Coordenadores
A. Gomes (FLUP)
H. I. Chaminé (ISEP)

Autores
A. Gomes (FLUP)
A. Pires (GEOBIOTEC|UA / LABCARGA|ISEP)
C. Bateira (FLUP)
E. Brògueira Dias (ISEP / APDL)
F. Piqueiro (FEUP)
H. I. Chaminé (LABCARGA|ISEP)
J. F. Trigo (LABCARGA|ISEP)
J. P. Neves (APDL)
J. P. Meixedo (LABCARGA|ISEP)
J. Teixeira (GEOBIOTEC|UA / LABCARGA|ISEP)
L. Freitas (LABCARGA|ISEP)
L. Soares (FLUP)
M. J. Afonso (LABCARGA|ISEP)
N. Devy‐Vareta (FLUP)
P. Moreira (LABCARGA|ISEP)
R. Santos Silva (LABCARGA|ISEP)

©2010, APGeom
Todos os direitos reservados.
Edição: Associação Portuguesa de Geomorfólogos (APGeom)
Email: apgeom.dir@apgeom.pt
Design e formatação: A. Pires, J. Teixeira & R. Santos Silva
Impressão e acabamento: LABCARGA|ISEP, Porto

Edição: Associação Portuguesa de Geomorfólogos

Dezembro de 2010
50 exemplares

Nota prévia

“Quando regresso do mar venho sempre estonteado e cheio
de luz que me trespassa. Tomo então apontamentos rápidos – seis
linhas – um tipo – uma paisagem. Foi assim que coligi este livro,
juntando‐lhe algumas páginas de memórias. Meia dúzia de
esboços afinal, que, como certos quadrinhos do ar livre, são
melhores quando ficam por acabar. Estas linhas de saudade
aquecem‐me e reanimam‐me nos dias de Inverno friorento. Torno
a ver o azul, e chega mais alto até mim o imenso eco
prolongado... Basta pegar num velho búzio para se perceber distintamente
a grande voz do mar. Criou‐se com ele e
guardou‐a para sempre. – Eu também nunca mais a esqueci...”
In: Os Pescadores, Raul Brandão, 1923

O objectivo principal da visita de campo é a reflexão em torno de problemas ligados às dinâmicas
geomorfológicas na desembocadura do rio Douro, nas zonas ribeirinhas de Gaia e do Porto. Este guia de
campo, no âmbito do V Congresso Nacional de Geomorfologia, complementa o E‐Book de
actas/proceedings. Assim, esta saída de campo apresenta alguns trabalhos que investigadores da FLUP e
do ISEP e técnicos da APDL têm realizado na área envolvente do estuário do Douro, em particular nas
zonas ribeirinhas de Gaia e do Porto, e promover uma reflexão científica moderna em torno dos
desafios geomorfológicos que apresenta este território marcadamente urbano e de uma paisagem
natural singular.
A Associação Portuguesa de Geomorfólogos e a Comissão Organizadora do V Congresso Nacional de
Geomorfologia desejam manifestar o seu profundo reconhecimento às entidades patrocinadoras (FLUP,
ISEP, FCT, EDINORTE, CMP, APDL, LABCARGA|ISEP, CEGOT|UC‐UP, GEOBIOTEC|UA) e a todos os que
colaboraram na realização deste evento. Este evento contou com o apoio da International Association of
Geomorphologists (IGA).
Por fim, um sentido agradecimento a todos os colegas que se disponibilizaram a colaborar na redacção
dos textos das paragens, pelo que destacaríamos o apoio do Engenheiro Emílio Brògueira Dias,
Administrador da APDL e professor convidado do departamento de engenharia geotécnica do ISEP, do
Prof. Doutor Francisco Piqueiro (DEC|FEUP), pela partilha franca de imagens da costa do seu vasto
portfolio e dos jovens colegas do ISEP (Rui Santos Silva, Rosália Monteiro, Telma Pinho) e da FLUP
(Liliana Freitas) que realizaram teses de mestrado na área sob orientação dos Profs. Helder I. Chaminé,
A. Gomes, João Paulo Meixedo, Nicole Devy‐Vareta e Maria José Afonso. Incorpora, ainda, alguns dados
inéditos das teses de doutoramento de Maria José Afonso, José Teixeira e Ana Pires.

Porto, 11 de Dezembro de 2010
Os Coordenadores do Guia de Campo
Alberto Gomes
Helder I. Chaminé
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ENQUADRAMENTO REGIONAL
A. Gomes (FLUP)
H.I. Chaminé (ISEP)

Geologia Regional
A região entre Vila Nova de Gaia e Porto localiza‐se num domínio geotectónico complexo do
Maciço Ibérico (Figura 1), i.e., entre os terrenos da faixa de cisalhamento de Porto–Coimbra–Tomar e
o Sulco Carbonífero Dúrico‐Beirão (Chaminé, 2000; Pinto de Jesus, 2001). A faixa de cisalhamento de
Porto–Coimbra–Tomar, especialmente no seu segmento Espinho–Albergaria‐a‐Velha–Águeda,
corresponde a uma estrutura crustal profunda, transcorrente dextra, com direcção geral NNW‐SSE e
geometria sigmoidal multi‐escala (Gama Pereira, 1987; Chaminé, 2000; Gomes, 2008). Esta faixa
enquadra‐se no complexo megadomínio crustal denominado por faixa de cisalhamento de Porto–
Tomar–Ferreira‐de‐Alentejo (Chaminé et al., 2003a,b; Ribeiro et al., 2007).
A geologia em apreço é caracterizada, em traços gerais, pela dominância de rochas granitóides
(von Eschwege, 1833; Sharpe 1849, Barata, 1910; Carríngton da Costa, 1938, 1958) de idade Varisca e
pré‐Varisca (Noronha & Leterrier, 2000; Almeida, 2001). A fácies denominada de granito de Porto ―
granito alcalino de duas micas, com predomínio de moscovite, de grão médio e leucocrata (Rosas da
Silva, 1936; Carríngton da Costa & Teixeira, 1957; Almeida, 2001) ― aflora em grande parte da
cidade de Vila Nova de Gaia, contactando a oeste‐sudoeste, com uma série de unidades
tectonoestratigráficas de médio a alto grau metamórfico (Chaminé, 2000; Noronha & Leterrier, 2000;
Chaminé et al., 2003a). A área de Vila Nova de Gaia apresenta, para além do granito do Porto (que
localmente tomou a designação de granito de Santa Marinha), duas fácies representativas em
termos cartográficos, a saber: i) o granito da Afurada e Arrábida (granitóide de grão fino, de duas
micas, exibindo deformação); ii) o granito de Lavadores (granito porfiróide, de grão grosseiro, com
megacristais de feldspato e encraves, em geral biotítico; Teixeira, 1970). Aflora, ainda, uma estreita
mancha de rochas metassedimentares (constituída por micaxistos e quartzo‐tectonitos), a Oeste da
povoação de S. Pedro da Afurada, em aparente continuidade tectonoestratigráfica com a unidade de
Lordelo do Ouro (Noronha & Leterrier, 2000; Chaminé et al., 2003a), formada por micaxistos, por
vezes com granada e distena (Carríngton da Costa & Teixeira, 1957). Este corredor metassedimentar
apresenta também afinidades com a unidade tectonoestratigráfica de Lourosa, do sector de
Espinho–Albergaria‐a‐Velha (Chaminé, 2000; Chaminé et al., 2003a).
Uma parte substancial da região litoral está ocupada por depósitos de cobertura de idade
holocénica e/ou plistocénica (depósitos aluvionares, dunas fósseis, areias de praia e de duna actuais),
e de idade plio‐plistocénica (depósitos fluviais) — Araújo (1991), Araújo et al. (2003), Soares de
Carvalho (1992).
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Figura 1 ‐ Esboço geológico regional do grande Porto (base geológica: i) Norte do rio Douro: reinterpretada e adaptada de Pereira et al.,
1989; Oliveira et al., 1992; Chaminé et al., 2003a; ii) Sul do rio Douro: reinterpretada e adaptada de Chaminé, 2000; Chaminé et al.,
2003a,b).
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Geomorfologia Regional
A região do grande Porto integra‐se num domínio geomorfológico do NW de Portugal que Brum
Ferreira (1983) designou por baixo Minho ou Minho Ocidental, definido entre o litoral e o conjunto
de alinhamentos montanhosos do interior (Figura 2). A região Noroeste do território português
caracteriza‐se pela existência de um relevo vigoroso e muito irregular, decrescendo em altitude de
Este para Oeste. Esta morfologia é constituída por um mosaico de blocos escalonados, que
conservam no seu topo vestígios de antigos níveis de aplanamento, encontrando‐se estes blocos
entrecortados por vales profundos de fundo largo e aplanado. A orientação e o traçado rectilíneo
destes vales sugerem um controlo estrutural, destacando‐se por exemplo os vales dos rios Ave,
Cávado, Lima e Minho, com uma orientação geral ENE‐WSW (com oscilações E‐W ou NE‐SW),
cortando, perpendicularmente, as estruturas regionais variscas ― NW‐SE a NNW‐SSE ― (Brum
Ferreira, 1983, 2004; Cabral, 1995; O. Ribeiro et al., 1998; Soares, 2008; Gomes et al., 2007).
A morfologia desta região é determinada, de acordo com Brum Ferreira (1983, 2004), pela
associação de factores de natureza litológica, estrutural e climática. A ocorrência de rochas
granitóides e xistentas favoreceu a formação de alvéolos de erosão diferencial. A tectónica teve
igualmente um papel preponderante na evolução do relevo, quer através da fracturação, que criou
alinhamentos de fragilidade, ao longo dos quais se deu o encaixe das linhas de água e a progressão
da alteração química, quer por intermédio das próprias movimentações tectónicas, que se terão
reflectido na topografia. Por seu turno, o clima extremamente húmido, que caracteriza actualmente
o NW de Portugal, deverá ter estado na origem, durante o Quaternário e parte do Terciário, da
amplificação dos fenómenos de alteração dos rególitos. De acordo com Soares (2008), a unidade
geomorfológica do Minho Ocidental, não obstante ter características e limites relativamente bem
definidos a uma escala regional, a sua análise detalhada permite subdividi‐la em três principais sub‐
unidades, que se desenvolvem de W para E: a plataforma litoral, superfície aplanada entre o mar e o
primeiro conjunto de relevos interiores – o Relevo Marginal (Araújo, 1991, 1997; Gomes, 2008); uma
faixa intermédia de colinas interiores, com uma morfologia complexa e difusa; e o alinhamento
montanhoso interior, constituído pelas elevações que se estendem da Serra da Peneda à Serra do
Marão, funcionando como o limite regional do Minho Ocidental.
Uma das características mais comuns do litoral Português é a existência da "plataforma litoral",
compreendendo diferentes altitudes e delimitada para o interior por um relevo bem delimitado. A
região entre Vila do Conde e Vila Nova de Gaia está enquadrada, em termos geomorfológicos, no
Maciço Ibérico (Ribeiro et al., 1990; Araújo et al., 2003). Corresponde a uma vasta área aplanada,
designada como plataforma litoral (Araújo, 1991, 1997; Gomes, 2008), com cotas inferiores a 125 m,
subindo um pouco para Sul do Porto (Figura 3). Esta plataforma termina na base de um relevo
acentuado que representa o rebordo interior da plataforma, apelidado como “relevo marginal”
(Araújo, 1991, 1997). Este rebordo encontra‐se rigidamente alinhado no seu conjunto segundo
direcções submeridianas, exibindo contudo tramos com orientações diversas entre NNW e NNE
(Pereira et al., 2000; Araújo et al., 2003).
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Figura 2 ‐ Esboço morfológico do Minho Ocidental. 1– níveis de aplanamento culminantes das montanhas interiores; 2‐níveis de
aplanamento culminantes das montanhas do Minho ocidental; 3‐níveis de aplanamento geralmente embutidos em 2; 4‐níveis de
transição entre 3 e 5; 5‐níveis Plio‐Quaternários (a‐abrasão marinha, b‐erosão sub‐aérea e fluvio‐marinha; 6‐alvéolos do rio Coura
(Coura, Covas e Sopo); 7‐depósitos de Alvarães e de Prado; 8‐arriba fóssil, provavelmente de origem tectónica; 9‐alinhamentos
tectónicos (certos e prováveis); 10‐rebordo montanhoso; 11‐alto de vertente; 12‐base de vertente; 13‐garganta; 14‐curso de água; 15‐
crista de quartzito; 16‐relevo residual circunscrito; 17‐altitude, em metros; 18‐fronteira; C‐Caminha; P.V.‐Póvoa de Varzim; V.C.‐Viana do
Castelo (Brum Ferreira, 1983).
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A hipótese de o relevo marginal poder corresponder a um “horst” advém da sua configuração
topográfica, do condicionamento tectónico que a faixa de cisalhamento Porto–Albergaria‐a‐Velha–
Coimbra induz nesta área e, ainda, do facto dos depósitos fluviais mais antigos, de idade provável
Placenciana, que ocorrem a Oeste do relevo marginal, se encontrarem basculados para Este (Araújo,
2000; Araújo et al., 2003). O soerguimento deste relevo na transição Plio‐Quaternário (Araújo 2000,
Pereira et al., 2000; Araújo et al., 2003) deverá estar na origem dos depósitos fluviais (do tipo leque
aluvial) mais recentes. O degrau topográfico que separa os depósitos fluviais (localizados acima dos
50m) dos depósitos marinhos (que ocorrem abaixo dos 50m) de idade Quaternária, corresponde a
um alinhamento de orientação N‐S a NNW‐SSE, direcções estas que coincidem com lineamentos
estruturais identificados na região. Assim, esta clara separação entre os dois tipos de depósitos
poderá ter uma razão de origem tectónica (Araújo, 2000; Araújo et al., 2003).
A plataforma litoral está geralmente coberta com afloramentos de vários depósitos Plio‐
Plistocénicos (Figura 4). Até a década de oitenta esta plataforma foi considerada como uma escadaria
estável de antigos níveis marinhos, registando de forma passiva as flutuações eustáticas, por isso, o
degrau marginal que os delimita a leste era tomado como uma arriba fóssil. Essa ideia apenas se
aplica ao sector inferior e oeste desta plataforma, uma vez que os depósitos mais altos e mais
antigos têm uma origem fluvial. O degrau que se estabelece entre os depósitos marinhos e fluviais,
corresponde a uma separação muito nítida e parece ter uma origem tectónica (Figura 3). Acresce a
este facto que o rio Douro, um dos rios de maior caudal da Península Ibérica, estranhamente,
apresenta um vale muito encaixado até bem perto de sua foz, o que é geralmente entendido como
prova de antecedência (Rebelo, 1975; Daveau, 1977), uma vez que o rio já existia antes do
soerguimento do compartimento tectónico, originando assim, o vale fortemente entrincheirado.
Na figura 4 apresenta‐se um modelo interpretativo da evolução fini‐cenozóica para a plataforma
litoral entre a Foz do rio Leça e Espinho. A variedade dos depósitos e a incidência de diversas fases de
movimentação tectónica, implica a necessidade de definir as diferentes fases de deposição e
estabelecer a sua relação com movimentação tectónica. Esta terá actuado continuamente, embora
com fases de maior intensidade, que se fizeram sentir por diversas vezes. Assim, os depósitos da
primeira fase (Placenciano?) correspondentes a uma planície aluvial litoral foram afectados pela
actividade tectónica responsável pela edificação do relevo marginal.
Nos depósitos mais elevados e mais antigos de origem fluvial é possível estabelecer diferenças
entre os afloramentos, incluindo alguns corpos sedimentares depositados em ambientes de baixa
energia, provavelmente do tipo planície litoral e os depósitos inferiores e superiores, muito mais
grosseiros, típicos de fácies de leques aluviais. Outro elemento importante que diferencia os
depósitos fluviais mais velhos dos mais novos reside na presença de significativas couraças de ferro
nos mais velhos e a sua ausência dos mais novos, o que poderá representar a variação das condições
de um clima tropical predominante durante o Miocénico e Pliocénico inferior para regimes mais
temperados, no final do Plioceno e durante o Quaternário (Araújo, 1991, 1997).
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Figura 3 ‐ Esboço geomorfológico regional do grande Porto (adaptado Afonso et al., 2004; Gomes et al., 2005).
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Figura 4 ‐ Evolução geomorfológica da plataforma litoral na região do Porto (adaptado de Araújo et al., 2003).

Já nos anos quarenta Ribeiro et al. (1943) observaram no lugar da Rasa de Baixo que os depósitos
fluviais mais elevados se localizam numa superfície muito regular que se apresenta basculada para
leste, em direcção ao Relevo Marginal e no sentido oposto do mar. Isso implica a existência de
movimentos tectónicos pós‐deposicionais. Admite‐se que a criação de um horst marginal, no sentido
NNW‐SSE, beneficiando de um movimento pós‐Pliocénico ao longo da faixa de cisalhamento de
Porto‐Coimbra‐Tomar, poderia constituir a origem dos depósitos de leques aluviais (Araújo, 1991,
2003). Esses depósitos de leque aluvial foram também afectados por movimentos compressivos,
atestados por várias falhas encontradas nos afloramentos, principalmente falhas inversas (Araújo et
al., 2003).
A criação do relevo marginal estará na origem dos depósitos de tipo leque aluvial (fase II). Por sua
vez, estes depósitos são afectados por movimentos, provavelmente, transpressivos que poderão
estar relacionados com a formação do degrau topográfico que separa os depósitos fluviais dos
marinhos. É a existência de um abatimento na área ocidental que permite a invasão do mar e a
deposição de antigas praias na parte ocidental da plataforma litoral. Estes depósitos marinhos, por
sua vez, também são afectados pela tectónica, como pode deduzir‐se da sua ocorrência a diferentes
altitudes ao longo da área em estudo (Araújo, 1997).
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Estuário do Douro
O estuário do Douro representa o ponto terminal da maior bacia hidrográfica da Península
Ibérica, 97 682 km2, 81% deles pertencentes a Espanha e 19% a Portugal (INAG, 2003). O escoamento
médio anual do Douro é de 22.458 hm3 (INAG, 2001), correspondente a um caudal médio de 710
m3/s. Antes da construção da barragem de Crestuma (1985), a maré penetrava 37 km para o interior
e actualmente, esta barragem constitui o novo limite do estuário, a 21.6 km da foz.
A topografia do estuário foi modelada durante Quaternário, principalmente, em função da incisão
correspondente aos níveis do mar mais baixo relativo aos máximos glaciários. Na baía de S. Paio
(Figura 5), na parte terminal do estuário, o paleotalvegue está 50m abaixo do nível do mar actual e
bastante deslocado para o sul do talvegue rochoso actual (Carvalho & Rosa, 1988). A largura mínima
do estuário regista‐se entre as pontes de D. Luís I e D. Maria (130m) e a máxima, de 1310m, ocorre
junto da foz. A entrada do estuário é parcialmente obstruída por uma língua móvel de areia – o
Cabedelo. A profundidade do estuário é maior nos sectores a jusante, atingindo o valor máximo de ‐
31m, entre as pontes da Arrábida e D. Maria (INAG, 2001).
A maré no estuário regista amplitudes de 2.4‐2.7m, nas marés de sizígia, e 1.2‐1.5m em marés
mortas (INAG, 2001), originando correntes muito fortes, particularmente, durante a vazante. A
penetração da maré no estuário varia sazonalmente, atingindo os mínimos durante os períodos de
cheia em que a corrente fluvial domina. O vale entrincheirado, a topografia irregular e o abundante
caudal do rio favorecem o escoamento durante a vazante. Quando o fluxo do rio supera os 3000 m3/s
durante a maré‐alta, a cunha salina não excede a área terminal junto do Cabedelo, i.e., cerca de 700
metros a partir da foz (INAG, 2001). A importância da cunha salina varia ao longo do ano e é
fortemente condicionada pelo fluxo do rio e amplitude das marés. Durante o verão a água salobra
atinge facilmente a barragem de Crestuma.
A exploração hidroeléctrica iniciada durante a segunda metade do século XX acarretou uma
regularização na descarga de água e achatamento nas curvas de velocidade e também uma
diminuição do fluxo de sedimentos no interior do estuário. A extracção de sedimentos a montante e
no estuário, cuja quantificação é desconhecida, foi subtraíndo uma quantidade substancial de
sedimentos, indispensável para alimentar a deriva litoral. De uma situação natural de transporte
correspondente a um volume de sedimentos, entre 1 e 2 milhões de m3, estima‐se que actualmente,
se efectue um transporte real de algumas dezenas ou centenas de milhares de m3/ano, muito
dependente dos episódios de cheia. O rio Douro constitui sempre a principal fonte sedimentar que
abastece o litoral a sul da sua foz. Segundo estimativas efectuadas para o sector jusante do rio, entre
1982 e 1986, o transporte sedimentar foi de 3x106m3, i.e., quase o montante calculado para saturar
a deriva litoral, entre, 1x106 e 2x106m3/ano (Oliveira et al., 1982). Os mesmos autores estimam que
em regime natural, antes da construção das barragens (início em 1930), a quantidade de transporte
de deriva litoral ao longo do litoral norte Português (41ºN) foi cerca de 2x106m3/ano, representando
o Rio Douro 90% deste total (Figura 6).

‐ 18 ‐

Guia de Campo
11.DEZ.2010

Figura 5 ‐ Batimetria e canal de navegação; equidistância de 2 metros (GND, 1991).
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Figura 6 ‐ A variação da carga sedimentar transportada (m3) nos principais rios no Norte de Portugal segundo a estimativas de Oliveira
(1990).

O Cabedelo do rio Douro
O Cabedelo, a restinga arenosa que praticamente encerra a foz do rio é uma forma muito móvel,
respondendo à combinação de marés, agitação das ondas e corrente fluvial (Figura 7). Durante os
períodos de fraco caudal fluvial, a extremidade do Cabedelo recua para montante (Leste), motivada
pela energia das ondas e marés que penetram com maior intensidade no estuário. Durante as cheias
ocorre o contrário, mas após o período de inundação, a agitação costeira, rapidamente redistribui a
deposição arenosa formada. Na cheia de Dezembro de 1909, o Cabedelo quase desapareceu, mas
gradualmente foi crescendo, ligando‐se novamente à margem sul, em Junho de 1910. Através da
análise da cartografia disponível, desde meados do Séc. XIX até ao Séc. XX, verifica‐se que o Cabedelo
tem recuado em direcção a terra (Figura 8).

Figura 7 ‐ Vistas panorâmicas que ilustram a evolução recente do Cabedelo (fotos tiradas de sul – Vila Nova de Gaia).
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Os sedimentos provenientes do sector costeiro a norte poderiam, teoricamente, penetrar no
interior do estuário. No entanto, por causa do empobrecimento sedimentar na deriva e os grandes
molhes que protegem o porto de Leixões, essa quantidade é irrelevante (INAG, 2003). Parte dos
sedimentos que se deslocam para o sul de Cabedelo sofrem refracção e difracção e podem voltar a
circular no sentido Sul‐Norte, estimando‐se que possam atingir um volume de 1,5 milhões de
m3/ano. Este processo poderia contribuir para o fecho da desembocadura do rio, porém o fluxo do
rio e as correntes de maré enfraquecem este processo naturalmente, executando uma dragagem da
abertura para o mar. Segundo alguns estudos, notam‐se algumas modificações significativas na
dinâmica do estuário desde os anos oitenta:
‐ A língua de areia e as barras de areia submersas no delta oceânico são claramente mais finas,
migram para leste e o extremo do Cabedelo mostra grandes modificações, no fundo, demonstrando
que o sistema arenoso, globalmente, está enfraquecendo; ‐ na baía de S. Paio decorre um
assoreamento lento devido a uma conjugação de factores: é uma área de abrandamento da
velocidade das correntes, a morfologia da baía, a construção do molhe interior Luís Gomes de
Carvalho (1820 ‐ 1825) e a migração da cabeça arenosa do Cabedelo para leste.
Nos anos noventa, o galgamento do Cabedelo, trazendo ondas oceânicas até à bacia de S. Paio
decorreu por várias vezes, mesmo em período com menor número de cheias. No passado, a área
entre os afloramentos rochosos da Fogamanadas e a margem direita, a agitação era fraca, mesmo
durante as tempestades. A barra de areia que sustinha o avanço da ondulação para o interior do
estuário quase desapareceu durante os anos oitenta e noventa. Por causa do seu desaparecimento e
devido ao recuo do Cabedelo as estruturas marginais construídas entre 1792 e 1910 ficaram
directamente expostas ao ataque das ondas, por isso, a agitação oceânica atingiu a marginal da
Afurada, a montante da baía de S. Paio.
O novo projecto de estabilização da foz do rio representado na figura 9, recentemente concluído,
pretende assegurar a segurança na navegação e atenuar os efeitos erosivos no Cabedelo.

Figura 9 ‐ Visão esquemática do projecto a implantar na foz do
Douro para assegurar a melhoria das condições de
navegabilidade (GND, 2005).

Figura 8 ‐ O recuo da língua de areia do Cabedelo desde 1854.
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As cheias no estuário do Douro
O regime hidrológico no estuário é bastante variável. As cheias inundam as áreas urbanas
próximas das margens (Ribeira, Miragaia e Gaia), conseguindo controlar‐se pelas barragens esta
situação apenas de 7000 a 9000 m3/s. Os dados históricos apenas referem inundações
extraordinárias (Figura 10), os que causaram danos, e por isso eram propensos a inscrição. Apelidam‐
se de cheias extraordinárias aquelas que vão além +6,00 m (acima de zero hidrográfico), medido na
margem direita, perto da ponte de D. Luís I.

Figura 10 ‐ Cheias extraordinárias na Ribeira ‐ Porto (IHRH, 2003). As altitudes são referidas ao zero hidrográfico.

As cheias extraordinárias do Douro caracterizam‐se por um grande fluxo de água, uma
propagação rápida, uma forte elevação do nível de água e são de curta duração, pois a queda do
nível de água é relativamente rápida (IHRH, 2003). As inundações ocorridas no ano hidrológico de
2000/01 foram bastante diferentes em relação aos eventos anteriores, com oito episódios, apenas
durante esse ano (Quadro 1).
Relativamente à periodicidade das grandes cheias, constata‐se pelos períodos de retorno
considerados no projecto de construção da barragem de Crestuma que a sua ocorrência é frequente
(EDP, 1986). Em cada década assiste‐se pelos menos a uma cheia extraordinária (Figura 11) e em
cada 50 anos temos uma cheia devastadora com 16.500m3 de caudal, i.e., um caudal suficiente para
destruir o Cabedelo como aconteceu com a cheia extraordinária de 1909.
A regularização dos caudais do Douro em regime de cheia é quase impraticável, como é prova o
efeito quase nulo que as grandes barragens construídas ao longo do Douro têm. Tomando como
exemplo a barragem de Crestuma, a albufeira do Douro nacional com maior capacidade de
armazenamento – 19 milhões de m3, se a albufeira estivesse vazia no início da cheia de 1979, cheia
que provocou uma inundação com significado na área ribeirinha do Porto e Gaia, com um caudal de
10.500m3/s, a albufeira encher‐se‐ia em 30 minutos (EDP, 1986).
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Quadro 1 ‐ Relação do número de cheias extraordinárias por ano, para o rio Douro na Ribeira do Porto.

Figura 11 ‐ Área ribeirinha inundada (aproximada) na cidade do Porto durante a cheia de 1962.
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Em resumo, as cheias no Douro ocorrem em períodos de forte precipitação continuada,
escalonada e relativamente localizada, sobretudos nas cabeceiras dos grandes afluentes como o Esla,
Tormes, Huebra, Águeda, Côa, Sabor, Tua, Tâmega e Paiva, numa sucessão tal que, em função das
condições de escoamento – declive médio geral, secção média, condições de permeabilidade –
oferecidas pelos diferentes afluentes, permita a sobreposição de ondas de cheia diferentes. Pode
assim originar‐se no Douro nacional uma situação de progressivo e rápido engrossamento do caudal
a cada confluência, o que a jusante de Atães se traduz por uma importante elevação do nível do rio,
com caudais extremamente elevados no troço inferior, especialmente onde o vale se apresenta mais
estreito (Oliveira, 1973).

Agradecimentos
Os autores agradecem a A. Araújo (UPorto), F. Veloso Gomes (UPorto), A. Sousa, L.C. Gama Pereira (UCoimbra), P.E.
Fonseca (ULisboa) a partilha de alguns dados e reflexões apresentadas. Uma parte do texto deriva do guia da visita de
campo pré‐congresso (Gomes et al., 2005), elaborado no âmbito do Sixth International Conference of the IAG que decorreu
em Saragoça, em 2005.

Referências
Afonso MJ, Chaminé HI, Gomes A, Teixeira J, Araújo MA, Fonseca PE, Carvalho JM, Marques JM, Marques da Silva M A & Rocha FT (2004)
Cartografia geológica e geomorfológica estrutural da área metropolitana do Porto: implicações na gestão dos recursos hídricos
subterrâneos. Xeográfica. Revista Xeografía, Territorio e Medio Ambiente, Universidade de Santiago de Compostela, 4: 101‐115.
Almeida, A., 2001. Caracterização geoquímica e geocronológica do granito de duas micas sintectónico do Porto (NW de Portugal). In: Lago
M., Arranz E., Galé C. (eds). Proceedings IIIer Congreso Ibérico de Geoquímica/VIII Congreso de Geoquímica de España. Instituto
Tecnológico de Aragón, Zaragoza, pp. 311‐315.
Araújo, M. A. (1991). Evolução Geomorfológica da Plataforma Litoral da Região do Porto. Faculdade de Letras da Universidade do Porto,
534 p. (Unpublished PhD thesis)
Araújo, M. A. (1997). A plataforma litoral da região do Porto: Dados adquiridos e perplexidades. Estudos do Quaternário, APEQ, 1, 3‐12.
Araújo MA (2000) Depósitos continentais e marinhos na plataforma litoral da região do Porto. Importância da tectónica na sua organização
espacial. In Actas do 1º Congresso sobre o Cenozóico de Portugal. Ciências da Terra (UNL), Monte da Caparica, 14, pp. 111‐122.
Araújo, M. A., Gomes, A., Chaminé, H. I., Fonseca, P. E., Gama Pereira, L.C., Pinto de Jesus, A. (2003). Geomorfologia e geologia regional do
sector de Porto‐Espinho (W de Portugal): implicações morfoestruturais na cobertura sedimentar cenozóica. Cadernos Laboratorio
Xeolóxico de Laxe, 28, 79‐105
Barata J.M.P., 1910. Contribuição para o estudo das rochas do Porto. Faculdade de Philosophia Natural. Coimbra. 59 pp. (Dissertação
inaugural)
Brum Ferreira A (1983) Problemas da evolução geomorfológica quaternária do Noroeste de Portugal. Cadernos Laboratório Xeologico de
Laxe, Coruña, 5: 311‐330.
Brum Ferreira A (2004) O Noroeste (Minho e Trás‐os‐Montes Ocidental). In: Feio M & Daveau S (eds.) O relevo de Portugal: grandes
unidades regionais. Associação Portuguesa de Geomorfólogos, Coimbra, pp. 111‐125.
Cabral, J. (1995). Neotectónica de Portugal Continental, Memórias do Instituto Geológico e Mineiro, 31, 265p.
Carríngton da Costa J., 1938. O Pôrto: geografia‐geologia. In: Bastos C. (org.). Nova Monografia do Porto, Companhia Portuguesa do Porto,
pp. 3‐32.
Carríngton da Costa J., 1958. A geologia da região portuense e os seus problemas. Boletim Academia Ciências Lisboa, 30: 36‐58.
Carríngton da Costa J. & Teixeira C., 1957. Notícia explicativa da Carta Geológica de Portugal, escala 1/50.000, folha 9‐C, Porto. Serviços
Geológicos de Portugal. 38 pp.
Carvalho, A., Rosa, M. (1988). Localização do paleovale do Rio Douro. Anais do Instituto Hidrográfico, 9, 77‐82
Chaminé, H.I. (2000). Estratigrafia e estrutura da faixa metamórfica de Espinho‐Albergaria‐a‐Velha (Zona de Ossa‐Morena): implicações
geodinâmicas. Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. 497 pp. (Tese de Doutoramento).
Chaminé, H. I., Gama Pereira, L. C., Fonseca, P. E., Noronha, F., Lemos de Sousa, M. J. (2003a.) Tectonoestratigrafia da faixa de
cisalhamento de Porto‐Albergaria‐a‐Velha‐Coimbra‐Tomar. Cadernos Laboratório Xeolóxico de Laxe, 28, 37‐78.
Chaminé, H. I., Gama Pereira L. C., Fonseca P. E., Moço L. P., Fernandes J. P., Rocha F T., Flores D., Pinto de Jesus A., Gomes C., Soares de
Andrade A. A. & Araújo, A. (2003b). Tectonostratigraphy of middle and upper Palaeozoic black shales from the Porto‐Tomar‐Ferreira
do Alentejo shear zone (W Portugal): new perspectives on the Iberian Massif. Geobios, 36, 6: 649‐663.

‐ 24 ‐

Guia de Campo
11.DEZ.2010

Daveau, S. (1977). L'évolution géomorphologique quaternaire au Portugal. Recherches Françaises sur le Quaternaire, INQUA, 50, 11‐21
EDP (1986). Aproveitamento hidráulico do Douro. Lisboa, 116 p.
Ferreira, A. B. (1983). Problemas da evolução geomorfológica quaternária do noroeste de Portugal. Cuadernos do Laboratorio Xeolóxico de
Laxe, 5, 311‐329.
Gabinete de Navegabilidade do Douro (1991). Roteiro da Via Navegável do Douro, Régua, 124 pp.
Gama Pereira, L.C., 1987. Tipologia e evolução da sutura entre a Zona Centro Ibérica e a Zona Ossa Morena no sector entre Alvaiázere e
Figueiró dos Vinhos (Portugal Central). Universidade de Coimbra (unpublished PhD thesis).
Gomes, A., 2008. Evolução geomorfológica da plataforma litoral entre Espinho e Águeda. Departamento de Geografia, Universidade do
Porto, 330 p (Tese de doutoramento).
Gomes A, Chaminé HI, Teixeira J, Fonseca PE, Gama Pereira LC, Pinto de Jesus A, Pérez Albertí A, Araújo MA, Coelho A, Soares de Andrade A
& Rocha FT (2007) Late Cenozoic basin opening in relation to major strike‐slip faulting along the Porto‐Coimbra‐Tomar fault zone
(northern Portugal). In: Nichols G, Williams E & Paola C (Eds.) Sedimentary Processes, Environments and Basins: a tribute to Peter
Friend. Special Publications of the International Association of Sedimentologists, IAS, Blackwell Publishing, 38: 137‐153.
Gomes, A., Araújo, M., Velosos Gomes, F., Sousa, A. (2005). The littoral of Oporto region (Northwest Portugal): field trip guide A1. Coord.
Ana Ramos Pereira, J. Trindade & M. Neves, Sixth International Conference of the IAG, Zaragoza, 7‐15
Instituto de Hidráulica e Recursos Hídricos (2003) ‐ Zonas inundáveis pelo rio Douro na área de intervenção do programa Polis em Vila
Nova de Gaia.
Instituto Nacional da Água (2001). Plano da Bacia Hidrográfica do Rio Douro. Relatório Final. 583p.
Instituto Nacional da Água (2003). Estuários Portugueses. Bettencourt, A; Ramos, L. eds., Inst. Nacional da Água.
Noronha F & Leterrier J (2000) Complexo metamórfico da Foz do Douro (Porto). Geoquímica e geocronologia. Bol. Real Acad. Galega
Ciencias, Santiago de Compostela, 19: 21‐42.
Oliveira, I. B. (1990). Erosão costeira no litoral norte. Considerações sobre a sua génese e controlo. In: 1º Simpósio sobre a protecção e
revalorização da faixa costeira do Minho ao Lis (IHRH). Universidade do Porto, 201‐221.
Oliveira, I. B, A. J. Valle e F.C. Miranda (1982). Littoral problems in the Portuguese west coast. Coastal Engineering Proceedings, vol. 3,
1951‐1969
Oliveira, J. M. P. (1973). O espaço urbano do Porto, condições naturais e desenvolvimento. I. A. C., Coimbra, p. 1‐176
Oliveira JT, Pereira E, Ramalho M, Antunes MT & Monteiro JH [coords.] (1992) Carta Geológica de Portugal, escala 1/500000, 5ª edição.
Serviços Geológicos de Portugal, Lisboa. (2 folhas).
O. Ribeiro, Lautensach H & Daveau S (1998) Geografia de Portugal. Vol. I. A posição geográfica e o território. 4ª edição, Edições João Sá da
Costa, Lisboa. 334 pp.
O. Ribeiro, Cotelo Neiva, J. & Teixeira, C., 1943. Depósitos e níveis pliocénicos e quaternários dos arredores do Porto (Nota preliminar).
Boletim da Sociedade Geológica de Portugal, 3, 95‐101.
Pereira DI, Alves MIC, Araújo MA, Cunha PP (2000) Estratigrafia e interpretação paleogeográfica do Cenozóico continental do Norte de
Portugal. In: Actas do 1º Congresso sobre o Cenozóico de Portugal, Ciências da Terra (UNL), Monte da Caparica, 14, pp. 73‐84.
Pereira E, Ribeiro A, Carvalho GS, Noronha F, Ferreira N & Monteiro JH [coords.] (1989) Carta Geológica de Portugal, escala 1/200000.
Folha 1. Serviços Geológicos de Portugal, Lisboa.
Pinto de Jesus A (2001) Génese e evolução da Bacia Carbonífera do Douro (Estefaniano C inferior, NW de Portugal): um modelo.
Universidade do Porto, 272 pp. + Vol. Atlas (71 pp.). (Tese de doutoramento).
Rebelo, F., (1975). Serras de Valongo: estudo de Geomorfologia. Coimbra, Suplementos de Biblos, 9, 194 p.
Ribeiro A, Munhá J, Dias R, Mateus A, Pereira E, Ribeiro L, Fonseca PE, Araújo A, Oliveira JT, Romão J, Chaminé HI, Coke C & Pedro J (2007)
Geodynamic evolution of the SW Europe Variscides. Tectonics, 26, nº TC6009, 24 pp.
Ribeiro A, Quesada C & Dallmeyer RD (1990) Geodynamic evolution of the Iberian Massif. In: Dallmeyer RD & Martínez‐García E (eds.), Pre‐
Mesozoic Geology of Iberia. Springer Verlag. Berlin, pp. 397‐410.
Rosas da Silva D.J., 1936. Granitos do Porto. Relatório das Provas de Agregação, Universidade do Porto. 63 pp.
Sharpe D. 1849. On the geology of the neighbourhood of OPorto, including the Silurian coal and slates of Vallongo. Quart. J. Geol. Soc.
London Proceedings, 5: 142‐153.
Soares de Carvalho G (1992) Depósitos quaternários e cenozóico indiferenciado. In: Pereira E (Coord.) Carta Geológica de Portugal na
escala 1/200.000. Notícia Explicativa da Folha 1. Serviços Geológicos de Portugal, Lisboa. pp. 47‐50.
Soares LMPM (2008) A importância das formações superficiais no âmbito dos processos de erosão hídrica e movimentos de vertente no
NW de Portugal. Universidade do Porto, 861 pp + 4 mapas (Tese de Doutoramento).
Teixeira, C., 1970. Aspectos geológicos da orla litoral do Porto e de V. N. Gaia. Naturalia, 10, 1: 13‐29.
von Eschwege W. L. 1833. Geognostische Verhältnisse der Gegend von Porto, nebst einer Beschreibung des bei S. Pedro da Cova gelegenen
Steinkohlenlagers, welches die Uebergangsbildung von der Urbildung trennt. Arch. Miner. Geognos. Bergb. Hüttenkd., 6: 264‐276.

‐ 25 ‐

PARAGEM 1
09:15

Novo molhe Norte na Foz do Douro: dinâmica
costeira

10:30

E. Brògueira Dias (APDL / ISEP) & J. P. Neves (APDL)*

«É que tudo, até as coisas, num dado momento, foram para mim seres de uma vida
extraordinária; um ser esplêndido, o rio, a que me entrego dentro de quatro tábuas; o
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me levou alguns dos meus, constante preocupação desta gente, e que de quando em
quando os mata à minha vista.»
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Fase de construção do novo molhe na Barra do Douro
(Foto Engenho, F. Piqueiro, 2005)
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PARAGEM 1: Novo molhe Norte na Foz do Douro:
dinâmica costeira
A Barra do Douro – Porto de Leixões
A cidade do Porto estabeleceu desde cedo uma histórica e forte ligação com o mar ou com o uso
da água como via de transporte e de acessibilidade ao resto do mundo (Alves & Brògueira Dias,
2001). Foi esta mesma funcionalidade histórica entre Douro e Leixões que se consolidou a ideia de
um sistema portuário, subjacente a um conjunto significativo de projectos de obras marítimas. A
situação e operacionalidade entre os dois locais tornaram‐se logo evidentes e referenciadas em
mapas, gravuras antigas ou representações cartográficas (Figuras 12 e 13). Na figura 14 é
apresentado o aspecto actual do Porto de Leixões.
É geralmente aceite que, devido ao início da construção do Porto de Leixões em 1882, se verificou
uma progressiva interrupção, nas suas imediações, do encaminhamento natural das areias ao longo
da costa portuguesa de norte para sul, motivada pela criação dessa descontinuidade na linha da
costa. No entanto, Brògueira Dias & Coutinho (1998), a partir da análise da bibliografia, estudos,
referências e registos, interrogam‐se quanto às causas ligadas às invasões do mar em Espinho (NW
Portugal). Invasões estas registadas nos anos de 1834, 1864, 1871 e 1874, bem antes do início do
projecto da construção do Porto de Leixões (Pires et al. 2007, 2009). Dos registos dessa época foi
também possível identificar a predominância de uma costa rochosa entre o “Forte do Queijo” e o
“Castelo de S. João”, este, inclusivé, bem em cima do mar e com um esporão artificial, a Sul, para o
proteger das investidas do Rio Douro e da agitação marítima.
A contribuir, também, para a erosão do troço litoral desde o Porto de Leixões até à Foz do Rio
Douro, há a considerar a progressiva falta de transporte sedimentar natural proveniente dos rios e,
muito principalmente, os significativos volumes de areias anualmente dragadas nas imediações do
Posto de Acostagem “A” do Terminal de Petroleiros de Leixões (Brògueira Dias & Coutinho, 1998).
A bacia hidrográfica do rio Douro contém barragens de grandes dimensões e significativa
actividade de dragagens na sua parte terminal, de forma a assegurar um canal de navegação. Apesar
da área a sotamar da embocadura do rio Douro ser naturalmente protegida por rochas, a
embocadura junto da cabeça do Cabedelo, apresenta forte instabilidade em termos de navegação.
A morfologia da embocadura do rio Douro, condicionada pelo regime hidrológico do rio e pela
acção das ondas, é muito variável no tempo e no espaço, influenciando toda a hidrodinâmica do
estuário. A configuração da restinga adapta‐se simultaneamente às marés, ondas e correntes. Nos
anos mais recentes, o enfraquecimento da restinga acentuou‐se, o seu limite costeiro migrou para o
interior do estuário e os galgamentos oceânicos tornaram‐se mais frequentes. O desgaste efectuado
pela acção das ondas, correntes e marés nas margens acentuou‐se, colocando em risco estruturas
centenárias (principalmente na margem direita). Apesar do conhecimento acumulado sobre a
hidrodinâmica e a morfologia do sector terminal do estuário, continua a ser difícil estabelecer
previsões sobre a evolução da restinga a longo‐prazo (INAG, 1997; APDL, 1999).
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Figura 12 ‐ Cartografia antiga da área de Vila Nova de Gaia (Gaya e Villa Nova) e Porto (data provável do mapa 1832).
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Figura 13 ‐ A: Planta geográfica da barra da cidade do Porto (Maldonado, Teodoro de Sousa, 1759‐?); B: Gravura Portugal d'antigamente
(Rep.) ‐ Porto Medieval (sem data); C, E e F: Aspectos das antigas povoações Gaya e Villa Nova numa gravura inglesa publicada em
Londres no mês de Outubro de 1838 (www.blogdaruanove.blogs.sapo.pt, acedido em NOV.2010).

Figura 14 ‐ A: Fotografia áerea nocturna do Porto de Leixões (Foto Engenho, F. Piqueiro, 2009).
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A Obra1

O Molhe Norte da Barra do Douro foi galardoado com o Prémio Secil de Engenharia Civil 2009,
atribuído ao Eng. Fernando Silveira Ramos, projectista da obra.

Este molhe integra‐se num conjunto de obras na embocadura do estuário, cuja coerência,
comportamento hidráulico e sedimentar são determinantes para o seu êxito. Alguns conceitos de
sustentabilidade ambiental e de utilização urbana e lúdica desta obra marítima assumiram também
especial relevância nalgumas opções efectuadas. Os estudos, os projectos e as obras foram
efectuados na sequência dum concurso público internacional de concepção/construção,
acompanhado por uma comissão técnica independente e a solução seleccionada validada por
ensaios em modelo reduzido e matemático no Laboratório Nacional de Engenharia Civil (Figuras 15 a
18).

Esta intervenção teve como objectivo a estabilização das margens do rio Douro, nomeadamente
do Cabedelo e das zonas ribeirinhas junto à Foz, assim como melhorar as condições de
navegabilidade e de segurança, em qualquer estado de maré, e a preservação dos valores
ambientais, paisagísticos e estéticos. Os Molhes do Douro são galgáveis e o Molhe Norte permite,
inclusivé, a visita ao seu interior.

De um modo geral os objectivos principais da intervenção na barra do Douro foram:

1



Facilitar a auto‐limpeza do canal, diminuindo o esforço das dragagens de manutenção



Melhorar as condições de segurança na barra das embarcações



Proteger as zonas marginais da Cantareira e do Passeio Alegre da acção destrutiva das ondas
e correntes

Fonte: http://www.secil.pt
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Estes objectivos deviam ser atingidos tendo como preocupação:
Minimizar o impacte ambiental sobre o Cabedelo e Bacia de S. Paio;
Minimizar o impacte visual das intervenções sobre as zonas urbanas adjacentes.

O Molhe Norte integra‐se portanto num conjunto de obras cuja coerência e comportamento
hidráulico e sedimentar são determinantes para o seu êxito e cujas características técnicas foram
inicialmente estabelecidos:

O Molhe Norte, francamente galgável para minimizar o seu impacte visual, que,
conjugado com o quebra‐mar Sul, garantirá maior segurança à navegação e reduzirá a
agitação incidente sobre as zonas marginais;
O Quebra‐mar Sul, destacado da margem, leva o Cabedelo a avançar, retomando posições
mais perto das suas configurações históricas, mantendo‐o com uma imagem naturalizada
e reduzindo a altura das dunas no seu tardoz;
A obra de reforço do Cabedelo, parcialmente submersa, onde entronca o quebra‐mar
destacado, serve de apoio às dunas e dificulta a invasão do canal pelas areias;
A reconfiguração do Canal de Acesso, encostado a um Molhe Norte, fundado sobre rocha,
é uma garantia contra fenómenos de infra‐escavação provocada pelas fortes correntes de
vazante e minimiza o esforço nas dragagens periódicas de manutenção.

Estes conceitos iniciais revelaram‐se depois determinantes nas opções técnicas estruturais, como foi
claramente o caso do Molhe Norte.
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Figura 15 ‐ Enquadramento e localização da obra; A: Aspecto da embocadura do Rio Douro (Foto Engenho, F. Piqueiro, 2008); B: Aspecto
da do molhe norte (Foto Engenho, F. Piqueiro, 2008).

Figura 16 ‐ A: Situação anterior à construção dos molhes Norte e Sul (Foto Engenho, F. Piqueiro, 2002); B: Situação durante a construção
dos molhes (Foto Engenho, F. Piqueiro, 2005); C: Situação na fase final da construção dos molhes (Fotos aéreas da orla costeira ‐ APDL,
2007; gentilmente cedido por Engº Brògueira Dias, APDL).
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Figura 17 ‐ Extracto do levantamento hidrográfico do Terminal de Petroleiros de Leixões, Posto‐A, muro cortina e testa, realizado em
Julho 2008 (gentilmente cedido por Engº Brògueira Dias, APDL).

Figura 18 ‐ Extracto do levantamento hidrográfico da Barra do Douro, realizado em Abril de 2010 (gentilmente cedido por Engº
Brògueira Dias, APDL).
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Como já foi dito anteriormente, também a “língua de areia” no Cabedelo (molhe a Sul), sofreu
intervenções profundas. A obra de reforço do Cabedelo consistiu num prisma de enrocamento que
se desenvolveu transversalmente à praia ao longo de cerca de 460 m e com cotas de coroamento
mergulhantes, acompanhado de perto o talude arenoso na sua posição futura. O quebra‐mar
destacado tem cerca de 450 m de comprimento, uma orientação aproximada SE‐NW numa
configuração curva em planta, com a concavidade para terra, ficando implantado cerca de 350 m
para o largo da posição actual do Cabedelo. É uma estrutura clássica em taludes de enrocamento
revestidos (Figura 19).

A

B

C
Figura 19 ‐ A: Enquadramento e localização do Cabedelo (cedido gentilmente por Engº Pedro Barbosa – Irmãos Cavaco, S.A.); projecto e
planificação da construção do quebra‐mar destacado (2004); B: Fase de construção do quebra‐mar destacado (Foto Engenho, F.
Piqueiro, 2005); C: Fase final da construção e aspecto do quebra‐mar destacado submerso (Foto Engenho, F. Piqueiro, 2008).
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Molhe norte do Douro
Na Foz do Douro exposto
à “onda gigante”
(Foto: Jaime Freitas,
9 Outubro 2010)

O projecto em números

Designação: Molhe Norte da Barra do Douro
Projectista: Fernando Silveira Ramos – Eng. Civil (OE 8587)
Consulmar – Projectistas e Consultores, Lda.

Duração: 2004 ‐ 2008
Responsáveis pela obra:
IPTM – Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos, I.P.
Eduardo Martins – Economista (Administrador – Coordenação Geral)
Francisco Lopes – Eng.º Civil (Administrador)
Amaral Coutinho – Eng.º Civil (Representante Local)
Ludgero Gonçalves (Representante Local)
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Materiais e Processos Construtivos
Investimento total de 37,9 milhões de euros
> 65 000 m3 de betão
> 2 500 ton de aço
16 caixotões (dimensões: 26 x 15 x 15 m)
Caixotões transportados um a um em flutuação, mar aberto, ao longo de 5 km
Caixotões afundados sobre uma base regularizada por mergulhadores
Centenas de peças e aduelas pré ‐ fabricadas
Infra‐estrutura final com o troço em aduelas e com cerca de 0.5 km comprimento
2 circuitos pedonais interligados

Ficha técnica
Construtor
Consórcio ACE – MOLHES DO DOURO
Rui Vieira de Sá – Eng.º Civil (Somague Engenharia – Coordenação Geral)
Eduardo Gomes – Eng.º Civil (Irmãos Cavaco – Coordenação Geral)
Paulo Cruz Ferreira – Eng.º Civil (Somague Engenharia – Coordenação de Obra)
José Mota Fraga – Eng.º Civil (Somague Engenharia – Direcção de Obra)

Equipa de Projecto
CONSULMAR – Projectistas e Consultores, Lda.
Fernando Silveira Ramos – Eng.º Civil (Direcção e Coordenação)
Carlos Abecasis – Eng.º Civil (Coordenador de Projecto)
Alexandre Ferreira da Costa – Eng.º Civil (Direcção do Projecto e AT na Obra)
Pedro Martins – Eng.º Civil (Estruturas)
Lucília Luís – Eng.ª Civil (Engenharia Costeira)
Miguel Robert – Eng.º Civil (Hidráulica Marítima)
José Manuel Morim de Oliveira – Eng.º Civil (Coordenador de Projecto)
Carlos Prata – Arquitecto
HIDROMOD – Modelação em Engenharia, Lda.
Adélio Silva – Eng.º Civil (Modelação Matemática)
PROCESL – Engenharia Hidráulica e Ambiental, Lda.
Nuno Matos – Biólogo (EIA)
Maria João Sousa – Eng.º do Ambiente (AT na Obra)
NEMUS – Gestão e Requalificação Ambiental, Lda.
Pedro Bettencourt – Geólogo (EIA)

Equipa de Fiscalização
DHVTECNOPOR / DHVFBO
António Alves Dinis – Eng.º Civil (Coordenador)
José Joaquim Ranção Ferreira – Eng.º Civil (Engenheiro Residente)
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«(...) O buraco tem alicerces de granito até ao fundo do globo.
Quanto ao pescador, esse há‐de ir ao mar, único campo que lavra, ainda
que arrisque a vida (...)»
Mulheres

Raúl Brandão, Os pescadores
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PARAGEM 2: Zona Ribeirinha de Gaia: esboço de uma
cartografia geotécnica urbana
Introdução
Os maciços rochosos estão frequentemente sujeitos a solicitações que afectam a sua estabilidade.
O estudo da potencial instabilidade de um maciço rochoso é uma tarefa difícil que requer um
trabalho de campo minucioso e uma análise cuidada dos dados obtidos sobre as características e as
propriedades geológico‐geotécnicas dos maciços. Para tal efectua‐se, em regra, uma recolha da
informação de base, especialmente topográfica, litológica e geológico‐estrutural, bem como das
condições hidrogeológicas e geomorfológicas da área em estudo. Seguidamente, caracteriza‐se a
compartimentação do maciço através do registo das características geológico‐geomecânicas das
descontinuidades. O estudo do maciço culmina, geralmente, com a proposta do designado
zonamento geotécnico e o estabelecimento, se possível, de um modelo conceptual geológico‐
geotécnico do maciço.
Em geral, os maciços rochosos apresentam anisotropia nas suas características de resistência, de
permeabilidade e de deformabilidade, em muito maior grau que os maciços terrosos. Dois grandes
grupos de factores geológicos diferenciam, assim, os problemas de estabilidade em solos e em
rochas (Rocha; 1981; Hoek, 2007): um grupo diz respeito à inevitável presença de descontinuidades
nas massas rochosas, das quais resultam problemas ao nível da resistência; outro grupo diz respeito
às condições de percolação da água no interior de maciços rochosos, muito mais irregular que no
interior de maciços terrosos. As condições críticas de percolação de água são um reflexo das
descontinuidades que ocorrem no maciço rochoso.
Os taludes podem ser naturais ― decorrentes, em regra, de deslizamentos e de
desmoronamentos ― ou artificiais, criados pelo Homem de modo a conceber plataformas que
permitam a construção de estradas, caminhos‐de‐ferro ou edifícios (Figura 20). Os taludes artificiais
são normalmente concebidos por escavação da rocha, por meios mecânicos ou com recurso a
explosivos. Qualquer um destes métodos vai alterar a estabilidade do maciço rochoso, quer através
da descompressão do maciço, quer pela sua exposição mais directa aos agentes atmosféricos,
conduzindo a processos de meteorização. A estabilidade de um talude é determinada por factores
geométricos (altura e inclinação), factores geológicos (que condicionam a presença de
descontinuidades e zonas de debilidade e anisotropia do talude), factores hidrológicos e
hidrogeológicos (presença de água) e factores geotécnicos ou relacionados com o comportamento
mecânico (resistência e deformabilidade) do maciço rochoso.
Para os taludes rochosos podem‐se diferenciar três potenciais tipos de rotura que são
condicionados pelo grau de fracturação do maciço e pela orientação e distribuição das
descontinuidades em relação ao talude, bem como pelos parâmetros de resistência das
descontinuidades e da matriz rochosa. Os três modelos de rotura mais frequentes são: rotura planar,
em cunha e por tombamento (ou na terminologia anglo‐saxónica por “toppling”), figura 20.
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Figura 20 ‐ Representação esquemática de tipos de roturas mais frequentes em taludes rochosos (esquemas adaptados de González de
Vallejo et al., 2002; Fotos: RS + HIC): i) Rotura planar; ii) Rotura em cunha, iii) Rotura por tombamento. In: Chaminé et al. (2010a).
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O tema geral desta breve nota incide na problemática dos aspectos da geotecnia urbana da zona
ribeirinha de Vila Nova de Gaia, na margem esquerda do Rio Douro. O sector de estudo está
compreendido entre o Cais de Gaia (Santa Marinha) e a praia de Lavadores (Canidelo). A região de
Vila Nova de Gaia apresenta‐se assim como uma plataforma relativamente larga que se estende para
Norte e desce, suavemente, para o mar a Ocidente (Araújo et al., 2003). O vale do rio Douro
encontra‐se instalado nesta plataforma escavando um leito profundo e apertado até à foz, com
vertentes íngremes, atingindo localmente declives de 40° na parte terminal do rio Douro (Arrábida e
Afurada). Sob o ponto de vista hidrogeológico regional, tendo em conta a elevada pluviosidade, a
natureza geológica essencialmente granítica, e a apertada rede de diaclases, resulta facilitada a
alteração profunda dos maciços (Begonha & Sequeira Braga, 2002) provocando a circulação lenta das
águas de infiltração, o que origina as abundantes minas, fontes e poços na região (Afonso et al.,
2004).

Nas margens do rio Douro e zonas ribeirinhas do Porto e Gaia há registos históricos de sectores de
maior instabilidade das vertentes rochosas. Assim, poder‐se‐ão apontar como exemplos os seguintes
(Figura 21): i) há registos, pelo menos desde 1947 até 1997, no sector dos Guindais‐Fontaínhas
(Porto) de grandes deslizamentos de terras e rochas (e.g., Rosas da Silva, 1947; Neves, 2002; Pereira
et al., 2008); ii) na escarpa da Serra do Pilar (margem esquerda do Rio Douro, junto à Ponte do
Infante) houve, recentemente, deslizamentos de terras e blocos rochosos (LNEC, 2006); iii) na
escarpa da Afurada há registos, pelo menos desde 2007 a 2009, de queda de blocos (Monteiro, 2008;
Santos Silva, 2009) e escarpas contíguas observadas em Canidelo e Afurada (Santos Silva, 2009;
Pinho, 2010). Os casos apontados anteriormente foram, na sua maioria, objecto de intervenção
geotécnica e estabilização estrutural.
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Figura 21 ‐ Exemplos de deslizamentos, quedas de blocos e/ou subsidência de terrenos nas proximidades de escarpas da zona ribeirinha
do rio Douro. A) A derrocada e incêndio junto ao cais dos Guindais, em 27 de Janeiro de 1879, Porto (segundo uma gravura do escultor
Soares dos Reis); B), C) Abertura de fendas, subsidência do muro de suporte das Fontaínhas, Porto (Fotos: Pereira et al., 2008 [Janeiro de
2001]); D), E), F) Queda de blocos numa escarpa da Rua da Praia, junto à capela da Afurada (Fotos: HIC+ MJA + RM [Agosto de 2008];
Monteiro, 2008); G) Queda de blocos de um talude na Avenida Beira‐Mar, em Canidelo (Foto: HIC + RS [23 de Dezembro de 2009]); H), I),
J) Queda de blocos do talude e movimento estrutural do maciço indiciando rotura por cunha, no Cais Lugan, próximo à ponte da
Arrábida (Fotos: HIC + RS [24 de Janeiro de 2010]; Silva, 2009). In: Chaminé et al. (2010a).

‐ 46 ‐

Guia de Campo
11.DEZ.2010

Esboço geológico
Da área cartografada distinguiram‐se três tipos de unidades geológicas (Figura 22): i) depósitos de
cobertura (Plio‐Plistocénicos a recente); ii) rochas metassedimentares; iii) granitóides. A descrição
geológica efectuada anteriormente, relativa ao quadro geológico regional, mantém‐se na sua
essência nas unidades geológicas locais, bem como todo o quadro geotectónico (pormenores em
Chaminé, 2000; Chaminé et al., 2003). As unidades geológicas locais são as seguintes (Chaminé et al.,
2010a,b): i) Depósitos de cobertura; ii) Fácies graníticas: granito de Santa Marinha; granito da
Afurada; granito de Lavadores; iii) rochas metassedimentares – micaxistos, xistos luzentes e quartzo‐
tectonitos; iv) rochas filonianas – filões aplito‐pegmatíticos e/ou filonetes de quartzo leitoso, com
possanças que não ultrapassam os 50cm, que se encontram, em regra, muito tectonizados.

Figura 22 ‐ Esboço geológico regional da área envolvente, a Norte e a Sul, do rio Douro. In: Chaminé et al. (2010a).
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Esboço geomorfológico
A geomorfologia da cidade de Vila Nova de Gaia, nomeadamente na área entre o Cais de Gaia e a
Praia de Lavadores, é dominada essencialmente por duas unidades morfológicas distintas,
nomeadamente por um conjunto de áreas aplanadas a diversas altitudes e por vertentes, em geral,
de declives acentuados (Figura 23). As áreas aplanadas estão escalonadas, apresentando‐se a área
aplanada com maior extensão na área a Sul da Ponte da Arrábida, a uma altitude entre os 75 e os
100m. Esta é uma área extensa, com continuação a Sul, para além da área do mapa. Corresponderá à
continuação do “relevo marginal”, tal como definido por Araújo (1991), que a Sul da área de estudo
pode atingir as altitudes superiores a 200m. Na área a Norte do Douro a presença deste relevo foi
também notada por COBA (1994, 2003), a altitudes superiores a 90m. É na área da Ponte da Arrábida
que se encontra um dos maiores desníveis e uma das vertentes mais escarpadas do troço terminal do
Rio Douro, apresentando uma vertente contínua e de declive acentuado, representando um desnível
de 70 a 80m. A área envolvente a esta grande área aplanada foi um dos alvos preferenciais para os
levantamentos efectuados. Entre este nível mais elevado e o nível mais baixo encontra‐se uma série
de áreas aplanadas, em geral de menor extensão e que se desenvolvem quer a Este quer a Oeste do
referido “relevo marginal”, a altitudes entre os 25 e os 75m. Por vezes, estas áreas encontram‐se
cobertas por depósitos sedimentares de origem fluvial (nas áreas mais próximas ao “relevo
marginal”) e de origem marinha (nas áreas mais próximas da costa). Nas áreas mais próximas ao Rio
Douro, e a altitudes inferiores a 25m, surge um conjunto de áreas aplanadas de muito baixa altitude,
nomeadamente na área do Cais de Gaia, na Afurada e na área do Cabedelo. Na área da Praia de
Lavadores surge um elemento geomorfológico distinto, nomeadamente uma costa rochosa granítica.
Por fim, merecem referência, além do encaixe pronunciado do Rio Douro na área da Ponte da
Arrábida, o encaixe também pronunciado de praticamente todas as ribeiras, com especial destaque
para a que se pode encontrar a Sul da povoação de S. Pedro da Afurada.

Figura 23 ‐ Esboço geomorfológico sintético da zona ribeirinha de Gaia. In: Chaminé et al. (2010a). In: Santos Silva (2008).
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Esboço de ocupação de superfície
O esboço cartográfico de ocupação de superfície (ou de ocupação do solo) compreende um
conjunto de informações relativas ao tipo de cobertura da superfície e sub‐superfície da área em
estudo que poderão influenciar o comportamento geotécnico dos terrenos e/ou condicionar a
construção. A informação contida na cartografia constitui também um ponto de partida para a
execução de outros mapas, nomeadamente o esboço hidrogeológico e de drenagem de superfície, e
fornece ainda elementos úteis ao planeamento do território ou das áreas do subsolo de interesse
patrimonial. Para a execução do esboço cartográfico apresentado na figura 24, recorreu‐se,
fundamentalmente, aos ortofotomapas aéreos da cidade de Gaia, à base topográfica e planimétrica
da Câmara Municipal de Gaia (edição de 2003), complementado por reconhecimentos de superfície.
Considerou‐se importante, relativamente às condições de drenagem de superfície, cartografar as
áreas edificadas e não edificadas, das quais se diferenciaram as classes: área industrial, área
expectante, área de jardim e outros espaços verdes e área agrícola. As áreas edificadas
compreendem as áreas industriais e não‐industriais. As áreas edificadas comportam‐se como zonas
impermeáveis em termos de drenagem superficial. Nas áreas não edificadas distinguem‐se as áreas
expectantes, as áreas ajardinadas e arborizadas e as áreas agrícolas. Considerou‐se como área
expectante uma área onde não se verifica qualquer uso definido no solo. A área ajardinada ou
arborizada corresponde, em regra, a parques e jardins municipais. E, por fim, as áreas compostas por
terrenos agrícolas são constituídas por hortas ou terrenos, mais ou menos extensos, de prática
agrícola. Como áreas edificadas consideraram‐se as zonas ocupadas por todo o tipo de construções,
incluindo as vias de comunicação. Estas áreas apresentam menor capacidade de infiltração, como
consequência do aumento da cobertura impermeabilizada, e são por isso favoráveis a um maior
escoamento superficial. Foram ainda cartografadas todas as estruturas de protecção costeira
(esporões, obras aderentes) junto à fachada Atlântica.

Figura 24 ‐ Esboço de ocupação de superfície para a margem esquerda do rio Douro, zona ribeirinha de Gaia e área envolvente. In:
Santos Silva (2008).
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Exemplo do estudo geomecânico para o projecto de estabilização dos taludes de S. Pedro
da Afurada

O quadro 2 exemplifica a sistematização dos principais parâmetros geológico‐geotécnicos e
geomecânicos dos vários taludes estudados no terreno.

Quadro 2 ‐ Resumo dos principais parâmetros geológico‐geotécnicos e geomecânicos do exemplo do talude do rio (adaptado de
Monteiro, 2008; Santos Silva, 2009).

De modo a avaliar a qualidade do maciço rochoso dos taludes aplicaram‐se as seguintes
classificações geomecânicas: “Rock Mass Rating” (RMR) de Bieniawski (1989) e “Slope Mass Rating”
(SMR) de Romana (1993). Foi também determinado o “Geological Strength Index” (GSI) de Hoek et
al. (1998). Na figura 25 apresenta‐se uma síntese dos resultados geomecânicos para o talude do rio
(Afurada). De acordo com a análise das classificações aplicadas, o maciço do talude do rio classifica‐
se de qualidade razoável (Classe IIIb, SMR=45). O quadro 3 apresenta uma síntese dos aspectos
geomecânicos para o talude exemplificado.
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Quadro 3 ‐ Síntese dos parâmetros geológico‐geomecânicos e das classificações geomecânicas do exemplo do maciço do talude do rio
(adaptado de Monteiro, 2008; Santos Silva, 2009).

A análise da estabilidade geológico‐estrutural permitiu constatar que as potenciais roturas em
cunha, resultantes das intersecções das duas famílias de descontinuidades, não são problemáticas,
pois os sentidos de escorregamento inclinam para o interior do talude (Figura 26). Contudo, a atitude
da principal família de descontinuidades pode dar origem a roturas por tombamento, pois estas
descontinuidades apresentam uma inclinação contrária à inclinação do talude e uma direcção sub‐
paralela ao mesmo.

Figura 25 ‐ Exemplificação do estudo da análise da estabilidade geológico‐estrutural para o talude do rio. Cone de atrito afectado pelo
coeficiente de segurança parcial 1,25 (segundo a Norma Europeia EN 1997‐1, Eurocódigo 7). In: Chaminé et al. (2010a)
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Figura 26 ‐ Solução de estabilização dos taludes de S. Pedro da Afurada (adaptado de Chaminé et al. 2010b).
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Esboço preliminar de susceptibilidade da aptidão geotécnica dos terrenos
Na figura 27 apresenta‐se um esboço preliminar da susceptibilidade da aptidão geotécnica dos
terrenos. A execução deste esboço cartográfico baseou‐se nos seguintes critérios: i) identificação do
tipo litológico (solo ou rocha); ii) identificação das características geotectónicas e geomorfológicas
(incluindo falhas regionais, declives, hidroclimatologia); iii) descrição das suas propriedades
geotécnicas e geomecânicas básicas (nomeadamente, cor, textura, petrofábrica, grau de alteração,
resistência, etc.); iv) descrição das propriedades geológico‐geotécnicas do maciço em termos do grau
de compartimentação, do estado de alteração meteórica (alterabilidade) e da hidrogeotecnia. Esta
abordagem permitiu estabelecer a seguinte categorização preliminar: i) diferenciação geológico‐
geotécnica (maciço terroso, W4‐5; maciço rochoso, W1‐2 a W3); ii) de instabilidade de vertentes
(escorregamentos, queda de blocos, taludes estabilizados e intervencionados).

Figura 27 ‐ Esboço preliminar de susceptibilidade da aptidão geotécnica dos terrenos da Zona Ribeirinha de Gaia, entre Lavadores e a
Ponte D. Luis I. In: Santos Silva (2008).
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Considerações finais
Os processos geodinâmicos podem induzir perdas de vidas humanas e/ou bens materiais. A
subsidência, a instabilidade de vertentes e/ou taludes em áreas urbanas são bons exemplos dos
referidos processos que assumem uma perigosidade relevante. Em ambos os casos, os seus efeitos
são paulatinamente cumulativos até surgir um dado evento que actua como “gatilho” ou factor
desencadeante, o qual poderá levar a uma série de ocorrências de maiores proporções (e.g., Neves,
2002; Copons & Vilaplana, 2008; Chaminé et al., 2010a,b).
O aumento da densidade populacional em Gaia acarreta a realização de projectos complexos de
engenharia, utilizando o subsolo para a construção e, frequentemente, em terrenos com
características geotécnicas desfavoráveis. Na área ribeirinha do Porto e de Vila Nova de Gaia e
sectores envolventes há registos históricos (e.g., Rosas da Silva 1947; Afonso, 1991; Neves, 1999,
2002) e actuais (e.g., Monteiro, 2008; Santos Silva, 2009; Pinho, 2010; Chaminé et al., 2010a,b) de
sectores com maior instabilidade das vertentes rochosas. A importância dos elementos
geomorfológicos é vital na cartografia geotécnica urbana, na perspectiva de apoio à decisão nas
áreas da geoengenharia e da gestão do ordenamento do território, assim como, das suas
consequências na identificação de áreas consideradas elevada susceptibilidade à ocorrência de
movimentos de vertente.
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“Quem vem e atravessa o rio…”

Almoço livre no Cais de Gaia

Porto Sentido
Letra: Carlos Tê / Rui Veloso
Quem vem e atravessa o rio
Junto à serra do Pilar
vê um velho casario
que se estende ate ao mar
Quem te vê ao vir da ponte
és cascata, são‐joanina
dirigida sobre um monte
no meio da neblina.
Por ruelas e calçadas
da Ribeira até à Foz
por pedras sujas e gastas
e lampiões tristes e sós.
E esse teu ar grave e sério
dum rosto e cantaria
que nos oculta o mistério
dessa luz bela e sombria
Ver‐te assim abandonada
nesse timbre pardacento
nesse teu jeito fechado
de quem mói um sentimento
E é sempre a primeira vez
em cada regresso a casa
rever‐te nessa altivez
de milhafre ferido na asa

PARAGEM 3
14:30
16:00

Escarpa dos Guindais / Escarpa da Serra do Pilar:
Georriscos e Protecção Civil em contexto urbano

C. Bateira, L. Soares (FLUP)

«Um momento de silêncio e ouve‐se o bater compassado
da maré que vai, vem e lhes molha as pernas nuas. Pegada à
minha casa fica a do Moutinho – viela escura, trapos, peixe e dez
famílias numerosas. E do outro lado a fonte de granito, para
onde passam as raparigas com as mãos na cinta e o cântaro de
barro equilibrado à cabeça sobre a rodilha. Sei tudo. A vida vem
para a rua a cada passo.»

Mulheres

Raúl Brandão, Os pescadores
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PARAGEM 3: Escarpa dos Guindais / Escarpa da Serra
do Pilar: Georriscos e Protecção Civil em contexto
urbano

Escarpa da Serra do Pilar

As escarpas dos Guindais e da Serra do Pilar (Figura 28), têm sido alvo, nos últimos anos, de uma
série de intervenções motivadas pela ocorrência de inúmeros eventos de instabilidade
geomorfológica. Se em Janeiro de 1879 os periódicos da altura davam conta da ‘horrivel catastrophe
dos Guindais’ onde teriam morrido várias pessoas2 (cf. Figura 21‐A), ao longo do século XX
multiplicam‐se as notícias, com incidência nas décadas de 1990 e nos anos anteriores ao processo
que conduziu à demolição do núcleo habitacional, profundamente degradado, que ocupava este
sector da vertente norte do vale do Douro (Soares & Bateira, 1997).

2

. «As ilhas naquele local (Guindais), de ordinário ou descem até próximo das casas da margem do rio, ou agrupam‐se, do outro lado, pelas
fragas que tocam no muro do convento das freiras de Santa Clara (…) Quase ao fundo das escadas, com o nº 7, ficava a «ilha do Barbosa»,
composta por «algumas dúzias de casas sobre um penhasco quase cortado a pique». Nestas ilhas, que desapareceram com a derrocada dos
Guindais e a construção da ponte D. Luís, morava «muita gente, a maior parte carrejões, vendedoras de peixe, etc.» (Inquérito da Imprensa.
«Folha Nova», nº 61, 6 de Agosto de 1885, citado por Pereira, 2010).
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Figura 28 ‐ Enquadramento das escarpas dos Guindais e Serra do Pilar.

Com características de vale semi‐aberto e direcção aproximada NNW‐SSE desde o meandro de
Melres, o vale do Douro adquire, a partir da confluência do vale do rio Tinto, um orientação E‐W e
evidencia um forte encaixe já muito próximo da foz.
É precisamente neste sector que se acumulam os registos e evidências de vários processos de
instabilidade, originarando intervenções que espelham o conjunto de conhecimentos e técnicas de
diferentes épocas. A escarpa junto ao Mosteiro da Serra do Pilar é exemplo desta situação,
evidenciando a existência de uma estrutura construída em pedra que tem sido eficaz na contenção
da queda de blocos que constituía o processo de maior recorrência (Figuras 29 e 30). Em geral todo o
sector da escarpa que apresenta abruptos rochosos foi sujeito a processos de fixação de blocos, que,
na sua maioria, correspondem a pregagens observáveis sobre o terreno3.

3

Sobre este assunto, consultar: Intervenção no âmbito da situação de alerta para a escarpa da Serra do Pilar. Documento disponível online
em: http://issuu.com/grupo‐aca/docs/album_escarpa.
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Figura 29 ‐ Carta da susceptibilidade a movimentos de vertente produzida à escala 1:50000 (Bateira et al. 2005). A seta negra indica a
localização da Escarpa da Serra do Pilar. A seta rosa indica os taludes de S. Pedro de Afurada (ver paragem 2).

Figura 30 ‐ Queda de blocos (Serra do Pilar– Ponte do Infante). A seta indica o local da cicatriz.
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Em Novembro de 2006, esta área viu‐se mais uma vez confrontada com uma situação de risco,
face ao um desabamento de um bloco de grandes dimensões, bem como de materiais de aterro que
serviam de suporte a um contentor de recolha de resíduos sólidos domésticos (Figura 31). Este
movimento, que destruiu parcialmente uma habitação, foi desencadeado pela saturação dos
materiais do aterro e do manto de alteração subjacente ao bloco movimentado, resultado da
concentração das águas pluviais oriundas das duas ruas que drenam toda a extensão da escarpa
entre o quartel e a ponte do Infante.

Figura 31 ‐ Área de intervenção definida no âmbito da declaração de situação de alerta distrital da Serra do Pilar. A seta a branco
corresponde ao local da cicatriz do desabamento. O rectângulo corresponde aproximadamente à área abrangida pela figura 30.

Este facto motivou uma leitura mais atenta da Cartografia de Susceptibilidade a Movimentos
de Vertente do Distrito do Porto, que um ano antes tinha sido elaborada pelo Departamento de
Geografia da Universidade do Porto (Bateira et al., 2005),

identificando os sectores que

necessitavam de estudos de detalhe para uma avaliação deste tipo de susceptibilidade à escala
municipal (cf. Figura 29). Este acontecimento, em conjunto com a sensibilização das entidades
distritais suscitada pela referida cartografia, despoletou um processo de avaliação parcial da escarpa,
concluído com a declaração da situação de alerta distrital. No âmbito desta declaração foi definida
uma intervenção com carácter de urgência, no sentido de prevenir danos potenciais.
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A área de intervenção abrangeu o sector entre a Ponte do Infante e as instalações do Quartel
da Serra do Pilar (cf. Figura 31). É importante referir que grande parte da habitação que aqui se
concentra é de génese ilegal, nela residindo cerca de 60 famílias cujo agregado apresenta uma média
de idades elevada. Para além de se encontrar integrada na REN do concelho de Vila Nova de Gaia,
esta área apresenta ainda a particularidade, segundo Matos (1990, p.242), de (…) ser o único caso de
loteamento clandestino em terreno público, pertencente ao Ministério das Finanças e ao Exército, por
tratar‐se da área de reserva de protecção ao quartel e ao Observatório Meteorológico.
No âmbito dos projectos de intervenção urbana municipal pretende‐se efectivar uma
requalificação de toda a escarpa, propondo‐se a manutenção parcial da vertente como espaço verde
e urbanizando‐se apenas a sua parte superior (beneficiando da vista sobre o rio Douro), embora tal
possa colidir com projectos de utilização do sector inferior para fins turísticos.
Neste processo de requalificação, é importante não esquecer que a escarpa da Serra do Pilar
tem um histórico de instabilidade e foi alvo de diversas intervenções, realizadas na sequência de
vários movimentos de vertente que preocupam a população local e os agentes de protecção civil.
Este conjunto de intervenções tem sido coordenado pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil
(LNEC), inicialmente direccionado para o sector ocidental (a jusante do quartel e da igreja do
Mosteiro), onde os processos dominantes são as quedas de blocos.
De uma forma geral, o sector objecto da intervenção da protecção civil distrital é constituído
por dois maciços graníticos pouco alterados (granitos de textura média a grosseira) embora muito
fracturados, delimitando, tanto a ocidente como a oriente, um sector de forte alteração. Este
apresenta um importante manto de alteração, determinado pelo conjunto de falhas e fracturas
representadas nas figuras 2 e 22, e em que se destacam duas atitudes fundamentais de
descontinuidades: 16% com atitude N29;86SE e 11% com atitude N150;60SW (Quadro 4).
Com o decurso dos trabalhos de intervenção, procedeu‐se à limpeza de toda a escarpa sob a
abrangência da declaração de situação de alerta. Esse facto permitiu identificar a caixa de falha
representada na figura 22 como lineamento tectónico foto‐interpretado e onde foram realizados
testes de resistência com recurso a penetrómetro (do tipo super pesado – DPSH). Os testes foram
realizados no topo da escarpa, tendo sido feitas 10 perfurações atingido a profundidade variável
entre 10 e 12 metros. Os valores de resistência obtidos permitiram identificar três níveis distintos: a
parte superficial definida como aterro sem compactação (de 0 a 5 MPa), um manto de alteração
medianamente compacto a compacto (entre 5 a 20 MPa) e granito alterado a muito alterado muito
compacto (superior a 20 MPa).
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Quadro 1 ‐ Principais famílias de descontinuidades identificadas na escarpa da Serra do Pilar (Geoma Lda e Congeo Lda, 2008).

Os trabalhos de levantamento das características dos materiais na caixa de falha e nas áreas
envolventes, contemplaram ainda a realização de um perfil de refracção sísmica onde se pode
relacionar a velocidade de propagação com a resistência à penetração dos materiais estudados
(Figura 32). Esta análise permitiu identificar que ao longo da caixa de falha dominam graus de
compacidade definidos como medianamente compacto a compacto, até 12 metros de profundidade.
Devido à dimensão do talude (cerca de 10m) e ao declive muito forte (vertical a sub‐vertical),
foi realizada uma intervenção que implicou a realização de pregagens, gunitagem e inserção de
drenos. Foram ainda instalados dois inclinómetros para monitorizar a estabilidade dos materiais.
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Figura 32 ‐ Perfil de refracção sísmica realizado no topo da escarpa no sector da caixa de falha e área envolvente em 21.4.2008.
Disposição geral W‐E. Fonte: Geoma.

Saliente‐se, ainda, que ao longo de toda a escarpa foram observados 18 pontos de
instabilidade. Dos pontos identificados dois referem‐se a deslizamentos peliculares em taludes de
pequena dimensão, enquanto os restantes correspondem a blocos que evidenciam separação do
maciço rochoso e blocos dispersos no manto de alteração.
O tipo de intervenção preconizada para a estabilização dos blocos é definida como sendo de
carácter ligeiro, em contraste com a intervenção efectuada na Escarpa dos Guindais em 2003, na
margem norte do mesmo sector do vale do Douro (Figura 33). Na margem sul foi possível conceber
um conjunto de procedimentos relacionados com a construção de suportes em pedra argamassada,
ancoragem e pregagem, por vezes em simultâneo.

4

Figura 33 ‐ Consolidação da escarpa Guindais‐Fontaínhas (Extraido de Tecnasol ).
4

Documento disponível online em www.tecnasol‐fge.pt/PDF/Tecnasol_pt.pdf.
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Na parte superior da escarpa situa‐se o Observatório Meteorológico da Serra do Pilar. O muro
que o delimita a norte, apresentava pequenos sectores com indícios de instabilidade e, num ou
noutro ponto, tinha evidências de colapso iminente. As estruturas de contenção permitiram diminuir
significativamente a probabilidade de desmoronamento.
Por fim construiu‐se um sistema de drenagem das águas pluviais que, pela sua dimensão foi
considerado acima da média para meios urbanos. Contudo, durante a fase final da intervenção foi
possível identificar a sua eficácia e foi comprovada a necessidade da dimensão do sistema durante
um episódio chuvoso de forte intensidade de precipitação.
Todo o processo de intervenção foi acompanhado de um conjunto de medidas cautelares no
sentido de evitar vítimas decorrentes do desenvolvimento dos trabalhos. No período de intervenção
nos sectores mais críticos foram desalojadas várias casas. Com efeito, durante o processo de fixação
de um bloco este caiu afectando parcialmente uma casa (Figura 34).

Figura 34 ‐ Bloco desabado durante a intervenção de estabilização na área de intervenção 5.
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Inventário hidrotoponímico na cidade do Porto:
exemplo do Vale de Vilar
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M.J. Afonso, H.I. Chaminé (Labcarga|ISEP)

«(...) fazer a história das fontes e dos chafarizes do Porto:
dos que já não existem, dos que ainda vemos aí pela cidade e dos
que se acolheram ao sossego dos jardins...»

Germano Silva
in Fontes e Chafarizes do Porto
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PARAGEM 4: Inventário hidrotoponímico na cidade do
Porto: exemplo do Vale de Vilar
Introdução

A investigação que se apresenta teve como base a elaboração de um inventário
hidrotoponímico que visava a sistematização da informação histórica relativa à distribuição, entre
outros, de nascentes, poços, minas, fontanários e de lavadouros, na cidade do Porto. Além disso,
esboça‐se o modo como a geomorfologia e o substrato geológico da cidade influenciam a circulação
da água subterrânea. Para o efeito criou‐se uma base de dados espacial interactiva (HidroGeo|Porto)
que foi posteriormente integrada numa plataforma SIG (Figura 35).
O ponto de partida para a investigação correspondeu a uma pesquisa bibliográfica cuidada
sobre a temática das águas subterrâneas na cidade, salientando‐se, como peças fundamentais, os
inventários realizados, no âmbito das teses de graduação da Escola Médica‐Cirúrgica da Universidade
do Porto, entre 1908 e 1909, corporizando os princípios da higienização da cidade e que personifica
uma primeira tentativa de caracterização química e bacteriológica das águas subterrâneas (Carteado
Mena, 1908; Fontes, 1908; Bahia Junior, 1909). O facto de se terem passado mais de cem anos após
os referidos inventários suscitou o interesse de reavaliar os inventários anteriores com o fim de
caracterizar o recurso natural (Devy‐Vareta et al., 2009).

Figura 35 ‐ Esquema metodológico seguido durante a investigação. In: Freitas (2010).
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Para obtermos uma imagem retrospectiva das águas subterrâneas na cidade, desenvolveu‐se
uma ficha de inventário a qual (Figura 36), pelo seu carácter multidisciplinar, sintetiza uma série de
características inerentes a cada ponto de água observado, denominados por hidropontos (Freitas,
2010). Na ficha de inventário hidrotoponímico desenvolvida são contemplados, entre outros, os
seguintes campos: acessibilidades, hidroclimatologia, hidrotoponímia, geomorfologia, geologia e
hidrogeologia.

A diversidade de informação recolhida mediante o inventário, forçou a elaboração de uma
base de dados de cariz espacial (BDE), a HidroGeoPorto (Freitas, 2010; Freitas et al., 2010). Esta BDE,
construída através do programa Ms. Access 2007 foi seguidamente integrada numa plataforma SIG,
na qual se organizaram, armazenaram e georreferenciaram os dados espaciais recolhidos. A partir
desta base, foi possível analisar a distribuição dos hidropontos e interpretar, de algum modo, como a
geomorfologia e o substrato geológico da cidade influenciam a distribuição dos hidropontos, em
particular as nascentes.

Decorrente da implementação do inventário de campo e da introdução dos dados
inventariados na referida base de dados, espacializou‐se a distribuição dos hidropontos, assim como,
a quantificação de alguns parâmetros associados (Figura 37).
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Figura 36 ‐ Ficha de hidrotoponímia utilizada no inventário de campo: o exemplo da Nascente do Bicalho (freguesia de Massarelos). In:
Freitas (2010).
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O número total de hidropontos inventariados corresponde a noventa e nove (Figura 37), e pela
diversidade de hidropontos observados considerou‐se essencial proceder à categorização destes,
nomeadamente, em fontanário, lavadouro e nascente. Destas categorias, as que apresentaram maior
predominância no inventário correspondem aos fontanários e às nascentes, respectivamente com
43% e 39% dos pontos inventariados, o que perfaz, aproximadamente, 83% dos hidropontos. A estas
categorias segue‐se outra, correspondente à localização de lavadouros (12%), os quais, apesar de
não serem abundantes na cidade, assumem, em alguns locais, um papel de destaque no quotidiano
dos residentes, nomeadamente, o Lavadouro das Fontainhas. Em percentagens inferiores surgem as
categorias de chafariz, mina e manancial (ou nascente).
A cidade do Porto, no que respeita à topografia, caracteriza‐se pelas escarpas de forte declive
do vale do rio Douro e por uma variação entre áreas aplanadas e pequenos vales que sulcam o relevo
da cidade. Estes, apresentam por vezes um encaixe significativo, particularmente expressivo nos que
são afluentes do Douro. As áreas aplanadas predominam e definem uma escadaria irregular que
culmina entre os 80 e 125 m de altitude (Figura 38).
As áreas aplanadas mais baixas respeitantes a fundo de vale surgem essencialmente no
extremo oeste da cidade, junto ao Castelo do Queijo e nos vales dos Rio Tinto e Rio Torto. Na
freguesia de Ramalde e Lordelo do Ouro define‐se uma extensa área aplanada com altitudes
compreendidas entre os 130 e 160 metros. Para oeste desta área desenvolvem‐se uma série de áreas
aplanadas de menor extensão e altitudes decrescentes em direcção ao litoral.
Na parte leste da cidade ocorrem as áreas aplanadas mais elevadas, com altitudes que podem
atingir os 160 m. Rodeando esta extensa área elevada, surgem uma série de áreas aplanadas com
cotas entre 80 e 125 m, por vezes fortemente entalhadas pelas linhas de água, das quais a área entre
o Campo Alegre – Boavista – Francos – Amial constitui um dos melhores exemplos.
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Figura 37 ‐ Mananciais e nascentes de água subterrânea referenciadas para abastecimento de água na cidade do Porto, nos finais do
século XIX. Adicionalmente, são indicados os chafarizes e fontanários existente à data (compilado de Fontes, 1908; Bahia Junior, 1909).
In: Freitas (2010).

Figura 38 ‐ Esboço geomorfológico sintético da cidade do Porto e área ribeirinha de Vila Nova de Gaia. In: Freitas (2010).
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Analisando a distribuição espacial dos hidropontos, observa‐se que grande parte das nascentes
se localiza nas vertentes graníticas do rio Douro, assim como nos pequenos vales das linhas de água
que drenam para o Rio Douro, nomeadamente o vale do Rio Torto (freguesia de Campanhã) e o vale
da Ribeira de Vilar (freguesia de Massarelos). Visualizam‐se nascentes rodeando os relevos mais
elevados da cidade, formando uma espécie de auréola que se estabelece na base de pequenas
colinas (Freguesias de Paranhos, Cedofeita, Bonfim, S. Ildefonso e Campanhã). Além disso,
encontram‐se várias nascentes, em menor número e de forma dispersa, no sector costeiro. Por outro
lado, verifica‐se uma maior densidade de nascentes, na área relativa ao centro histórico da cidade,
correspondendo, grosso modo, à maior concentração da população em finais do século XIX,
nomeadamente, a mancha urbana observável na Carta Topográfica de Telles Ferreira (1892).
As observações realizadas no trabalho de campo relativamente ao ambiente geomorfológico
(categorias planalto, vale ou encosta) em que se inserem os hidropontos permitiram concluir que a
maioria (c. 54%) dos hidropontos estão localizados nas proximidades do fundo dos vales de linhas de
água (Figura 39). Verificou‐se, também, que os restantes se distribuem entre os planaltos e as
encostas, respectivamente, com 22% e 23%.

A relação entre a litologia e as nascentes inventariadas permite salientar que é na unidade
geológica dos granitóides, particularmente na mancha granítica do Porto, que ocorrem mais pontos
de água (Afonso, 1997, 2003, in press). Por um lado, a fácies granítica do Porto é a mais extensa em
termos de representatividade cartográfica constituindo um meio hidrogeológico (i.e., maciço
fissurado/fracturado, apesar de, em alguns sectores da cidade, o maciço se encontrar caulinizado)
favorável à circulação subterrânea (Figura 40). Nas nascentes, localizadas na área granítica,
predominam águas com pH a variar entre 6.5 e 7.5, ou seja, águas neutras (61% dos hidropontos). No
que concerne à condutividade eléctrica predomina a variação entre 300 e 500 µS/cm. Os valores de
temperatura da água registados variam entre 10C e 17C. Estas conclusões estão de acordo com os
estudos de hidrogeologia urbana regional de Afonso (1997, 2003, in press) e de Afonso et al. (2007,
2010).
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Figura 39 ‐ Hidropontos inventariados (nascente, fontanário, lavadouro) na cidade do Porto, sobre uma base hipsométrica. In: Freitas
(2010).

Figura 40 ‐ Esboço geológico da cidade do Porto (base geológica: adaptada e revista de Carríngton da Costa & Teixeira, 1957; COBA,
2003; Chaminé et al., 2010). Adaptado de Chaminé et al. (2010a,c).
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A título de exemplo, apresenta‐se os valores dos parâmetros fisíco‐químicos obtidos nos
pontos inventariados no sector de Massarelos‐Ribeira de Vilar (Figura 41). O sector‐piloto abrange
um vale com uma direcção aproximada de NNE‐SSW detentor de um encaixe apreciável (cerca de 40
m), paralelo à Rua de D. Pedro V. No fundo do vale corre a chamada Ribeira de Vilar, cujo caudal fazia
mover, no passado, os moinhos que aí existiam, facto que explica a toponímia do vale com a sua Rua
dos Moinhos (Capela, 2008). Na figura 41, apresenta‐se os parâmetros registados in situ em cada
hidroponto, tendo sido todas as medições efectuadas no dia 9 de Março de 2010.

Figura 41 ‐ Classes de valores dos parâmetros físico‐químicos registados in situ nos hidropontos no decorrer do inventário ‐ o Vale da
Ribeira de Vilar, freguesia de Massarelos.

No que respeita à temperatura da água, pode observar‐se uma diferença entre água da rede
pública e da nascente, uma vez que na rede pública registaram‐se temperaturas inferiores a 11⁰C,
enquanto nas águas de nascente, a temperatura varia entre 11⁰C e 17,4⁰C, com excepção da
nascente do Bicalho, localizada a SW do sector, que apresenta uma temperatura de 7,9⁰C, facto que,
talvez se justifique, pelo circuito hidráulico subterrâneo ser muito curto.
Quanto à condutividade eléctrica, na água da rede pública os valores são inferiores a 200
µS/cm, enquanto na água de nascente, estes são superiores, chegando a atingir 660 µS/cm (pontos
localizados nos terrenos pertencentes ao Seminário de Vilar).
Os valores de pH caracterizam as águas deste sector como neutras ou ligeiramente alcalinas,
na maioria dos casos, valorizado pelo contexto granítico no qual estão inseridas.
Mediante a figura 42, pretende‐se ilustrar um exemplo que relaciona a ocorrência de
nascentes, com a topografia, a geomorfologia, a litologia e estrutura, sabendo que é mais comum a
ocorrência de nascentes nos vales de pequenas linhas de água e encostas diminuindo a sua
ocorrência nas áreas correspondentes aos topos de áreas de planalto.
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Como se pode visualizar no sector‐piloto seleccionado (Figura 42), o vale da Ribeira de Vilar,
podem encontrar‐se nascentes a vários níveis de altitude, tais como 101 m na nascente das Oliveiras,
40 m para a nascente de D. Pedro V, 12 m na nascente das Bicas de Massarelos e 5 m na nascente da
Colher. Ainda no que respeita à análise da distribuição das nascentes neste sector é possível concluir
que, entre os granitos, é no granito do Porto que ocorrem mais nascentes, ainda que seja este
substrato litológico o que predomina no sector apresentado. Pela figura verifica‐se que as nascentes
ocorrem em grande parte na base do vale da Ribeira do Vilar, correspondente a uma área em que o
nível hidrostático está mais próximo da superfície do terreno e as águas emergem com maior
facilidade, dada a cobertura de aluviões da superfície.

Figura 42 ‐ Bloco diagrama esquemático do Vale do Vilar: constrangimentos morfoestruturais, geotécnicos e hidrogeológicos. In: Freitas
(2010).

A investigação desenvolvida possibilitou a comparação da situação existente até finais do
século XIX e a actual disponibilidade de água subterrânea. A metodologia hidro‐histórica
retrospectiva aplicada no estudo, revelou‐se um bom caminho para a resolução dos objectivos
propostos, ou seja, o conhecimento da situação actual do recurso de água subterrânea, e uma
contribuição para a consolidação de estudos prospectivos. A integração do inventário realizado na
Base de Dados e, posteriormente, na plataforma SIG, constituiu uma ferramenta importante de
representação, de pesquisa e da análise de dados relativa aos hidropontos na cidade, no sentido em
que promoveu o cruzamento de informação diversa e permitiu, em parte, a compreensão da
distribuição espacial dos hidropontos (em termos geomorfológicos e do tipo de substrato geológico,
entre outros).
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