activo (ocorridos no período de instabilidade 2009-2010); reactivado
(movimento mais antigo, com reactivação no ultimo evento de instabilidade); dormente (mantem
condições potenciadoras de instabilidade) e estabilizado (alvo de intervenção de estabilização).
3.2. Abordagem baseada em mapas de deformação PSInSAR
A determinação do estado de actividade dos movimentos de vertente lentos com base na deformação
dos terrenos, adquirida através de mapas de deformação PSInSAR, foi testado recentemente a partir da
estimativa da velocidade média anual referente a dois intervalos de tempo distintos, i.e., deformação
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histórica e recente (Righini et al. 2012). Uma variação desta metodologia é apresentada por Cigna et
al. (2012) e contempla o cruzamento do estado de actividade determinado de forma convencional com
os registos de deformação PSInSAR posteriores à data dos movimentos de vertente.
Na Figura 2 estão representadas as duas matrizes de caracterização do estado de actividade baseadas
nos registos de deformação PSInSAR. Foram considerados neste trabalho como dados de deformação
históricos os obtidos através das imagens ERS ou ENVISAT e de deformação recente os provenientes
de imagens ALOS/ENVISAT, estas últimas desde que incluam o ano de 2010. Na área de estudo, a
determinação da velocidade representativa de deformação foi dificultada pelo reduzido número de
Persistent Scatterers (PS) em cada movimento, pelo que se considerou o PS com a velocidade de
deformação (LOS) máxima para a determinação do estado de actividade.

Figura 2 - Matriz de caracterização do estado de actividade de movimentos de vertente lentos: (A) Relação entre
o estado de actividade definido para os movimentos de vertente inventariados na bacia do RGP e os dados de
deformação PSInSAR (ERS/ENVISAT/ALOS) posteriores à data desses mesmos movimentos (adaptado de
Cigna et al., 2012); (B) Relação entre dados de deformação PSInSAR históricos (ERS/ENVISAT) e recentes
(ENVISAT/ALOS) (adaptado de Righini et al. (2012).

4. RESULTADOS
O cruzamento de cada um dos mapas de deformação PSInSAR com o inventário de movimentos de
vertente permitiu isolar 276 PS localizados no interior dos movimentos de vertente de um total de
10.837 PS que compõe os quatro mapas de deformação PSInSAR. Destes 276 PS quase 74 % recaem
sobre deslizamentos rotacionais profundos e aproximadamente 18 % sobre deslizamentos
translacionais e rotacionais superficiais em contexto de talude antrópico. No total, apenas para 61 dos
movimentos de vertente é possível verificar o potencial da utilização da interferometria radar para a
determinação do estado de actividade. As Figuras 3A e 3B representam o estado de actividade desses
61 movimentos, com base nas metodologias propostas por Righini et al. (2012) e Cigna et al. (2012).
De acordo com a abordagem tradicional da determinação do estado de actividade (Figura 1), a maior
parte dos movimentos de vertente foi classificada como dormente (1171 movimentos, equivalentes a
90 % do total de área instabilizada). Apenas 246 movimentos foram classificados como activos, todos
eles referentes ao último evento de instabilidade, ocorrido em 2010. Foram ainda contabilizadas sete
reactivações e 10 movimentos estabilizados de forma efectiva, por implementação de medidas
correctivas. Quando comparado com as abordagens sustentadas pelos registos de deformação
PSInSAR, podemos verificar que para estes 61 movimentos a manutenção do estado dormente foi rara.
Com efeito, durante o período de observação 1992 – 2010 quase todos os 61 movimentos analisados
registaram deformação num determinado sector. Deste modo, verifica-se que movimentos de vertente
de maior dimensão e mais antigos, ocorridos tipicamente há mais de 20/30 anos, supostamente
dormentes, encontram-se de facto activos, provavelmente com movimentos de creep pós-ruptura. Pese
embora não se registem manifestações superficiais de instabilidade, as observações de campo
confirmam estas deformações, pela ocorrência de danos em infraestruturas localizadas nestes
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movimentos de vertente, aquando da ocorrência de precipitação em quantidade/duração suficiente para
romper com a inércia à deformação.

Figura 3 – Estado de actividade determinado para os 61 movimentos de vertente para os quais existem registos
de deformação PSInSAR. (A) Metodologia definida por Righini et al. (2012) deformação histórica e recente; (B)
Metodologia definida por Cigna et al. (2012) deformação PSInSAR posterior à data de ocorrência dos
movimentos de vertente.

5. CONCLUSÕES
Este trabalho demonstrou a importância da aplicabilidade dos dados de deformação dos terrenos
baseados na técnica PSInSAR no auxílio da determinação/reclassificação do estado de actividade de
movimentos de vertente antigos, tipicamente lentos no contexto das manifestações de instabilidade
ocorridas na bacia do Rio Grande da Pipa, região Norte de Lisboa. Verificou-se que a maior parte dos
movimentos antes considerados dormentes são de facto activos e este facto deve ser tomado em
consideração no ordenamento do território.
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RESUMO
Os dados de base utilizados na realização de qualquer estudo condicionam as metodologias passíveis
de serem desenvolvidas e as ilações que dele se podem retirar. Por este facto, os desenvolvimentos dos
dados de base podem trazer novas abordagens para problemas antigos. Assim, apresentam-se aqui
alguns resultados da utilização de três diferentes tipos de dados para elaborar MDE e informações
derivadas. Os dados ALS foram aplicados na análise de aspetos relacionados com a morfologia e
processos associados a vertentes costeiras da Galiza, Espanha. Estes dados revelaram uma melhoria
clara na apreensão da morfologia, verificada na captação, por exemplo, de vales e valeiros não
representados na cartografia disponível, assim como, no impacto da ação humana sob a paisagem,
observável na forma como o ALS consegue realçar as estradas, socalcos e outros elementos.

ABSTRACT
The data used to conduct any study affects the methodologies that can be used and the results that can
be achieved. Likewise, developments may lead to new insights into old problems. Therefore, we
present here some results of using three different types of data to produce DEM and derived
information. ALS data were used in the analysis of aspects related to the morphology and processes
associated with coastal parts of Galicia, Spain. These data show a clear improvement in morphology
apprehension, evident in capturing, for example, valleys and gullies not represented in available
cartography, as well as the impact of human action on the landscape, as observed in the way ALS can
highlight roads, terraces and other elements.

1. INTRODUÇÃO
O desenvolvimento, nas últimas décadas, da técnica de aquisição de dados altimétricos via LiDAR
(Light Detection And Ranging), mais especificamente pelo ALS (Airborne Laser Scanning), e a
utilização destes dados, tem contribuído para avanços significativos, um pouco por todo o mundo, na
interpretação e compreensão da morfologia terrestre.
A capacidade de obtenção de uma malha de pontos muito densa sobre a superfície terrestre, com um
rigor de cerca de 15 cm (El-Sheimy et al., 2005; Habib, 2008; Lemmens, 2011), a capacidade de obter
dados sobre a topografia em áreas cobertas por vegetação ou pouco acessíveis, assim como efetuar
processamentos diversos sobre os dados após a sua recolha são algumas das capacidades que
potenciam a utilização dos dados do ALS em estudos diversificados.
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No presente trabalho utilizaram-se dados do ALS de forma comparativa, com dados altimétricos de
outras proveniências, para a identificação de características morfológicas e processos associados a
vertentes costeiras localizadas no litoral sul da Galiza – município de Oia, Espanha.

2. ENQUADRAMENTO METODOLÓGICO
O estudo baseou-se nos dados ALS provenientes do Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA)
de Espanha, dados do Modelo Digital de Elevação (MDE), elaborado no âmbito do mesmo programa,
e dados da Base Topográfica da Galiza (BTG), à escala 1:5000 (Quadro 1 e Figura 1).
Os dados do ALS utilizados fazem parte de um levantamento realizado em fevereiro de 2010 e cedidos
pela Xunta da Galicia. Estes dados encontravam-se classificados em 8 classes, estavam armazenados
em ficheiros LAS na versão 1.1 e eram provenientes de um sensor com a capacidade de obtenção até
cinco retornos. O levantamento apresentava uma densidade média de 1,98 pontos/m2, considerando
todos os pontos, e de 0,66 pontos/m2, considerando apenas os pontos classificados como solo.
Quadro 1 - Principais características dos dados de base utilizados
Escala /
Formato
Dados
Tipos de dados
Data
Fonte
Resolução
de dados
2
Dados ALS
1,98 Ptos/m
Pontos
2010
LAS
PNOA, cedidos pela Xunta da Galicia
PNOA - Centro Nacional de
MDE
5m
Matricial
2008 ASCII
Informacíon Geográfica do Instituto
Geográfico Nacional de Espanha
Base Topográfica
Linhas (c. nível)
1:5000
2003 DGN
Xunta da Galicia
da Galiza (BTG)
Pontos (p. cotados)

Figura 1 - Esquema metodológico seguido neste trabalho

O MDE proveniente do PNOA foi elaborado pelo Instituto Geográfico Nacional de Espanha. Os dois
ficheiros utilizados correspondem às folhas 260 e 261 da quadrícula do Mapa Topográfico Nacional
de Espanha à escala 1:50000, encontravam-se em formato ASCII e datavam do ano de 2008. Estes
ficheiros, com uma resolução espacial de 5 metros, foram obtidos por um processo de correlação
automática a partir dos voos fotogramétricos no âmbito do projeto PNOA (CNIG, 2008).
Os dados da BTG 1:5000 foram fornecidos pela Xunta da Galicia e encontram-se divididos em 10
ficheiros vetoriais em formato DGN, correspondentes a parte das folhas n.º 260-4 e n.º 261-3 da Base
Topográfica Nacional de Espanha, à escala 1:25000.
Os diferentes tipos de informação sofreram diversas operações de processamento até à constituição do
respetivo MDE. No que concerne à nuvem de pontos do levantamento ALS, foi efetuado um processo
de verificação/correção da classificação dos pontos utilizando o software LP360, de maneira a avaliar
a consistência da mesma. De seguida, procederam-se a processos de filtragem que separaram os
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pontos correspondentes ao solo dos restantes, sendo os primeiros utilizados na elaboração do MDE.
No que concerne à BTG 1:5000, foram utilizadas as informações referentes à altimetria
correspondente aos pontos cotados e às curvas de nível, que mantêm uma equidistância de 5 metros.
A partir dos MDE iniciais foram elaborados diversos produtos, dos quais se destacam os sombreados
de relevo, as cartas de declives e os perfis topográficos, a partir dos quais se procedeu a uma análise
comparativa de forma a avaliar a capacidade de apreensão de aspetos associados à representação da
superfície terrestre e perceção de aspetos geomorfológicos.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
As diferenças existentes entre os produtos gerados pelos MDE podem ser especialmente inferidas pela
análise dos sombreados de relevo (Figura 2). O sombreado do relevo do ALS é aquele que não só
apreende melhor a morfologia do terreno, mas também a ação antrópica no território. Aspetos
marcantes desta última característica verificam-se na representação de socalcos, áreas de cultivo,
estradas, caminhos florestais e aceiros. Em relação às formas, as principais diferenças verificam-se na
maior capacidade de definição dos principais elementos do relevo, e, sobretudo, , na capacidade de
apreensão das pequenas variações da morfologia, apresentando o sombreado ALS, uma extraordinária
capacidade de representação, quando comparado com as restantes fontes de dados. Os dados ALS
permitem não só, a melhor definição dos vales, topos, bases das vertentes, como também, a captação
das pequenas variações que permitem a identificação de valeiros, pequenos relevos residuais, escarpas,
entre outros, e que nos restantes casos não se identificam.
Na figura 2, observa-se uma área que é representada de forma muito distinta nos três MDE, revelando
uma das principais características/ vantagens do ALS. A presença de vegetação influenciou de forma
negativa os sombreados derivados do MDE do PNOA e da BTG, enquanto a influência no sombreado
derivado do MDE do ALS parece ser mínima ou inexistente, conseguindo representar as pequenas
variações na morfologia graças à capacidade de penetração na vegetação que o ALS apresenta.

a)

b)

c)

d)

Figura 2 - Sombreados de relevo de uma vertente na costa da Galiza: a) Ortofotomapa; b) Com base no MDE
ALS; c) Com base no MDE PNOA; d) Com base no MDE BTG.

Obviamente, tais factos revelam-se também na análise da morfologia ao longo de perfis topográficos.
Estas representações confirmam as interpretações anteriores, já que a apreensão dos pormenores da
morfologia é melhor conseguida com o MDE derivado do ALS. Os perfis 1 e 2 (Figura 3) situados a
meia-encosta, no setor de maior declive, demonstram claramente a melhor definição da morfologia por
parte do MDE ALS, marcando claramente os canais de escoamento e demonstrando que se trata de
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vales rasgados muito típicos de escoamentos torrenciais, caraterísticas que são confirmadas na
fotografia e pela volumetria dos blocos encontrados no leito/margens do curso de água.
O perfil 3 (Figura 3) apresenta, também, diferenças significativas em termos de representação da
morfologia local. Este perfil localiza-se numa área mais aplanada e, portanto, tendencialmente alvo de
deposição de sedimentos provindos das encostas, apresentando uma variação da altitude que define
lombas sucessivas de pequena altitude. No caso do MDE do ALS, ele indica claramente a existência
de múltiplos canais de escoamento separados por áreas de acumulação de sedimentos. Nos restantes
dois, esta morfologia importante de incisão, aparece muito suavizada (impercetível, quase) e com
diferenças significativas, especialmente no caso do MDE do PNOA.

Figura 3 - Perfis topográficos do setor de Oia, baseados nos MDE ALS, PNOA e BTG

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A utilização de dados provenientes de diferentes técnicas tem permitido ao longo dos tempos uma
melhoria da representação e compreensão da morfologia das vertentes e dos processos que nelas
decorrem. Os dados provenientes do ALS são mais um contributo para a melhoria desse
conhecimento. Neste caso, a comparação de produtos com origem em diferentes tipos de dados
permitiu revelar morfologias e depreender processos de forma diferenciada, dando ao ALS uma clara
vantagem. Tornou-se particularmente visível os avanços significativos do ALS na melhoria da
perceção ao longo de vertentes, salientando-se o maior e grande rigor na representação da morfologia,
espantosamente evidenciada nos sombreados de relevo e nos perfis topográficos apresentados. Por
outro lado, é indissociável a extraordinária representação do impacto derivado da ação humana.
A utilização dos dados do ALS indicia a existência de escoamentos torrenciais ao longo das vertentes
de maior declive, aspeto confirmado no trabalho no campo, dados os tamanhos dos blocos localizados
no leito e nas margens dos rios, enquanto, pela análise dos restantes dados, não se verificaram indícios
de tal processo geomorfológico. A própria morfologia captada pelos dados do ALS, aponta para a
existência de leques aluviais associados às características torrenciais da escorrência, com uma extensa
área de deposição dos sedimentos localizada no sopé das vertentes analisadas, enquanto os restantes,
pouco ou nada permitem inferir sobre esta morfologia.
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RESUMO
Apresenta-se a primeira plataforma Web SIG realizada em Portugal continental com dados de
ocorrências hidro-geomorfológicas de cheias/inundações e movimentos de massa em vertentes
registadas entre 1865 e 2010, oriundas do projecto Disaster. A partir da consulta de fontes
hemerográficas, foram registadas todas as ocorrências que produziram mortos, mortos, ou feridos, ou
desaparecidos, ou evacuados, ou desalojados, independentemente do número de afetados, e atribuídos
a um local geograficamente identificável. A plataforma Web SIG foi concebida para inquirir os
atributos das entidades geográficas, visualizar relações espaciais entre ocorrências Disaster e temas
geomorfológicos e hidrológicos, e consultar relatórios de dados sintetizados para diferentes unidades
administrativas e hidrográficas.

ABSTRACT
In this work we present the first Web GIS platform on hydro-geomorphological disasters occurred in
Portugal mainland in the period 1865-2010. The newspaper was the source data and the occurrences
that produced dead, or injured, or missing, or evacuated, or homeless people, regardless of the number
of affected people, were registered and included in a data base. The Web GIS platform was designed to
inquire the attributes of geographic entities, visualize spatial relationships between geomorphological
and hydrological themes and Disaster occurrences and query data synthesized for different
administrative and hydrographic units.

1. INTRODUÇÃO
Actualmente, estão disponíveis online vários exemplos de bases de dados de desastres naturais a nível
mundial (e.g. EM-DAT), regional (e.g. LA RED:DESINVENTAR) e nacional (e.g. SHELDUS, SICI,
BDMVT), que representam o esforço realizado na documentação dos eventos e dos efeitos dos
desastres naturais, entre os quais se destacam os movimentos de massa em vertentes e as cheias e
inundações. Estas bases de dados são criadas e mantidas por diferentes tipos de instituições, desde
Universidades (Bélgica), Protecção Civil (Canadá), grupos de investigação em colaboração com a
Protecção Civil (Itália) e outros organismos públicos (França e Inglaterra).
As bases de dados sobre desastres naturais constituem importantes repositórios de informação, que é
essencial na análise do risco a diferentes processos naturais. Durante as últimas duas décadas, estas
bases de dados foram progressivamente disponibilizadas ao público na internet, sob a forma de tabelas
de dados sintetizados e aplicações de Web SIG, que permitem a visualização espacial e temporal das
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ocorrências. Destaca-se o exemplo da base de dados italiana SICI (Sistema de Informação sobre
Catástrofes Hidro-Geológicas), como um dos mais bem conseguidos a nível europeu em termos de
produção, exploração e divulgação de informação sobre desastres hidrogeomorfológicos (Guzzetti e
Tonelli, 2004).
Em Portugal, os desastres naturais mais frequentes são as cheias/inundações e os movimentos de
massa em vertentes. Neste trabalho apresenta-se a primeira plataforma Web SIG realizada em Portugal
continental com dados de ocorrências hidro-geomorfológicas de cheias/inundações e movimentos de
massa em vertentes verificadas entre 1865 e 2010, oriundas do projecto Disaster.

2. BASE DE DADOS DISASTER
2.1. Conceitos
No Projecto DISASTER considerou-se uma ocorrência hidro-geomorfológica como um local
geograficamente identificável afectado por cheia ou movimento de massa, com mortos, feridos,
desaparecidos, evacuados ou desalojados, independentemente do número de afectados, num
determinado evento. Um evento hidro-geomorfológico corresponde a uma data ou período de tempo
continuado em que se verificaram cheias/inundações ou movimentos de massa em vertentes que
resultaram em mortes, feridos, desaparecidos, evacuados ou desalojados, independentemente do
número de afectados.
2.2. Metodologia de recolha e armazenamento de dados
A Figura 1 representa a metodologia de recolha e armazenamento da informação da base de dados
multiutilizador. O processo de recolha de informação iniciou-se com a selecção dos jornais pelas
equipas do projecto, de acordo com os seguintes critérios: (i) o jornal deve ter sido publicado
continuamente durante um longo período de tempo; (ii) o conjunto de jornais seleccionados deve
garantir a melhor distribuição espacial das notícias a nível regional, de forma a cobrir a totalidade do
território continental. Os jornais seleccionados (16) e as suas principais características em termos de
período de referência, categoria, distribuição e incidência espacial estão descritos em Pereira et al
(2012).
As notícias foram analisadas para a identificação das ocorrências e eventos Disaster e o conjunto de
notícias que reportam ocorrências foi digitalizado e convertido em .PDF. Em seguida, todas as
ocorrências Disaster foram validadas através do cruzamento com notícias provenientes de diferentes
fontes (jornais locais, regionais e nacionais).

Figura 1 – Esquema metodológico para a recolha e armazenamento de informação na Base de Dados Disaster

A informação recolhida sobre as características e danos associados pelas ocorrências Disaster foram
introduzidos numa base de dados online multiutilizador, disponível apenas para utilizadores registados
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(Pereira et al., 2012). A base de dados está organizada em duas partes: (i) características da ocorrência
Disaster; (ii) danos da ocorrência Disaster. A primeira parte inclui informação sobre o tipo e subtipo
da ocorrência, data de início e hora, localização (freguesia, concelho, e coordenadas projectadas
segundo o sistema de referência espacial PT-TM06/ETRS8), factor desencadeante e informação sobre
a fonte (nome, tipo de fonte, e fiabilidade da notícia). O tamanho e a localização da notícia Disaster na
página do jornal foram registados para se avaliar a evolução temporal da importância dada pela
imprensa escrita a notícias sobre desastres hidro-geomorfológicos ao longo do tempo.
Na segunda parte da base de dados registam-se os danos: número de mortos, feridos, desaparecidos,
evacuados e desalojados, tipo de danos nos edifícios (superficiais, estruturais ou funcionais), número
de edifícios afectados, tipo de danos nas redes de transporte (superficiais, estruturais e funcionais),
interrupções na circulação em estradas e ferrovias e duração da interrupção.

3. WEB SIG DISASTER
3.1. Estruturação da plataforma Web SIG
O Web SIG está alojado no Servidor da Universidade de Lisboa e foi implementado com o
GeoServer©, que é um servidor de software de código aberto escrito em Java, que permite aos
utilizadores compartilhar e editar dados geoespaciais. Por isso, foi projectado para a
interoperabilidade, publicando dados provenientes de qualquer fonte de dados espaciais e utilizando
padrões abertos.
A plataforma Web SIG Disaster está alojada no sítio do projecto em riskam.ul.pt/disaster e tem como
principais finalidades: (1) divulgar publicamente e de forma gratuita resultados sintetizados da base de
dados Disaster; (2) localizar as ocorrências Disaster de Cheias/Inundações e de Movimentos de Massa
em Vertentes em Portugal Continental, utilizando a base cartográfica do Google Earth©; (3)
disponibilizar informação sobre a evolução temporal e espacial do número de ocorrências Disaster e
(4) disponibilizar informação sobre a distribuição espacial e evolução temporal dos danos sociais
provocados por Cheias/Inundações e Movimentos de Massa em Vertentes para diferentes unidades
administrativas (Nuts2, Nuts3, Concelho, Distrito) e hidrográficas (Regiões Hidrográficas).
Na página de abertura do Web SIG Disaster surge informação sobre a origem e propriedade dos dados
utilizados e os tipos de utilização aconselhadas. Em particular, a equipa desaconselha em absoluto a
utilização dos dados relativos às ocorrências Disaster de Cheias/Inundações e Movimentos de Massa
em Vertentes para fazer modelação/avaliação de susceptibilidade ou perigosidade. Eventualmente, os
dados poderão ser utilizados na validação de modelos de avaliação da susceptibilidade ou
perigosidade.
A plataforma Web SIG Disaster estrutura-se em 3 vectores principais (Figura 2): (1) Visualização de
relações espaciais - É possível visualizar de forma interactiva a localização das ocorrências Disaster
sobrepostas a temas hidrológicos (rede hidrográfica principal, regiões hidrográficas), temas
geomorfológicos (unidades morfoestruturais e Modelo Digital de Terreno) e diferentes unidades
administrativas (Figura 3). Refira-se que a visualização das ocorrências Disaster está limitada a uma
escala máxima de 1:25 000. Nesta aplicação o utilizador tem a possibilidade de ampliar e reduzir a
área de visualização, seleccionar os temas, consultar os seus atributos, realizar medições e imprimir a
área de visualização. Não é possível descarregar e editar a informação geográfica.
(2) Inquirições às entidades geográficas, destacando-se os temas das cheias/inundações e dos
movimentos de massa em vertente. Estes temas têm disponível o ficheiro de metadados e é possível
consultar os atributos relacionados com a localização (distrito, concelho, freguesia), data de ocorrência
(dia, mês, ano), tipo de georreferenciação (baseada em coordenadas exactas, baseada na toponímia,
baseada na morfologia, centróide do concelho e centróide da freguesia) e fiabilidade da notícia de
jornal.
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Figura 2 – Estrutura do Web SIG Disaster

(3) Relatórios de dados sintetizados – disponibilizam 337 perfis com dados sintetizados em tabelas,
mapas e texto que permitem responder às seguintes questões, para as diferentes unidades territoriais
(administrativas e hidrográficas): (1) Onde se localizaram as ocorrências Disaster? (2) Quantas
ocorrências Disaster foram registadas? (3) Quantos mortos, evacuados e desalojados foram registados?
(4) Qual é a posição relativa de cada unidade territorial no total de ocorrências a nível nacional? (5)
Qual é a hierarquia da unidade territorial em relação ao contexto nacional? (6) Qual foi a evolução
temporal das ocorrências e dos danos sociais?
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MODELAÇÃO DA SUSCEPTIBILIDADE À PROPAGAÇÃO DE DESABAMENTOS EM
QUATRO ÁREAS DE TESTE NA ARRÁBIDA
MODELLING ROCKFALLS PROPAGATION IN FOUR TEST SITES IN THE ARRÁBIDA
CHAIN

Presas, José - Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa; LisboaPortugal; jpresas@campus.ul.pt

RESUMO
O presente estudo foi desenvolvido em quatro áreas de teste na Arrábida (Península de Setúbal). Com
o objectivo de modelar a susceptibilidade à propagação de desabamentos, recorreu-se ao programa
CONEFALL 1.0 e a duas variáveis: o Modelo Numérico de Elevação (MNE), e as áreas de rotura
(Fonte de desabamentos) presentes em cada uma das áreas de teste. Com base em variações do ângulo
de alcance de 0.5°, foram produzidos 28 modelos de susceptibilidade à propagação, com variações
compreendidas entre os 12.5° e os 27°. Não foi possível determinar um ângulo de alcance único para
os desabamentos nas áreas de teste, o que se pode dever a diferenças nos condicionalismos geológicos
e geomorfológicos, assim como nos factores desencadeantes.

ABSTRACT
This study was conducted in four test sites in the Arrábida chain (Setúbal Peninsula). The software
CONEFALL 1.0 was selected to model rockfall propagation by considering two variables: the Digital
Elevation Model (DEM) and the sources of rockfalls inventoried in each test sites. Based on variations
of 0.5° in the angle of reach, 28 propagation models were produced, with variations of angle of reach
between 12.5° and 27°. It was not possible to determine an unique angle of reach for all the test sites
probably due to different geologic and geomorphologic predisposing conditions and to different
triggering mechanisms.

1. ÁREA DE ESTUDO
A distribuição espacial de todas as áreas de teste, na área da Arrábida, pode ser verificada na figura 1.
A área de teste 1 localiza-se próximo da Vila de Azeitão, no concelho de Setúbal e a área de teste 2
localiza-se no mesmo concelho mas deslocada para SE, na encosta Sul do Monte anticlinal do
Formosinho, na encosta sobranceira ao portinho da Arrábida. A área de teste 3 corresponde a um
segmento da vertente Sul da serra do Louro, localizada no concelho de Palmela e o seu limite
ocidental é marcado pela existência de uma portela que marca a separação entre a serra do Louro e a
serra de São Francisco. Posicionada no mesmo alinhamento de relevos, a área de teste 4, localiza-se na
vertente Sul da serra de São Francisco.

Figura 1 – Localização e Limites das Áreas de Teste
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2. METODO
Na modelação da propagação dos desabamentos, foi utilizado o programa CONEFALL 1.0,
desenvolvido por Jaboyedoff (2003), programa tridimensional de modelação de trajectórias e áreas de
propagação com uma abordagem Lumped Mass, ou seja, considerando que os blocos são
adimensionais e desprovidos de forma. O CONEFALL é um programa bastante simples do ponto de
vista operacional que funciona com apenas dois ficheiros de input, o Modelo Numérico de Elevação
(MNE) e as fontes de desabamentos (fig. 2).

Figura 2 – Menu CONEFALL 1.0 e Especificações Geométricas do Cone

Através da distribuição dos blocos desabados e da sua posição relativa face às fontes é possível
determinar ângulos de declive, a partir dos quais os desabamentos podem ocorrer e propagar,
designados por ângulo da linha de energia (Jaboyedoff, 2003), existindo duas abordagens: (i)
FahrbÖschung proposto por Heim em 1932 (ob. cit. in Dorren, 2003) e referido por Corominas (1993)
como “angle of reach”, que corresponde ao ângulo entre o plano horizontal e a linha recta traçada do
topo da vertente ao ponto de paragem do bloco mais afastado; (ii) Mínimo Ângulo de Sombra
(minimum shadow angle), proposto por Evans e Hungr em 1993 (ob. cit. in Dorren, 2003) e que
corresponde ao ângulo entre o plano horizontal e a linha recta traçada da fonte do desabamento ao
ponto de paragem do bloco mais afastado. No presente estudo foi utilizado o Mínimo Ângulo de
Sombra, que na realidade também determina um ângulo de alcance. O programa permite definir o
ângulo do cone ou o ângulo de alcance (Cone slope 0-90° fig. 2), tendo sido gerados vários modelos
de propagação com variações do ângulo de alcance de 0.5°, para cada área de teste. Os resultados
foram obtidos com base nas densidades de trajectórias, ou seja o número de fontes que contribuem
para uma mesma célula, sendo a susceptibilidade classificada numa escala qualitativa em quatro
classes (Muito elevada; Elevada; Moderada; Reduzida ou nula) com a utilização dos Quartis e
validada através da relação entre as classes criadas, e a distribuição das áreas de depósitos e das áreas
de blocos para cada um dos ângulos de alcance definidos. Com vista a determinar qual o mais indicado
para cada área de teste foram definidos os seguintes critérios de classificação: (i) a maior percentagem
de área de depósito e/ou de blocos na classe de susceptibilidade muito elevada; (ii) a menor
percentagem de área de depósito e/ou de blocos na classe de susceptibilidade reduzida ou nula; (iii) o
resultado da soma dos valores percentuais obtidos nas duas primeiras classes de susceptibilidade
(Muito elevada e Elevada).
3. DADOS E RESULTADOS
Na tabela 1 são apresentados os ângulos de alcance mais adequados para cada uma das áreas de teste e
sintetizados todos os resultados obtidos através da distribuição dos depósitos (% Dep.) e dos blocos
desabados (% Bloc.) pelas classes de susceptibilidade à propagação de desabamentos.
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Tabela 1 – Distribuição dos Depósitos e dos Blocos Desabados por Classe de Susceptibilidade e por Ângulo de
Alcance mais Adequado para Cada Área Teste.
Classes de susceptibilidade
Ângulo
Muito
elevada
Elevada
Moderada
Reduzida ou nula
Área de
de
teste
alcance
Tabulação área
Tabulação área
Tabulação área
Tabulação área
(°)
% Dep. % Bloc. % Dep. % Bloc. % Dep. % Bloc. % Dep. % Bloc.
1
13
21.78
-------43.57
-------32.89
-------1.75
-------2
24.5
0.00
0.00
19.10
53.85
80.90
46.15
0.00
0.00
3
17
28.70
15.63
18.12
18.75
18.66
9.38
20.38
9.38
4
17.5
39.33
78.57
0.42
7.14
47.28
14.29
10.04
0.00

Na área de teste 1 o modelo de propagação criado com um ângulo de alcance de 13° apresenta o valor
acumulado mais elevado nas duas primeiras classes de susceptibilidade (muito elevada e elevada),
correspondente a 65.35% da área total de depósito e é o modelo que apresenta o valor percentual mais
baixo na classe de susceptibilidade reduzida ou nula (1.75%), nesta área (fig. 3 A).
Na área de teste 2 (fig. 3 B) o modelo de propagação gerado com o ângulo de alcance de 24.5° (tabela
1) valida 80.90% das áreas de depósito na classe de susceptibilidade moderada, ocorrendo apenas
19.10% na classe de susceptibilidade elevada. Quanto aos blocos, existe uma distribuição
relativamente equilibrada: 53.85% e 46.15%, nas classes de susceptibilidade elevada e moderada,
respectivamente.
B

A

Figura 3 – Modelos de Susceptibilidade à Propagação de Desabamentos: A – Área Teste 1; B – Área teste 2

Na área teste 3 (fig. 4 C) o modelo de propagação seleccionado foi construído com o ângulo de
alcance de 17° (tabela 1). A concentração de depósitos é máxima (28.70%) na classe de
susceptibilidade muito elevada e apresenta valores aproximados nas classes seguintes (entre 18.12% e
20.38%). Quanto às áreas de blocos, verifica-se que as classes de susceptibilidade muito elevada e
elevada apresentam os valores mais elevados (15.63% e 18.75%, respectivamente) e as restantes
classes de susceptibilidade apresentam o mesmo valor de distribuição relativa (9.38%).
Na área teste 4 (fig. 4 D) os melhores resultados foram obtidos com a utilização de um ângulo de
alcance de 17.5° (tabela 1). O ajustamento dos materiais desabados à classe de susceptibilidade muito
elevada é elevado, principalmente no caso dos blocos (78.57% do total concentra-se nessa classe).
Quanto às áreas de depósito observam-se duas concentrações essenciais, nas classes de
susceptibilidade muito elevada (39.33%) e moderada (47.28%).
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C

D

Figura 4 – Modelos de Susceptibilidade à Propagação de Desabamentos: C – Área Teste 3; D – Área teste 4

6. CONCLUSÃO
Os resultados obtidos para as quatro áreas teste na Arrábida demonstram que, apesar da simplicidade
operacional do programa CONEFALL 1.0, este é uma ferramenta eficaz na modelação de áreas de
propagação de desabamentos. Verificou-se uma variação dos ângulos de alcance entre 12.5° (utilizado
como ângulo mínimo na área de teste 1) e 27.5° (utilizado como ângulo máximo na área de teste 2).
Foram produzidos vinte e oito modelos de propagação, tendo ficado demonstrado que não existe um
ângulo de alcance único passível de ser utilizado para toda a área da Arrábida. Esta situação, que
deverá ser explorada em trabalhos futuros, poderá ser justificada pelo contexto geológico e
geomorfológico das vertentes. Por exemplo, as áreas de teste 3 e 4 inserem-se em áreas de relevo do
tipo costeira e no mesmo tipo de material (calcários margosos) e apresentam os mesmos ângulos de
alcance mínimos e máximos. Por oposição, a área 2 insere-se num relevo em estrutura dobrada em
anticlinal, talhada em dolomitos jurássicos e apresenta ângulos de alcance mais elevados.
Adicionalmente, os mecanismos desencadeantes dos desabamentos são desconhecidos e é provável
que sejam distintos nas diferentes áreas de teste estudadas.
Face aos resultados obtidos, propõem-se que sejam efectuados esforços que conduzam a uma melhor
identificação das áreas de partidas de desabamentos (fontes) e na aplicação de recursos no
levantamento topográfico mais rigoroso das áreas a investigar. Adicionalmente, deverão ser utilizados
outros métodos e programas de modelação de desabamentos, por principio, mais complexos do que o
utilizado, que contemplem a dimensão, a geometria dos blocos e os efeitos da sua fragmentação no
decurso da propagação.
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RESUMO
Rápidos e quedas de água, designados na literatura especializada por knickpoints (Kps), constituem
usualmente a expressão geomorfológica no leito do rio, do atravessamento de litologias mais
resistentes, da exploração de descontinuidades estruturais, ou o resultado do abaixamento do nível de
base, cujo sinal é transmitido para montante através de 'vagas de erosão' no perfil longitudinal. Por
este motivo, a identificação da natureza dos Kps ajuda a compreender a morfologia do relevo e a
evolução da paisagem. Existem várias metodologias para identificar os Kps, umas mais expeditas que
outras. Neste trabalho, explora-se e testa-se a metodologia proposta por Gonga-Saholiariliva et al.,
(2011), e comparam-se os resultados com outros provenientes da aplicação do método convencional,
elaborado a partir da inspecção visual do perfil longitudinal e das variações no declive ao longo dele.

ABSTRACT
The knickpoints (Kps) manifest in the river bed through rapids and waterfalls. They result of river
crossing on resistant lithologies, the exploration of substratum discontinuities, or are due to the base
level lowering, whose signal is transmitted upstream through incision waves in the longitudinal
profile. For this reason, the identification of the nature of the Kps in the watercourses is crucial to
understand the morphology of the relief and the landscape evolution. There are several methodologies
to identify Kps, some more resourceful than others. In this paper, we explore and test the methodology
proposed by Gonga-Saholiariliva et al., (2011), and compared the results with the outcome from the
conventional method, done after the visual inspection of the longitudinal profile and the slope
variations along it.

1. INTRODUÇÃO
O levantamento e a interpretação da natureza dos knickpoints e/ou knickzones (Kps) são essenciais em
estudos de geomorfologia fluvial, (Schumm et al., 2002; Bishop et al., 2005; Crosby et al., 2006;
Goldrick & Bishop, 2007; Hayakawa & Oguchi, 2009). Os estudos sobre a propagação dos kps
constituem um instrumento essencial na compreensão da morfologia e evolução da paisagem à escala
temporal de milhar, a dezenas de milhar de anos. As investigações sobre a distribuição dos knickpoints
e/ou knickzones, na bacia de drenagem, sobretudo abrangendo grandes áreas, são limitadas (Hayakawa
& Oguchi, 2006), em parte devido à morosidade na sua identificação pelo método convencional de
reconhecimento de roturas de declive existentes no perfil longitudinal, a partir da intersecção das
curvas de nível com a linha de talvegue.

183

VI CONGRESSO NACIONAL DE GEOMORFOLOGIA – Coimbra, 2013
Atas/Proceedings – ISBN 978-989-96462-4-7

Com a implementação dos SIG, o levantamento dos perfis longitudinais tornou-se um processo mais
simples e expedito, bem como as análises automáticas das suas características.
Neste trabalho, testamos um método mais expedito, expresso no trabalho de Gonga-Saholiariliva et.
al., (2011), realizado a partir do Modelo Digital de Terreno (MDT) e comparam-se os resultados com
os obtidos pelo método convencional de identificação de Kps. Optou-se por estabelecer esta
comparação, dado que os dois métodos usam os mesmos dados de base provenientes da cartografia
militar à escala 1/25000, i.e., dados vectoriais da área em análise referentes a curvas de nível com
equidistância de 10m, pontos cotados e rede hidrográfica.
Deste modo, realizou-se um estudo dedicado à identificação de Kps nas bacias hidrográficas do rio
Cabril e do rio Poio, pertencentes à bacia hidrográfica do rio Tâmega (distritos de Braga/Vila Real).
A razão para a escolha desta área prende-se com o facto de se tratar de um território condicionado pela
faixa de deformação tectónica associada à falha Verín-Régua-Penacova, onde a existência de Kps ao
longo de um perfil longitudinal poderá também relacionar-se com a deformação tectónica local. No
entanto, a ocorrência de taxas de erosão diferenciadas a montante e a jusante do knickpoint, para além
do factor tectónico, pode também relacionar-se com mudanças na litologia, ou resultar de capturas
fluviais ou ainda, de variações climáticas-eustáticas que motivem uma alteração no nível de base geral
(Ferreira, 2010; Larue, 2008; Seidl et al., 1994).

2. METODOLOGIA
Método A (Gonga-Saholiariliva et al., 2011)
Trata-se de um método expedito composto essencialmente, pela obtenção dos dados relativos à
identificação dos Kps a partir do Modelo Digital de Terreno, em formato raster (fig. 1). Para isso, são
extraídos os seguintes elementos: a rede de drenagem a partir do trajecto de escoamento fornecido
pelas células do MDT, os declives e ainda duas tipologias de curvatura da morfologia, a curvatura
horizontal e a curvatura do perfil. O processo passa pela conversão destes ficheiros em rasters binários
(0 - tem e 1- não tem). Para se obter a máscara final, inicialmente, converte-se a rede hidrográfica num
raster binário, onde 1 corresponde ao trajecto do fluxo de água, e 0, a locais que não indicam qualquer
fluxo de água. Seguidamente, é necessário isolar os valores críticos das curvaturas e dos declives, uma
vez que estas operações combinam-se de forma a separar súbitos aumentos no declive que se
localizem ao longo do perfil do longitudinal do curso de água (fig. 1B).

Figura 1: A - Esquema dos procedimentos a seguir para a obtenção dos Kps a partir do MDT; B - Metodologia
de aquisição dos Kps através do perfil longitudinal (adaptado de Gonga-Saholiariliva et. al., 2011)

De acordo com Gonga-Saholiariliva et al., (2011), interessa isolar os valores de curvatura superiores a
0, uma vez que estes correspondem a áreas onde o fluxo tende a acelerar (curvatura do perfil) e a
divergir (curvatura horizontal). Trata-se de áreas claramente divergentes, pois o fluxo tende a acelerar
e a morfologia apresenta uma forma convexa. Relativamente aos declives, é necessário extrair os
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valores de inclinação que ilustram uma mudança abrupta no gradiente local do leito (Fig. 1). Os
autores utilizam como referência a limiarização média (xm) e o desvio padrão da distribuição. Os
valores de inclinação superiores a xm + 2σ são considerados como mudanças abruptas, ou seja, setores
do perfil longitudinal íngremes. No entanto, após os testes realizados, definiram-se outros valores de
limite de inclinação, conseguindo isolar os Kps com declive mais abrupto, face aos que apresentam um
declive um pouco mais suave. Por fim, é necessário combinar os vários ficheiros binários, inserindo-se
no raster calculator (ArcGis) a fórmula apresentada na figura 1A, obtendo assim, a máscara que
contribuirá para isolar os Kps.
Método B (Convencional – análise das curvas de nível e rede hidrográfica)
O método mais convencional usado na identificação dos Kps consiste na elaboração de perfis
longitudinais a partir das curvas de nível e da rede hidrográfica, com a identificação visual dos Kps
definidos no perfil traçado. A identificação visual foi neste caso, complementada pela análise das
variações no declive longitudinal (fig. 2B). No entanto, como se trata de um processo moroso, a
aquisição dos Kps baseou-se igualmente num procedimento expedito, assinalando-se Kps nos sectores
em que se verificava um encurtamento repentino na distância entre curvas de nível. Dada a
morosidade na identificação dos Kps para toda área, optou-se por ilustrar as diferenças entre métodos
com dois casos de estudo, os rios Poio e Cabril.

3. RESULTADOS
A figura 2 apresenta a hipsometria da área de estudo com a localização dos vários knickpoints
identificados na rede de drenagem da área, isolados segundo vários intervalos de declive: > 9º; > 18º;
> 31º. Observa-se que os vários limiares definidos contribuem para resultados muito distintos ao nível
dos Kps encontrados na rede de drenagem da área. Para rupturas de declive com um ângulo superior a
31º existem 18 ocorrências. No que diz respeito a Kps com um ângulo superior a 18º temos um total de
76 Kps. Para Kps cuja distribuição corresponde ao valor de um desvio padrão, ou seja, superiores a 9º
de inclinação, identificaram-se 161 casos.

Figura 2 – Localização dos knickpoints identificados mediante a aplicação do método A para a área de estudo.

Para realizar uma análise comparativa entre o método de Gonga-Saholiariliva et al., (2011) e o método
convencional, realizamos os perfis longitudinais dos rios Poio e Cabril. Decidimos sobrepor os Kps
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obtidos pelo método automático aos extraídos a partir da análise do perfil longitudinal do rio (fig. 3).
Examinando o resultado, verifica-se que segundo o método convencional detetam-se apenas os Kps
cujo grau de inclinação longitudinal é maior, todavia, com este método identificam-se rupturas que o
método A não identifica. Quanto aos valores de Kps, verificamos uma discrepância importante do
número de Kps no que diz respeito ao rio Cabril. Apesar das diferenças, estes resultados são bastante
relevantes, uma vez que se complementa a informação obtida a partir dos dois métodos, e rapidamente
se percebe quais são os pontos de ruptura detectados automaticamente que coincidem com os extraídos
de forma manual.

Figura 3 – Comparação dos knickpoints obtidos pelos dois métodos para os rios Cabril e Poio.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O método automático revela-se uma ferramenta ágil na identificação rápida de possíveis knickpoints,
contribuindo para melhorar e optimizar o seu reconhecimento. Contudo, parece-nos ser mais útil
quando aplicado a grandes áreas de estudo, uma vez que realizar perfis longitudinais de forma manual
é um processo bastante moroso.
Efectivamente, a identificação de Kps permite ampliar a análise numa fase posterior, com a
diferenciação dos Kps transitórios (relacionados com a regularização do perfil fluvial) dos
permanentes (substrato rochoso mais resistente). Como interpretações mais interessantes, podem
detectar-se sucessivas fases de regularização do leito de um curso de água e estimar-se as respectivas
incisões fluviais.
Nos próximos trabalhos faremos deslocações ao terreno para testar a eficácia do método A, mediante
uma validação de campo precisa que sustente a sua quantificação e aplicação. Assim, as conclusões
relativas a este método contribuem essencialmente para abrir pistas de investigação e manter uma
abertura crítica em relação aos métodos de identificação automática de knickpoints e/ou knickzones.
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ESTRATÉGIAS PARA O ESTUDO DAS INTERAÇÕES ENTRE NATUREZA E
SOCIEDADE NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE GEOGRAFIA
STRATEGIES FOR THE STUDY OF INTERACTIONS BETWEEN NATURE AND
SOCIETY IN GEOGRAPHY TEACHERS EDUCATION

Afonso, Anice- UERJ, Rio de Janeiro, Brasil, aniceafonso@gmail.com

RESUMO
Tem havido no Brasil questionamentos quanto à necessidade de aprofundamento de conteúdos relativos
à Geografia Física nos currículos de licenciatura em Geografia, o que se deve em parte à consolidação
da Geografia Crítica a partir dos anos 1980. Por outro lado, crescem no país as demandas sociais e
políticas relacionadas à educação ambiental (Lei 9795/1999), e à disseminação de noções de prevenção
contra desastres naturais (Lei 12.608/2012). A abordagem geossistêmica – muito adotada entre as
Geociências - articula as dinâmicas e complexas interações entre fenômenos naturais, sociais, culturais,
econômicos e políticos, e essa integração de temas é um dos objetivos da Geografia. Compreender e
lidar com a dinâmica da natureza e suas relações dialéticas com os fenômenos sociais, culturais e
políticos deve ser uma das metas prioritárias do ensino de Geografia em todos os níveis.

ABSTRACT
There have been inquiries in Brazil about the need for deepening of contents related to Physical
Geography in Geography undergraduate curricula, as a result of the consolidation of Critical Geography
since the 1980’s. On the other hand, there has been a growth of social and political demands related to
environmental education (Law 9795/1999), and the spread of notions of prevention against natural
disasters (Law 12.608/2012) in Brazil. The geossistemic approach - widely used among Geosciences articulates the dynamic and complex interactions between natural, social, cultural, economic and
political phenomena, and the integration of these subjects is one of the goals of Geography. To
understand and to deal with nature dynamics and their dialectical relationships with social and political
phenomena must be a priority of the Geography in all levels of education.

1. USO DE CONCEITOS GEOGRÁFICOS E A ABORDAGEM GEOSSISTÊMICA
A Geografia estuda a dimensão espacial dos fenômenos naturais e sociais sob diferentes enfoques e com
métodos analíticos específicos. Mais do que apenas descrever o espaço geográfico, os especialistas em
Geografia procuram entender como ele funciona para interagir com essa dinâmica. Os professores de
Geografia e geógrafos devem contribuir para a disseminar informações que levem à melhor
compreensão de processos ambientais e do modo como as sociedades interagem com a dinâmica
ambiental. A perspectiva geossistêmica converge com tais objetivos.
Elaborada e desenvolvida desde os anos 1960s, a abordagem sistêmica se caracteriza pelo aspecto
conectivo do conjunto espacial organizado e estruturado a partir das relações entre elementos naturais
(clima, geologia, relevo, águas, solos, biomas) e sociais (política, cultura, economia, trabalho, consumo).
A conexão (dinâmica, não-linear, dialética e complexa) entre elementos da natureza e da sociedade,
expresso pelo conceito de geossistema, é objeto de numerosos trabalhos teóricos desde então (Bertrand,
1971; Chistofoletti, 1999; Monteiro, 2001; Ross, 2006; Guerra e Marçal, 2006).
O Espaço Geográfico é o objeto de estudo e conceito fundamental da Geografia. Os (sub)conceitos
geográficos ajudam a analisá-lo sob enfoques distintos, tais como os que definem paisagem, lugar,
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região, natureza, território, fronteira, entre outros (Galvão e Afonso, 2009). Cada um desses conceitos
pode ser discutido a partir de certas categorias de análise, tais como forma, função, estrutura, processo,
significado, escala, diversidade, arranjo, dinâmica entre outros, úteis na análise e na diferenciação do
espaço geográfico (Moreira, 2001). Assim, podem-se comparar paisagens (conceito geográfico) a partir
das suas formas e processos (categorias analíticas) ou, seguindo o mesmo raciocínio, estudar elementos
da natureza em diferentes escalas de abrangência ou segundo seu arranjo espacial. O trabalho docente a
partir dos conceitos geográficos (paisagem, região, lugar, território etc) deve, portanto, procurar
estratégias que demonstrem as interações entre sociedade e natureza.
Santos (2001) considera que o espaço geográfico pode ser conceituado como “um conjunto
indissociável de sistemas de objetos e de sistemas de ações”. Assim, o substrato físico (meio natural,
antropizado em graus distintos) sobre o qual os grupos humanos se organizam é parte do sistema de
objetos (morros, rios, cidades, cultivos, estradas ...) e do sistema de ações (processos de encosta,
fluviais, econômicos, políticos, culturais etc) que definem o espaço geográfico.
A abordagem geossistêmica de análise do espaço tem a singularidade de traduzir a interdependência de
vários agentes sociais e naturais, considerando a influência de estruturas socioespaciais organizadas
historicamente e funcionalmente dinâmicas (no tempo e no espaço). A análise de conceitos geográficos
sob tal enfoque pode constituir o quadro referencial de partida (em todos os níveis escolares) para a
sensibilização de alunos em reconhecer tais interações.
A fim de exemplificação dessa proposta, podemos definir o conceito “paisagem” como aquilo que está
concretamente no espaço geográfico e que podemos distinguir com nossos sentidos (visão, audição,
olfato...). As paisagens possuem graus de antropização diferenciados, mas as interações entre sociedade
e natureza persistem, mesmo nas paisagens fortemente modificadas pelo trabalho humano. As formas
de superação das restrições naturais e de aproveitamento dos recursos da natureza variaram ao longo do
tempo e podem ser avaliadas de modo conjugado a aspectos socioeconômicos, políticos e culturais. A
dinâmica dos ambientes naturais e as múltiplas interferências da sociedade sobre eles criam unidades de
paisagens naturais diferenciadas pelo relevo, clima, vegetação, solos, geologia, mas também pelas
interferências antrópicas. O homem como ser social cria novas situações ao reordenar os espaços físicos
segundo suas necessidades, capacidades, competências e interesses (Armond e Afonso, 2010).
Diante da necessidade de compreensão de um mundo no qual a questão ambiental vem sendo cada vez
mais debatida, a comunidade geográfica valoriza as práticas docentes em Geografia que integrem os
temas relativos à Geografia Física aos da Geografia Humana (Mendonça 2004). A aplicação dos
conhecimentos relativos à dinâmica geomorfológica – enchentes e inundações, processos erosivos em
encostas com ênfase em movimentos de massa, processos costeiros, eólicos etc – na vida cotidiana tem
profunda relação com oportunidades e/ou restrições que podem influenciar a vida de alunos e
professores. Tal compreensão pode ser um estímulo à adoção de atitudes e hábitos ambientalmente
desejáveis e mais seguros, convergindo para o aprofundamento dos conhecimentos em educação
ambiental. A Lei Federal 9795/1999 vem pressionando os educadores a incorporar definitivamente tais
noções em todos os níveis de ensino no Brasil.
Do mesmo modo, cresce a necessidade de compreender a dinâmica dos elementos da natureza, tendo em
vista os riscos provocadas por eventos naturais extremos (Tominaga et al., 2012). A Lei 12.608/2012,
criada no Brasil em função da necessidade de ampliar a divulgação de noções de prevenção contra
desastres naturais, resulta deste contexto. A observação e análise dos processos geomorfológicos
possibilitam a prevenção de riscos de desastres naturais, contribuindo para evitar perdas humanas e
materiais, estimulando ações sociais mais conscientes e fortalecendo posturas mais críticas em relação
ao processo de expansão urbana (Afonso et al., 2012; Afonso, 2012). A análise sistêmica de paisagens
pode ser utilizada na detecção de situações de vulnerabilidade e risco, permitindo a identificação de
situações onde a dinâmica da natureza pode não ser controlada, estar instável ou degradada. Ao nível
da prática docente em Geografia, percebe-se a necessidade de criar propostas de ensino que integrem os
temas específicos da dinâmica geomorfológica aos demais componentes curriculares, de tal forma que
os processos ambientais não fiquem isolados das repercussões que provocam na sociedade.
189

VI CONGRESSO NACIONAL DE GEOMORFOLOGIA – Coimbra, 2013
Atas/Proceedings – ISBN 978-989-96462-4-7

2- A GEOGRAFIA FÍSICA NO ENSINO BÁSICO DE GEOGRAFIA NO BRASIL
Os objetivos, conteúdos e modos de ensinar Geografia mudam com o tempo, refletindo não apenas as
mudanças no espaço geográfico, mas, principalmente, as mudanças que ocorrem dentro do campo
científico. Na história recente do ensino da Geografia no Brasil, percebe-se que, a partir da década de
1980, foi ocorrendo uma ênfase crescente na análise de processos econômicos, sociais e políticos nos
livros didáticos voltados para o ensino básico1. Isso se deve à consolidação das perspectivas teóricas e
metodológicas relacionadas à disseminação da Geografia Crítica no Brasil, ocorrida em paralelo à
redemocratização do país. Era fundamental à época levantar discussões que estimulassem os alunos à
reflexão sobre como o mundo se organizava, quem eram seus agentes e instituições, que estratégias os
cidadãos deveriam ter para entender e intervir em um mundo em constante mudança.
A valorização da abordagem crítica em Geografia repercutiu na produção de livros didáticos e na prática
de trabalho dos professores de nível básico no Brasil (Armond e Afonso, 2009). No entanto, o modo de
abordar o espaço geográfico mudou apenas em parte: enquanto a sociedade, a geopolítica e a economia
eram dinâmicas e discutidas a partir da perspectiva dialética, os aspectos físico-naturais permaneciam
sendo descritos de modo estático, monótono, com forte apelo à memorização e fracas interações
coerentes com os aspectos ditos “socioeconômicos, políticos e culturais” da Geografia. O contraste no
tratamento pedagógico de temas relacionados ao “clima, relevo, rios e vegetação” era (e muitas vezes
permanece sendo) desmotivador, caracterizando-se pela descrição em vez da análise de suas dinâmicas e
interações. Mesmo incluindo a perspectiva histórica do aproveitamento de recursos naturais, a
Geografia escolar pouco absorveu das abordagens sistêmica e dialética.
Enquanto isso, agravou-se a crise ambiental em todo o mundo. Mesmo com a pressão pela introdução
de questões ambientais em currículos e livros didáticos, o tema permanecia como uma repetição de
chavões produzidos pela imprensa, sem uma compreensão aprofundada dos processos ambientais. Ao
longo dos anos 90 foi-se reconhecendo que o “radicalismo” da Geografia Crítica criou fragilidades ao
priorizar aspectos políticos e sociais em detrimento da compreensão da dinâmica ambiental.
Diante das críticas relacionadas à falta de reflexão epistemológica, muitos geógrafos físicos brasileiros
se empenharam em refletir sobre o modo e os fins de suas pesquisas científicas e como poderiam
difundir os resultados de seu trabalho em outros níveis acadêmicos (Vitte, 2007; Vitte e Guerra, 2004).
Reconheceu-se também a importância de criar mecanismos que facilitassem a transferência dessas
informações para o ensino básico. Esse reconhecimento vem fortalecendo o sub-campo “Ensino de
Geografia Física” nos cursos de pós-graduação brasileiros, bem como nos eventos de divulgação
acadêmica e científica. A pressão dos geógrafos críticos impulsionou os professores a desenvolver e
adotar práticas docentes que tornem o ensino dos componentes da Geografia Física mais interessante,
dinâmico e integrado aos aspectos “socioeconômicos, políticos e culturais” do espaço geográfico.
As informações produzidas por especialistas em Geomorfologia e vários sub-campos correlatos
(Geologia, Climatologia, Hidrologia, Pedologia etc) contribuem para atender a demanda social e
institucional por conhecimentos que promovam avanços científicos e tecnológicos relacionadas a
processos naturais e seus efeitos sobre as sociedades. Os professores de Geografia têm um grande
mérito ao articular conhecimentos específicos dos vários campos da Geografia, produzindo um
conhecimento transdisciplinar que estimula o desenvolvimento cognitivo de seus alunos. Tais
professores podem e devem desenvolver recursos pedagógicos que estimulem a integração dos
conhecimentos gerados nas diferentes áreas e especialidades da Geografia, criando estratégias docentes
que facilitem a transferência desses conhecimentos, adaptando-os segundo o nível cognitivo dos alunos,
especialmente nos primeiros anos do ensino básico. Para isso, é importante que o professor, além de
conhecer os avanços teóricos e metodológicos gerados pelos pesquisadores em Geografia Física e
ciências correlatas, seja capaz de adequar as informações ao nível cognitivo de seus alunos, o que
tenderá a qualificar sua prática pedagógica.
1

No Brasil, o ensino básico ocorre ao longo de doze anos, sendo os nove primeiros enquadrados como
ensino fundamental e os três seguintes, como ensino médio.
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Segundo os atuais Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) estabelecidos pelo Ministério da Educação
do Brasil para o ensino básico, os professores devem estimular o desenvolvimento de procedimentos,
atitudes e conhecimentos no ensino fundamental e de estimular habilidades e competências cognitivas
no ensino médio. Para o ensino de Geografia, os PCN estabelecem objetivos como conhecer a
organização do espaço geográfico e o funcionamento da natureza em suas múltiplas relações. Ações
como observar, descrever, comparar, analisar, avaliar, deduzir, generalizar, sintetizar e prever são
exemplos de habilidades que podem ser desenvolvidas a partir do estudo dos processos e da dinâmica
dos elementos da natureza e suas relações com a sociedade. Perceber as interações entre elementos
naturais e sociais promove o desenvolvimento de competências específicas que fortalecem e ampliam a
capacidade cognitiva dos alunos.
O professor de Geografia deve manter seu caráter crítico, socialmente engajado e comprometido, e isso
deve ser feito em consonância com a compreensão mais abrangente de que as sociedades estão em um
mundo composto de elementos naturais dinâmicos, com os quais devem interagir. A análise de
paisagens naturais e das relações entre natureza e sociedade pode ser um meio de exercer essa
abordagem complexa, integradora e dinâmica.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este artigo propõe que os conceitos geográficos fundamentais (como os de paisagem, lugar, territótio,
fronteira, região etc) sejam tratados a partir da abordagem geossistêmica incluindo sempre que possível
os temas relacionados aos elementos da natureza em suas relações com as sociedades. Ressaltamos que
a natureza é dinâmica, complexa e multiescalar. Lidar com isso exige grande acervo de informações e
de estratégias docentes e pedagógicas adequadas aos educandos.
O modo de inserir assuntos relacionados à Geografia Física no ensino básico vem mudando no Brasil
nos últimos anos. Atualmente, cresce a importância da abordagem voltada para a prevenção de riscos
naturais e para a conscientização ambiental. Cabe a cada professor identificar temas mais relevantes
dentro do contexto escolar em que estiver inserido. Diante da crescente necessidade de compreensão de
um mundo complexo, no qual a questão ambiental vem à tona, é preciso criar pontes cognitivas que
integrem conhecimentos produzidos pelas diferentes áreas do conhecimento, superando a dicotomia
existente entre as abordagens estritamente sociais ou naturais.
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DEGRADAÇÃO DO SOLO – REFLEXÃO EM TORNO DE CONCEITOS
SOIL DEGRADATION – REFLECTION AROUND CONCEPTS

Ferreira, Cármen, Universidade do Porto - Departamento de Geografia, Investigadora do CEGOT
(RISCAT), Porto, Portugal, dra.carmenferreira@gmail.com

RESUMO
Quando uma ciência se desenvolve e se especializa enriquece necessariamente a sua terminologia,
quer recorrendo à linguagem corrente, aos dialectos regionais, às línguas estrangeiras, quer recriando
palavras a partir de raízes gregas, latinas e outras. Devido à actual organização da ciência, os
especialistas são fundamentalmente orientados pela disciplina que representam e não tanto pelas
temáticas que estudam. Tal facto traduz, entre outras implicações, um hermetismo da linguagem
utilizada nas diferentes especialidades e uma imprecisão de conceitos que urge corrigir.
Conceptualizar ou definir seja o que for, não nos parece tarefa fácil, nem fácil se torna a aplicação
desses conceitos sem suscitar confusões. É nosso objectivo reflectir e possibilitar o debate sobre
conceitos utilizados no estudo dos solos.

ABSTRACT
When a science develops and specializes necessarily enriches its terminology, either by using the
current language, the regional dialects, foreign languages, or recreating words from Greek roots, Latin
and other roots. Due to the current organization of science, experts are fundamentally guided by the
discipline they represent and not so much by the themes they study. Among other implications, this
has been translated by a hermetic language used in different specialties and an imprecision of concepts
that urgent to correct. Conceptualize or define whatever it is, does not seem an easy task, nor becomes
easy to apply these concepts without causing confusion. This paper aims to reflect and allow the
debate on concepts used in the study of soils.

1. O SOLO COMO RECURSO
Embora não exista uma definição estandardizada para o solo, é do senso comum que este é constituído
por matéria mineral proveniente da meteorização das rochas à superfície, pode ou não conter matéria
orgânica e, na maior parte das vezes, contém ar e água. Pode ter uma espessura de alguns milímetros
ou de vários metros e está presente na maior parte da superfície da Terra. Servindo de interface entre a
geosfera e a atmosfera, o solo representa o produto final de um conjunto complexo de processos que
interagem e que operam numa vasta escala temporal. O solo determina o potencial agrícola de uma
área, influencia muitos processos geomorfológicos e hidrológicos e marca profundamente, em muitos
aspectos, os processos de ocupação em áreas rurais e urbanas. Mas, a mais recente concepção de solo
está apresentada na World Reference Base (FAO, 2006) referindo que “O objecto classificado na
WRB é: qualquer material nos primeiros 2 metros a partir da superfície terrestre, que está em contacto
com a atmosfera, com excepção de organismos vivos, áreas de gelo contínuo não cobertas por outro
material e corpos de água de profundidade superior a 2 metros. A definição inclui os afloramentos
rochosos, solos urbanos pavimentados, solos de áreas industriais, solos em cavernas, bem como os
solos subaquáticos”.
A interpretação em torno do conceito de solo e a sua importância variam de acordo com os diferentes
sectores da sociedade, bem como com os interesses dos profissionais das diferentes áreas que intervêm
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no seu estudo. Em Geografia, o solo é entendido como o suporte físico das actividades humanas
(eventualmente do edificado) e como suporte biofísico quer de ecossistemas naturais estabilizados,
quer de actividades agrícolas, florestais e extractivas. Pode, então, ser utilizado de duas formas
fundamentalmente diferentes: como solo que fornece produtos agrícolas, florestais e minerais (solo
produtivo) e como solo que é suporte de edificações, parque de materiais, espaços verdes de recreio ou
de lazer (solo suporte). A sua dimensão territorial e as suas características biofísicas são, por isso,
importantes para a distribuição e localização dos diferentes usos (Paulo V. Correia, 1993).
Pedro Casimiro (2002), no seu texto “Acerca do conceito de uso do solo e mudança de uso do solo”
faz uma reflexão sobre as diferentes concepções e nomenclaturas utilizadas por quem aborda temáticas
que se referem ao solo, focando e comparando expressões portuguesas e inglesas, tais como: Soil –
Solo; Land – Terra; Land cover – Coberto /Coberto vegetal; Land use – Uso do solo. Este tipo de
reflexão não é tarefa fácil, já que as diferentes riquezas linguísticas dificultam, por vezes, a atribuição
de um significado de apenas uma palavra, utilizando-se, para o efeito, expressões mais extensas para
reproduzir a ideia. Depois de explorada a evolução do conceito de solo, e se o senso comum nos ajuda
a definir tal conceito, o mesmo não acontece quando em inglês nos referimos a Land. Land é Terra? É
solo? É espaço? Quando na bibliografia anglo-saxónica nos referimos a Land, como traduzir o termo?
Em qualquer vulgar dicionário de Inglês-Português como, por exemplo, o da Porto Editora na sua
edição de 1984, encontramos como sinónimo de Land, “terra” ou “a parte sólida da superfície
terrestre”; “solo”; “terreno”; “propriedade rural”; ou ainda, “país”; “nação”. Creio que mesmo
desconsiderando estes dois últimos significados na literatura específica da temática das ciências do
solo, ainda nos restam alguns significados para nos causar alguma confusão...
A análise de várias propostas de interpretação do conceito permite-nos concluir que, quando nos
referimos a Land, nos queremos referir a um espaço, a uma área da superfície da Terra num sentido
integrante, ou seja, a um espaço e ao conjunto de atributos que esse mesmo espaço possui. Mas se o
conceito de Land nos parece pouco problemático, o mesmo não poderemos dizer de Land Cover e
Land Use, até porque, em algumas situações nos parecem estar interligados. No entanto, em termos
conceptuais, Land use e Land Cover não são sinónimos. Segundo Moser (1996), originalmente o
termo Land Cover referia-se ao tipo de vegetação que cobria a superfície da terra mas foi alargado,
subsequentemente, para incluir estruturas humanas tais como edifícios ou pavimentos, bem como
outros aspectos do ambiente físico, tais como solos, biodiversidade ou água subterrânea. Para Pedro
Casimiro (2002), em português, o conceito é utilizado mais no sentido de coberto vegetal, o que
coloca um problema quando essa cobertura vegetal não existe, como no caso da existência de
construções humanas, rocha ou água. Não obstante esta problemática, o uso do termo Land Cover
associado ao coberto vegetal é corrente e absolutamente aceite em Portugal, embora, segundo o autor
e de acordo com Moser, a palavra “coberto” fosse menos restrita. Quanto a Land Use/Uso do solo e
segundo o manual CORINE (1994) “corresponde à descrição sócio-económica de áreas (dimensão
funcional): áreas usadas para fins residenciais, industriais ou comerciais, para a agricultura ou floresta,
para recreação ou conservação, etc.” Ou seja, Land use/Uso do solo corresponderá a uma estratégia de
gestão de um coberto (Land Cover) por agentes humanos. Assim sendo, existem diferenças entre Land
Cover e Land Use, pois enquanto a primeira se refere à caracterização física, química ou biológica da
superfície da terra, a segunda refere-se aos objectivos humanos que estão associados a esse coberto.
Um uso do solo pode corresponder a um só coberto, por exemplo, pastoreio em pastos naturais, mas,
por outro lado, um único coberto pode estar associado a vários usos, como por exemplo, uma floresta
pode estar associada à caça, à recolecção, à recolha de lenha, à recreação, à conservação da vida
selvagem, etc. A mudança de uso do solo pode originar mudanças de coberto, mas o coberto pode
mudar mesmo que o uso do solo se mantenha. Existem, de facto, ligações entre coberto e uso do solo
mas estas nem sempre são evidentes e, ao contrário do coberto, o uso do solo nem sempre é fácil de
determinar ou “observar” (Manual CORINE, 1994).
Estas indefinições, confusões e sobreposições relativas a estes dois conceitos têm impacto no
desenvolvimento de sistemas de classificação, recolha de dados e sistemas de informação em geral. As
fotografias aéreas ou imagens de satélite podem ser correlacionadas com o coberto e utilizadas para o
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cartografar, mas o uso do solo pode ser relacionado com o coberto e utilizado como passo intermédio
para o cartografar. Utilizando os exemplos, claros, de P. Casimiro (2002), “o mato, enquanto coberto,
os seus usos podem ser múltiplos: nenhum uso humano específico, coutada, pastagem para gado,
utilização para apicultura ou protecção para efeitos de conservação da natureza. (...) dificilmente é
aceitável considerar mato como um uso do solo, pois pode não ter nenhum ou ter vários. (...) outro
caso diz respeito ao coberto herbáceo. Pode ser um campo abandonado (sem uso) ou um pousio (com
um uso no contexto da rotação cereal), mas sendo um pousio pode constituir uma pastagem ou não (...)
[pode] ter dois usos distintos, em simultâneo ou não.” Por último, e recorrendo novamente a exemplo
apresentado por P. Casimiro (2002), se pensarmos num solo a nu, este tanto pode ser um terreno
lavrado (uso agrícola), um terreno cuja vegetação foi removida para reflorestação (uso florestal), uma
área de expansão urbana (uso urbano) ou uma área muito degradada onde o coberto herbáceo não se
consegue desenvolver (sem uso aparente). Como vemos, nem sempre é fácil atribuir um uso do solo a
um tipo de coberto...dificilmente observável através de imagens de satélite ou fotografias aéreas. No
entanto, em alguns casos, o uso do coberto pode perspectivar-se, mas nunca com um grau de certeza
absoluta.
Segundo Briassoulis (2000), nos anos 90, os estudos que surgiram sobre as modificações do uso do
solo, não foram excepção ao arrebatador impacto do Relatório Bruntland e ao conceito de
desenvolvimento sustentável. Uma preocupação, quase universal, sobre as mudanças globais
ambientais, ganhou terreno e impulsionou um grande número de investigadores e iniciativas políticas
em todo o mundo, sobretudo depois da cimeira do Rio em 1992. Como exemplos, podemos citar, entre
outros, as iniciativas das investigações da FAO, da Agência Europeia do Ambiente (EEA), bem como
as Convenções das Nações Unidas para as Alterações Climáticas (UNCCC), Desertificação (UNCCD),
etc. A modificação do uso do solo foi, desde logo, reconhecida como uma componente significativa do
sistema ambiental pois “os solos suportam a mais visível, senão a mais profunda, impressão das
acções antrópicas” (Kates et al. 1990). Em simultâneo, os vários campos científicos que contribuem
para os estudos sobre a modificação do uso do solo evoluíram em termos de teorias, modelos e
tecnologia. Estudos interdisciplinares foram levados a cabo englobando domínios científicos diversos,
quer na área do ambiente quer na área social, já que a resposta à maior parte dos problemas ambientais
não pode ser providenciada apenas dentro dos limites estreitos de cada disciplina. Como resultado
destes avanços científicos, as abordagens a estas questões tornaram-se mais holísticas do que no
passado. Apesar da persistência e inércia das “fronteiras” das disciplinas, novas abordagens foram
providenciadas sob o nome de “transdisciplinaridade”.

2. CONCEITO DE DEGRADAÇÃO DO SOLO
Por degradação do solo, segundo o mais recente Dicionário de Língua Portuguesa, o Dicionário da
Academia das Ciências (2001, p. 1088), deve entender-se a alteração progressiva das qualidades para
pior, ou seja, degradação pode, também, ser considerada como sinónimo de destruição e deterioração.
Relativamente a este conceito, Eugénio Sequeira diferencia degradação reversível de degradação
irreversível, isto é, segundo o autor, é possível, detectando o estado de degradação de um solo e
utilizando as estratégias de remediação correctas, actuar no sentido de recuperar algumas das funções
desse solo antes de se "entrar num caminho sem retorno". Se considerarmos que a degradação de um
solo pode ser física (relacionada com os processos erosivos e, portanto, com a perda de solos) e
química (perda de qualidade devido, por exemplo, à concentração de substâncias poluentes), teremos,
também, que abordar os conceitos de poluição e contaminação de um solo. Estes conceitos, muitas
vezes utilizados como sinónimos, apresentam, cientificamente, um significado diferente (J. Dias; R.
Dias; A. Costa, 1993). Um solo diz-se contaminado quando a este são adicionados compostos
contaminantes, que nele podem exercer efeitos negativos; a contaminação de um solo é invisível e os
seus efeitos podem revelar-se anos mais tarde. Um solo diz-se poluído quando a quantidade dos
elementos contaminantes é de tal forma elevada que os seus efeitos negativos se tornam visíveis
ultrapassando, deste modo, a sua capacidade depuradora e o seu poder tampão. Um solo pode, então,
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estar contaminado e ser ainda possível intervir
remediação/descontaminação, recuperando-o para outro uso.

com

acções

concertadas

de

Mas se, em linguagem corrente, o conceito de degradação é um conceito abrangente, o mesmo não
acontece quando procuramos encontrar o significado desta palavra, ou de outras com ela relacionadas,
num dicionário específico de Geografia Física (A. Goudie, 1985), de Geologia (A. Foucault; J. F.
Raoult, 1980 e R. Bates; J. Jackson, 1987) ou de Ciências da Terra (A. Allaby; M. Allaby, 1990 e
Stella Stiegeler, 1976). Assim, para Goudie (1985), degradation corresponde ao rebaixamento de uma
superfície devido à erosão. Assim mesmo. Para este autor, o termo apenas corresponde a uma
degradação física e não existe nenhuma alusão à perda de qualidade. Será que a considera implícita?
Seguimos o raciocínio de Goudie e procuramos o significado de erosion, e verificamos que, para o
autor, está apenas relacionada com os processos de meteorização, solução, corrosão e transporte. Já no
que diz respeito a soil erosion, a explicação do conceito está mais desenvolvida. Para o autor, este
processo natural de remoção do solo superficial pela acção da água ou do vento, pode ser acelerado
pela intervenção do homem - erosão acelerada, referindo que, apesar da introdução de medidas de
conservação do solo, este tipo de erosão continua a ser um dos mais graves problemas ambientais a
enfrentar.
A maior parte dos autores é unânime em considerar o termo erosão como sinónimo de um conjunto de
processos responsáveis pelo desgaste da superfície terrestre, nos quais se incluem a meteorização e o
transporte de sedimentos. Mas, se para Stiegeler (1976), Foucault e Raoult (1980), entre outros, o
termo erosão é utilizado num sentido amplo, para Goudie (1985), Bates e Jackson (1987) e A. e M.
Allaby (1990) é ao termo denudação que corresponde tal característica. Ailsa e Michael Allaby
chegam a considerar a erosão como um dos processos de denudação. Apesar de Bates e Jackson
referirem que o termo degradação e erosão são utilizados como sinónimos de denudação,
acrescentam que alguns especialistas estabelecem uma diferença entre o primeiro e o último termo.
Assim, enquanto que a denudação corresponde a um processo actual, a degradação é entendida como
um processo que decorrerá posteriormente àquele e de forma lenta. Stiegeler, por sua vez, estabelece a
diferença entre degradação e erosão e refere que, ao contrário da primeira, a erosão tende a ser um
processo episódico, variando no espaço e no tempo.
A ideia de erosão em sentido lato e erosão em sentido estrito é abordada por Demangeot (J.
Demangeot, 1990). Segundo o autor, a erosão "stricto sensu" corresponde àquela que é provocada
pelos agentes de transporte. Estes são, simultaneamente, considerados factores de erosão na medida
em que os sedimentos transportados exercem uma acção de desgaste ao longo do seu trajecto. É a este
tipo de erosão, afirma o autor, que diz respeito o verdadeiro significado etimológico da palavra (do
latim rodere) e a ideia catastrófica que normalmente fazemos dela. Mas se não foi fácil precisar o
conceito de erosão, parece também não haver grande consenso na aplicação dos termos que se referem
à maneira de a avaliar. Deveremos então falar de taxa de erosão? Taxa de denudação? Degradação
específica?...Stiegeler (1976) e Goudie (1985) são defensores do termo - taxa de denudação, enquanto
Demangeot prefere degradação específica. Embora utilizem designações diferentes, estes termos
possuem para os autores o mesmo significado, isto é, ambos correspondem à quantidade de carga
sólida e de substâncias dissolvidas transportadas, durante um ano, por unidade de superfície (Km2),
numa bacia hidrográfica. Nos estudos de erosão de solos que utilizam parcelas experimentais como
áreas amostra, utiliza-se, normalmente, o termo taxa de erosão ou perdas de solo. Goudie refere ainda
que a taxa de denudação está fundamentalmente dependente quer da intensidade com que os
diferentes agentes actuam, isolada ou colectivamente, quer da capacidade de resistência dos diferentes
materiais aos diversos tipos de pressões geradas.
Parece-nos, assim, que a este conceito está associada a noção de erosividade e erodibilidade. Bates e
Jackson (1987) definem a primeira como sendo a capacidade de provocar erosão e a segunda como o
grau de susceptibilidade de uma rocha ou sedimento em reagir, mais ou menos prontamente, à erosão.
Por outras palavras, corresponderá à capacidade de ser erodido. Apesar destas definições dizerem
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respeito a conceitos diferentes, os autores afirmam que o termo erosividade é muitas vezes utilizado
como sinónimo de erodibilidade. É o que se verifica na definição de Goudie. Este, para além de
considerar a erosividade como a medida da capacidade potencial de um solo (e repare-se que apenas
fala em solo) em ser erodido por determinado agente geomorfológico (definição idêntica à de
erodibilidade), continua a sua explicação utilizando, nessa definição, o termo erodibilidade.
Sinónimos? Ou com diferentes significados? Já Morgan (1979) e Lal (1988) partilham a ideia
defendida por Bates e Jackson (1987). Erosividade e erodibilidade têm, efectivamente, significados
diversos. Acrescentam que a primeira está relacionada com a variação das condições exógenas,
enquanto que a segunda varia com as condições endógenas da matéria. Lal continua, dizendo que a
erodibilidade de um solo, por exemplo, é influenciada pelas suas propriedades, tais como:
características da textura, da estrutura, da matéria orgânica, natureza dos minerais de argila e
constituintes químicos, etc. Sendo estas, propriedades dinâmicas, isto é, susceptíveis de serem
alteradas com o tempo e sob diferentes usos da terra, originam, consequentemente, variações nas
características da erodibilidade de um solo.

3. CONCLUSÃO
Se, dentro de uma mesma língua, o consenso entre diversos autores não parece tarefa fácil, a procura
de palavras sinónimas às utilizadas na linguagem científica internacional torna-se um assunto ainda
mais delicado, quer porque o vocabulário linguístico de um país é mais rico ou mais pobre do que o
outro, quer porque para o mesmo fenómeno se dispõe de dois termos diferentes. É, por vezes, grande,
a dificuldade em encontrar termos equivalentes nas várias línguas.
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RESUMO
O objetivo deste trabalho foi determinar a inflûencia de algumas das propriedades físicas do solo na
deflagração dos escorregamentos translacionais rasos na Serra do Mar (SP). Foram selecionadas três
cicatrizes de escorregamentos rasos deflagradas em 1967, onde foram coletadas amostras em três
pontos, em diferentes profundidades (lateral, superior e interior) e analisadas as seguintes
propriedades: granulometria, limites de Atterberg, porosidade e densidade. Os resultados mostraram
altos valores de areia e baixos percentuais de argila, com reduzidos índices de atividade. Os valores
médios de densidade e índices de vazios foram de 2,55 g/cm3 e 1,151 g/cm3, respectivamente. Nós
esperamos que este estudo possa subsidiar entendimento dos mecanismos de ruptura dos
escorregamentos rasos neste compartimento geomorfológico.

ABSTRACT
The aim of this study was to determine the influence of some soil physical properties in the shallow
landslides triggers in the Serra do Mar (SP). We selected three shallow landslides scars triggered on
1967, where soil samples were collected at three points at different depths (side, top and interior) and
analyzed the following properties: soil grain size distribution, Atterberg limits, density and porosity.
The results showed high amounts of sand and low percentages of clay, with reduced levels of activity.
The average values of density and void ratio were 2.55 g/cm3 and 1.151 g/cm3, respectively. We hope
that this study can subsidize understanding of failure mechanisms of shallow landslides in this
geomorphological compartment.

1. INTRODUÇÃO
No Brasil, dentre os principais desastres naturais, os movimentos de massa têm sido responsáveis por
grande parte do número de vítimas fatais e prejuízos materiais. A Serra do Mar, compartimento
geológico-geomorfológico que se extende por mais 1.500 Km no litoral sul/sudeste, é uma das áreas
mais afetadas por estes processos. Em janeiro de 2011, no Rio de Janeiro, mais de 1.000 mortes foram
registradas devido aos inúmeros escorregamentos e corridas de detritos que atingiram a região. No
verão de 1966/1967, no município de Caraguatatuba, foram registradas 120 mortes e 400 casas
destruídas e, até hoje, são visiveis as cicatrizes destes processos.
Em função da grande complexidade destes processos na Serra do Mar, é fundamental o levantamento
dos principais fatores condicionantes dos escorregamentos rasos, sendo esta tipologia a mais
frequente. As propriedades pedológicas e geotécnicas podem ser estudadas por meio de estudo de
campo e em laboratório, mensurando tais propriedades em diferentes profundidades, permitindo assim
avaliar a sua influência em fluxos de água, principalmente durante os períodos de intensos índices
pluviométricos. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi determinar a inflûencia de algumas das
propriedades físicas do solo na deflagração dos escorregamentos translacionais rasos na Serra do Mar
(SP).
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2. ÁREA DE ESTUDO
O município de Caraguatatuba, São Paulo, tem cerca de 60% da sua área constituída por serras e
morros e 40% por planícies litorâneas. A bacia do Guaxinduba (Figura 1), localizada no município,
compreende uma área de 189.856 m2, constituída por planalto e escarpas da Serra do Mar, sendo esta
última mais expressiva da área de estudo, onde se encontram encostas de forte declividade (cerca de
40%), apresentando litologias heterogêneas, predominando gnaisses, metassedimentos e feições
estruturais (falhas, fraturas e foliações) bem delimitadas e com orientações, em sua maior parte, para
NE-SW (ALMEIDA, 1974; HASSUI et al., 1994). Predominam os solos do tipo Latossolo Vermelho e
Amarelo, mais desenvolvidos e bem drenados, argissolos vermelho-amarelo moderadamente drenados
e neossolos poucos desenvolvidos com textura média argilosa, e alguns fragmentos de Espodossolos e
Neossolos quartzarênicos (DE PLOEY e CRUZ 1979; IBGE, 2012).

Figura1: Localização da bacia do rio Guaxinduba, no município de Caraguatatuba, Litoral Norte de São Paulo.

3. MATERIAIS E MÉTODOS
Para o levantamento de campo e análise das propriedades físicas solos, foram selecionadas três
cicatrizes de escorregamentos rasos (Figura 2a). Em cada cicatriz foram demarcados três pontos de
coleta (Figura 2b), sendo um no interior da cicatriz (com material removido pelo processo), um na
lateral e outro na parte superior da cicatriz (com material preservado). Em cada um desses pontos
coletadas amostras deformadas e indeformadas em diferentes profundidades conforme as alterações
texturais (tátil-visuais) do solo.
Foram coletadas 37 amostras deformadas de solo para a realização de ensaios de granulometria e de
densidade, e 24 corpos de prova em anéis cilíndricos biselados de PVC com 5,0cm de altura e 5,0 cm
de diâmetro interno para a determinação da porosidades total, da macroporosidade e da
microporosidade a partir da mesa de tensão, conforme KIEHL (1979).
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Figura 2: (a) localização das cicatrizes dos escorregamentos onde foram feitas as coletas de amostras de solos:
“cicatriz da cachoeira” (CC), “cicatriz do toco preto” (CTP) e “cicatriz do bode” (CB). (b) localização dos
pontos de coleta em uma das cicatrizes.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
As amostras apresentaram, em geral, valores altos para as frações de areia, cerca de 80%, com uma
composição granulométrica variável, destacando a existência de areias siltosas pouco argilosas e siltes
pouco argilosos. Os horizontes mais superficiais (0,30m a 0,60m) apresentaram um percentual maior
da fração argila, enquanto que as amostras a partir de 1m mostraram um aumento expressivo da fração
areia. Boa parte das amostras foi considerada não plásticas ou inativas, tendo o valor abaixo de 0,75%,
mesmo quando apresentando porcentagens maiores para a fração argila.
Em relação à macroporosidade e à microporosidade, as médias gerais para todas as profundidades e
cicatrizes foram 21% e 44%, respectivamente. Na “cicatriz da Cachoeira” (Figura 3), percebemos um
grande percentual de microporosidade em todo o perfil, que alcança os maiores valores entre 0,25 e
1,6m, com posterior redução. Quanto à densidade real, houve um aumentou com a profundidade,
chegando a 2,71g/cm³ em 1,85m, e a densidade aparente aumentou até 0,6m e depois permaneceu
constante em profundidade. Na “cicatriz do toco preto” (Figura 4) também observamos um
predomínio da microporosidade, que aumentou com a profundidade, alcançando maiores valores
(cerca de 60%) em 3,3m. Aqui, tanto a densidade real quanto a densidade aparente apresentaram
valores bastante constantes ao longo do perfil, sem grandes variações em profundidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados mostraram que os horizontes de solos mais profundos são formados predominantemente
por materiais siltosos e/ou arenosos, enquanto os horizontes superficiais apresentaram-se mais
argilosos, ainda que com baixos índices de atividade e por muitas vezes inatividades. Constatou-se
também que os solos representativos das cicatrizes não mostraram significativa variabilidade quanto
aos índices físicos ao longo do perfil de alteração, em especial para o índice de vazios. Estudos futuros
deverão aprofundar as investigações, envolvendo mapeamentos estruturais de campo de detalhe, um
aumento no número de pontos ensaiados e o monitoramento das sucções nos solos, levando em
consideração as variações das propriedades fisicas aqui estudadas.
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Figura 3. Valores da macro e microporosidades e densidades real e aparente dos solos da “cicatriz da
cachoeira” (CC).

Figura 4. Valores da macro e microporosidades e densidades real e aparente dos solos da “cicatriz do
Toco Preto” (CTP).

AGRADECIMENTOS
Os autores agradecem ao Laboratório de Pedologia da Universidade de São Paulo e ao Laboratório do
Instituto Geológico de São Paulo, onde foram realizadas as análises dos solos.

REFERÊNCIAS
ALMEIDA, F.F.M (1974) Fundamentos geológicos do relevo paulista. In: Geologia do Estado de São
Paulo, São Paulo – IG/USP, p. 56-62.
DE PLOEY Y. e CRUZ, O (1979) Landslides in the Serra do Mar, Brazil. Catena, 111 -122p.
HASSUI, Y.; MIOTO, J. A.; MORALES, N (1994) Geologia do Pré-Cambriano. In: FALCONI, F.
F.; JUNIOR, A. N. (Org.), Solos do Litoral de São Paulo. São Paulo: ABMS, p. 41-67.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOESTATÍSTICA (2012) Divisão Territorial do Brasil e Limites
Territoriais. Disponível em < www.ibge.com.br> acesso em 20 de Junho de 2012.
KIEHL, E.J. (1979) Manual de edafologia: Relações solo-planta. São Paulo: Ceres, 262p.
202

VI CONGRESSO NACIONAL DE GEOMORFOLOGIA – Coimbra, 2013
Atas/Proceedings – ISBN 978-989-96462-4-7

ALTERAÇÃO DA FISIONOMIA ORIGINAL DA PAISAGEM DADA PELA
ATIVIDADE EXTRATIVISTA – SUL DE MINAS GERAIS, BRASIL
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RESUMO
A paisagem é alvo de constantes transformações, e atualmente as atividades antrópicas
especificamente as mineradoras são responsáveis por grandes alterações na morfologia do relevo fruto
da extração de recursos geológicos. Estas mudanças no relevo vão gerar novas feições
geomorfológicas de origem antrópica que consequentemente alteram a paisagem e a própria dinâmica
desta. O presente trabalho pretende analisar estas diferenças causadas pelas atividades nas pedreiras
no caso específico de algumas minas na região sul de Minas Gerais, Brasil, local que tem grande
quantidade de minerações.

ABSTRACT
The landscape is subject to constant change, and human activities currently specifically mining
companies are responsible for major changes in the morphology of the fruit of relief geologic resource
extraction. These changes in relief will generate new geomorphological features of anthropogenic
origin that consequently alter the landscape and the dynamics of this. The present study aims to
examine these differences caused by quarrying activities in the specific case of some mines in
southern Minas Gerais, Brazil, a site which holds a large mining production.

INTRODUÇÃO
A atividade extrativa de recursos pétreos na região Sul de Minas Gerais – Brasil, torna-se cada vez
mais comum, fruto do potencial rochoso e da viabilidade que as minerações encontraram nas
localidades. O setor da construção civil, mais especificamente das rochas ornamentais, usufruem, de
fato, das distintas características encontradas nos materiais rochosos. Os resultados das minerações
ficam impressos na paisagem, com cortes, recortes, depósitos, retirada de material, transporte, entre
outros processos, ou seja, alterando, a partir de atividades antrópicas, um ambiente previamente
equilibrado. São inevitáveis, desta forma, mudanças na morfologia local, com novas feições e
processos, que se vão traduzir numa paisagem cada vez mais antropizada. O presente estudo, vem
justamente relatar essas alterações que as pedreiras ocasionam na paisagem, tendo como exemplo
quatro minerações da região de Alfenas e Botelhos – sul de Minas Gerais, com o intuito de
caracterizar a atividade extrativa bem como as novas formas assumidas no relevo por imposição
antrópica. O projeto ainda encontra-se em andamento, mas alguns primeiros resultados já mostram-se
esboçados, e podendo ser relacionados com pesquisas pretéritas dos próprios autores na mesma àrea
de estudo.
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LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA
A área de estudo desta pesquisa compreende a região do sul do estado de Minas Gerais, sudeste do
Brasil (Figura 1). São quatro as pedreiras estudas, situadas nas cidades de Alfenas, Serrania e
Botelhos.

Figura 1: mapa da região de estudo, sul do estado de Minas Gerais, Brasil.

ASPECTOS FISIOGRÁFICOS DA ÁREA DE ESTUDO
Geologia
A região de Alfenas e Serrania é composta pelas associações de rochas do Complexo-Guaxupé, e a
área de Botelhos situa-se no complexo cristalino de Poços de Caldas. Inicialmente as rochas da região
de Alfenas e Serrania foram definidas propostas por Ebert (1967) como Complexo Varginha, e a
região de Botelhos compreende o maciço alcalino de Poços de Caldas. Em 1979, Fonseca et al. reuniu
esses metassedimentos, juntamente com rochas ortognaisses (granulitos e migmatitos), no Complexo
Guaxupé. O complexo Guaxupé corresponde a um bloco limitado a norte pela Zona de Cisalhamento
Campo do Meio, a sul pela Zona de Cisalhamento Ouro Fino e a leste pelo Supergrupo Alto Rio
Grande. As rochas ortoderivadas encontradas nesse Complexo são hiperstênio-granulitos
(charnockitos), granulitos alaskíticos (enderbitos), granulitos básicos, gnaisses graníticos bandados,
metabásicas e metaultrabásicas. A essas rochas associam-se metassedimentos de alto grau
metamórfico, que foram separados no Grupo Caconde: quartzitos, gnaisses, xistos diversos,
mármores, etc.
As rochas constituintes do maciço cristalino de Poços de Caldas são de filiação alcalina com idade
Mesozóica-Cenozóica. O maciço de natureza intrusiva tem como embasamento cristalino, rochas
Arqueanas, constituídas na maioria por gnaisses, migmatitos e granulitos. As rochas mais abundantes
são as nefelinas-sienitos (tinguaítos, fonólitos, foiaítos).
A região sul mineira como um todo, possui uma geologia estrutural extensamente marcada por zonas
de cisalhamento, e através destas apresenta-se segundo Almeida (1977) padrões de blocos que não se
distribuem uniformemente no espaço. As estruturas destes blocos sofreram fases de dobramentos,
processos de superposição e deformações (Almeida, 1977), estas estruturas são visíveis durante a
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presente pesquisa, ao observarmos os bandamentos composicionais, a xistosidade e a foliação das
rochas analisadas nos locais de estudo.
Hidrografia e Geomorfologia

A região de estudo faz parte da Bacia Hidrográfica de Furnas, sendo seus principais
afluentes os Rio Muzambo, Rio Cabo Verde, Rio São Tomé e Rio Machado. A rede de
drenagem da área é de um padrão predominantemente bilinear, encaixadas em vales planos e
alongados. O padrão pode ser melhor visualizado na Represa de Furnas, onde predominam
duas direções (aproximadamente NE e WNW) (Menicheli, 2000). As drenagens assimétricas
demarcam mudança no padrão de relevo indicando planos de falhas na mesma direção das
cristas dos morros.
Esta paisagem está inserida no Planalto de Varginha ou Planalto Sul de Minas (alto Rio Grande) o
qual, juntamente com o conjunto de serras, faz parte do Planalto Atlântico do Sudeste (Ab’Saber,
1975). As porções a Sul, próximas a Serrania e Machado, e a Norte, entre Campos Gerais e Alterosa,
apresentam as maiores elevações, entre 1000 e 1300 m de altitude, onde se encontram os conjuntos de
serras. Entre estes as altitudes são mais baixas, alcançando entre 800 a 850 m, onde se encontra a
represa de Furnas. A região tem como nível de base a superfície d’água da represa de Furnas. Há
planícies em alguns pontos próximos à represa e em regiões próximas aos maiores rios da área.
Colinas suaves dominam a região de vales entre morros escarpados e assimétricos e estes possuem
cristas alinhadas próximas à direção E-W (Menicheli, 2000).
METODOLOGIA
A execução do projeto consistiu em levantamento bibliográfico sobre a região e trabalhos
correlacionados com o tema proposto; caracterização as pedreiras em estudo através de observações
das proporções exploradas e das novas feições geomorfológicas formadas antropicamente;
identificação com bases em fotos, mapas e esquemas os elementos essenciais causados pela atividade
extrativa.
RESULTADOS
Os estudos realizados mostraram a interferência que a atividade mineira tem provocado em relação à
geomorfologia da região do sul de Minas Gerais, alterando de forma negativa a paisagem natural onde
é instalado o empreendimento. Toda a fisionomia do relevo perde suas características originais a partir
do momento em que a mineração começa a operar no local. Primeiramente, na fase de implantação, é
retirada a cobertura vegetal para abertura de redes viárias para dar acesso à pedreira, seguido da
retirada da cobertura vegetal e cobertura pedológica que recobrem o material rochoso a ser extraído.
Na fase de operação, é observar as imensas cavas, que nada mais são que as aberturas na rocha para
extração da mesma, configurando nos primeiros indícios na modificação do relevo (figura 2).
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Figura 2: Alteração da paisagem
natural dada pela atividade de
mineração – 1: pedreira de gnaisse
charnokitico em Serrania; 2: pedreira
de gnaisse granítico em Serrania; 3:
pedreira de gnaisse hiperstênico em
Alfenas; 4: pedreira de granito em
Botelhos.

Com a exploração da rocha é gerado ainda o material de rejeito, incluindo a cobertura pedológica
antropizada, os fragmentos de rochas e blocos de rocha que não possuem tamanho adequado para o
setor comercial, no caso da exploração do granito ornamental. Todo esse material estéril é depositado
em locais próximos às pedreiras e configura numa nova forma de modificação da paisagem. A
alteração da paisagem natural através da atividade de mineração acontece, portanto, primeiramente
com a retirada do material rochoso (extração) e a consecutiva deposição dos materiais de rejeito
(figura 3).

Figura 3: Pedreira situada em Botelhos – MG, mostra a alteração a partir da extração e deposição dos materiais
da pedreira.

CONCLUSÃO
A atividade extrativista de fato, gera impactos e alterações na paisagem, destruindo e construindo
formas de relevo. Estas mudanças são vistas como fruto da antropização de diferentes áreas, como no
caso das pedreiras em estudo, as quais fazem a região sul de Minas Gerais ser cada vez mais recortada
pelas constantes extrações de recursos pétreos. É importante ressaltar que o funcionamento destas
atividades requer um plano de recuperação dos locais explorados (PRAD – Plano de Recuperação de
Áreas Degradadas), mas isso não significa que os ambientes de extração são restaurados ou
revitalizados, em grande parte são apenas estabilizados com cobertura vegetal, sem preocupação com
as transformações ocasionadas na morfologia local.
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RESUMO
Os processos geomorfológicos ambientais podem representar riscos para pessoas e bens. Um
conhecimento mais aprofundado da gênese desses processos é, portanto, essencial para encontrar
ferramentas que possam atenuar esses riscos. Nas últimas décadas, os Sistemas de Informação
Geográfica baseados em Modelos Digitais de Elevação (MDE) provaram a sua importância na gestão
ambiental. Os MDE constituem um suporte para a modelação das geoformas, ou seja, das unidades de
terreno resultantes dos processos naturais endógenos e exógenos que atuam na superfície da Terra.
Neste trabalho foi realizada a classificação das diferentes geoformas na bacia hidrográfica da Ria
Formosa utilizando uma abordagem baseada no MDE.

ABSTRACT
The geomorphic environmental procedures may represent threats for people and assets. Consequently,
a deeper knowledge of these procedures genesis is essential for finding tools that can mitigate these
threats. In the last decades, geographic information systems based on the Digital Elevation Models
(DEM) have proved their importance in environment and land management. DEMs are an important
physical support for modeling geoforms, i.e., in field units as results of the endogenous and exogenous
natural process that perform on the Earth surface. Classification of different geoforms in the Ria
Formosa Catchment has been carried out in this work using a hyerarchical method based on a DEM.

1. INTRODUÇÃO
O estudo do risco de degradação do solo é o ponto de partida para o desenvolvimento e gestão
sustentável da terra. O aquecimento global e as mudanças do uso da terra esperadas no século XXI
preveem a perda da qualidade e redução de produtividade do solo (Cerdan et al., 2010). Nas áreas de
clima Mediterrâneo a vegetação natural e semi-natural é esclerófila, que é bem adequada para as
condições climáticas locais, no entanto, condições meteorológicas extremas e a desmensurada
atividade humana podem causar desequilíbrios no ecossistema (Kosmas et al., 2000). O sul de
Portugal é uma região onde o equilíbrio, entre o meio ambiente natural e a atividade humana, é muito
sensível à erosão e à desertificação (Gonçalves et al., 2010). É necessário tomar medidas de
prevenção, controle e correção de modo a preservar o solo e evitar o aparecimento e a intensificação
de processos de desertificação, que pode se tornar irreversível, como já aconteceu em outras regiões
do Mediterrâneo (Kosmas et al., 2000).
O estudo dos processos geomorfológicos da superfície da terra constitui um passo prévio na
elaboração da cartografia de risco de erosão, dado que estes descrevem o espaço natural, a dinâmica
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das ocupações e as mudanças antropogénicas. De acordo com Hammond (1954, 1964), os estudos
geomorfológicas da superfície da terra podem ser realizados com base na análise das características do
terreno, mapas topográficos ou diretamente por meio de medições de campo. As variáveis utilizadas
nos processos de classificação hierárquica devem ser quantitativas. Mais tarde, com o aparecimento do
Sistemas de Informação Geográfica, Dikau (1989) e Dikau et al. (1991), automatizaram e retificaram
os procedimentos de Hammond. Os MDE constituem a ferramenta mais importante no processo de
identificação de formas de relevo. Utilizando o processo "Moving Window" e por meio de algoritmos
baseados em operadores locais (filtros espaciais), é possível criar modelos digitais derivados (declive,
curvatura, relevo local e posição relativa) que, integrados, permitem caraterizar o relevo. Muitos
investigadores têm utilizado esta metodologia, embora com algumas modificações, como exemplo,
Jordán et al. (2007), Zavala et al. (2005; 2007), em estudos realizados na Espanha e no México.
No presente estudo pretende-se realizar a cartografia das geoformas da bacia hidrográfica da Ria
Formosa localizada no sul de Portugal (Algarve), através da metodologia utilizada por Jordán et al.
(2007), modificada para levar em consideração as características específicas da região.
Desta forma, pretende-se contribuir para a caracterização da região, o que permite auxiliar eventuais
planos regionais que possam controlar processos de degradação do solo através da indicação de
possíveis usos e restrições.

2. ÁREA DE ESTUDO
A bacia hidrográfica da Ria Formosa é limitada pelas coordenadas WGS84: 37º 15' N e 36º 57' N e 7º
28' W a 8º 4' W. Apresenta um perímetro de 166 km e uma área de 864 km2, que inclui o estuário da
Ria Formosa com cerca de 16.000 ha. É protegido pela União Europeia (EU) e pelas leis portuguesas,
sendo classificada como uma Zona Húmida de Importância Internacional pela Convenção de
RAMSAR (PORTUGAL Ramsar Site 212). Abrange os municípios de Tavira, Faro, Olhão, São Brás,
Loulé, Vila Real de Santo António e Castro Marim. A topografia da região é regular e contínua, sem
mudanças bruscas de altitude. A inclinação média é de 11% e a elevação varia entre 0 e 530 metros
acima do nível do mar. A média da precipitação anual varia entre 400 e 800 mm. A temperatura média
anual é de 170C.

3. METODOLOGIA
Com base na cartografia à escala 1:25.000 do Instituto Geográfico do Exército (IGeoE, 2004) foi
criado um MDE com uma resolução de 10 × 10 m2 a partir dos pressupostos geoestatisticos. Para cada
ponto do MDE através da técnica “Moving Window” foram determinadas diferentes variáveis de
terreno, nomeadamente, o declive, a curvatura, o relevo local e a posição relativa. Por fim, foi
realizada a classificação automática do relevo, conforme o estabelecido por Zavala et al. (2005, 2007).
A análise e mapeamento dos dados foram realizadas com o software IDRISI Taiga (Eastman, 2009).
3.1. Declive
O declive de uma encosta é um fator importante a considerar nos processos de erosão, especialmente
na erosão hídrica. O declive e o comprimento de um lado de uma encosta influenciam diretamente a
velocidade de escoamento da água e em conjunto com as propriedades do solo, causa uma maior ou
menor resistência à erosão. A determinação do declive ( ) de cada pixel (l,k) tem como base os valores
de elevação (H) dos pixels vizinhos e a resolução espacial do modelo (E).
H (l , k

1)
2E

H (l , k

1)

2

H (l

1, k )
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3.2. Curvatura
Geralmente utiliza-se um mapa de curvatura para descrever as características de drenagem de uma
região para posteriormente serem utilizados para estudos de acumulação, escoamento e
disponibilidade de água (Moore et al.,1991). A curvatura (C) indica se uma superfície é côncava,
convexa ou plana. A curvatura do terreno é definida como a soma das derivadas parciais de segundo
grau da elevação (H) relativamente à direção dos eixos coordenados (x e y):
2
C
x

H
2

2
y

H

[2]

2

3.3. Relevo local e posição relativa
O relevo local é definido como a diferença vertical entre os pontos mais altos e os pontos mais baixos
de uma superfície, dentro de uma determinada distância horizontal ou de uma determinada área. A
posição relativa consiste em identificar as formas planas do terreno, em terras altas e terras baixas, de
modo a separar os planaltos das planícies com colinas e montanhas. Neste estudo, foi considerado que
existia uma equivalência entre as zonas baixas e altas com as zonas côncavas e convexas.
3.4. Geoformas
O mapa das geoformas foi obtido pelo cruzamento de três níveis de informação: pela proporção da
superfície com declive suave (<4%), relevo local e posição relativa. Foram consideradas cinco
unidades de terrenos principais: planícies, planaltos, planícies com colinas, colinas abertas (Dikau,
1989) e colinas. Por sua vez, estas unidades foram divididas em 20 sub-unidades.

4. RESULTADOS
As principais unidades de terreno e as respetivas sub-unidades, da bacia hidrográfica da Ria Formosa
são mostradas na figura 1.

Figura 1 – Mapa das geoformas da bacia hidrográfica da Ria Formosa.
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Verificou-se que, as colinas localizadas (Dikau, 1989) e moderadas cobrem a maior parte da área
(43%), encontram-se principalmente na Serra do Caldeirão e nas formações montanhosas de rochas
carbonatadas (Monte Figo, Malhão, Guilhim e Nexe). As planícies planas são a segunda unidade de
terreno de maior representação (25.3%). Localizam-se no litoral, perto da Ria Formosa e ao longo da
costa leste.

5. CONCLUSÕES
O método automático para a classificação hierárquica da bacia hidrográfica da Ria Formosa permitiu
classificar 20 unidades geográficas. A área de cada unidade é caracterizada por um certo número de
características geomorfológicas, que as distingue das áreas vizinhas. As colinas localizadas e
moderadas e as planícies planas são as mais representativas.
A metodologia utilizada neste estudo pode ser validada a partir da elaboração da cartografia mais
descritiva de uma área amostral, baseando-se na fotointerpretação e nas observações de campo.
Em pesquisas futuras, pretende-se criar um mapa de geoformas mais preciso, combinando as imagens
de satélite, dados climáticos, mapas do uso e ocupação do solo, mapas geológicos e pedológicos numa
escala adequada.
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A AÇÃO DOS PIPKRAKES NA MOBILIZAÇÃO DE SOLO NA SERRA DE SANTA
HELENA
THE ACTION OF NEEDLE ICE IN THE MOBILIZATION OF SOIL IN SERRA DE
SANTA HELENA

Meneses, Bruno Miguel, IGOT - Universidade de Lisboa, Portugal, santana.meneses@gmail.com

RESUMO
Os pipkrakes são um importante agente na morfogénese atual da Serra de Santa Helena, pela
quantidade de solo mobilizado durante o ciclo gelo-degelo. Numa vertente desta serra monitorizou-se
o movimento de partículas de solo por estes filamentos de gelo e aferiu-se a quantidade de solo
perdido. Durante os primeiros quatro dias anticiclónicos da monitorização, não se verificou a fusão
dos pipkrakes, apenas a formação de uma nova unidade na secção inferior (junto ao solo), o que
causou a elevação dos sedimentos superficiais até cerca de 12cm. Nos 3 dias seguintes, aumentou a
temperatura e ocorreu a fusão, deslocando-se os sedimentos à superfície cerca de 6cm para jusante, do
qual resultou a perda de 32,97g/m2 de solo. Estes resultados evidenciam o papel dos pipkrakes na
dinâmica atual destas vertentes, não só pelo solo erodido, mas também por proporcionarem a sua
desagregação e desta forma aumentarem de perda por outros processos erosivos.

ABSTRACT
The needle ice is an important agent in current morphogenesis of Serra de Santa Helena, because of
soil erosion during the freeze-unfreeze cycle. This fact was verified after monitoring the movement of
soil particles by these filaments of ice in one slope of the mountain. During the first four anticyclonic
days of the monitoring period, we don’t have fusion of the needle ice, only the formation of a new unit
in the lower section near ground, causing the elevation of the sediments in the surface at about 12cm.
In the following 3 days, the increasing temperature and the merger occurred, moving sediments to
surface about 6cm towards the downstream side which resulted in 32,97g/m2 of soil loss. These results
reflect the importance of needle ice in current dynamics of these slopes, not only by soil eroded, but
also for its desegregation, thereby providing increased loss by other erosive processes.

1. INTRODUÇÃO
Os pipkrakes têm um papel relevante na erosão do solo (Pérez, 1984). Estes, também conhecidos na
língua inglesa por needle ice (Lawler, 1988), são pequenos filamentos verticais de gelo com cerca de
1mm2 de secção que podem atingir um comprimento aproximado de 10cm, formados pela segregação
de gelo próximo à superfície do solo durante noites calmas e sem nuvens (Outcalt, 1971, citado em
Branson et al., 1996, p.459). Geralmente, estes filamentos desenvolvem-se sempre na vertical e
elevam os grânulos ou sedimentos da unidade posterior, i.e., a camada superficial do solo,
proporcionando o seu movimento vertical e horizontal durante um ciclo de gelo-degelo (Vieira, 1996).
Este processo tem elevada importância, não só na desagregação do solo, mas também no seu
transporte (Pérez, 1984; Branson et al., 1996). Esta desagregação é um fator que proporciona o
aumento de perda de solo por erosão hídrica, sobretudo quando ocorre em simultâneo com o splash,
processos com capacidade de libertação de partículas do solo, podendo dar início à formação de
formas erosivas de maior dimensão, quando se proporciona a escorrência concentrada (Pedrosa et al.,
2001). Segundo Vieira (1996, p. 10) a fusão destes pipkrakes pode originar a ocorrência de pequenos
mudflows, sendo estes a associação entre o mecanismo de gelifluxão resultante da taxa de fusão mais
rápida do que o solo pode drenar (elevada tensão de água intersticial).
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2. MATERIAL E MÉTODOS
2.1. Área de estudo (Serra de Santa Helena)
A Serra de Santa Helena localiza-se no Concelho de Tarouca. Apresenta uma altitude de 1100m e
declives bastante acentuados nas vertentes expostas a NE (>45º); já as vertentes a SW têm menor
declive (5 a 15º). Quanto ao tipo de solo, predominam os Leptossolos úmbricos (de granitos e rochas
afins), encontrando-se estes ocupados essencialmente por mato arbustivo nas vertentes expostas a NW
e vegetação herbácea nas vertentes voltadas para a Cidade de Tarouca (E e NE), local afetado
recentemente por um incêndio florestal que destruiu toda a vegetação de porte arbustivo e arbóreo. No
setor superior das vertentes predominam os afloramentos de rochas graníticas. Quanto ao clima onde
se insere esta serra, este é caracterizado por Daveau et al. (1985) como continental, acentuado pela
posição topográfica, com verões moderados (23 a 29ºC) e invernos muito frios (mais de 40 dias com
temperatura inferior a 0ºC).

Figura 1. Enquadramento geográfico da Serra de Santa Helena (esquerda) e a vista de perfil da mesma (direita).

2.2. Monitorização da mobilização de solo por pipkrakes
Para a monitorização da quantidade de solo movido pelos pipkrakes durante o ciclo gelo-degelo,
instalou-se numa vertente exposta a NE da serra (41º00’25,23’’N 7º47’48,65’’W) um coletor para
recolha de sedimentos movimentados durante o mesmo, conforme o esquema da Figura 2. A área
delimitada de solo corresponde a uma parcela de 1m2 e tem aproximadamente 46º de inclinação,
encontrando-se sem qualquer tipo de ocupação vegetal. Pintaram-se alguns sedimentos e marcou-se a
sua posição inicial em função das distâncias às barreiras laterais que limitam a parcela, com o intuito
de se aferir a distância percorrida horizontalmente pelos mesmos após o degelo. Esta monitorização
realizou-se entre os dias 16 e 22 de Janeiro de 2011 (dias anticiclónicos secos). Também se instalou
um posto termométrico junto a esta parcela, para posterior análise da variação da temperatura. O
datalogger utilizado neste posto ficou a cerca de 1,5m do solo. O solo depositado no coletor resultante
do movimento proporcionado pelos pipkrakes, foi analisado em laboratório, aferindo-se o peso total
(depois de seco), a sua textura e teor em matéria orgânica. Recolheu-se ainda uma amostra de solo na
parcela para comparação das caraterísticas físicas com o solo recolhido no coletor.

Figura 2. Metodologia usada em campo para quantificar o solo movido por ação de pipkrakes.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1. Formação de pipkrakes na área de estudo
No período em monitorização, verificou-se na parcela em estudo a formação de uma nova unidade de
pipkrakes junto ao solo em cada noite dos primeiros quatro dias e o degelo destas formações nos dois
últimos dias. A formação consecutiva destas unidades proporcionou a elevação das unidades
superiores, atingindo os sedimentos à superfície uma elevação na ordem dos 12cm (Fig. 3). Com o
degelo, estas formações foram tombando para jusante, processo que proporcionou o movimento destes
sedimentos horizontalmente, ficando parte destes retidos no coletor aqui instalado. A formação
consecutiva destes pipkrakes deve-se, também, à fraca exposição solar desta vertente.

Figura 3. Pipkrakes numa vertente exposta a NE da Serra de Santa Helena. Vertente com a película superficial
do solo levantado por pipkrakes e alguns depósitos de sedimentos (esquerda). Perfil de várias unidades de
pipkrakes na parcela monitorizada (direita).

3.2. Variação do desenvolvimento dos pipkrakes em função da temperatura
Analisando o perfil do corte das unidades de pipkrakes da Figura 3 e as temperaturas diárias registadas
no posto termométrico (Quadro 1), verifica-se que o desenvolvimento destas unidades está
diretamente relacionado com a variação da temperatura mínima registada. No dia 17 de Janeiro, em
que se verificou a temperatura mais reduzida, foi quando os filamentos se desenvolveram
verticalmente com maior expressão (cerca de 4cm). A 19 de Janeiro, a temperatura mínima registada
foi um pouco mais elevada, de -0,8ºC, verificando-se um menor desenvolvimento dos pipkrakes. A
partir deste dia, houve um aumento de temperatura, acima dos 0º, não havendo formação de
filamentos, mas apenas a fusão das unidades de pipkrakes superiores. No final do dia 21 de Janeiro já
não se notou a sua presença devido ao degelo total. As amostras de solo recolheram-se no dia seguinte.
Quadro 1. Temperatura mínima e máxima registada pelo datalogger do posto termométrico instalado no campo.
16-01-2011 17-01-2011 18-01-2011 19-01-2011 20-01-2011 21-01-2011 22-01-2011
6,1
5,4
5,8
6,7
7,9
8,6
12,8
T. Máx. (ºC)
-1,1
-1,5
-1,3
-0,8
0,1
2,4
3,2
T. Min. (ºC)

3.3. Solo movido por pipkrakes
Segundo Vieira (1996), apoiado no modelo apresentado por Birot (1981, p.304), quanto maior o
tamanho do pipkrake e declive da vertente, maior será o movimento das partículas (por gravidade após
a fusão). Este autor também menciona a existência de elevada complexidade neste movimento, pois
podem ocorrer outros processos (e.g. micro-deslizamentos ou toppling) que originam diferentes
trajetórias na movimentação das partículas. Este facto foi observado neste estudo através do
movimento dos sedimentos pintados, que permitiu registar uma deslocação média de 4,91cm para
jusante dos sedimentos levantados pelos pipkrakes que se formaram na parcela, após a sua fusão.
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Quanto ao solo recolhido no coletor instalado a jusante da parcela, depois de seco na mufla a 105ºC
durante 24 horas, obteve-se o total de 32,97g. Este foi reintroduzido novamente na mufla a 500ºC para
se remover a matéria orgânica (MO) por ignição, determinando-se posteriormente a granulometria,
obtendo-se os resultados apresentados no Quadro 2. A amostra de solo recolhida na parcela foi alvo
dos mesmos procedimentos. Os resultados obtidos revelam maior percentagem de sedimentos
grosseiros no solo do coletor (85,18% do total), face ao que se verificou no solo da parcela (80,12 do
total), evidenciando-se desta forma a maior capacidade dos pipkrakes na movimentação dos
sedimentos de maior volumetria. Ao longo da vertente onde se monitorizou a erosão de solo, há vários
depósitos de sedimentos grosseiros e pequenos blocos na base de microtaludes, facto explicado pela
ocorrência destes processos realçando-se, assim, a sua importância na dinâmica atual destas vertentes.
A movimentação de blocos devido a estes processos também é referida por Vieira (1996).
Quadro 2. Composição física do solo recolhido no coletor e na parcela de solo em monitorização (%).
Areia grossa
Areia fina
Limo
Argila
(>2mm)
Amostra
(0,1 - 2mm)
(0,05 - 0,1mm)
(0,002 - 0,05mm)
(0 - 0,002mm)
Coletor (A) 43,0900
42,0900
10,3489
1,1523
0,5686
Parcela (B) 41,3100
38,8111
9,0980
5,9209
1,9400
1,7800
3,2789
1,2509
-4,7686
-1,3714
∆ A-B

MO %
2,7502
2,9200
-0,1698

4. CONCLUSÃO
Através das técnicas utilizadas na monitorização da perda de solo por pipkrakes, verificou-se que este
processo tem um papel relevante na modelação das vertentes da Serra de Santa Helena, pela
quantidade de solo erodido e por proporcionar a movimentação de pequenos blocos. No período de
monitorização ocorreu apenas um ciclo gelo-degelo, com a formação consecutiva de várias unidades
de pipkrakes nos dias com as temperaturas mais baixas, fator que permitiu a sobrelevação dos
sedimentos superficiais até 12cm. Quando ocorreu a fusão destas formações, verificou-se
movimentação média de 4,91cm da película superficial de solo para jusante na parcela de solo
monitorizada, distância explicada pelo declive da parcela e pela queda resultante da altitude a que
estes sedimentos foram elevados pelos pipkrakes. Esta movimentação também se comprovou pela
quantidade de solo retido no coletor, do qual foi possível observar a seletividade dos pipkrakes na
elevação de sedimentos grosseiros e consecutiva movimentação horizontal. A presença de múltiplos
depósitos de sedimentos grosseiros ao longo da vertente onde se realizou o estudo evidencia a
influência dos pipkrakes na morfogénese atual desta serra. Sendo os resultados apresentados apenas de
um ciclo gelo-degelo, seria interessante monitorizar noutros períodos anticiclónicos e noutros locais
em que se formem pipkrakes, de forma a comparar a perda de solo induzida por estas formações
policíclicas, em função das diferentes características físicas das vertentes e ocupação do solo.
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SIMULAÇÃO DE ROTAS DE EMERGÊNCIA NO CONCELHO DE TAROUCA EM
FUNÇÃO DA SUSCETIBILIDADE E RISCO DE MOVIMENTOS DE VERTENTE
SIMULATION OF EMERGENCY ROUTES IN THE TAROUCA COUNTY,
CONSIDERING THE SUSCEPTIBILITY AND RISK OF LANDSLIDES

Meneses, Bruno Miguel, IGOT - Universidade de Lisboa, Portugal, santana.meneses@gmail.com
Zêzere, José Luís, CEG - Universidade de Lisboa, Portugal, zezere@campus.ul.pt

RESUMO
No Concelho de Tarouca os movimentos de vertente são responsáveis por vários prejuízos,
destacando-se a destruição ou interrupção de vias rodoviárias, fator que proporciona o isolamento de
pequenas povoações. Devido ao frequente desencadeamento destes eventos geomorfológicos nesta
área, avaliou-se a suscetibilidade de ocorrência de movimentos de vertente e a localização do risco, em
função dos elementos expostos aqui presentes. A partir destes resultados simularam-se rotas de
emergência, admitindo dois cenários: no primeiro caso, considerou-se a totalidade das vias rodoviárias
principais sem qualquer interrupção; num segundo exercício, considerou-se a rutura destas vias nos
locais com elevada probabilidade de ocorrência de deslizamentos. A partir dos resultados obtidos
aferiram-se os condicionalismos operacionais dos meios de socorro e emergência, numa eventual
intervenção neste território.

ABSTRACT
Landslides have caused many losses in the Tarouca County, especially the destruction or disruption of
main roads, leaving small villages isolated. Due to the frequent occurrence of landslides in the study
area, the landslide susceptibility was assessed. This procedure resulted in a Susceptibility Map that
was intersected with a Map representing the Elements Exposed allowing obtain the Location of
landslide risk. Using the obtained results, emergency routes were simulated for two scenarios: in the
first scenario, we considered all the main roads without any interruption, in the second scenario,
rupture is assumed to occur in pathways with a high probability of landslide occurrence. Finally, the
operational constraints for emergency rescue are critically discussed.

1. INTRODUÇÃO
Como refere Das et al. (2011), os movimentos de vertente são processos responsáveis por avultados
danos materiais e perdas humanas em todo o mundo. Atualmente há várias técnicas para a avaliação
da suscetibilidade à ocorrência dos próximos movimentos, destacando-se os métodos estatísticos
baseados na correlação espacial estabelecida entre os fatores de predisposição e a distribuição dos
movimentos de vertente já ocorridos (Guzzetti, 2005; Thiery et al., 2007). Sendo a suscetibilidade a
componente espacial da perigosidade, pode obter-se a localização do risco (não quantificado) através
do seu cruzamento com os elementos expostos. Nestes elementos, destaca-se as estradas pela
frequência com que são afetadas por movimentos de vertente, devendo-se a maioria dos casos ao corte
e abertura de taludes (por vezes mal dimensionados) para a sua construção, fatores que põem em causa
a sustentação do material que compõe a vertente (Highland e Bobrowsky, 2008; Das et al., 2011). Os
movimentos de vertente, dependendo da sua magnitude, podem destruir ou interromper estas
infraestruturas e, deste modo, originar diversos condicionalismos, ao interferir no tempo de reação dos
meios operacionais (Meneses e Zêzere, 2012).

218

VI CONGRESSO NACIONAL DE GEOMORFOLOGIA – Coimbra, 2013
Atas/Proceedings – ISBN 978-989-96462-4-7

2. MATERIAL E MÉTODOS
2.1. Área de estudo
O Concelho de Tarouca é a área de estudo (AE). Este situa-se no N do Distrito de Viseu, compreende
100,1 km2 e é composto por dez freguesias (Fig. 1). No relevo destaca-se o Vale do Varosa (amplo
entre Mondim da Beira e Dalvares e mais encaixado para jusante) e a Serra de Santa Helena (1.100m
de altitude), área onde se encontram as vertentes de maior declive. Quanto à geologia, predominam os
xistos a SW da Serra de Santa Helena, enquanto os granitos são dominantes a N, com os fundos de
vale ocupados por aluviões. A distribuição da população é muito dispersa, verificando-se a maior
concentração na Cidade de Tarouca (local onde se encontram todos os equipamentos de socorro e
emergência) e, com menor expressão, as diversas vilas e aldeias que compõem este concelho. Nesta
área ocorrem frequentemente movimentos de vertente, principalmente nas vertentes da Serra de Santa
Helena (destaque para as escoadas) e no Vale do Varosa, com evidência para o seu setor jusante pela
elevada instabilidade das vertentes por deslizamentos rotacionais e translacionais.

Figura 1. Enquadramento geográfico do Concelho de Tarouca e distribuição dos movimentos de vertente.

2.2. A suscetibilidade e a localização do risco de movimentos de vertente
A suscetibilidade foi modelada com recurso ao método estatístico do Valor Informativo (VI),
metodologia e resultados apresentados em Meneses e Zêzere (2012). A localização do risco de
movimentos de vertente resulta da sobreposição da Carta de Suscetibilidade a Movimentos de
Vertente resultante dos procedimentos referidos em Meneses e Zêzere (2012), com a Carta de
Elementos Expostos presentes na área de estudo.
2.3. Avaliação de condicionalismos resultantes da perda de infraestruturas estratégicas por
movimentos de vertente (simulação de rotas de emergência)
Das infraestruturas presentes na área em estudo destaca-se as vias rodoviárias, muitas delas com
elevada importância por serem únicas no acesso a pequenas povoações. Neste sentido, avaliaram-se os
locais onde é mais provável a ocorrência das próximas interrupções, seja pela perda da via (parcial ou
total), ou pela obstrução por material resultante dos movimentos de vertente. Para tal, foi cruzada a
Carta de Suscetibilidade com a rede de vias principais, de modo a sustentar a elaboração de cenários
de perda de vias rodoviárias em função da ocorrência de movimentos de vertente. Para a modelação de
rotas de emergência alternativas recorreu-se à ferramenta If Then Else do ArcGIS 9.3, de modo a
inserir a condição de corte das vias quando estas cruzam áreas de elevada suscetibilidade.
Em função das possíveis interrupções, determinaram-se percursos alternativos, usando a ferramenta
Network Analyst, e aferiram-se os principais fatores inconvenientes em caso de socorro nas áreas de
risco mais elevado a movimentos de vertente.
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3. MODELAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS
3.1. Rotas de emergência em função da suscetibilidade e risco de movimentos de vertente
As áreas com maior suscetibilidade a movimentos de vertente localizam-se ao longo do Vale do
Varosa (destaque para o setor jusante) e nas vertentes da Serra de Santa Helena. Este vale também se
destaca pelo risco elevado nos setores montante e jusante (Monte Raso), devido ao elevado potencial
de instabilidade e à presença de vários elementos expostos (e.g. população, vias rodoviárias). Na
simulação de rotas de emergência (percursos ótimos em função da distância mais curta) considerou-se
a localização dos equipamentos operacionais, neste caso os Bombeiros Voluntários de Tarouca (ponto
A na Fig. 2) e as áreas com maior risco em destaque na AE, i.e., as povoações de Vila Pouca na
Freguesia de Salzedas e Vilarinho na Freguesia de São João de Tarouca (ponto B na Fig. 2). Estes
percursos foram determinados admitindo dois cenários: interrupção das vias rodoviárias principais
quando estas intersetam as áreas de maior suscetibilidade geomorfológica e determinação sem
considerar estas possíveis interrupções. Nas duas simulações realizadas (Fig. 2), quando se considerou
a interrupção das vias nas áreas com elevada suscetibilidade geomorfológica o percurso altera-se
significativamente, sendo necessário, no primeiro caso, recorrer às vias extramunicipais para se ter
acesso à localidade de Vila Pouca (simulação 1 da Fig. 2), caso contrário, esta povoação com 219
residentes (Censos de 2011 do INE), ficaria totalmente isolada.

Figura 2. Simulações de rotas de emergência entre um equipamento de socorro (BVT) (Ponto A) e áreas de risco
elevado (Ponto B). Nos mapas da esquerda representa-se um percurso normal entre os pontos A e B e nos mapas
da direita um percurso alternativo devido à interrupção da estrada principal por um movimento de vertente.
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3.2. Condicionalismos operacionais resultantes da interrupção de vias rodoviárias
Nos resultados obtidos da simulação 1 (Fig. 2) quando não há interrupção das vias, o percurso mais
curto entre os pontos A e B é de 14,14km e demoraria cerca de 16,9 minutos a ser percorrido,
admitindo a velocidade média de 50km/h, sem considerar condicionantes físicas (e.g. declives),
sinalização rodoviária ou densidade do tráfego. Considerando a interrupção das vias pela interseção
com as áreas de elevada suscetibilidade, o percurso alternativo passa para os 26,76km e demoraria
cerca de 32,1 minutos a ser percorrido. Na simulação 2 (Fig. 2), sem corte das vias o percurso mais
curto entre os pontos A e B tem 5,22Km e demoraria cerca de 6,3 minutos a ser percorrido, admitindo
as mesmas condições referidas anteriormente; já com a inserção da suscetibilidade, este percurso é
interrompido numa vertente da Serra de Santa Helena, sendo o percurso ótimo alternativo de 14,99km,
o que corresponde a 18 minutos de percurso. Estes aumentos de distância e tempo de percurso
evidenciam a redução da eficácia dos meios operacionais numa eventual emergência na área marcada
pelo ponto B nos mapas da Figura 2. Quando se considera o percurso de ida até ao local onde ocorreu
a emergência (sentido de A para B) e regresso ao equipamento de saúde localizado junto ao quartel
dos BVT (sentido de B para A), o aumento de tempo pelo percurso alternativo face à situação normal
é de 30,4 minutos no caso da primeira simulação e 23,4 minutos no segundo caso, tempo vital no
socorro de eventuais vítimas.

4. CONCLUSÃO
A suscetibilidade de ocorrência de movimentos de vertente no Concelho de Tarouca destaca-se
sobretudo na Serra de Santa Helena e no Vale do Varosa, com relevo para o setor montante e jusante
(locais onde ocorrem frequentemente manifestações de instabilidade), destacando-se estes, também,
pelo elevado risco a movimentos de vertente devido aos elementos expostos presentes. Nas vertentes
desta serra localiza-se uma das principais vias rodoviárias do concelho (infraestrutura estratégica), que
caso seja interrompida por um movimento de vertente, afeta a circulação dos meios operacionais de
intervenção rápida numa eventual emergência nas áreas a S do concelho. O mesmo sucede no N do
concelho (Monte Raso), quando a principal estrada de acesso à localidade de Vila Pouca é afetada,
fator que determina o aumento significativo do tempo e distância percorrida, pondo assim em causa a
eficácia dos meios de reação. Se esta estrada for afetada por um movimento de vertente numa área
mais próxima à povoação, esta fica totalmente isolada devido à inexistência de estradas alternativas.
Os resultados apresentados podem ser implementados nos planos de emergência do concelho
estudado.
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RESUMO
O Geopark Naturtejo possui uma elevada geodiversidade, na qual o património geomorfológico ocupa
um lugar de destaque. No presente trabalho abordam-se os blocos pedunculados, geoformas graníticas
que afloram em diferentes contextos geológicos e geomorfológicos, sendo-lhes atribuídas diferentes
importâncias patrimoniais. Por outro lado, os blocos pedunculados, como muitas morfologias
graníticas, encerram uma grande importância geocultural pela apropriação das populações atendendo à
sua forma, particularidades ou tamanho.

ABSTRACT
Naturtejo Geopark has a high geodiversity where geomorphological heritage have a prominent
importance. In this work pedestal rocks occurring in the geopark are presented, namely granite
landforms that arise in different geological and geomorphological settings, with different heritage
values. On the other hand pedestal rocks, as many granite landforms, enclose high geocultural
importance for the local people because of their shape, size or particularities.

1. INTRODUÇÃO
O Geopark Naturtejo da Meseta Meridional, pertencente às Redes Europeia e Global de Geoparques,
sob os auspícios da UNESCO, apresenta um território de 4617 km2 em plena Meseta sul e limite SE da
Cordilheira Central, incluindo 6 municípios e correspondendo a cerca de 5% do território nacional.
Apesar de não pertencer à Rede Nacional de Áreas Protegidas, está consagrado no Decreto-Lei
142/2008 de 24 de Julho como área classificada no âmbito “áreas abrangidas por designações de
conservação de carácter supranacional”. As grandes apostas do geoparque são a geoconservação e
gestão territorial, a educação, a valorização dos recursos endógenos e o turismo e marketing territorial,
suportadas por uma forte componente de investigação científica de campo. O Inventário do Património
Geológico e Mineiro de Geopark Naturtejo é um instrumento base de toda a actividade do geoparque
que compila os locais de maior interesse, com maior representatividade à escala do território, raridade
e legibilidade. Este inventário inclui 8 tipologias subdivididas em diversas temáticas. A tipologia
Geomorfologia, que conta com mais de 50% dos geossítios divide-se em Geomorfologia Fluvial,
Geoformas Graníticas, Geoformas Tectónicas e Relevos Residuais. O presente trabalho centra-se nos
Blocos Pedunculados, um dos aspectos das Geoformas Graníticas.

2. ENQUADRAMENTO GEOMORFOLÓGICO DA MESETA MERIDIONAL
A Superfície Fundamental da Meseta Meridional desenvolve-se a Sul da Cordilheira Central sobre
formações pré-câmbricas e paleozóicas do soco varisco, sendo coberta por depósitos cenozóicos da
Bacia do Ródão e do rio Tejo (Cabral, 1995). A Superfície Fundamental que constitui a Meseta
Meridional deverá ser anterior ao Eocénico médio (Cunha e Martins, 2004). Define-se o tipo de relevo
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do Geopark Naturtejo como Apalachiano (Cabral, 1995) com relevos residuais de dureza,
designadamente as cristas quartzíticas ordovícicas do Sinclinal do Ródão e do Sinclinal de Penha
Garcia. Note-se que o topo das cristas quartzíticas e do inselberg granítico do Monsanto se relacionam
com o nivelamento culminante (Cabral, 1995, Rodrigues e Neto de Carvalho, 2009), traduzindo o
nível da Superfície Inicial (Cabral, 1995), datado do pós-Kimeridgiano (Cunha e Martins, 2004)
resultante do arrasamento do soco hercínico em condições climáticas equatoriais. Ter-se-á seguido o
desenvolvimento de um manto de alteração que, a partir do Cretácico Superior, foi removido,
exumando os relevos apalachianos e graníticos. A incisão da rede hidrográfica, já a partir do
Pliocénico superior, deu-se por etapas materializada em terraços fluviais e por fenómenos de
epigénese, controlados pela tectónica (Cunha e Martins, 2004).
A paisagem do Geopark Naturtejo da Meseta Meridional está fortemente condicionada pela escarpa da
Falha do Ponsul, de direcção geral NE-SW, com 120 km de extensão (Ribeiro, 1943). Após o
movimento de cisalhamento esquerdo tardi-varisco que lhe dá origem, a falha sofre uma reactivação
alpina rejogando como falha inversa com um deslocamento vertical de 100m que desnivela a Meseta
em Superfície de Castelo Branco a Norte e Superfície do Alto Alentejo a Sul (Dias e Cabral, 1989).
Os blocos pedunculados em estudo distribuem-se pelas freguesias de Monsanto, Lousa, Escalos de
Baixo, Salgueiro do Campo, Arez, Alpalhão e Espírito Santo, em áreas de granitóides tardi-variscos.

3. GÉNESE DE BLOCOS PEDUNCULADOS
Os blocos pedunculados são formas de alteração diferencial, cuja génese se prende com uma
desagregação mais acentuada na base dos blocos devido ao contacto com saprólitos saturados em água
que são responsáveis por este tipo de alteração basal, que posteriormente foram exumadas. Na
generalidade estas formas desenvolvem-se em superfícies aplanadas ou em declives suaves,
apresentando-se, de um modo geral, como microformas relacionadas com evolução de frentes de
meteorização (Cordeiro, 2004). Desenvolvem-se em duas fases, em que a água é o principal agente
modelador (Vidal Romani e Twidale, 1998). Numa primeira fase, após a exposição à superfície, a
alteração química dos minerais da rocha, sobretudo plagioclases cálcicas, é mais rápida na base e
abaixo do nível do solo, onde há acumulação de águas subterrâneas enriquecidas em ácidos húmicos.
Segue-se uma segunda fase, ocorrida durante períodos precipitação mais concentrada que aceleram a
erosão dos solos e expõem o pedúnculo que une o todo coerente ao substrato granítico.
Alguns blocos pedunculados encontram-se associados a zonas de escorrência, sofrendo exumação
mais rápida, ainda que com processos bioquímicos associados ao saprólito menos intensos, por erosão
mecânica.

4. BLOCOS PEDUNCULADOS NO GEOPARK NATURTEJO
4.1. Blocos pedunculados de Arez-Alpalhão (Nisa)
Os blocos pedunculados são as geoformas graníticas mais expressivas em Nisa correspondendo,
apesar da sua dispersão na Superfície do Alto Alentejo, a um dos dezasseis geomonumentos do
Geopark Naturtejo. Por essa razão estão incluídos no novo Plano-Drector Municipal de Nisa. Este
geomonumento inclui 5 geossítios do Inventário do Património Geológico e Mineiro do Geopark
Naturtejo: Bloco Pedunculado da Coutada, Blocos Pedunculados da Carapinha (um deles alongado, na
vertente da Ribeira de Santo António), Blocos Pedunculados das Sarangonheiras (um exemplar
isolado destaca-se parcialmente da matriz granítica, de grande interesse didáctico), Bloco Pedunculado
de Lameirancha (com pedúnculo estreito e chapéu perfurado por pia rota) e Bloco Pedunculado da
Tapada do Bião (o mais imponente, erguendo-se quase 6 m acima da superfície; Fig. 1A). O número
de blocos pedunculados, mais ou menos desenvolvidos, é ainda indeterminado. Estes apresentam
morfologias bastantes variadas, sendo verdadeiros ícones da região dada a expressividade da sua
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forma. A este propósito, são conhecidas fotografias do professor Carlos Teixeira de grupos de pessoas
nos chapéus destas formas, em visitas de campo feitas à geologia da região.
4.2. Bloco Pedunculado da Tapada do Carvalho (Escalos de Baixo, Castelo Branco)
O Bloco Pedunculado da Tapada do Carvalho (Fig. 1B) atinge um máximo de 2,5 m de altura e
apresenta como especificidade as marcas dos vários níveis de exumação do manto de alteração no seu
pedúnculo. Encontra-se numa área plana e em seu redor existem outros blocos de reduzida expressão.

Figura 1 – Exemplos de blocos pedunculados do Geopark Naturtejo. A. Bloco Pedunculado da Tapada do Bião
(Alpalhão). B. Bloco Pedunculado da Tapada do Carvalho (Escalos de Baixo).

4.3. Bloco Pedunculado da Lapa do Urso (Salgueiro do Campo, Castelo Branco)
Com uma geometria próxima da do anterior, este bloco foi sendo usado pelas populações locais como
abrigo quando trabalhavam nos campos. Envolviam o bloco pedunculado com panais e com colmo,
abrigando também os seus animais. A forma deste bloco, com uma cobertura muito desenvolvida em
relação ao pedúnculo delgado, proporcionava esta utilização.
4.4. Penedo da Boina (Lousa, Castelo Branco)
O Penedo da Boina distingue-se dos demais pela sua disposição sobre plinto com pias de escorrência,
a partir do qual se desenvolve o chapéu assimétrico (segundo a orientação da fracturação vertical)
sobre pedúnculo curto.
4.5. Penedo dos Alegrios (Monsanto, Idanha-a-Nova)
O Penedo dos Alegrios localiza-se na região dos inselberge graníticos de Monsanto-MoreirinhaAlegrios, nomeadamente no sopé do inselberg de Alegrios, numa área com acumulações de blocos
residuais (Rodrigues e Neto de Carvalho, 2009), sendo único no local em que se encontra. Trata-se de
um bloco de enormes proporções com um curto pedúnculo. Este é um dos muitos penedos do
imaginário dos monsantinos e de muitos outros da vizinhança, sendo considerado um “ciclópico
penedo – maior de Monsanto (e do País?)” (Vaz, 2012).
5. GESTÃO DESTE PATRIMONIO GEOMORFOLÓGICO
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O município de Nisa efectuou recentemente a revisão do seu Plano Director Municipal (Revisão do
Plano Director Municipal de Nisa, 2010), tendo realizado uma detalhada caracterização biofísica,
nomeadamente ao nível da geologia, na qual os Blocos Pedunculados de Arez-Alpalhão foram
considerados como património geológico do concelho. Este processo vem demonstrar a importância
adquirida pela geodiversidade e pelo património geomorfológico pelas autoridades locais. Os blocos
pedunculados não se encontram em situação de vulnerabilidade, embora alguns se situem nas
imediações da estrada IP2 e um possível alargamento da via deverá ter em conta a proximidade dos
geossítios.
O projecto “Sinalética do Geopark Naturtejo” inclui sinalização direccional e interpretativa para os
dezasseis geomonumentos (entre os quais os Blocos Pedunculados de Arez-Alpalhão), além de
sinalética digital interpretativa básica descarregável a partir da página www.naturtejo.com. Nos
painéis interpretativos (Fig. 2A) ilustram-se, de forma acessível para o visitante, os processos mais
significativos da história geológica do território. Recorre-se a modelos simples com legendas que
complementam as observações efectuadas no local, permitindo que o visitante construa as suas
concepções com base na associação da paisagem observada com os processos ilustrados nos painéis.
“Geopark Naturtejo em BTT” foi uma expedição levada a cabo por dois ciclistas que percorreram todo
o território do geoparque, contemplando os dezasseis geomonumentos (Fig. 2B). Esta iniciativa teve
como grande objectivo a união dos territórios através da geodiversidade e a promoção do interesse
turístico do património geológico do Geopark Naturtejo.
Nos Blocos Pedunculados de Arez-Alpalhão existe a EarthCache “Mushroom rocks - DP/EC47”, de
Daniel Oliveira, já visitada por mais um milhar de pessoas. O Geocaching é uma espécie de jogo de
“Caça ao Tesouro” muito em voga em Portugal. Através das coordenadas GPS, os visitantes vão ao
seu encalce para responder a questões como “Qual a altura do bloco que está à sua frente?”, “Qual a
largura do chapéu do cogumelo?” ou “A partir do ponto que foi fornecido o chapéu é curvo ou
plano?”, de modo a poderem reclamar a realização daquela caixa. Esta é uma forma de turismo em
desenvolvimento crescente e que constitui uma alternativa para sustentar a visitação de geossítios com
acessos limitados, como são estes casos.

Figura 2 – A. Sinalética do Geopark Naturtejo: Blocos Pedunculados de Arez-Alpalhão. B. Geopark Naturtejo
em BTT: Bloco Pedunculado de Carapinha (in: www.naturtejoembtt.com).
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MEDIÇÕES LINEARES E AREAIS DE FORMAS DO RELEVO EM SIG:
QUANTIFICAÇÃO DO ERRO INERENTE À ASSUNÇÃO DE TOPOGRAFIA
PLANA E IMPLICAÇÕES PARA A INVESTIGAÇÃO
LINEAR AND AREAL MEASUREMENTS OF LANDFORMS USING GIS:
QUANTIFICATION OF THE ERROR INHERENT TO THE ASSUMPTION OF PLANE
TOPOGRAPHY AND IMPLICATIONS FOR RESEARCH
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rafaellobergonse@gmail.com
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RESUMO
A medição de perímetros e áreas em SIG leva normalmente em consideração apenas coordenadas
horizontais, ignorando o declive e produzindo consistentemente subestimações. No presente trabalho,
estes erros foram quantificados usando um conjunto de 90 sistemas de ravinas presentes em duas subbacias do Baixo Tejo, sujeitos a duas técnicas alternativas de recolha de dados e escalas de informação
altimétrica. Um sub-conjunto foi depois utilizado para avaliar o erro associado ao efeito da escala da
altimetria. No contexto topográfico estudado, a não consideração do declive levou a uma subestimação
média das dimensões entre os 5,5% e os 9,3% com até um terço das formas mostrando valores >10%,
e máximos >20%. O erro aumenta com o aumento da escala da altimetria utilizada. A análise da
variedade de contextos topográficos descritos na literatura mostra que valores semelhantes são
relativamente frequentes, condicionando em diferentes graus a objectividade dos resultados obtidos.

ABSTRACT
GIS-based linear and areal measurements normally take into consideration only plane coordinates,
disregarding the influence of topographic gradient over distance and thus consistently producing
underestimations. In this work, these errors were quantified using a dataset of 90 gully systems
occurring in two sub-basins of the Lower Tagus, subjected to two alternative data gathering techniques
and scales of altimetric data. A subset was subsequently used to investigate the effect of the scale of
altimetric data over the errors obtained. In the study area, ignoring slope led to an average
underestimation between 5,5% and 9,3% with up to a third of studied features showing values >10% ,
and maxima >20%. Error increases with the scale of altimetric data. An analysis of the diverse
topographic settings described in the literature shows similar values to be relatively common,
constraining to different degrees the objectivity of research results.

1. INTRODUÇÃO
Embora existam numerosas técnicas disponíveis para a realização de medições lineares e areais sobre
formas do relevo, os dados resultantes são habitualmente integrados e analisados em ambiente SIG.
Usando como exemplo o campo do ravinamento, duas abordagens dominam a literatura: (1) a
delimitação das formas sobre temas de informação, e.g. mapas topográficos (Buccollini and Coco,
2010), fotografias aéreas (Moretti e Rodolfi, 2000), e Modelos Numéricos de Elevação (MNE),
normalmente obtidos a partir destas (Buccollini et al., 2012); e (2) medições directas no campo,
usando técnicas como GPS (Wu e Cheng, 2005), estações totais (Wang et al., 2008), ou instrumentos
manuais, e.g. fita métrica (Vandekerckhove et al., 2000).
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Os algoritmos para a obtenção de áreas e perímetros a partir de dados de base (e.g. linhas, polígonos)
são vulgares em softwares de SIG. Contudo, normalmente levam em conta apenas coordenadas
horizontais, projectando efectivamente qualquer elemento originalmente tridimensional (e.g. dados
LiDAR ou GPS) sobre um plano, e assim assumindo implicitamente que a topografia não possui
qualquer inclinação, ou que a que possui é irrelevante. Exemplos são as ferramentas Calculate Areas
do ArcGIS (ESRI), ou Calculate Area, Perimeter, Length, Acres and Hectares do XTools 8.1.
(DataEast LLC). Igual assunção subjaz à comum vectorização de formas sobre fotografias ou MNE
(e.g. Parkner et al., 2006; Buccollini et al., 2012) produzindo dados planimétricos.
A diferença entre as dimensões reais e aparentes (i.e. projectadas) de uma forma podem ser expressas
em termos das relações entre lados de um triângulo: sendo h a hipotenusa (i.e. uma linha na topografia
real, com declive), a o cateto que lhe subjaz (i.e. o resultado da sua projecção no plano) e α o ângulo
entre os dois (i.e. declive),
a = h.cos (α)
[1]
h = a/cos (α)
[2]
implicando que a subestimação (h-a) será proporcional ao ângulo de declive.
Face às considerações acima, o presente trabalho teve quatro objectivos: (1) apresentar metodologias
simples para integrar o declive nas medições de área e perímetro em ambiente SIG usando tanto dados
de origem tridimensionais como planares; (2) quantificar a subestimação resultante da não
consideração do declive para dois conjuntos de dados, obtidos com técnicas contrastantes e frequentes
na literatura (levantamento GPS/interpretação de fotografia aérea); (3) isolar o efeito exercido sobre o
erro pela escala da informação altimétrica de base utilizada; (4) discutir até que ponto os resultados
são válidos para diferentes áreas de estudo, e portanto relevantes para a comunidade científica em
geral.

2. ÁREA DE ESTUDO
As bacias das ribeiras de Ulme e do Vale do Casal Velho (138,4 e 12,9 km2 respectivamente) drenam a
margem esquerda do Baixo Tejo, tendo as desembocaduras poucos quilómetros a sul e a norte da
Chamusca. Do ponto de vista litológico, são compostas por formações clásticas terciárias (areias e
argilas com frequentes intercalações cascalhentas) a que se sobrepõem mantos de conglomerados. As
vertentes são relativamente declivosas (11º em média na Ribª de Ulme), sendo afectadas por
numerosas ravinas e complexos de ravinas, estes últimos possuindo por vezes mais de 20 m de
profundidade e estendendo-se por vários hectares. Apesar dos fundos estabilizados, as paredes e
cabeceiras são frequentemente sub-verticais e desprovidas de vegetação, com sinais abundantes de
actividade recente (árvores desenraizadas, depósitos basais).

3. METODOLOGIA E RESULTADOS
Com base na análise de ortofotografias aéreas (2004, IGP/DGRF, resolução 0,5 m), 30 complexos de
ravinas foram seleccionados de forma a abrangerem a variabilidade existente em termos de dimensões.
Os perímetros deste conjunto foram levantados no campo usando GPS (Magellan Promark 3),
utilizando correcção diferencial (erros posicionais médios em XYZ de 5,1 cm, 4,7 cm e 9,4 cm), num
total de 7194 pontos. A foto-intepretação permitiu expandir este conjunto para abranger 90 formas
(76% das quais validadas por observação directa), cujos perímetros foram vectorizados na forma de
polígonos usando o ArcGIS 9.1. De forma a associar valores de altitude a este tema planimétrico, foi
construído um modelo TIN a partir de curvas de nível 1:10000, depois convertido para raster com
resolução de 1 m, e combinado com o tema pontual usando a ferramenta Extract values to points
(ArcGIS 9.1).
A sequência de procedimentos esquematizada na Fig.1 foi depois adoptada, permitindo obter valores
de área real Ar (levando em conta o declive, conforme [2]) e planimétrica (Ap) para ambos os
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conjuntos. Os perímetros reais Pr foram calculados decompondo os polígonos das formas em n pontos
individuais ordenados, e operacionalizando a expressão:

[3]
Os perímetros aparentes foram obtidos removendo da expressão a componente vertical z.

dGPS
(n=30; pontos)
Pontos (XYZ)

Foto-interpretação
(n=90; polígonos)

C. nível 1:10000
TIN

Pontos (X,Y)
Pontos (XYZ)

Polígonos (XYZ)

MNE raster

Polígonos (XYZ)

Declives (α)
0,12 m/cos(α)

Pontos (XYZ)
TIN
Polígonos (XYZ)

MNE raster
(resolução 0,1m)

Área real/célula

Área planimétrica (Ap)

Área real (Ar)

nº de células . 0,12 m

Fig. 1 - Sequência de procedimentos adoptada no cálculo das áreas aparentes (Ap) e reais (Ar), para ambos os
conjuntos de formas analisados. As caixas delimitadas com linhas contínuas designam temas cartográficos, cuja
relação na ordem de produção é indicada pelas setas. A sequência delimitada por um traço descontínuo foi
comum a ambos os conjuntos, sendo os seus inputs, mostrados a cinzento, o resultado dos procedimentos
apresentados acima para cada conjunto.

Finalmente, os valores reais (Ar, Pr) e planimétricos (Aa, Pa) foram comparados para os dois
conjuntos de dados, sendo calculada a sua diferença em termos absolutos e a percentagem por esta
representada face às dimensões verdadeiras, denominada erro percentual relativo.
De forma a investigar o efeito específico da escala da informação altimétrica adoptada sobre o erro,
dois novos conjuntos de dados foram criados removendo as coordenadas verticais das 30 formas dGPS
e associando-lhes valores extraídos da topografia 1: 10000 e 1:25000 (IGeoE, folhas 342/354), usando
a mesma metodologia já adoptada com respeito às formas foto-interpretadas (Fig.1).
Considerando os dois conjuntos de dados iniciais, os resultados mostram subestimações médias
superiores no conjunto dGPS, tanto na área como no perímetro (respectivamente 9,3% e 8,1% face a
8,0% e 5,5%). Os erros foram sistematicamente superiores na área, o que é expectável dado que o erro
no perímetro depende também da relação entre a direcção de cada segmento unindo dois pontos face à
direcção de máxima inclinação topográfica, nem sempre coincidente. A proporção de formas com
erros superiores a 10% foi de 33% e 23% (área e perímetro dGPS) face a 27% e apenas 6% (fotointepretação). Os valores máximos de erro ultrapassaram os 20% nas áreas para ambos os conjuntos,
sendo de 16,6% e 12,6% nos perímetros.
No que se refere à influência da escala da informação altimétrica, os erros aumentaram
sistematicamente com o detalhe da informação (Quadro 1), sendo máximos para a altimetria mais
detalhada do dGPS. O mesmo ocorreu com a dispersão, mostrando que escalas maiores produzem
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maiores proporções de erros elevados. Como exemplo, um limiar de 10% de subestimação na área
incluiu 33,3% das formas com altitudes levantadas com dGPS, 23,3% para a escala 1:10000, e 16,7%
para a 1:25000. Embora as médias dos erros dGPS e 1:25000 sejam estatisticamente diferentes (teste t;
STATISTICA 6.0) não foi possível diferenciar os valores 1:25000 dos 1:10000, ou estes dos dGPS.
Quadro 1 - Erros percentuais relativos obtidos para o mesmo conjunto de formas e diferentes escalas de
informação altimétrica.
dGPS
Ar-Aa (%) Pr-Pa (%)
9,3
8,1
Média
3,1
3,5
Min
21,9
16,6
Max
4,7
3,1
DP

Topografia 1:10000
Ar-Aa (%) Pr-Pa (%)
7,8
7,5
3,3
2,8
21,2
15,3
4,0
3,1

Topografia 1:25000
Ar-Aa (%) Pr-Pa (%)
6,9
6,5
1,7
2,2
11,5
11,7
2,7
2,5

Finalmente, foi feita uma revisão da literatura de forma a determinar até que pontos os resultados
obtidos são frequentes, e portanto relevantes para a investigação geomorfológica em geral. Com base
nos declives médios e máximos referidos em 18 trabalhos em diversos enquadramentos geográficos,
foram calculados os valores de erro percentual relativo expectáveis. A comparação com os valores
obtidos para o Baixo Tejo mostra que erros semelhantes podem ser esperados em contextos tão
diversos como o SE e NW de Espanha (Vandekerckhove et al., 2000; Menéndez-Duarte et al., 2007),
Sicília (Buccolini et al., 2012), N da China (Wu e Cheng, 2005) ou Laos (Chaplot et al., 2005).
Mesmo em relevos mais suaves, os valores máximos de erro são frequentemente superiores a um
décimo das dimensões das formas.

4. CONCLUSÕES
Recorrendo a duas técnicas de recolha de dados e escalas de informação comuns nos campos do
ravinamento e da erosão do solo, os resultados obtidos permitiram concluir que a não consideração do
declive em medições areais e lineares produz na área estudada subestimações frequentemente
superiores a 10% das dimensões reais das formas, com máximos acima dos 20%. Os valores são
sistematicamente mais elevados para as áreas do que para os perímetros, e a magnitude da
subestimação aumenta com a escala da altimetria adoptada, já que o maior detalhe implica,
tendencialmente, maior variação da altitude na superfície abrangida por uma mesma forma. Dado que
contextos topográficos semelhantes ao das duas bacias estudadas são relativamente comuns na
literatura, pode ser assumido que valores desta ordem o serão igualmente.
A assunção de topografia plana nas medições de formas do relevo tende a reduzir a objectividade dos
resultados obtidos de forma proporcional aos declives das áreas em estudo e à sua dispersão, afectando
por exemplo cálculos de volumes, análises de regressão, ajustamento de funções a pares de variáveis
ou a integração de resultados obtidos em diferentes locais. Neste sentido, a inclusão dos declives nos
cálculos das dimensões com SIG deveria ser uma prática generalizada, adicionalmente facilitada pela
disponibilidade de dados topográficos em formato digital de onde se podem extrair altitudes e de
algoritmos de fácil aplicação integrados nos softwares existentes.
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