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Nota prévia
A comunidade nacional interessada na problemática geomorfológica, integrando um leque diverso de especialistas,
geógrafos, geólogos, engenheiros, arqueólogos e outros profissionais, tem‐se reunido desde 2002, nos Congressos
Nacionais de Geomorfologia. Estes, para além de serem um palco de debate frutuoso em torno da investigação que se
vem produzindo e dos avanços técnicos e científicos que daí resultam, têm fomentado o convívio entre os especialistas
ligados à investigação, ao ensino e à aplicação da geomorfologia no ordenamento do território e na engenharia. Dando
continuidade a tais eventos, o Departamento de Geografia da Faculdade de Letras da Universidade do Porto
juntamente com o Departamento de Engenharia Geotécnica do Instituto Superior de Engenharia do Porto do
Politécnico do Porto, têm a honra de acolher o V Congresso Nacional de Geomorfologia, organizado pela Associação
Portuguesa de Geomorfólogos (APGEOM), que terá lugar no Porto de 8 a 11 de Dezembro de 2010. Este evento conta
com o apoio da International Association of Geomorphologists.
O V Congresso Nacional de Geomorfologia tem como tema “Tradição e Modernidade”, e conta com 86 resumos
alargados, todos revistos por uma comissão científica internacional, mobilizando mais de 180 autores, com o objectivo
de contribuir para um melhor conhecimento inter e transdisciplinar nos seus múltiplos eixos temáticos de uma
Geomorfologia moderna ligada aos reais problemas de uma Sociedade dinâmica, a saber: (1) Paleoambientes e
Mudanças Globais (2) Geomorfologia Glaciária e Periglaciária, (3) Novas metodologias de Investigação em
Geomorfologia, (4) Património Geomorfológico, (5) Geomorfologia Fluvial e Recursos Hídricos, (6) Processos Erosivos e
Desertificação, (7) Cartografia Geomorfológica e Bases de Dados, (8) Geomorfologia e Engenharia, (9) Georriscos e
Protecção Civil, (10) Geomorfologia Litoral e Marinha.
A reunião conta com 86 comunicações, 54 sob a forma oral, 27 em formato poster e 5 relativas às conferências
plenárias. Neste evento todos os resumos alargados, com arbitragem científica, estão publicados no volume de
actas/proceedings, em formato E‐BOOK, perfazendo mais de 490 páginas e foi ainda criada uma página electrónica do
Congresso (http://www.isep.ipp.pt/cng2010/). O V Congresso Nacional de Geomorfologia inclui também conferências a
proferir por reputados especialistas nacionais e estrangeiros, todas elas centradas no tema do congresso e também
integradas nas actas/proceedings do congresso. Este congresso é marcado por uma significativa internacionalização de
inúmeras comunicações, para além de colegas portugueses das mais variadas instituições, de colegas brasileiros,
espanhóis, marroquinos, ingleses e cabo‐verdianos.
O programa do V Congresso Nacional de Geomorfologia compreende, ainda, uma sessão de posters, a realização de
um jantar de confraternização e uma saída de campo em torno do estuário do rio Douro, contando com a participação
de 40 investigadores e alunos. O objectivo principal da saída de campo é apresentar alguns trabalhos que investigadores
e técnicos da FLUP, do ISEP e da APDL têm realizado na área envolvente do estuário do Douro, em particular das 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, IAG) e a todos os que colaboraram na realização
deste evento. Gostariamos de endereçar os nossos cordiais agradecimentos à presidente da mesa da assembleia da
APGeom, Professora Ana Ramos‐Pereira, pela permanente franca disponibilidade e espírito de entre‐ajuda na discussão
das diferentes perspectivas organizativas do evento. Agradecimentos são também devidos aos conferencistas
convidados, aos autores das comunicações, à comissão internacional de revisão dos resumos alargados, aos
moderadores das sessões, e a todos os participantes em geral pelas respectivas contribuições para o enriquecimento do
V Congresso Nacional de Geomorfologia. Gratos ao designer José Silva, do ISEP, pelo competente trabalho criativo
ligado ao grafismo do Congresso, bem como todo o apoio informático do Vice‐Presidente do ISEP, Engº J. Barros de
Oliveira. Igualmente um voto de gratidão pela excepcional entrega dos colegas José Teixeira, Ana Pires, Rui Santos Silva,
Patrícia Moreira, Catarina Rodrigues e Liliana Freitas. Merece especial agradecimento, pelo apoio vital prestado à
organização, à presidência do Instituto Superior de Engenharia do Porto e, particularmente, às direcções do
Departamento de Engenharia Geotécnica e do Centro de Prestação de Serviços Especializados Laboratório de Cartografia
e Geologia Aplicada (LABCARGA|ISEP) e, bem assim, à presidência da Faculdade de Letras da Universidade do Porto e à
direcção do Departamento de Geografia.

Porto, 8 de Dezembro de 2010
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Sessão 1 ‐ Geomorfologia Glaciar/Paleoambientes

S 1.1 ‐ Analysis of polygonal terrains on Mars based on terrestrial analogues in the High Arctic (Svalbard
Archipelago, 78ºN). P. Pina et al.
S 1.2 ‐ Holocene Glacial History of College Fjord, South‐Central Alaska. J. Santos et al.
S 1.3 ‐ Depósitos periglaciares da depressão de Tapeus (vertente NW da Serra do Rabaçal – Maciço de
Sicó; Portugal central) – análise sedimentar e morfo‐estrutural. L. Cunha e A. Ramos
S 1.4 ‐ Depósitos eemianos e holocénicos do litoral da região do Porto – novos dados: apresentação
preliminar. A. Araújo et al.
S 1.5 ‐ Da ria à marina de Lagos. A evolução de um ambiente estuarino no Holocénico superior. A.
Ramos Pereira et al.

Sessão 2 ‐ Novas Metodologias em Geomorfologia

S 2.1 ‐ Emprego da compartimentação geomorfológica no detalhamento da base cartográfica de solos
através de sistema de informação geográfica. área piloto: Assentamento 10 de Maio ‐ Rio Bonito do
Iguaçú/Paraná/Brasil. A. Dobignies et al.
S 2.2 ‐ Análise sensitiva dos factores de predisposição à instabilidade geomorfológica na área a norte de
Lisboa. A. Piedade et al.
S 2.3 ‐ Relações entre a Geopedologia e as Áreas de Preservação Permanente: Aplicações nas bacias
hidrográficas dos rios Alto Cachoeira e Sagrado. L. C. Santos e A. Nowatzki
S 2.4 ‐ Relação entre movimentos de vertente e a morfoestrutura na bacia hidrográfica da Tornada
(sector Centro‐Oeste de Portugal). C. Henriques et al.
S 2.5 ‐ Contribuição da sucção matricial na avaliação dinâmica da estabilidade de vertentes naturais: o
caso de estudo do Talude da Estrada Regional no concelho da Povoação (ilha de S. Miguel, Açores). P.
Amaral et al.
S 2.6 ‐ Modelação de formas de relevo para aplicação à cartografia de solos. I. Fonseca

Sessão 3 ‐ Património Geomorfológico

S 3.1 ‐ A contribuição da Geografia na criação e gestão de geoparques. C. Oliveira e D. Oliveira
S 3.2 ‐ Património Geomorfológico da vertente meridional da Serra da Gardunha (Castelo Branco). J.
Rodrigues e C. Neto de Carvalho
S 3.3 ‐ O impacto de parques eólicos no Maciço de Sicó: o exemplo da Serra de Alvaiázere. J. Forte et al.
S 3.4 ‐ A geomorfologia como fator determinante no traçado do caminho das tropas de muares no sul
do Brasil, no século XVIII. M. L. Cassol Pinto e A. Liccardo
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S 3.5 ‐ Avaliação do Patrimônio Geomorfológico em Ambiente Tropical: município de Milagres – Bahia /
Brasil: primeira aproximação. J. Mattos dos Santos e J. Oliveira
S 3.6 ‐ Património Geomorfológico do Litoral Norte de Portugal: sector Neiva ‐ Caminha. R. Carvalhido et
al.

Sessão 4 ‐ Geomorfologia Fluvial e Recursos Hídricos

S 4.1 ‐ Vegetação Ribeirinha e Hidrogeomorfologia. Bacia do Rio Maior (Tejo). E. Portela‐Pereira et al.
S 4.2 ‐ Influência do soerguimento na rede de drenagem do Domo de Monte Alegre, Pará (Brasil). R.
Sarges e N. Andrade
S 4.3 ‐ Relações relevo‐solos na planície de inundação do Rio Mogi Guaçu, SP, Brasil. A. Perez Filho e D.
Storani
S 4.4 ‐ Variação longitudinal da hidrodinâmica, morfologia do canal e carga sedimentar no baixo curso
do rio Ivaí – Paraná, Brasil. M. Santos et al..

Sessão 5 ‐ Geomorfologia Fluvial / Processos Erosivos

S 5.1 ‐ A aplicabilidade dos SIG na obtenção automática de perfis longitudinais de cursos de água a duas
escalas de análise distintas e sua importância na identificação de Knickpoints. C. Ferreira et al..
S 5.2 ‐ Erosividade da precipitação no Sul de Portugal: variação e tendências na segunda metade do
século XX. A. Nunes
S 5.3 ‐ O sistema pedológico LV‐PV‐RQ e sua relação com a erosão na região noroeste do estado do
Paraná‐BR. N. Gasparetto et al.
S 5.4 ‐ Ensaio metodológico para a delimitação das áreas de máxima infiltração na ilha de Santo Antão
em Cabo Verde. R. Rocha et al..
S 5.5 ‐ Modelação de susceptibilidade à erosão hídrica na fachada oriental da Ilha de Santiago (Cabo
Verde). M. Nunes e F. Costa
S 5.6 ‐ Aprendizaje basado en Problemas y Geomorfología. Aplicaciones docentes y profesionales. A.
García de la Vega

Sessão 6 ‐ Cartografia Geomorfológica

S 6.1 ‐ Taxonomia e mapeamento geomorfológico em bacia hidrográfica da Serra do Mar ‐ estado do
Paraná, Brasil. L. C. Santos e J. Silva
S 6.2 ‐ Mapeamento Geomorfológico da Bacia do Médio‐Baixo Curso do Rio Araguari/MG ‐ Brasil. S.
Rodrigues e T. Silva
S 6.3 ‐ Deep‐seated slope deformation in the headwaters of the Audour River (Central Rif Mountains):
morphology, kinematics and present day activity. A. Fonseca et al.
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S 6.4 ‐ Geomorfologia e morfotectônica da bacia hidrográfica do ribeirão Santo Inácio, Paraná, Brasil. S.
Volkmer et al.

Sessão 7 ‐ Processos Erosivos

S 7.1 ‐ Análise da paisagem como subsídio para estudos de processos erosivos em rodovias: um estudo
da interface entre a Geomorfologia e os Sistemas de Informações Geográficas na autopista
fluminense. A. Cruz e B. Castro
S 7.2 ‐ O Processo de Revegetação como Alternativa para Recuperação de Paisagens Características de
Áreas Degradadas Inseridas no Bioma dos Cerrados. S. Rodrigues e J. Pereira
S 7.3 ‐ Estabelecimento de Gliricidia sepium em voçoroca ativa com lençol aflorado no Município de
Uberlândia, MG. D. Biulchi e S. Rodrigues
S 7.4 ‐ Definição e caracterização de padrões de ravinamento à escala regional: o caso da bacia do
Tejo. R. Bergonse e E. Reis
S 7.5 ‐ Desertificação e unidades geomorfológicas na região norte do estado da Bahia ‐ Brasil. G. Lima e
R. Vale
S 7.6 ‐ Correlação topográfica e identificação de superfícies erosivas na bacia do rio Paracatu, nordeste
do estado de Minas Gerais, Brasil. M. Bragança e D. Oliveira

Sessão 8 ‐ Geomorfologia e Engenharia / Georriscos e Protecção Civil

S 8.1 ‐ O papel dos relevos quartzíticos na prospecção de água subterrânea: dois casos de estudo
(Portugal e Espanha). J. Martins Carvalho et al.
S 8.2 ‐ Geomorfologia como elemento essencial no estudo dos riscos ambientais e civis inerentes ao
loteamento irregular do bairro de Tumarâ. A. Rodrigues et al.
S 8.3 ‐ Identificação e caracterização dos movimentos de vertente desencadeados por eventos sísmicos
em Portugal Continental. T. Vaz e J. L. Zêzere
S 8.4 ‐ Avaliação e validação da susceptibilidade a deslizamentos no âmbito do planeamento municipal.
Caso do estudo do Concelho de Loures. C. Guillard e J. L. Zêzere

Sessão 9 ‐ Geomorfologia Litoral

S 9.1 ‐ Storm impacts on embayed beaches of the southwest Algarve coast: morphodynamic responses
in high energy environments. C. Loureiro et al.
S 9.2 ‐ Acreção da superfície das plataformas rochosas de sopé. Ribeira de Ilhas, Estremadura,
Portugal. M. Neves et al.
S 9.3 ‐ Rock ledge and coastal cliff evolution during the winter of 2009‐2010. An example from Praia
Pequena, western coast of Portugal. A. Fonseca e M. Neves
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S 9.4 ‐ Análise da evolução geodinâmica recente da Restinga de Ofir. V. Arezes et al.
S 9.5 ‐ Equilíbrio Dinâmico nas Praias da enseada da Fortaleza em Ubatuba – Estado de São Paulo,
Brasil. Marisa Matos‐Fierz e J. Ross
S 9.6 ‐ Intervenções antrópicas responsáveis pela destabilização do troço costeiro Cova do Vapor/Costa
da Caparica. J. André e M. Cordeiro

Sessão 10 ‐ Geomorfologia Litoral / Georriscos e Protecção Civil

S 10.1 ‐ Vestígios do terramoto de 1755 em ambiente urbano (Belém, Lisboa). A. Ramos‐Pereira et al.
S 10.2 ‐ Determinação da susceptibilidade à inundação e à erosão em praias expostas. J. Trindade e A.
Ramos‐Pereira
S 10.3 ‐ Avaliação e validação temporal da susceptibilidade à ocorrência de deslizamentos rotacionais e
translacionais superficiais (área‐amostra de Calhandriz). R. Melo et al.
S 10.4 ‐ Desenvolvimento de um Sistema Empírico de Alerta para Movimentos de Vertente (ELEWS‐Pov)
através da aplicação da Distribuição Generalizada dos Valores Extremos (DGVE) na determinação de
limiares de precipitação no concelho da Povoação (SMG, Açores). R. Marques et al.
S 10.5 ‐ Avaliação da susceptibilidade a movimentos de vertente a escalas médias (1:50 000) ‐ Estudos
de caso na região norte. L. Martins et al.
S 10.6 ‐ Análise sensitiva dos factores condicionantes da avaliação da susceptibilidade a deslizamentos
em Santa Marta de Penaguião (Vale do Douro – Portugal). S. Pereira et al.
S 10.7 ‐ Análise da Vulnerabilidade de Edificado e Rodovias a Deslizamentos Translacionais Superficiais
no Concelho de Santa Marta de Penaguião, Vila Real. M. Silva e C. Bateira

Posters

P1 ‐ Detection and Characterization of Ground‐Ice‐Induced Terrain Deformation at the South Shetlands ,
Maritime Antarctica, using DInSAR.M. Jorge et al.
P2 ‐ New Cosmogenic Isotope Datings for the Serra da Estrela Glaciation: Preliminary results. G. Vieira et
al..
P3 ‐ As Brandas de Gado da Serra da Peneda e da Serra do Soajo. M. Silva et al.
P4 ‐ Modificación del trazado fluvial de la cuenca alta del Henares (río Tajo, España) durante el
Pleistoceno inferior. A. García de la Vega
P5 ‐ Influencia de las variables geomorfológicas tectónica, litología, pendiente y encajamiento en la
sinuosidad fluvial de la cuenca del Cabe (NW de la Península Ibérica). J. Horacio et al.
P6 ‐ Anomalias de drenagem no Planalto Atlântico Paulista (Brasil) e evidências de capturas de
drenagem. D. Oliveira et al.
P7 ‐ Estacas de Gliricidia sepium, plantadas direto no campo, em voçoroca ativa com lençol aflorado, no
Município de Uberlândia, MG. D. Biulchi e S. Rodrigues
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P8 ‐ An integrated information system to support research on soil erosion mitigation techniques after
forest fires. A. Vieira et al.
P9 ‐ O Uso e Ocupação das Terras e o Fenômeno da Desertificação em Terras Secas: Município de
Queimadas ‐ Bahia ‐ Brasil. J. Mattos dos Santos et al.
P10 ‐ Correlações entre a geologia regional e as superfícies erosivas na bacia do rio Paracatu, nordeste
do estado de Minas Gerais, Brasil. M. Bragança e D. Oliveira
P11 ‐ Cartografia Geomorfológica Aplicada e a recuperação de informação: proposta de mapeamento
para a Região Nordeste de Santa Catarina, Brasil. F. Oliveira e C. Vieira
P12 ‐ Uso da amplitude altimétrica em estudo sobre o relevo da região de Manaus, Amazônia Brasileira
Brasileira. R. Sarges et al.
P13 ‐ Cartografia aplicada à engenharia costeira: esboço geomorfológico da faixa litoral de Espinho (NW
de Portugal). A. Pires et al.
P14 ‐ O papel da hidrogeomorfologia em estudos de prospecção de recursos hídricos subterrâneos. J.
Teixeira et al.
P15 ‐ Cartografia aplicada à prospecção de recursos hidrominerais: contributo do esboço
geomorfológico preliminar das Termas dos Cucos (Torres Vedras). C. Rodrigues et al.
P16 ‐ A importância das bases de dados geográficas na inventariação de recursos hidrominerais: o
projecto TERMARED (INTERREG IV‐B SUDOE). J. Teixeira et al.
P17 ‐ Análise da evolução recente da Praia da Bonança ‐ Ofir (Parque Natural do Litoral Norte). M.
Macedo et al.
P18 ‐ Intervenções antrópicas face ao recuo da linha de costa: exemplo da Foz do Douro à Nazaré. J.
André e M. Cordeiro
P19 ‐ Cartografia tridimensional de aterros e escavações para a produção de Cartografia de
Susceptibilidade a Movimentos de Vertente no Concelho de Lisboa. M. Vasconcelos et al.
P20 ‐ 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. J. L. Zêzere et al.
P21 ‐ Processos erosivos em áreas urbanas: o caso das voçorocas na cidade de Ponta Grossa, Brasil. C.
Prieto e M. L. Cassol Pinto
P22 ‐ Relevos quartzíticos entre Valongo e São Pedro do Sul (NW Portugal): características topográficas e
principais sectores geomorfológicos. I. Fernandes et al.
P23 ‐ Águas subterrâneas na cidade do Porto: inventário hidrotoponímico e análise geomorfológica. L.
Freitas et al.
P24 ‐ Morphometric analysis of the evolutionary stage of sub‐basins of the Côa river hydrographic
basin. M. Jorge e C. Ramos
P25 ‐ As formações superficiais como factor condicionante dos movimentos de vertente no NW de
Portugal. L. Soares e C. Bateira
P26 ‐ A importância da geomorfologia em estudos de geotecnia urbana: o caso zona ribeirinha de V. N.
Gaia. R. Santos Silva et al.
P27 ‐ Diversidade de microformas no património geomorfológico da Serra das Mesas. J. Nobre et al.
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Importância da datação por luminescência
em estudos de Geomorfologia e de Geologia do Quaternário
Relevance of the luminescence dating for Geomorphological and Quaternary Geology studies
Pedro P. Cunha1
1

Departamento de Ciências da Terra, Faculdade de Ciências e Tecnologia da Univ. Coimbra; IMAR‐Marine and Environmental Research Centre;
Grupo de investigação em Sistemas Sedimentares, Hidrodinâmicas e Transformações Globais; pcunha@dct.uc.pt

Abstract
A synthesis of the principles, methods and applications of the luminescence dating for Geomorphology and
Quaternary Geology studies, but also some examples of dating Portuguese sedimentary deposits are here presented.
Keywords
Geomorphology, stratigraphy, luminescence dating, dose‐rate, equivalent dose.

Sumário
Apresenta‐se uma síntese dos princípios, métodos e aplicações da datação por luminescência a estudos de
Geomorfologia ou de Geologia do Quaternário, bem como alguns exemplos da datação de depósitos sedimentares
portugueses.
Palavras‐Chave
Geomorfologia, estratigrafia, datação por luminescência, dose de radiação ambiental, dose equivalente.

Introdução
A determinação de idades por luminescência tem tido um desenvolvimento exponencial na última década,
permitindo actualmente estabelecer a idade de sedimentos, materiais arqueológicos típicos ou superfícies
de pedra que se encontravam enterrados.
Uma das grandes vantagens da utilização da luminescência é que pode ser utilizada para intervalos que
abranjam poucas décadas até várias centenas de milhares de anos, necessitando apenas da medição em
quartzo ou feldspato potássico (principais minerais usados como dosímetros).
A necessidade de constringir no tempo registos sedimentares e os eventos geológicos que eles
representam tem levado os investigadores a incluir nos seus estudos datações absolutas. Embora com as
problemáticas associadas à correcção do efeito “reservatório” para sedimentos de transição, da
possibilidade de reciclagem de matéria orgânica antiga e do seu limite máximo de aplicabilidade a
depósitos com idade de 30‐35 ka, a datação por C14 tem sido extensivamente usada. Contudo, em
sedimentos do Plistocénico existem muito poucas datações absolutas. Se analisarmos o caso da Bacia do
Baixo Tejo, o registo português melhor datado, até 1998, apenas 12 idades (e sempre de terraços muito
recentes) tinham sido publicadas (Raposo, 1995a; Raposo & Cardoso, 1998): 4 por séries de Urânio e 8 por
termoluminescência, no intervalo 27 ka a ~130 ka (as mais antigas, representavam apenas idades mínimas,
por limitações do método usado).

ISBN: 978-989-96462-2-3
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Princípios da
d datação por
p luminesccência
A luminescêência é usadaa para deterrminar o tem
mpo decorrido
o desde que :
‐ O sedimen
nto foi pela última
ú
vez exxposto à luz;
‐ Ocorreu o último aqueecimento de cerâmicas ou
o clastos (exx. em fogueirras).
Quando grrãos mineraais estão enterrados
e
r
recebem
raadiação ioniizante provveniente de elementoss
40
radioactivoss (ex. T, U e K) existen
ntes nos sediimentos próximos e tam
mbém da rad
diação cósmica, que tem
m
alguma pen
netração em profundidad
de.
A interacçãão das radiações ionizan
ntes naturaiss com a maatéria cristaliina gera carrga eléctricas que ficam
m
retidas em armadilhas
a
n edifício crristalino de minerais
no
m
(ex. quartzo, feldspato) e co
onstituem a Paleodose.
É crucial qu
ue antes do enterrament
e
to de um sed
dimento, ele seja conven
nientementee exposto à lu
uz solar poiss
esta descarrrega a enerrgia latente anterior, pro
ocesso desiggnado por branqueamen
nto (bleachin
ng). Permitee
que o “reló
ógio” da con
ntagem do tempo seja colocado
c
a zero;
z
caso contrário, a iidade da am
mostra ficaráá
sobrestimad
da. O incomp
pleto bleaching pode serr significativo
o em sedimeentos do Holocénico, mas tem poucaa
relevância em
e sedimen
ntos do Plisto
océnico, poiis nestes, a energia pressente na altura do enterramento é,,
geralmentee, muito pequena relattivamente à acumuladaa após a última exposiição à luz. Sedimentoss
coluvionarees, glaciários e fluviais ap
presentam maior
m
tendên
ncia para inccompleto braanqueamentto do que oss
depositadoss em ambien
ntes litorais ou
o eólicos.
Em laborató
ório, na estim
mação da paaleodose os grãos minerrais habitualm
mente usado
os como dossímetros são
o
o quartzo (Qz) e o feeldspato po
otássico (Fk). Num equipamento leeitor (readeer) de lumin
nescência, a
estimulação
o pela luz ou
u calor permite que as caargas em arm
madilhas se recomponham e liberte
em a energiaa
acumulada,, obtendo‐see a Dose equ
uivalente (Dee, expressa em
e Gray (Gyy)1), pretendeendo esta re
epresentar a
Paleodose. Assim, na datação
d
porr luminescên
ncia, a idade
e de uma amostra obtéém‐se dividiindo a dosee
equivalentee pela Taxa de
d radiação ambiental
a
‐ dose‐rate,
d
expressa em Gy/ka
G
(Fig. 1).

Fig. 1. Esquem
ma ilustrativo daa determinação
o de idade por luminescência .

A taxa de radiação
r
am
mbiental pode ser medid
da no campo
o, através dee um especttómetro gam
ma de baixaa
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necessário que a subamostra medida seja representativa de um volume esférico com cerca de 0,5 m de
diâmetro que no campo envolvia a amostra recolhida; caso contrário, a taxa de radiação medida no
laboratório não é igual á que afectou a amostra recolhida (e a idade fica subestimada ou sobreestimada).
Quando se pretende datar uma camada pouco espessa de sedimento com taxa de radiação diferente da
dos sedimentos enquadrantes (por exemplo uma camada de 10 cm de areia de tsunami intercalada em
siltes estuarinos) é necessário fazer a modelização espacial da dose de radiação.
Um outro parâmetro que influencia o cálculo da taxa de radiação é o teor em água do sedimento e a
quantidade de cimento carbonatado, pois estes reduzem a penetração da radiação (e a resultante
ionização). Assim, deve‐se determinar o teor de água no momento de colheita da amostra e o valor de
saturação; com base nestes valores e tendo em conta a provável posição do nível freático durante o
período de enterramento, estima‐se o valor adequado a inserir no cálculo da taxa de radiação ambiental.
Desta forma, a dose de radiação (energia absorvida por ano) por um sedimento enterrado resulta de:
‐ Radionuclídeos internos – fornecendo a dose de radiação interna beta (e alpha) (~30% do total para um
feldspato‐K, negligível em quartzo);
‐ Radionuclídeos externos – fornecendo dose de radiação externa alpha, beta e gamma, a partir da matriz
envolvente. A concentração em carbonatos e o teor em água (teor de campo, teor de saturação, estimativa
para o tempo de enterramento, tendo em conta a provável posição do nível freático) afectam o resultado
da idade até 10%;
‐ Radiação cósmica, uma pequena % do total, e que se atenua rapidamente em profundidade.
Metodologias para datação por luminescência
Actualmente são várias as metodologias usadas rotineiramente na datação por luminescência, e muitas
outras encontram‐se em desenvolvimento:
‐ Termoluminescência (TL; ThermoLuminescence), havendo emissão de luz induzida por aquecimento;
‐ Luminescência Opticamente Estimulada (OSL; Optically Stimulated Luminescence), havendo emissão de
luz induzida por estimulação de fotões;
‐ Infra Red Stimulated Luminescence (IRSL), aplicável a feldspato‐K mas acarretando uma correcção de uma
perda de energia com o tempo (anomalous fading);
‐ Sinal post‐IR IR, metodologia nova aplicável a feldspato‐K e não tendo anomalous fading;
‐ TT‐OSL, etc.
As datações por OSL estão muito mais generalizadas que por TL. Isto deve‐se ao facto do sinal luminescente
resultante da estimulação pela luz ser mais rapidamente e eficazmente limpo” (branqueado) do que o sinal
resultante da estimulação pela temperatura, sendo essa uma das principais vantagens da OSL
relativamente à TL. Além disso, as fracções medidas por TL são feitas em grãos muito finos (10‐4um), pelo
que a sua composição pluri‐mineral também não permite as necessárias correcções às medições e também,
porque existem sedimentos desprovidos dessa fraçcão de silte fino (ex. areias de praia ou eólicas).
Amostragem para datação por luminescência
A estratégia da amostragem deve ser previamente estabelecida em função dos objectivos do estudo e do
financiamento disponível para ser gasto em datações. Sedimentos ricos de quartzo (plutónico ou
metamórfico) ou de feldspato‐K são possíveis de ser datados por luminescência.
Sedimentos arenosos ou lutíticos, em função da sua consolidação, podem ser amostrados com tubos
opacos de plástico (PVC) ou metálicos (em geral com 6‐8 cm de diâmetro e ~30 cm de comprimento).
Sedimentos mais grosseiros (cascalhentos) exigem uma adequada metodologia para a determinação da
dose de radiação e amostragem. A amostragem também pode ser feita durante a noite, para sacos de
plástico pretos espessos (opacos à luz), com o auxílio de lanternas de luz vermelha fraca. Sedimentos
consolidados por cimentação carbonatada exigem a destruição desse cimento sob condições laboratoriais
com iluminação adequada para não se afectar a paleodose dos grãos a medir. Também se podem datar
sedimentos de sondagens com recolha em tubo opaco (ex. para datar sucessões holocénicas estuarinas ou
dunares).

ISBN: 978-989-96462-2-3

3

Actas / Proceedings do V Congresso Nacional de Geomorfologia
Porto, 8‐11 Dezembro de 2010

A amostragem para datação por luminescência deve ser feita por investigador com experiência para evitar
contextos impróprios de recolha. Nomeadamente, deve‐se evitar: a) sedimentos que mostrem
perturbações posteriores à deposição e que promovam a entrada de luz (fendas de dissecação, bioturbação
e interferência de raízes, revolvimento agrícola, movimentação de vertente, etc.); b) modificações
diagenéticas (existência de solo, lavagem pela água de infiltração, formação e transporte de matriz argilosa,
migração de isótopos radioactivos, etc.); c) heterogeneidades espaciais da radiação ambiental. Colheitas
impróprias acarretam que se meçam no laboratório doses‐equivalentes e doses de radiação incorrectas,
produzindo‐se idades diferentes dos eventos reais a datar.
Preparação de fracções minerais (em sala com luz “vermelha”) para medição OSL
A preparação de fracções minerais para medição OSL efectua‐se em sala com iluminação específica
(“vermelha”) e compreende as seguintes fases:
‐ Abertura das amostras (geralmente tubos opacos);
‐ Crivagem por via húmida para se obterem várias fracções dimensionais;
‐ Geralmente é a fracção 250‐180um que é selecionada para depois ser sujeita a ataques por HCl e H2O2;
lavagens com H2O;
‐ Secagem em estufa a 40ºC.
‐ Separação das fracções de quartzo e feldspato‐k por líquido com densidade 2,56;
‐ Ataque com HF, HCl e lavagens das fracções minerais;
‐ Secagem e acondicionamento das fracções minerais puras (ex. quartzo, feldspato‐K);
‐ Em equipamento leitor de luminescência, medição de De em aliquotes com diferentes quantidades de
grãos de um mineral e realização de vários testes.
Alcance da datação por luminescência usando o quartzo como dosímetro
A principal limitação do quartzo nas datações por OSL é a saturação dos grãos, que ocorre a ~200‐300 Gy.
Assim, na medição de grãos de quartzo usando o protocolo SAR (Murray & Wintle, 2000), a OSL permite
datar sedimentos até cerca de 140 ka caso a taxa de radiação ambiental seja inferior a ~2 Gy.
Areias e siltes do Holocénico podem ser datados com precisão por OSL em Qz e, consequentemente, servir
para determinar a cronologia de eventos geológicos recentes e calcular taxas de sedimentação.
Também se podem usar sedimentos de idade já conhecida ‐ ex: depósitos do tsunami de 1755 (Cunha et
al., 2010) ou da cheia de 1909 do rio Tejo ‐ para aferir o processo de medição laboratorial ou determinar a
importância do incompleto branqueamento nos ambientes com transporte aquoso turbulento.
Idades da ordem da dezena de anos, por exemplo em areias eólicas, podem ser obtidas usando
procedimentos de medição apropriados (Huntley & Lian, 1999; Wallinga, 2002).
Alcance da datação por luminescência usando o feldspato‐k como dosímetro
As datações OSL em Qz, apesar de precisas, são praticamente inviáveis para, por exemplo, datar os
terraços do rio Tejo, cujos sedimentos possuem altas doses de radiação ambiental (geralmente 3 a 7 Gy/ka;
Fig. 2; Martins & Cunha, 2006). Para os terraços, a datação OSL em Fk surge como alternativa viável; com
este mineral pode datar‐se até 1 milhão de anos, caso a dose de radiação não seja elevada (Wallinga,
2002). Contudo, esta metodologia é mais complexa, morosa e as idades obtidas por IRSL precisam de ser
corrigidas relativamente à perda de energia (anomalous fading) que ocorre nos grãos de Fk ao longo do
tempo (Wintle, 1973) e mudanças de sensibilidade nos defeitos do cristal (Wallinga, 2002); estes dois
fenómenos são ainda mal compreendidos e as correcções são problemáticas. Apesar destas dificuldades,
foi possível datar por IRSL em Fk os três níveis inferiores de terraços do rio Tejo português, tendo‐se obtido
idades corrigidas até ~280 ka (Cunha et al., 2008; Martins et al., 2009, 2010).
Recentemente, o desenvolvimento do método de Sinal post‐IR IR, aplicável a feldspato‐K e não tendo os
inconvenientes do anomalous fading, já permitiu permitiu em amostras portuguesas e espanholas obter
idades não subestimadas de 300 ka (ex. Sohbati et al., 2009) e idades mínimas de 500 ka.
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Geoconservação: perspectivas actuais e desafios para o futuro
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Abstract
During the last two decades, geoconservation is gaining increasing importance as a new domain under the scope of
Earth Sciences. This work presents an updated perspective concerning the relevance of geoconservation in our
society, both at international and national scales. In spite of its significant development so far, geoconservation faces
some interesting challenges in the future, such as the necessity of strengthening its importance near international
bodies (IUCN, European Union, etc.).
Keywords
Geoconservation, Geoheritage, Nature Conservation, Land‐use Planning.

Resumo
Durante as duas últimas décadas, a geoconservação tem tentado implantar‐se como um novo domínio de
especialidade das Geociências. Neste trabalho, é apresentado um balanço do que tem sido este percurso e do modo
como, actualmente, a conservação do património geológico (lato sensu) é considerada nas políticas de gestão
territorial. No final, serão apresentados alguns dos desafios que a geoconservação enfrenta num futuro próximo.
Palavras‐Chave
Geoconservação, Património Geológico, Conservação da Natureza, Ordenamento do Território.

A geoconservação consiste na identificação, avaliação e protecção do património geológico promovendo,
simultaneamente, o uso racional desta componente abiótica do património natural. Em Portugal, tal como
na maior parte dos restantes países, só muito recentemente o património geológico tem obtido algum
reconhecimento relativamente ao seu valor, interesse e vulnerabilidade (Brilha, 2009; Brilha & Galopim de
Carvalho, 2010). Com efeito, os exemplos excepcionais de minerais, fósseis, rochas e geoformas – todos
eles elementos da geodiversidade – podem enfrentar diversos tipos de ameaças resultantes, quer de
processos naturais, quer de intervenções humanas (como, por exemplo, o roubo e comércio ilegal de
minerais e fósseis; vandalismo; mineração; ausência de legislação adequada; etc.). Diversos trabalhos
desenvolvidos durante a última década em vários países, mas com particular destaque na Europa, mostram
que estas ocorrências excepcionais – os geossítios –, pelo seu elevado interesse científico, educativo ou
turístico, devem ser conservados para uso das gerações futuras. O património geológico, de acordo com a
definição apresentada no Regime Jurídico da Conservação da Natureza e da Biodiversidade, consiste no
“conjunto de geossítios que ocorrem numa determinada área e que inclui o património geomorfológico,
paleontológico, mineralógico, petrológico, estratigráfico, tectónico, hidrogeológico e pedológico, entre
outros” (Art.º 3º, alínea m do Decreto‐Lei nº 142/2008, de 24 de Julho).
A geoconservação constitui, hoje, uma das especialidades emergentes que se desenvolve no âmbito das
Ciências da Terra, compreendendo diversas etapas que passam pela inventariação, caracterização,
classificação, conservação e divulgação dos geossítios (Brilha, 2005). A geoconservação relaciona‐se com
diversos eixos estruturantes da sociedade, tais como:
• Conservação da Natureza: sendo o património natural constituído por valores abióticos (elementos
notáveis da geodiversidade) e bióticos (fauna, flora), compreende‐se que as políticas e estratégias de
conservação da natureza contemplem acções de protecção do património geológico, em paralelo com as
estratégias para a preservação da biodiversidade.
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• Ordenamento do Território: na definição das linhas estratégicas do ordenamento e planeamento do
território, devem ser consideradas as características do território em análise. A ocorrência de locais de
interesse geológico, com valor patrimonial, deve ser devidamente enquadrada quando se definem opções
de desenvolvimento para o território e, também, em estudos de impacte ambiental.
• Política educativa: a Década da Educação para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, que
decorre até 2015, justifica e enquadra todas as iniciativas que promovam um uso sustentado da Natureza.
O valor educativo do património geológico é inegável e deve ser tido em conta em todos os graus de ensino
e respectivos curricula.
• Turismo de Natureza: os geossítios com elevado valor estético têm um potencial turístico, em particular
quando integrados em programas de turismo de natureza/ecoturismo, ou mais especificamente, de
geoturismo. O geoturismo, apoiado nos princípios do turismo sustentável, pode ser gerador de receitas que
promovem o desenvolvimento das comunidades locais.
Portugal tem assistido, na última década, a um notável desenvolvimento da geoconservação, de que são
exemplos a conclusão de um inventário sistemático do património geológico português (Brilha et al., 2005;
2010); a legislação sobre Conservação da Natureza que contempla, desde 2008, as noções de geossítio e de
património geológico e que prevê que este seja integrado na Rede Nacional de Áreas Protegidas (Brilha,
2010); a criação de geoparques (Naturtejo e Arouca) com padrões de qualidade reconhecidos pela
UNESCO; os programas dos Ensinos Básico e Secundário que abordam já conceitos sumários de
geoconservação; os cursos de licenciatura em Geologia, Biologia e Geografia, em diversas universidades,
com unidades curriculares sobre esta temática; e a existência desde 2005, na Universidade do Minho, do
único curso de mestrado dedicado à formação de especialistas em geoconservação (Pereira et al., 2008). Há
ainda a realçar o interesse demonstrado por diversas autarquias na conservação e promoção do património
geológico do seu concelho, sendo os melhores exemplos anualmente reconhecidos pela ProGEO‐Portugal
(www.progeo.pt) na atribuição do Prémio Geoconservação (Idanha‐a‐Nova‐2004, Valongo‐2005,
Cantanhede‐2006, Associação de Municípios Natureza e Tejo‐2007, Arouca‐2008, Porto‐2009 e Alcanena‐
2010).
O inventário nacional do património geológico que, entre outras instituições, conta com a participação da
Associação Portuguesa de Geomorfólogos, foi desenvolvido de acordo com as metodologias sugeridas pela
Associação Europeia para a Conservação do Património Geológico – ProGEO e pela União Internacional das
Ciências Geológicas – IUGS (Wimbledon, 1996; Gonggrijp, 2000). Foram assim definidas 27 categorias
temáticas representativas da evolução geológica do território nacional, de onde se destacam duas com
especial relevância geomorfológica: “Relevo e Rede Fluvial do Maciço Ibérico” (Pereira et al., 2010) e
“Geomorfologia glaciária e periglaciária” (Pereira et al., 2010). Estas categorias estão representadas por
cerca de 50 geossítios que foram seleccionados e avaliados pelo seu valor científico. De salientar que, em
algumas das restantes 25 categorias, alguns geossítios apresentam também elementos geomorfológicos de
grande interesse. Os resultados deste inventário vão integrar o Sistema de Informação sobre o Património
Natural, que se encontra sob a responsabilidade do Instituto de Conservação da Natureza e da
Biodiversidade, fazendo com que as autoridades portuguesas disponham, pela primeira vez, de informação
sistemática dos principais locais em Portugal onde a geodiversidade é particularmente importante, tendo
em conta, exclusivamente, o carácter científico.
Apesar do rápido desenvolvimento, a geoconservação enfrenta alguns desafios importantes num futuro
próximo. À escala internacional, é premente que os princípios da geoconservação sejam reforçados no seio
da União Internacional de Conservação da Natureza – IUCN, a principal instituição definidora das políticas
mundiais de Conservação da Natureza (em 60 anos de actividade, só em 2008 a IUCN aprovou uma
resolução reconhecendo a importância da geodiversidade e do património geológico). Também à escala
internacional, seria importante um incremento da geoconservação nas políticas europeias, nomeadamente
através da criação de uma Directiva Comunitária. Com efeito, à excepção da Recomendação do Conselho
de Ministros do Conselho da Europa (Rec. 2004[3] de 2004), não existe outro instrumento europeu que
promova e incentive os países a adoptarem princípios de geoconservação nos seus territórios.
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À escala nacional, apesar das referências importantes em documentos relevantes como sendo a Estratégia
Nacional de Conservação da Natureza e da Biodiversidade (2001), o Programa Nacional da Política de
Ordenamento do Território (2007) e o Regime Jurídico da Conservação da Natureza e da Biodiversidade
(2008), é urgente que a administração pública consagre, efectivamente, na sua prática quotidiana, os
princípios de geoconservação previstos nestes instrumentos legais.
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A dinâmica geomorfológica das regiões com permafrost num quadro de mudança climática
Geomorphic dynamics of permafrost environments and climate change
G. Vieira 1
1
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Abstract
Permafrost occupies ca. 25% of the continental area of the Northern Hemisphere, most glacier‐free areas in the
Antarctic, parts of Earth's high mountains, as well as terrains of the polar continental shelves. These wide regions
show peculiar geomorphological dynamics and many are especially sensitive to climate change due to the presence of
warm permafrost. A large focus as been placed into permafrost in the last decade, mainly due to it's large potential
impact on the global biogeochemical cycle of carbon, due to the release of methane and carbon dioxide from carbon
rich frozen soils, following warming and thaw. Permafrost thaw and changes in the regime of the active layer also
influence geomorphological dynamics and rates of geomorphic change in the landscape are likely to occur. Changes in
the ecosystems, including hydrology area also expected. In this keynote‐lecture, I will provide an overview on
permafrost and the climate system, with a focus on changes on the thermal state of permafrost worldwide and
geomorphic consequences of changes. Several examples of on‐going studies by the Research Group on Antarctic
Environments of the CEG‐IGOT|UL on Antarctic and Arctic permafrost will be presented.
Keywords
Periglacial geomorphology, permafrost, climate change, Antarctic, Arctic

Resumo
O permafrost, ou solo permanentemente gelado, ocupa cerca de 25% da superfície emersa do Hemisfério Norte, bem
como quase todas as áreas não‐glaciadas da Antárctida, partes significativas das altas montanhas e está ainda
presente em alguns sectores das plataformas continentais das regiões polares. Durante as glaciações quaternárias o
permafrost extendeu‐se nas médias latitudes, ocupando amplas regiões e deixando vestígios que ainda hoje podem
ser usados como proxy nas reconstituições paleoambientais. Há alguns aspectos essenciais para compreender o
comportamento peculiar das regiões com permafrost ao nível da dinâmica geomorfológica, dos quais se destacam: a)
a dinâmica sazonal da camada activa, que congela e descongela sobre o permafrost, o qual funciona como horizonte
impermeável limitando a infiltração das águas de fusão e originando um amplo leque de movimentos de massa; b) a
complexa gama de movimentos ligados à deformação do permafrost por acção da gravidade; c) a retracção do
permafrost acompanhando fortes descidas das temperaturas atmosféricas; d) e o aquecimento do permafrost, que
pode levar à sua degradação e a consequências importantes ao nível da estabilidade dos terrenos. Num quadro de
aquecimento global que tem afectado especialmente o Árctico e a região ocidental da Península Antárctica desde a
década de 1950, e que segundo os principais cenários, continuará a afectar, em especial, a região árctica, o estudo do
permafrost tem ganho interesse por parte da comunidade internacional. A principal razão é o facto dos solos das
regiões com permafrost boreais serem um enorme reservatório de carbono que, com a fusão do permafrost, começa
a ser transferido para a atmosfera sob a forma de metano e dióxido de carbono, importantes gases de efeito de
estufa. Aliás, devido às importantes retroacções no sistema climático, o permafrost e o solo gelado sazonal são
actualmente uma das Essential Climate Variables do Global Climate Observing System (GCOS). Este facto veio
potenciar o desenvolvimento das actividades de monitorização do estado térmico do permafrost e da camada activa,
mas também de aspectos relacionados com a sua dinâmica, pois esta é uma variável central nos ecossistemas
terrestres que condiciona a sua hidrologia, vegetação, fauna e dinâmica geomorfológica. A conferência focar‐se‐á nos
principais aspectos da dinâmica geomorfológica em ambientes com permafrost, realçando a importância das
mudanças em curso ligadas às alterações climáticas. Serão ainda apresentados exemplos dos trabalhos actualmente
em desenvolvimento no âmbito do Grupo de Investigação em Ambientes Antárcticos e Alterações Climáticas do CEG‐
IGOT|UL, em especial na região da Península Antárctica (figura 1) e em Svalbard, no Alto Árctico.
Palavras‐Chave
Geomorfologia periglaciária, permafrost, alterações climáticas, Antárctico, Árctico.
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Figura 1. Levantamento de coordenadas DGPS próximo do glaciar rochoso de Hurd, em False Bay (Ilha Livingston, Antárctida).
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Cenozoic tectonics of the Iberia microcontinent´s interior
Tectónica cenozóica do interior do Microcontinente Ibérico
G. de Vicente1,2, R. Vegas1.
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2

Abstract
The three main uplifted zones in the Iberian microplate, with thrusting contacts with the surrounding basins, can be
explained as a process of lithospheric folding. Connecting these structural uplifts, left‐lateral NNE‐SSW and right‐
lateral NW‐SE strike‐slip wrench zones take on part of the Cenozoic deformation. Flexural basins were formed among
these main basement uplifts, while small basins related to the strike‐slip faults were also developed during this period.
The general trends of the Iberian basins infilling have a common tectosedimentary evolution. 1) basins formation
(Early to Middle Eocene) 2) Syn‐tetonic infilling (Oligocene‐Early Miocene. 3) Deceleration and erosion 4) Rejuvenation
(Late Miocene‐Pliocene). Analogue (and numerical) modelling successfully explains the topography observed as a
result of large scale folding.
Keywords
Cenozoic deformation, Iberian topography.

Resumo
As três principais zonas soerguidas da microplaca Ibérica, em contactos cavalgantes com as bacias vizinhas, podem ser
explicadas como o resultado de um processo de dobramento litosférico. Ligando esses soerguimentos estruturais,
teremos zonas de desligamentos transcorrentes, lateral‐esquerdo NNE‐SSW e lateral direito NW‐SE, que assumem
parte da deformação cenozóica. Ao longo destes soerguimentos do soco formaram‐se bacias de flexura e relacionadas
com as falhas de desligamento, durante o mesmo período, também se desenvolveram pequenas bacias. As tendências
gerais de enchimento sedimentar destas bacias mostram uma evolução tectono‐sedimentar comum: 1) Formação das
bacias (Eocénico inferior a médio), 2) Enchimento sin‐tectónico (Oligocénico‐Miocénico inferior), 3) Desaceleração e
erosão 4) Rejuvenescimento (Miocénico‐Pliocénico). A modelação analógica (e numérica) explica com sucesso a
topografia observada, como o resultado de um dobramento em grande escala.
Palavras‐Chave
Deformação Cenozóica. Topografia Ibérica

Introduction and objectives
The plate tectonics evolution of the Iberian microplate during the Cenozoic led to a drastic change of its
continental topography. From an average elevation close to sea level until the end of the Cretaceous (e.g.
Cunha and Pena dos Reis, 1995), the Cretaceous planation surface is now commonly uplifted about 100‐600
m, with E‐W mountain belts rising to ~2000 m. During the Cenozoic, several basement uplifts and
sedimentary basins were formed.
Broadly speaking, there are three main uplifted zones in the Iberian microplate: 1) the Pyrenees,
Cantabrian Mountains, Galicia Massif and Bank, and Western Portuguese Mountains, in the north and
northwest; 2) the Iberian Chain, Spanish‐Portuguese Central System, Estremenho Massif and Extremadura
Spur in the centre; and 3) a zone of low relief in the south. In these uplifted belts, contact with the main
basins is always through thrusting, but reverse faulting is also found within the small intramontane basins
in the interior of the ranges.
Connecting these three structural uplifts, and also sectoring the main crustal thrusts, left‐lateral NNE‐SSW
and right‐lateral NW‐SE strike‐slip wrench zones take on part of the deformation in the interior of Iberia
(Santanach, 1994; Vegas et al., 2004; De Vicente et al., 2005). Flexural basins were formed among these
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main basement uplifts, while small basins related to the strike‐slip faults were also developed during the
Cenozoic.
We will describe the Cenozoic tectonic structuring of the Central System as an example of intracontinental
basement uplift developed far from the plate borders, the intracontinental wrench deformation zones of
the Vilariça Fault System (left‐lateral) and of the Iberian Chain (right‐lateral). Then we will look at the time
of the deformation, trying to find a common tectonosedimentary evolution for the interior of Iberia. Finally
we will try to explain the global morphotectonics of the Iberia microcontinent through the idea of
lithospheric folding.
Tectonic setting
The Spanish‐Portuguese Central System. Tertiary uplift and exhumation of the Central System occurred
simultaneously with the subsidence and infill of the adjacent Madrid and Duero Basins. Balanced sections
indicate a NW‐SE shortening of at least 11%, taking into account internal thrusting and strike‐slip
deformation (De Vicente and González‐Casado 1991) (Fig.1). In accordance with this shortening, a 5 km
crustal thickening is inferred from seismic refraction data (Suriñach and Vegas, 1988). The SPCS is an
intraplate Cenozoic thick‐skin crustal pop‐up with an E‐W to NE‐SW main trend (De Vicente et al., 2007)
which is not nucleated on previous (Mesozoic) normal faults, but partially on a large late‐variscan granitic
batholith (Martín‐Velázquez et al., 2009). It shows an antiformal geometry in the upper crust, with
thickening in the lower crust. The deformation is asymmetric, as evidenced by the existence of a single,
large (crustal‐scale) thrust at its southern border (Madrid basin, Fig. 1b). Its northern border, meanwhile,
has a normal sequence of north verging thrusts towards the Duero Basin. At more detailed scales, different
short wavelength pop‐ups and pop‐downs can be recognised, some of them containing Cretaceous and
Cenozoic sediments; the most regular of these are found in the Gredos area. Imbricate thick‐skin thrust
systems are also frequent with metamorphic basements, while pop‐up and triangle zone structures are
common with granitic basements.
The Vilariça Fault System (Cabral, 1989; Cabral and Ribeiro, 1990) connects the Pyrenean Southern Thrust
with the Estrela‐Lousã Massif (De Vicente and Vegas, 2009) (Fig. 2). A wide wrench left‐lateral N10‐30E
orientated deformation belt can be recognized. Nevertheless, three main faults can be mapped: From E to
W, 1) the Vilariça Fault (Bragança‐Vilariça‐Manteigas) with a length of more than 200 km and a maximum
left lateral horizontal offset of 8 km (Cabral, 1989), 2) the Régua Fault (Verín‐Régua‐Penacova) and 3) the
Monforte Fault. The Zamora Fault also limits the Duero Basin to the W (Fig. 2). In the NW corner of Galicia,
right lateral N110‐140E trending faults predominate (As Pontes, Meirama). This layout is lost to the E of the
Monforte fault. As a whole, this corresponds to a transpressive deformation zone which locally shelters
small Cenozoic basins in the restraining bends of the faults (Santanach. 1994). The Vilariça Fault System
kinematics indicates that, towards the W, the Pyrenean shortening could not be assumed by the relatively
simple mechanism of a detachment under the Western Pyrenees (Cantabrian Mountains). On the contrary,
the shortening is accommodated in the interior of the crust, allowing the deformation transfer more
towards the S, towards the Central System. Therefore, this is not interference between two types of
structures moving at different times, but rather a deformational style transition between two closely
related types of accommodation of the deformation. This transpressive structuring produced a series of
compressive splays that can explain the inhered Cenozoic morphology of western Iberia (Fig. 2).
Nevertheless, important thrusting activity is also registered up to the Upper Miocene (Cabral and Ribeiro,
1990). This structural system ends abruptly towards the Atlantic at the Porto Fault (Porto‐Coimbra‐Tomar)
(Cabral and Ribeiro, 1990).
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Figure 1. Tectonic map and crustal cross section of the Spanish Central System. Thikness of the Cenozoic sediments are also shown
in the adjacents Duero and Madrid basins.

As a whole, the Vilariça, Régua, Monforte Fault Systems can be interpreted as an intracontinental left‐
lateral deformation belt which ends at compressive horse‐tail splays.
The Iberian Chain is a wide (200 km) NW‐SE orientated intraplate deformation belt, formed by the tectonic
inversion of the Iberian Basin (Permian and Mesozoic) during the Cenozoic and traditionally related to the
Pyrenean orogen (Álvaro et al., 1979; Guimerà et al., 2004) (Fig.3). This structural style of basin inversion
suggests mainly strike‐slip displacements along NW‐SE Permian‐Triassic normal faults and E‐W thusts over
previous Early Cretaceus normal faults. From a structural point of view, The Iberian Chain is separated into
two narrow "branches" (The Aragonese Branch and the Castilian Branch), with the Almazán basin (the SE
corner of the Duero basin) in the middle (Fig.3). The Castilian Branch of the Iberian Chain constitutes the
Eastern limit of the Madrid Basin. De Vicente et al. (2009) suggested that an overall Cenozoic strain
partitioning occurred here with oblique compression and transpression. Two main folding trends, NE‐SW to
E‐W buckle folds and NW‐SE bending folds were simultaneously developed, related respectively to
basement thrusts and positive flower structures with basement‐involved wrench faults.
We can demonstrate that very different deformation styles and associated basin infilling features have
been conditioned by a differentiated tectonic response to phases of rather homogeneous tectonic stresses
on an intraplate scale, in an area where multi‐scale strain partitioning plays an important role.
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Figure 2. A) Morphotectonic interpretation of NW Iberia indicating the main relief zones along the Vilariça Fault System. B) The
Moho depth at the Vilariça Fault System zone (Tesauro et al., 2007). C) Interpretative cross section of the upper crustal structure
related to the Cenozoic deformation in the Vilariça intracontinental deformation belt.

Age of the deformation
The general trends of the Iberian basins infilling are summarised in four stages as follows (De Vicente et al.,
2010):
1) The first major paleogeographic change occurred at the transition from Early to Middle Eocene,
with the opening of a large number of Cenozoic basins. Very thick sedimentary sequences started to
accumulate at this time, with higher sedimentation rates at the northern border of the Pyrenean foreland
(Duero westwards, Ebro eastwards). The Duero and Madrid basins began to separate into individual basins.
The most important subsidence peak took place in the Ebro Basin between 55 and 35 Ma, but continued
subsidence since the Late Cretaceous is recorded in the northern and eastern sectors of the Madrid Basin
and also in the SW part of the Duero basin (Santisteban et al., 1991).
In contrast, the basins related to strike‐slip faulting have an extremely varied record regarding thickness (in
general low) and time (Paleogene or Neogene). The beginning of sedimentation is therefore diachronic.
Coarse clastic alluvial fan deposits and distal lacustrine facies predominate.
2) During the Oligocene–Early Miocene (34‐16 Ma), sedimentary basin filling was in general
characterised by the development of several tectono‐stratigraphic units, separated by breaks in the
sedimentation (Calvo et al., 1993; De Vicente et al., 2007). Although, at smaller scales, the number and the
specific ages of these units vary from one basin to another, indicating more local activity at different range
borders, the main point is that the largest number of breaks in the sedimentation was concentrated over
this time span. This set of sedimentary units can thus be interpreted to be syn‐tectonic. The most important
subsidence therefore developed during the Oligocene in basins with very different tectonic settings:
Albarracín basin, eastern Madrid basin, As Pontes basin, Loranca basin, N and centre Madrid basin and
slightly later, the Duero basin.
3) During the Early to Middle Miocene, continuous tectonic activity in the ranges gave rise to high
sedimentary load‐subsidence ratios with wide expansion of the lake systems, which were firstly
infilled with dominant evaporites and later with carbonates. This context indicates the existence of a
previous important relief which was being rapidly eroded.
4) Towards 9.5 Ma (Upper Vallesian, middle Tortonian) a very important paleogeographic change
occurred in all of these basins. An important discontinuity is found separating stratigraphic successions
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deposited in well differentiated paleogeographic settings. At this time, a change from endorheic to exorheic
regime took place in several basins (Cunha et al., 2000; Calvo, 2004).

Figure 3. A) Tectonic map of the Cenozoic deformation in the Castilian Branch of the Iberian Chain. B) Tectonic interpretation and
main sub‐units with mean vergences and tectonic transport. C) Cross section showing the right lateral wrench related deformation,
and positive flower structure, of the Castilian Branch of the Iberian Chain.

Lithospheric folding
In a broad sense, topography of Iberia seems to be regular. Differences on the topographic trend between
the eastern part of Iberia (mainly NW‐SE to NE‐SW strike in the Iberian Chain) generally agreed to be the
result of Late Triassic‐Early Cretaceous episodes of rifting during the opening of the Tethys realm and
subsequent tectonic inversion during alpine convergence. However, the quasi‐stable western Variscan belt
maintains an E‐W mountain trend mostly as a result of N‐S Alpine shortening (Fig. 4). Models attempting to
explain the reoccurrence of significant topography over distances of several hundreds of kilometres in
Iberia (Muñoz‐Martín et al., 2010) invoke buckling of the lithosphere (Cloetingh et al., 2002) or isostatic
response to crustal thickening (Casas‐Sainz and De Vicente, 2009), or the interaction of several processes
regarding thickening and uplift during the main episode of convergence and subsequent stretching by back‐
arc extension in the Mediterranean (Vergés and Fernández, 2006). Among the above mentioned processes
folding of the continental lithosphere has been suggested to be an efficient mechanism that leads to
mountain building and general uplift and subsidence. We have run different 3‐layer models (Fernández‐
Lozano et al., 2010. Fig. 5) consist of ductile, slightly non‐Newtonian silicone (PDMS or Rodorshil Gomme
mixtures) layers representing the upper mantle and lower crust, respectively. A K‐Feldspar sand layer
represents the brittle upper crust. These layers rest on an asthenospheric material made of a mixture of
polytungstene and glycerol to ensure isostatic equilibrium. Our experiments show that the development of
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regularly spaced mountain belts may be the result of folding. In general, the spacing of thrust systems and
basin shapes are linked to fold wavelength, which has been investigated through changing the convergence
rates adopted for models. Higher convergence rate induces distribution of deformation along the model
and supports major crustal‐mantle coupling unlike low convergence rate. Future experiments will focus on
the role played by the wrench intracontinental deformation belts, and how the deformation can be
transfered among the different basement uplifts.
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Figure 4. A) Paleoplates sketch for Lithospheric folding development. B) Paleostresses reconstruction, we take Shmin at the Ridge as
ridge push to join with Shmax. (30‐20 Ma) Oligocene ‐ Lower Miocene.

Conclusions
During the Oligocene – Lower Miocene, and related to the active mechanical coupling between Iberia‐
Africa and Eurasia (Pyrenees), the deformation was transmitted to the interior of the lower plate, the
Iberian foreland, produceing most of the topographical features of the Iberian Peninsula. Thus, the
Cantabrian‐Pyrenean convergence would have been responsible for the regular structuring of basins and
chains.
This wide zone of regularly deformed foreland indicates the developement of decoupled lithospheric ‐
upper crustal folds. The intraplate accommodation of this N‐S shortening was taken in a series of folds by E‐
W to NE‐SW crust buckling. These basement uplifts are connected by cruatal scale strike‐slip deformation
belts.
The two main Cenozoic wrench deformation belts in Iberia are the Vilariça fault system to the W (left
lateral) and the Iberian Chain to the E (right lateral). Both have many restraining‐releasing bends, with small
intra‐mountain basins, with contractional horse tail splays terminations at their connections with the
basement uplifts (e.g. the Central System). Iberian Cenozoic tectonic macrostructure can be explained
through a generalised N‐S shortening with constrictive conditions of the deformation.
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Figure 5. A) Structural interpretation of top‐view images (top) and digital elevation model (DEM) (bottom) from model Iberia‐II.
(Fernández‐Lozano et al., 2010). Arrows show the direction of convergence. B) Cross‐section along profile‐I (model Iberia‐II)
showing complex structures developed in the brittle part of the crust. Inset box A and B from profile. Arrows show the direction of
shortening. Numbers refer to the temporal evolution of structures. Ellipsoids represents intra‐mountain basin and stars inter‐
mountain basins without taking into account temporal evolution.

The progressive emplacement of the Betic‐Alboran‐Rif block towards the W mechanically decoupled Iberia
from Africa, and the mechanical‐deformational conditions which had favoured the development of
lithospheric folds ended. Only in the westernmost part (Portugal), and in the Gulf of Cadiz, the deformation
conditions allows today active thrusting. Therefore, the stress field active since the Late Miocene in the
foreland rejuvenated a previous (Pyrenean) relief.
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Geomorphological applications in geotechnical and civil engineering
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Abstract
This paper presents a review of the way geomorphology might provide data fundamental to safe and economic
geotechnical and civil engineering design. The relationship between engineering geology and geomorphology is
explored and the conclusion is that these are complementary subjects which both provide information of direct
relevance to foundation design. A key factor in recognising the central role of geomorphology is that the vast majority
of civil engineering works take place within 100 metres of the ground surface. Therefore most civil works interact with
the landforms that make up the earth’s surface and must make allowance for the geomorphological processes that
both created these landforms and continue to be active in the contemporary environment. For the role of applied
geomorphology to be more fully recognised it is necessary for practicioners to become familiar with the requirements
of the geotechnical and civil engineers. Of critical importance is the need for the geomorphologists to develop
techniques that communicate the key design factors emerging from our understanding of surface processes and
landforms so that the engineers can incorporate them into their designs. Geomorphological input to civil engineering
is likely to be of most value at the start of a project when the initial appraisal of ground conditions is underway and
both potential hazards and resources for construction are identified. However, involvement throughout a project can
be important as details of the ground conditions emerge during construction that warrent on‐going appraisal.
Keywords
Engineering geomorphology, geotechnical engineering, civil engineering, engineering geology

Resumo
Este trabalho apresenta uma revisão da forma como a geomorfologia pode fornecer dados fundamentais para a
segurança e economia dos projectos em engenharia geotécnica e engenharia civil. É explorada a relação entre a
geologia de engenharia e a geomorfologia de engenharia e conclui‐se que estas apresentam temas complementares,
fornecendo ambas informações de relevância directa no dimensionamento de fundações. Um factor chave no
reconhecimento do papel fulcral da geomorfologia é que a grande maioria dos trabalhos de engenharia civil se
desenvolvem nos primeiros 100 metros de profundidade. Portanto, a maioria dos trabalhos civis interage com as
formas de relevo que modelam a superfície da crusta terrestre e devem ter em conta os processos geomorfológicos
que criaram essas formas e que se mantêm activas no ambiente actual. Para o papel da geomorfologia aplicada ser
devidamente reconhecido é necessário que os profissionais se familiarizem com as exigências dos engenheiros
geotécnicos e civis. É de vital importância a necessidade dos geomorfólogos desenvolverem técnicas que transmitam
os factores‐chave do projecto que surgem da nossa compreensão dos processos superficiais e formas de terreno de
modo a que os engenheiros os possam incorporar nos seus projectos. Os dados geomorfológicos em engenharia civil é
possivelmente um dos aspectos de maior relevância no início de um projecto aquando da avaliação inicial das
condições dos terrenos e a identificação dos potenciais riscos e recursos para a construção. No entanto, o
envolvimento durante o projecto pode ser importante uma vez que os pormenores das condições do terreno que
emergem durante a construção justificam a sua apreciação.
Palavras Chave
Geomorfologia de engenharia, engenharia geotécnica, engenharia civil, geologia de engenharia
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Introduction
Most civil engineering projects take place on the land, in rivers and lakes, or in the coastal and nearshore
zone. They predominantly lie within 100 metres of the ground surface (the main exceptions are deep
tunnels, deep sea drilling and production rigs, and cross‐ocean cables). Thus the overwhelming majority of
construction works will interact with the landforms that make up terrestrial and nearshore landscapes.
Recognition of this close link between the features of the landscape and civil engineering has led to the
development of engineering geomorphology, a subject where practitioners are able to provide practical
support for engineering decision‐making with respect to project planning, design and construction (Fookes
et al., 2007). Engineering geomorphology can be defined as the application of geomorphology to
engineering, including the evaluation of: the near surface ground for design and construction; the risks to
civil engineering projects from earth surface processes; the availability of resources for construction; and
the effects of civil engineering projects on the environment (Fookes et al., 2005). A core component of
engineering geomorphology is the recognition that the earth surface is not a static environment and
landscapes change over time through weathering, erosion, sediment transport and deposition.
In this paper the relationship between geomorphology, soil mechanics, rock mechanics and civil
engineering is explored with some suggestions as to the way engineering geomorphology might develop as
an acknowledged discipline with application in planning, engineering, geohazard assessment and resources
survey.
Geomorphology, engineering geology, geotechnics and civil engineering
Figure 1, from Fookes & Lee (2005), provides a model for the relationship between engineering
geomorphology, engineering geology, soil mechanics, rock mechanics, civil engineering and engineering
materials. Geomorphology’s strengths lie in an understanding of surface water (hydrology), surface
processes (i.e. landscape forming processes) and the nature of unconsolidated materials (engineering soils)
hence there is a close affinity with soil mechanics.
The strengths of engineering geology lie in an understanding of groundwater (hydrogeology), subsurface
processes (including tectonics, seismicity and volcanicity) and the nature and properties of rocks.
Engineering geology, therefore, is more closely linked to rock mechanics. The combination of soil and rock
mechancis can be regarded as the key components of geotechnical engineering which, through foundation
design, provides the input to civil engineering. Soil and rock mechanics also provide input to the
investigation and specification of engineering materials, notably aggregates for roads and concrete, which
is also key to safe and economic civil engineering design. If this schematic model is accepted then
geomorphology should be regarded as fundamental to the provision of data to geotechnical and civil
engineering.
Undertaking a geomorphological investigation for an engineering project
Based on the relationship identified in Figure 1, Fookes et al. (2007) suggest that any geomorphological
survey for a construction project should be able to answer some key questions, namely:
1. What ground conditions can be expected in and around the development site?
2. What is the likelihood of the project being affected by instability, erosion or depositional processes
over its design life?
3. What will the effects of climate change or sea‐level rise be on the project risks?
4. What affects will the project have on conditions elsewhere?
5. What magnitude of event should be designed for to provide a particular standard of defence?
6. Where can suitable aggregates be found in sufficient quantities to satisfy the project’s construction
materials requirements?
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Figure 1. Schematic of the engineering geology and engineering geomorphology relationships (after Fookes and Lee, 2005).

Answering question 1 is the main requirement of ground investigation for foundation engineering and the
techniques for doing this are laid down in Eurocode 7 (European Standards, 2002, 2003, 2004a, 2004b,
2007 – published by individual countries throughout the EU). For European geomorphologists to work with
civil engineers familiarity with this code of practice and how it might be used to allow the input of
geomorphological data is critical. Griffiths & Stokes (2008) suggest that the Eurocode 7 requirement to
develop ground models (termed ‘site charaterisation’ in the U.S.A.; see Hatheway, 2002) provides a strong
basis for including geomorphology in an investigation of ground conditions for engineering projects and
advocate use of an approach based on ‘earth systems’ as proposed by Brunsden (2002).
Question 2 raises the interesting issues of magnitude and frequency of geomorphological events, the
nature of landform equilibrium and longterm landscape evolution (Chorley et al., 1984; Smith et al., 1999)
These are not issues that geomorphologists have concentrated on in recent decades (Smith et al., 2002) but
are of direct relevance to engineering design. Hutchinson (2001) highlighted the importance of
understanding the Quaternary history of a site if the nature of the extant ground conditons are to be
understood. Perhaps it is time to revaluate these facets of our subject and review their application in a
wider context?
Question 3 is very pertinent to all future civil works and the potential need for global remedial action,
particular for sea defences and coastal development sites. As geomorphologists we have studied the affects
of sea‐level rise on coastal landforms throughout the Holocene (e.g. Massey et al., 2008); can this
information be on value in understanding the consequences of the anticipated future conditions? The cost
of raising the height of sea and estuarine flood defences around strategic areas (e.g. all coastal towns) is
going to be enormous and we have a responsibility for ensuring the data are available for cost‐effective
design decisions to be made.
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The distinction between the specific conditions at a ‘site’ and the broader characteristics of the ‘situation’ is
a fundamental concept to all geographers and clearly understood by geomorphologists. This is the issue
raised by question 4, and answering it has proved to be one of the most important services that
geomorphologists can provide for the civil engineering world. There are many examples of projects that
failed to look at the nature of the hazards beyond the confines of the site footprint, leading to sometimes
disasterous consequences (e.g. a tailings dam in Papua New Guinea, Griffiths et al., 2004).
Question 5 is linked to question 2 and asked by engineers of all engineering geomorphologists. For example
should the waterway area of a bridge with a 50 year design life be built to accommodate a 1 in 100 or 1 in
500 year flood peak event? The answer is what level of risk is the client willing to take, and should be
based on the geomorphologists evaluation of the base data on which their recommendation is based.
However, we need also to ask whether or not the return period concept has any validity in geomorphology
or is it just a statistical construct (Griffiths, 2011 [in press])? Perhaps a better understanding of the level of
risk involved in the design can be provided by a careful evaluation of the fluvial landforms and the nature of
any depositional terraces or straths?
Finally, question 6 is recognition that using geomorphology for engineering is not just about looking at
problems, it is also about locating resources. Who better at seeking out the relict river terraces or raised
beaches in an area than a geomorphologist trained in reading the ground?
Conclusions
Griffiths & Hearn (1990) undertook a review of the utilisating of geomorphology for civil engineering
projects in the UK over the period 1970‐90. Their concern was that whilst geomorphological mapping had
achieved reasonably widespread acceptance as a technique that was a useful adjunct to ground
investigation of a site, there was limited recognition of the wider range of techniques, skills and knowledge
that geomorphologists could provide. Over the two decades following the Griffiths & Hearn (1990) review
this has changed in the UK, as evidenced by the wealth of case studies provided by Fookes et al. (2005).
However, the number of geomorphologists involved in engineering remains limited, with many UK
academic geomorphologists preferring to ignore the potential application of their subject to real world
issues. This is both disappointing and shortsighted. Civil engineering provides humans with the basic
infrastructure that is fundamental to the development of society and as population increases then so will
the need for new buildings, power stations, roads, airports, dams, bridges, tunnels etc. Increasingly these
development will take place in areas where the ground conditions are more marginal and it is we
geomorphologists, working with engineering geologists, who can provide the information that is critical to
the geotechnical and civil engineers if they are going to build safe, economic, and environmentally
sustainable structures.
Acknowledgements
The views expressed in this paper have developed over more than 30 years employed as an engineering
geomorphologist in both the industrial and academic sectors. My perceptions and skills base have benefitted from
having worked with an enormous number of very talented people. In particular I wish to acknowledge the debt I owe:
Peter Fookes, Denys Brunsden, John Doornkamp, David Jones, Mark Lee, Eddie Bromhead, John Hutchinson, Gareth
Hearn, Roger Moore, Fred Baynes, Anne Mather and Martin Stokes.

ISBN: 978-989-96462-2-3

24

Actas / Proceedings do V Congresso Nacional de Geomorfologia
Porto, 8‐11 Dezembro de 2010

References
Brunsden D., 2002. Geomorphological roulette for engineers and planners: some insights into an old game. Quarterly Journal of Engineering
Geology and Hydrogeology, 35, 101‐142
Hutchinson, J.N., 2001. Reading the ground: morphology and geology in site appraisal. Quarterly Journal of Engineering Geology and Hydrogeology,
34, 7‐50.
Chorley R.J., Schumm S.A., & Sudgen D.E., 1984. Geomorphology. Methuen, London, 605pp.
European Standard, 2002. Eurocode 7‐ Geotechnincal investigation and testing –identification and classification of soils – Part 1: indentification and
description. BS EN ISO 14688‐1:2002, British Standards Institute, London
European Standard, 2003. Eurocode 7‐ Geotechnincal investigation and testing –identification and classification of rocks – Part 1: indentification
and description. BS EN ISO 14689‐1:2003, British Standards Institute, London
European Standard, 2004a. Eurocode 7‐ Geotechnincal investigation and testing –identification and classification of soils – Part 2: Principles for a
classification. BS EN ISO 14688‐2:2004, British Standards Institute, London
European Standard, 2004b. Eurocode 7‐ Geotechnincal design. – Part 1: General rules. BS EN 1997‐1:2004, British Standards Institute, London
European Standard, 2007. Eurocode 7 – Geotechnical Design – Part 2: Ground investigation and testing. BS EN 1997‐2:2007, British Standards
Institute, London
Fookes P.G., & Lee E.M., 2005. Introduction to engineering geomorphology. In: Fookes, P.G, Lee, E.M., & Milligan, G., (eds.) Geomorphology for
Engineers. Whittles, Caithness, 1‐28.
Fookes, P.G., Lee, E.M., & Milligan, G., (eds.), 2005. Geomorphology for engineers. Whittles, Caithness, 851pp.
Fookes P.G, Lee E.M., & Griffiths J.S., 2007. Engineering geomorphology: theory and practice. Whittles, Caithness, 279 pp.
Griffiths J. S., 2011 [in press]. Investigating the role of landscape evolution in determining ground conditions for engineering: examples from South‐
west England. Ussher Society Scott Simpson Lecture, Geoscience in South‐west England.
Griffiths, J.S., & Hearn, G.J., 1990. Engineering geomorphology: a UK perspective. Bulletin of the International Association of Engineering Geology,
42, 39‐44.
Griffiths, J.S., Hutchinson, J.N., Brunsden, D., Petley, D.J., & Fookes, P.G., 2004. The reactiviation of a landslide during the construction of the OkMa
tailings dam, Papua New Guinea. Quarterly Journal of Engineering Geology and Hydrogeology, 37, 173‐186.
Hatheway A.W., 2002. Geoenvironmental protocol for site and waste characterization of former manufactured gas plants; worldwide remediation
challenges in semi‐volatile organic wastes. Engineering Geology, 64, 317‐338.
Smith, B.J., Warke, P.A., & Whalley, W.B., (eds.) 1999. Uplift, erosion and stability: perspectives on long‐term landscape development. Geology and
Hydrogeology, Geological Society Special Publication, London, Nº 162, 35, 101‐142.
Massey, A.C., Gehrels, W.R., Charman, D.J., Milne, G.A., Peltier, W.R., Lambeck, K., & Selby, K.A., 2008. Relative sea‐level change and postglacial
isostatic adjustment along the coast of South Devon. Journal of Quaternary Science, 23, 415‐433.
Smith, B.J., Warke, P.A., & Whalley, W.B., 2002. Landscape development, collective amnesia and the need for integration in geomorphological
research. Area, 33(4), 409‐418.

ISBN: 978-989-96462-2-3

25

Actas / Proceedings do V Congresso Nacional de Geomorfologia
Porto, 8‐11 Dezembro de 2010
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Abstract
This paper presents the first results of the project ANAPOLIS – Analysis of polygonal terrains on Mars based on Earth
analogues, a Portuguese‐funded project that intends to contribute to the understanding of polygonal networks on
Mars through the combination of remote sensing analysis, in situ detailed geomorphological characterization and
geodetic surveying of terrestrial analogues. In this paper, the results of the first field campaign are presented. This
field campaign was conducted at the Adventdalen Valley (78ºN), near Longyearbyen, Svalbard Archipelago, where
detailed geomorphological and geodetic surveying of selected ice‐wedge‐polygon terrain fields were performed.
Svalbard polygonal terrains were chosen as analogues due to the dryness of the climate (180 mm of annual average
water equivalent precipitation at Longyearbyen airport, cf. Humlum et al. 2007), to the geometric diversity of the ice‐
wedge‐polygon fields, and to the easy access to the region. Detailed information on the small‐scale and medium‐scale
geomorphological controls of the geometry and relief of the polygons was collected. Together with network mapping,
the geomorphological analysis is crucial for establishing analogies with the Martian features. Till the moment, the only
information on extra‐terrestrial polygonal terrain comes from remote sensing and relates precisely to geometry and,
less frequently relief (e.g., DLR HRSC camera system) of the polygons. On Svalbard, a geodetic “differential”
positioning technique was used to survey the polygonal networks and the topography. Very high resolution aerial
photography of two different spatial resolutions, ca. 20 cm and ca. 4‐6 cm is used for the automatic extraction of the
networks.
Keywords
Periglacial Geomorphology, Ice‐wedge‐polygons, Terrestrial analogues, Mars, Svalbard

Resumo
Este artigo apresenta os primeiros resultados do projecto ANAPOLIS – Análise de Terrenos Poligonais em Marte com
base em análogos terrestres, projecto financiado pela FCT que pretende contribuir para o conhecimento dos terrenos
poligonais de Marte através da análise de produtos de detecção remota e do levantamento geodésico e
geomorfológico detalhado de análogos terrestres. Apresentam‐se os resultados da primeira campanha de campo,
realizada no vale Adventdalen, próximo de Longyearbyen, no arquipélago de Svalbard (78ºN), onde foram efectuados
levantamentos geomorfológicos e geodésicos detalhados de terrenos com redes poligonais de contracção térmica.
Estas foram seleccionadas como análogos devido às condições áridas (180 mm de precipitação média anual no
aeroporto de Longyearbyen, cf. Humlum et al., 2007), à diversidade geométrica dos campos de terrenos poligonais e à
facilidade de acesso ao arquipélago. Foi recolhida informação detalhada sobre os controlos geomorfológicos da
geometria e do relevo das redes poligonais. Juntamente com a cartografia das redes, a análise geomorfológica é
fundamental para estabelecer analogias com as entidades de Marte porque, até ao momento, a única informação
sobre redes poligonais extra‐terrestres deriva de produtos de detecção remota e respeita, precisamente à geometria
e, poucas vezes, relevo (por ex. câmera HRSC da DLR) dos polígonos. Utilizou‐se uma técnica geodésica de
posicionamento “diferencial” para levantar as fronteiras dos polígonos e a topografia. Um algoritmo de extracção
automática de redes poligonais é aplicado a fotografias aéreas de ca. 20 cm e 4‐6 cm de resolução espacial.
Palavras‐Chave
Geomorfologia Periglaciária, Polígonos de cunhas‐de‐gelo, Análogos terrestres, Marte, Svalbard
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d (esquerda) e Adventdalen
A
(diireita).

Os terrenoss poligonais ocupam
o
vasttas extensõees da superfície de Martee. Com a disp
ponibilidade
e de imagenss
detalhadas (a câmera HiRISE pod
de atingir 30
0cm/pixel), polígonos de
d menores dimensões do que oss
evidenciado
os por sensores prévios, anteriormen
nte conhecid
dos por “baskketball terrain”, tornaram
m‐se alvo dee
vários estud
dos, também
m impulsionaados pelo faacto da sond
da Phoenix ter
t aterrado numa planíície ocupadaa
por uma vaasta rede de polígonos deste
d
tipo (M
Mellon, 2008
8). Ao mesmo
o tempo, as investigações in situ daa
sonda PHOEENIX evidencciaram a ubiiquidade da presença de
e gelo no sub
bsolo do planeta, hipótese suscitadaa
pela geomo
orfologia do planeta
p
e deebatida há alggumas décad
das.
A informaçãão disponíveel sobre as redes
r
poligonais em Marte deriva quase integraalmente de produtos
p
dee
detecção reemota, send
do essencialm
mente de naatureza geom
métrica. Apeesar de os faactores que contribuem
m
para a form
mação e evolução das red
des poligonaais de contracção térmicaa serem consistentes no
os ambientess
frios de perrmafrost con
ntínuo, na Teerra ou em Marte, facto
ores geomorfológicos dee escala local promovem
m
variações geométricas
g
(Haltigin et al., 2010) que
q potenciam a utilizaação de anáálogos terresstres para o
estudo dos polígonos de
d Marte. Reecentementee, tem sido posta
p
ênfasee na extracçãão automáticca das redess
magens digitaais de Martee (Pina et al.,, 2006, 2008; Saraiva et aal., 2009), po
ossibilitando
o
poligonais a partir de im
a extracção de parâmettros geométrricos para um
m grande núm
mero de políígonos e parra áreas extensas.
O projecto ANAPOLIS tem por objectivos:
o
u
utilizar
análo
ogos terresttres para vaalidar no te
erreno umaa
metodologia de extracçção automáttica (Pina et al., 2006, 2008; Saraivaa et al., 2009
9) de redes poligonais a
partir de im
magens digitaais; analisar os
o factores de
d controlo da
d geometriaa das redes p
poligonais de
e contracção
o
térmica da Terra
T
de form
ma a investiggar a génese e o significado ambientaal das redes d
de Marte.
Métodos
Os análogoss de Svalbard
d foram seleeccionados devido
d
às con
ndições áridaas (< 180 mm
m de precipittação médiaa
anual no aeeroporto de Longyearbyyen, cf. Hum
mlum et al. 2007),
2
à divversidade geeométrica dos
d terrenoss
poligonais (ver exemplo
os da figura 2)
2 e à facilidaade de acesso
o ao arquipéélago.
Uma vez que em Martte não é po
ossível obterr ground‐truth para as análises
a
derivadas dos produtos
p
dee
detecção reemota, o algo
oritmo de exxtracção auto
omática de redes
r
poligon
nais é aplicado a imagen
ns digitais daa
superfície da
d Terra e a sua validaçção é feita com recurso
o a trabalho
o de campo.. A presençaa de água à
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superfície, bem como a elevada dinâmica geo
omorfológica das áreas onde
o
ocorreem polígonos adicionam
m
o do algoritm
mo.
variáveis suplementaress à aplicação
u
foto
ografia aéreaa de muito elevada
e
reso
olução: levan
ntamento do
o
Para aplicaçção do algorritmo, será utilizada
Instituto Po
olar Noruguês com umaa Ultracam‐XP de 4 bandas especttrais (RGB+N
NIR) e com um Ground
d
Sampling Distance
D
de 20
2 cm, perm
mitindo visuaalizar polígon
nos com 1 metro
m
de larggura; e fotografia aéreaa
com pouco
os centímetros de resolu
ução espaciaal (4‐6 cm), obtida por uma câmarra fotográficca compactaa
montada nu
um avião teleecomandado
o, que permiite identificaar os padrõess geomorfoló
ógicos de grãão mais fino,,
como Earth
h Hummocks..

Fiigura 2. Exempllos de redes po
oligonais existen
ntes no vale Advventdalen. Imagens da banda vísivel vermelh
ho.

mento de cam
mpo das red
des poligonais de contraacção térmica é feito com GNSS‐RTK
K (Real Timee
O levantam
Kinematics)), através de posicion
namento “d
diferencial”, permitindo
o alcançar precisão <5
< cm nass
componenttes horizontaal e vertical. Para uma orrtorectificaçãão precisa das fotografiaas aéreas, paara além doss
levantamen
nto das frontteiras dos po
olígonos, é effectuado um
m levantamen
nto de uma ggrelha regulaar de pontoss
com o objectivo de derivar um MDTT preciso. Uma vez que a informação topográficca disponível para a áreaa
de estudo está
e à escala 1:100,000, derivam‐se
d
c
curvas
de nívvel do MDT para
p
apoiar o trabalho de campo e o
levantamen
nto geomorfo
ológico detalhado. Georeeferenciam‐sse também pontos
p
de co
ontrolo identtificados nass
fotografias aéreas, paraa uma georefferenciação precisa
p
das imagens.
Resultados e Discussão
o
A figura 3 apresenta
a
oss primeiros resultados
r
ob
btidos para o caso de esstudo levantado na 1ª caampanha dee
campo do projecto. O levantamento das fronteiras dos polígonos foi
f efectuad
do com posiicionamento
o
diferencial, em modo RTK, com dois recep
ptores Trimb
ble R4 preparados para processaar sinal dass
constelaçõees GPS e GLLONASS. A laatitude, bem
m como a au
usência de obstáculos
o
fíísicos no fun
ndo do vale,,
possibilitaraam com freq
quência a co
omunicação dos recepto
ores com mais
m
de 20 satélites em simultâneo,,
facilitando a resolução das
d ambiguid
dades.
O MDT foi construído a partir da interpolação
i
o Thin Plate Spline (TIN) de 3916 po
ontos no SIG
G SAGA e ass
curvas de nível
n
foram derivadas
d
no
o SIG QUANTTUM. A figurra 3 apresen
nta o levantaamento das fracturas dee
contracção térmica. Em
m alguns caso
os foi impossíível identificar as fronteiras, em virtu
ude da prese
ença de águaa
à superfíciee, nomeadam
mente nos polígonos
p
de centro deprrimido. O co
ontexto geom
morfológico é um factorr
importante no potenciaal de preservvação das red
des poligonaais. No caso de
d estudo ap
presentado na
n figura 3, a
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topografia do sector montante
m
condiciona a hidrologia
h
e é responsável pela deggradação daa morfologiaa
d alguns secctores.
superficial de

Figura 3. Caso
o de estudo de redes poligonaais. A) Curvas dee nível derivadaas de levantamento topográficco com sistemaa GNSS RTK. B)
Cartografia das fracturas de contracção térrmica com sistema GNSS RTK.

Cruzando o levantamen
nto geodésico de campo de alguns caasos de estu
udo com o reesultado da aplicação
a
do
o
algoritmo de
d delineação
o automáticaa das fronteiiras dos políggonos a essees mesmos lo
ocais deverá ser possívell
melhorar e validar o próprio algorritmo. A caraacterização quantitativa
q
e a classificcação da geometria doss
terrenos po
oligonais serãão, então, po
ossíveis a um
ma escala sem
m precedenttes, na Terra e em Marte
e. A inclusão
o
de mais cassos de estudo
o no projecto será essen
ncial para verr qual a inforrmação geom
morfológica que permitee
estabelecerr as relações causais maiss claras entree a geometriia e a geomo
orfologia.
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História Glaciária Holocénica do College Fjord, Centro‐Sul do Alasca
Holocene Glacial History of College Fjord, South‐Central Alaska
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Abstract
Chronologies of Holocene glacier fluctuations along the coast of Alaska provide an integrated proxy record of climatic
and related environmental changes through this critical geologic epoch. The region surrounding College Fjord in south‐
central Alaska has a good record of glacier‐climate fluctuations because of the presence of numerous tidewater and
inland glaciers and dense vegetation which means that organic matter is often present in stratigraphic exposures for
dating glacial deposits. During the early Holocene around 10,000 yr B.P., ice was receding from lower Port Wells but
was still present in College Fjord. With the beginning of the Holocene Climatic Optimum, recession increased and the
ice front reached the Golden Moraine site 1 by 7,680 cal yr B.P. starting its long early to middle Holocene retreat to
the head of tidewater. An ice free fjord probably existed between 7,680 cal yr B.P. and about 5,190 yr B.P. A middle
Holocene advance started between approximately 5,190 and 4,470 yr B.P. with ice arriving at the mouth of the fjord
before 2,470 cal yr B.P. The late Holocene was characterized by various standstills and minor readvance positions as
the glacier fell back and by significant LIA expansions and retreats of individual glaciers present in the fjord. During the
late Holocene the glacier built four large and distinctive moraines all representative of at least four standstill positions
of College Fjord Glacier before 2,470, 2,060, 1,330 and approximately 1,120 cal yr B.P.
Keywords
Glacial Geomorphology, Glacial History, Holocene Glaciation, South‐Central Alaska.

Resumo
A cronologia das flutuações glaciárias holocénicas da costa do Alasca fornece um registo das mudanças climáticas
relacionadas com esta época geológica. A região do College Fjord possui um excelente registo das flutuações glaciárias
devido à presença de inúmeros glaciares terrestres e de maré e da densa vegetação que proporcionam datações por
radiocarbono de matéria orgânica presente em depósitos glaciários e turfeiras. Durante o Holocénico inferior, por
volta, dos 10,000 yr B.P., o gelo embora em fase de retrocesso em Port Wells encontrava‐se ainda presente em
College Fjord. Com o início do Óptimo Climático Holocénico o retrocesso glaciário aumentou e a frente do glaciar
atingiu o local de amostragem GLM1 antes de 7,680 cal yr B.P. iniciando assim o seu longo retrocesso que pode ter
atingido a cabeceira do fiorde durante o Holocénico inferior a médio. Entre 7,680 cal yr B.P. e até por volta de 5,190 yr
B.P. o fiorde provavelmente não deveria apresentar gelo. Durante o Holocénico médio o glaciar avançou
provavelmente entre 5,190 e 4,470 yr B.P. com o gelo a chegar à entrada do fiorde antes de 2,470 cal yr B.P. No
Holocénico superior ter‐se‐á verificado a construção de quatro moreias distintas que representam quatro periodos de
estabilidade antes de 2,470, 2,060, 1,330 e aproximadamente 1,120 cal yr B.P. à medida que o glaciar, em termos
gerais, retrocedia. A Pequena Idade do Gelo foi caracterizada por avanços e retrocessos dos glaciares que se
encontram presentemente no fiorde.
Palavras‐Chave
Geomorfologia Glaciária, História Glaciária, Glaciação Holocénica, Alasca Sul‐Centro.
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1. Introduction
Chronologies of Holocene glacier fluctuations along the coast of Alaska can provide an integrated proxy
record of climatic changes through this critical geologic epoch. The emerging geologic and climatic history
for the Holocene epoch in Alaska includes several climatic intervals. Following the last glacial maximum
(LGM) and early to mid‐Holocene warm period (Holocene Climatic Optimum), widespread Neoglacial
cooling episodes, beginning ca. 4,500 yr B.P., signaled the return to cooler middle to late Holocene climate.
The middle and late Holocene includes several climatic intervals during the Neoglacial period (ca. 4,500 to
1,000 yr B.P.) and three widely recognized climatic intervals for the past 1,000 years; the warm Medieval
Optimum (ca. AD 900‐1,250), the cold Little Ice Age (ca. AD 1,250‐1,900) and the Contemporary Warming
(post AD 1,900) (Crossen, 2007). The region surrounding College Fjord in Prince William Sound, South‐
Central Alaska (Fig. 1) has a good record of glacier‐climate fluctuations because of the presence of
innumerous inland glaciers and dense vegetation, which means that organic matter is often present in
stratigraphic exposures for dating glacial, periglacial and peat‐bog deposits.

Figure 1. Location of College Fjord in Prince William Sound, South‐Central Alaska.

2. Objectives
Building on observations performed by other researchers and their integration with the proxy records
provided by 14C dated peat deposits, tree‐rings and the glacier movement record, this study’s main
objective is to establish and calibrate the Holocene glacial chronology of College Fjord. This study will also
try to clarify if these glacial changes were synchronous with the climate fluctuations that occurred in North
Pacific North America during the Holocene.
3. Setting
College Fjord is a Fjord system located in Prince William Sound, coastal Alaska. It trends northeast‐
southwest in the northwestern portion of Prince William Sound. Located at latitude of 61o 15’ N, it
penetrates farther north into the Chugach Mountains than any other fjord (Fig. 1). The fjord is
approximately 38 km long and varies in width from 3 to 5 km (Tarr and Martin, 1914). At its head, near
College Point, College Fjord divides into Harvard and Yale arms (Fig. 2).
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Figure 2. Sketch map of College Fjord showing the locations of current glaciers, Holocene moraines and sample sites.

Harvard Arm is approximately 8 km long and 2 to 3 km wide. Several tidewater glaciers calve into Harvard
Arm. At the head of the arm is Harvard Glacier (Fig. 2) with its 38 km ice tongue it is the largest glacier in
College Fjord (Field, 1975). Smith, Bryn Mawr, Wellesley and Vassar (Fig. 2) are smaller glaciers with
approximate average lengths of 4 to 8 km and have their terminus situated in the westernmost part of
Harvard Arm. Yale Arm is located in the easternmost part of the Fjord and is approximately 5 km long and
2 to 3 km wide (Tarr and Martin, 1914). With Yale Glacier at its head its 33 km long ice tongue it is the
second largest glacier in College Fjord (Field, 1975) and the only ice tongue present in Yale Arm. Lafayette,
Crescent and Amherst Glaciers (Fig. 2) are three small land‐terminating glaciers located in the eastern
portion of the Fjord, near the Coghill Lake at the entrance on College Fjord.
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4. Methods
The primary temporal control in this study was provided by 6 radiocarbon ages of basal peat (Table 1).
Three AMS radiocarbon ages from this research and 3 conventional radiocarbon ages from other
researchers (Heusser, 1983). The three samples from this research were collected in the summer of 2005
from the bottom of peat‐bogs present on moraines and other deglaciated surfaces using a modified
Livingstone corer. Radiocarbon ages were measured using accelerator mass spectrometry and were
calibrated in CalPal‐2007 using the CalPal2007_Hulu calibration curve (Weninger and Jöris, 2008). All
radiocarbon ages used in this paper are expressed in calibrated years before present (cal yr B.P.) and are
rounded to the nearest decade (Table 1). Ages of trees growing on moraines and deglaciated surfaces were
used to estimate minimum dates of ice retreat (Johnson et al., 2006).
5. Results and Discussion
5.1. Retreat of the Late Pleistocene Cordilleran Ice sheet: Early Holocene
During the LGM College Fjord was filled by a massive outlet glacier that drained ice into Prince William
Sound (Fig. 1) from the larger Cordilleran Ice‐Sheet. Ice from the Cordilleran Ice‐Sheet had already
retreated past upper Port Wells (Fig. 1) by 7,680 yr B.P. as is disclosed by the 14C date (Table 1) obtained
from 1 cm of peat from the bottom of a 1.41 m long core collected from a peat bog on site GLM1 (Golden
Moraine site 1) (Fig. 2).
As far as we are aware, there is no indication that College Fjord was or was not covered by glacial ice in the
early to middle Holocene. What is known is that ice retreated from upper Port Wells more than 7,680 cal
yr B.P. and probably reached the head of the fjord located at an unknown distance up valley from the
present Harvard and Yale terminal positions (Post et al., 1999). This long retreat may have occurred during
the Holocene Climatic Optimum, as the approximately 4,000‐year long warm period in the early to middle
Holocene has been called.

Table 1. Radiocarbon ages for the College Fjord region. Uncalibrated ages of the CHM, GLM2 and CHL sites were reported by
Heusser (1983).

5.2. Middle Holocene Advance
Glacier advances of middle Holocene age are elusive. Tarr and Martin (1914) claim that evidence of the
glacier exists at the mouth of the Fjord in the form of terminal and recessional moraines now underwater
(Fig. 2). Post et al. (1999) support the idea that a large valley glacier filled all of College Fjord during the
middle Holocene; they call it “the College Fjord Glacier.” However, no direct evidence has been found to
determine the absolute date when such presumed advance or advances occurred because the head of
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tidewater in College Fjord at both Harvard and Yale glaciers is currently under ice which makes it difficult to
find any exposures or datable material.
Although the time of the first Holocene advance is unknown, a rough and hypothetical guide to the time it
would take for the College Fjord Glacier to advance to the oldest terminal moraine near GLM1 (Fig. 2) can
be obtained from the rate present tidewater glaciers are advancing in similar fjords (Post et al., 1999).
According to Field (1975), Meares, Harvard and Hubbard glaciers have all advanced 1 or more km during
the last 100 years. As it is likely that the head of tidewater in College Fjord is at least more than 40 km up
valley from the terminal moraine near Golden (between sites GLM1 and GLM2) (Fig. 2), a period of 2,000 to
4,000 years might be needed to make this advance even if only one advance cycle took place. The
Holocene terminal moraine present in Golden was dated by Heusser (1983) using peat collected from the
bottom of a peat bog at site GLM2 (Golden Moraine site 2) (Fig. 2). This peat has an age of 2,470 cal yr B.P.
(Table 1). This age represents a glacial retreat or a standstill position of College Fjord Glacier at the mouth
of the fjord.
According to these authors, College Fjord Glacier may have started its middle Holocene advance anytime
between 6,470 to 4,470 yr B.P. Another scenario seems most likely when we consider the basal 1 cm of
John Mercer’s peat core sample (Post et al., 1999) resting on glacial deposits collected from the shores of
Coghill Lake (CHL site) (Fig. 2). This peat sample with an age of 3,440 cal yr B.P. (Table 1) may represent
drowning of vegetation due to the formation of Coghill Lake when ice from College Fjord Glacier dammed
Coghill valley during its middle Holocene advance. Because the CHL site is 30 km from the probable head of
tidewater and it would take an extra 5 km for the College Fjord Glacier to reach the left side of Crescent
Glacier valley in order to completely dam Coghill valley, an age of between 5,190 and 4,470 yr B.P. is the
closest possible time interval for a middle Holocene advance.
5.3. Late Holocene Retreat and Dynamics
College Fjord appears to be unique in Alaska for the number of Holocene terminal and recessional moraines
present (Post et al., 1999). At least four submerged moraines/shoals cross the channel. These are named
from the oldest to the youngest; Golden 1, Golden 2, Coghill and Upper moraines (Fig. 2). At the maximum
of its middle Holocene advance, College Fjord Glacier reached the location of Golden and built an
impressive terminal moraine (Golden 1) that marks the greatest extent of this glacier since Pleistocene
times. The glacier retreated from this moraine before 2,470 yr B.P. as is disclosed by a 14C date of 2,470 cal
yr B.P. (Heusser, 1983) (Table 1) obtained from peat collected from a peat bog on site GLM2 (Golden
Moraine site 2) (Fig. 2). Recession of about a 1 to 1.5 km in the late Holocene continued as the glacier built
a second large moraine in Golden (Golden 2). An age of 2,060 cal yr B.P. (Table 1) obtained from 1 cm of
peat from the bottom of a 1 m long core taken from a peat bog on site GLM3 (Golden Moraine site 3) (Fig.
2) dates the minimum age of glacial recession from this second moraine. After building Golden Moraine 2
the glacier receded almost 6 km up valley and built a third large moraine located approximately 3 km down
valley from Coghill Point (Fig. 2). J. H. Mercer (Post et al., 1999) dated this glacial feature and obtained a 14C
date of 1,330 cal yr B.P. (Table 1) from the basal 1 cm of a 1 m peat layer present on the outer slope of this
feature on site CHM (Coghill Moraine site) (Fig. 2), which represents the minimum age of glacial recession
from this third moraine. After building the Coghill Moraine the glacier retreated 7 km and built the Upper
Moraine. A maximum age for this moraine was disclosed by a 14C date of 1,120 cal yr B.P. (Table 1)
obtained from 1 cm of peat from the bottom of a 1.5 m long core collected from a peat bog on site UCHP
(Upper Coghill Point site) (Fig. 2). After building this last Holocene moraine the glacier receded to the
probable head of tidewater located 26 km up fjord. Evidence that College Fjord Glacier didn’t advance
again into the fjord since AD 1,683 was found on trees cored at the head of the fjord near Harvard Glacier
by Heusser in 1978 (Post et al., 1999). The oldest trees sampled had 295, 224 and 219 rings and bare
evidence that the upper fjord has been open as far as Harvard Glacier’s current terminal position at least
since AD 1,683.
During the late Holocene the glaciers of Alaska experienced the last major glacial expansion during the
Little Ice Age (Crossen, 2007). Dates for LIA advances of College Fjord tidewater glaciers are still unknown
due to the lack of datable material. According to tree‐rings and radiocarbon dating by Johnson et al.
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(2006), Amherst and Crescent glaciers (Fig. 2), LIA advances occurred at AD 1,633 and AD 1,635 and these
dates may have been similar for College Fjord tidewater glaciers. LIA glacial recession and moraine building
dates were obtained from living trees growing on moraines. Amherst Glacier retreated from its LIA
terminal moraine around AD 1,830 and Crescent Glacier from three LIA moraines around AD 1,775, 1,800
and 1,935 respectively.
6. Conclusion
During the early Holocene around 10,000 yr B.P., ice was receding from lower Port Wells but was still
present in College Fjord. With the beginning of the Holocene Climatic Optimum, glacial recession increased
and the ice front reached site GLM1 by 7,680 cal yr B.P. starting its long early to middle Holocene retreat to
the head of tidewater approximately 40 km up fjord. An ice free fjord may have existed between 7,680 cal
yr B.P. and at least 5,190 yr B.P. A middle Holocene advance must have started between 5,190 and 4,470
yr B.P. with ice arriving at the mouth of the fjord before 2,470 cal yr B.P. Middle Holocene advances that
were reported in Russell Fjord occurring around 5,600 yr B.P. (Barclay et al., 2001), in Glacier Bay around
5,000 yr B.P. (Lawson et al., 2007) and in Icy Bay around 3,750 yr B.P. (Barclay et al., 2006) all seem to have
limited synchrony with the middle Holocene advance age interval of 5,190 to 4,470 yr B.P. proposed for
College Fjord Glacier.
The late Holocene was characterized by standstills and minor readvance positions as the glacier fell back
and by significant LIA expansions and retreats of individual glaciers currently present in the fjord. During
the late Holocene the glacier built four distinctive moraines; Golden 1, Golden 2, Coghill and Upper
moraines all representative of at least four standstill positions of College Fjord Glacier before 2,470, 2,060,
1,330 and approximately 1,120 cal yr B.P. respectively.
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Depósitos periglaciares da depressão de Tapeus (vertente NW da Serra do Rabaçal – Maciço de
Sicó; Portugal central) – análise sedimentar e morfo‐estrutural
Periglacial deposits in Tapeus depression (NW slope of Serra de Rabaçal – Sicó Massif; Central Portugal)
– sedimentary and morphostructural analysis
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Abstract
This study aims to present calcareous conglomerate deposits, which have been taken as perigacial deposits related
with slope evolution during Pleistocene cold periods. The studied deposits are located in a small tectonic depression
near Tapeus. The outcrops show two main units: i) one at the bottom showing calcareous conglomerate with clast
imbrication and planar structures that could indicate a northwestward palaeoflow; ii) at the top we can observe a red
poligenic sandy silt deposit interbeded with small conglomeratic lenses composed by poorly sorted angular gravel
elements of limestone. These are sedimentary and stratigraphic characteristics of typical deposits associated with the
evolution of a slope under periglacial conditions. The preservation of the deposit is due to its location in a small
depression (graben), which results from activity related with the tectonic evolution of the Sicó Massif. This also
justifies the restrict geographic distribution of this deposits since they are confined to the small depression.
Keywords
Periglacial deposits, slope evolution, Sicó Massif, Geomorphology, Tectonics.

Resumo
Neste estudo pretende‐se mostrar os depósitos conglomeráticos de natureza calcária que têm sido considerados
como periglaciares, ou seja geneticamente relacionados com a evolução de vertentes durante os períodos frios do
Plistocénico. Os depósitos estudados encontram‐se em afloramentos localizados próximo da localidade de Tapeus, no
bordo ocidental do Maciço Calcário de Sicó. Os afloramentos mostram duas unidades distintas: uma, na base,
constituída por um corpo conglomerático calcário com imbricação de clastos e esboços de estruturas oblíquas
planares que poderão indicar um paleofluxo, com direcção para Noroeste, dos materiais ao longo da vertente; a
unidade que se segue é constituída por um depósito poligénico vermelho, areno‐siltoso, com intercalações de
lentículas compostas por conglomerados calcários. Estas características sedimentares e estratigráficas denunciam uma
diminuição da energia do fluxo para o topo. A preservação destes depósitos deve‐se ao facto de se encontrarem numa
pequena depressão tectónica (graben) relacionada com a evolução tectónica do Maciço de Sicó, o que justifica
também a sua restrita dispersão espacial.
Palavras‐Chave
Depósitos periglaciares, Evolução de vertentes, Maciço de Sicó, Geomorfologia, Tectónica.

Introdução
Neste estudo discute‐se a ocorrência de depósitos, tidos como periglaciares, numa pequena depressão na
área envolvente de Tapeus (Fig. 1), no sector ocidental do Maciço de Sicó.
Depósitos semelhantes ocorrem em posições geomorfológicas distintas, nomeadamente os que se
encontram associados às vertentes calcárias do Maciço de Sicó, tendo já sido objecto de estudo por parte
de vários autores (Rebelo, 1986; Cunha, 1986, 1990; 1999; Soares, Cunha e Marques, 1997). De acordo com
Cunha (1999) não faz sentido a análise destes depósitos de forma desligada dos estudos sobre depósitos de
vertente morfogeneticamente relacionados com manifestações do frio durante o Plistocénico, em
situações de baixa altitude e em vertentes calcárias próximas da costa atlântica. São várias as sínteses
bibliográficas dos trabalhos realizados em Portugal sobre depósitos de vertente nestas situações, a partir
do trabalho pioneiro de Carvalho (1954), podendo referir‐se, sem carácter exaustivo, Daveau (1973);
Rebelo (1986); Ferreira (1993); Soares et al. (1993) e Rodrigues (1998).
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A importância do estudo deste tipo de depósitos traduz‐se sob várias formas: conhecimento
sedimentológico e arquitectura sedimentar dos depósitos geneticamente relacionados com o frio;
interpretação dos elementos geomorfológicos a que se associam, sendo de destacar as formas das
vertentes e os aplanamentos, cujo desarranjo geométrico e perturbação de rede hidrográfica deixa inferir
o papel da tectónica recente.
De um modo mais geral podemos referir a sua contribuição para o conhecimento e reconstituição da
evolução paleogeográfica do modelado em vertentes calcárias e mesmo do próprio relevo cársico.

Figura 1. Localização da área de estudo e dos afloramentos analisados – 1, 2, 3 e 4 (Carta Militar, folha nº 250 (Soure) na esc.
1/25000, do Instituto Geográfico do Exército).

Objectivos
São objectivos do presente trabalho:
‐ Estabelecer o enquadramento geomorfológico dos depósitos;
‐ Caracterizar, sob o ponto de vista sedimentar e estratigráfico, os depósitos que se encontram na
depressão de Tapeus;
‐ Interpretar o respectivo contexto paleogeográfico.
Metodologia
A metodologia utilizada assenta fundamentalmente em trabalho de campo com utilização da Carta Militar,
folha nº 250 (Soure) na escala 1/25000, do Instituto Geográfico do Exército e Carta Geológica de Portugal,
folha 19 C (Figueira da Foz) na escala 1:50000, dos Serviços Geológicos de Portugal. Localizaram‐se os
afloramentos utilizando GPS com software ArcGis 9.3.
Com base nas observações de campo, foi feito o enquadramento dos depósitos através do desenho de
cortes geológicos, a descrição sedimentológica dos afloramentos e a construção de colunas estratigráficas.
Em jeito de enquadramento, mas também de síntese das observações e interpretações, foi elaborada
Cartografia Geomorfológica, à escala 1/25000, da área estudada.
A área em estudo
Geologia
Na área de estudo afloram, de acordo com a Carta Geológica de Portugal, folha 19 C (Figueira da Foz) na
escala 1/50000, unidades geológicas calcárias e gresosas com idades jurássica a holocénica. São também
assinaladas falhas importantes na evolução tectónica desta zona (Fig. 2).
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Ribº de Cortes

Figura 2. Enquadramento geológico da área (de acordo com Carta Geológica de Portugal, esc: 1/50000, folha 19 C. Serviços
Geológicos de Portugal, 1976).

Geomorfologia
A diversidade morfológica presente na área é, em grande parte, ditada pela anisotropia lítica. Esta resulta
da presença de rochas essencialmente calcárias, na sua maioria de idade jurássica, e de arenitos,
essencialmente cretácicos. Os calcários predominam a Este, onde o relevo é mais acidentado, sendo aí que
se verificam as maiores altitudes e vertentes declivosas e bem pronunciadas na paisagem (406 m na Serra
do Circo, que corresponde a uma estrutura falhada com basculamento para Noroeste, e 532 m na Serra do
Rabaçal, já fora da área representada, que corresponde a um grande monte anticlinal assimétrico, com
maior pendor das camadas e, consequentemente maior declive das vertentes no sector setentrional).
Em oposição, a Oeste, onde afloram os arenitos cretácicos, encontram‐se as altitudes mais baixas, declives
menos acentuados e vertentes mais suaves. É evidente, também, a diferença do padrão de drenagem, a
Este e Oeste, consequência das diferentes permeabilidades das formações geológicas que afloram.
Os acidentes tectónicos assinalados são responsáveis não só por vertentes escarpadas, como as das Serras
do Circo e do Rabaçal, mas também pela escalonamento dos patamares da vertente da Serra do Rabaçal (a
SE), pelo não alinhamento das diferentes superfícies aplanadas e por pequenas áreas deprimidas
associadas a formas cársicas particulares, como o “vale cego” de Cortes, a NE de Tapeus (Cunha, 1990). A
depressão em que se encontram os depósitos periglaciares objecto deste estudo, sugere a existência de
acção tectónica recente e não pode estar desligada do graben de Tapeus que, envolvendo materiais que
vão do Batoniano ao Turoniano, se desenvolve na base da Serra do Rabaçal, a Sul de Tapeus.
A evolução das vertentes foi claramente marcada por processos crio‐nivais, relacionados com os períodos
frios do Plistocénico, como pode ser reconhecido pelos depósitos de crioclastos consolidados e não
consolidados que marcam a base da vertente SW da Serra do Rabaçal, em Carpinteiros, e pelos depósitos
em estudo neste trabalho.
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Descrição dos afloramentos
A Figura 1 mostra a localização dos afloramentos estudados.
1 – Encontra‐se junto à estrada que liga a povoação de Presa à de Tapeus. Marca o limite norte da
ocorrência dos depósitos na depressão em análise (Fig. 3).
Com espessura de 1 m, é constituído por duas lentículas cascalhentas com clastos de natureza calcária, com
estrutura para a ortoconglomerática, que se interestratificam, por vezes através de estruturas oblíquas em
ventre, com depósito pelítico vermelho. A disposição é sub‐horizontal.
Os clastos calcários apresentam três classes granulométricas distintas: a) MPS=16–17 cm, subangulosos,
subesféricos; b) MPS=7‐8 cm, subredondos a redondos e com esfericidade baixa; c) MPS=3‐5 cm,
subangulosos a angulosos com forma patelar.

Figura 3. Aspecto do afloramento 1: a) enquadramento; b) Articulação das diferentes litofácies; c) pormenor do afloramento.

2 – Neste afloramento a espessura do depósito é de cerca de 2 m. É composto por clastos calcários
achatados, muito angulosos a angulosos e com MPS=19 cm, que se encontram distribuídos de modo
aleatório no seio de uma matriz areno‐pelítica vermelha abundante (estrutura paraconglomerática). Trata‐
se claramente de um depósito de vertente.
3 – Apresenta espessura de cerca de 3 m. É um depósito cuja constituição conta com a presença de clastos
calcários com estrutura paraconglomerática, raramente ortoconglomerática, que se interestratificam com
depósito poligénico vermelho. Entre os clastos calcários identificam‐se três classes granulométricas: a) MPS
= 17 cm, sub‐angulosos e subesféricos ‐ 10%; b) MPS = 10 cm, com forma apatelada, sub‐redondos a
redondos – 20 %; c) MPS = 3–4 cm, achatados, sub‐angulosos a sub‐redondos – 70 %.
A matriz é areno–siltosa e microconglomerática com raro quartzo. Os arranjos imbricados dos clastos e os
esboços de estratificação oblíqua planar sugerem uma paleodrenagem para NW.
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4 – O depósito apresenta, neste afloramento, uma espessura de cerca de 5 m. Foi construída uma coluna
estratigráfica (fig. 4) que apresenta, da base para o topo, a seguinte sequência:
1,5 m – Corpo para a ortoconglomerático constituído por clastos calcários com MPS=14 cm, apatelados,
redondos e quantidade reduzida de matriz pelítica vermelha. A estratificação oblíqua planar aponta
paleodrenagem para NW.
3,5 m – Depósito poligénico vermelho com quartzo e raros clastos de
quartzito. Neste depósito encontram‐se interestratificadas três
lentículas conglomeráticas constituídas por clastos calcários, com
MPS=10 cm e 5 cm, sub‐angulosos a sub‐redondos e de baixa
esfericidade.
As características sedimentares presentes nos diferentes afloramentos
mostram que existe afinidade entre as fácies dos afloramentos 1, 3 e 4,
distinguindo‐se das presentes no afloramento 2, que se associam mais
claramente a um depósito de vertente.
Resultados, discussão e conclusões
Os depósitos conglomeráticos constituídos por clastos calcários
analisados neste estudo encontram‐se confinados a uma pequena
depressão que prolonga, a Noroeste, o graben de Tapeus (Rocha et al.,
NW
1981; Cunha, 1990). Esta depressão, para além das falhas NE‐SW que
limitam a Serra do Rabaçal, parece enquadrada por falhas de direcção
preferencial NW‐SE (Ramos, 2008). Um pequeno acidente de direcção
Figura 4. Coluna estratigáfica
ENE‐WSW condiciona o traçado do pequeno Ribeiro das Cortes.
Os afloramentos analisados na depressão (2, 3 e 4) dispõem‐se da articulação vertical das
litofácies do afloramento 4.
linearmente de acordo com a direcção deste curso de água. A análise dos
afloramentos mostra inclinação dos depósitos conglomeráticos de 3 e 4 para NW, enquanto que os do
afloramento 1, que correspondem a uma posição mais central da área aplanada deprimida, estão
praticamente horizontais.
A estrutura dos depósitos sugere duas fases de construção distintas. Enquanto os depósitos da base dos
afloramentos 3 e 4 e, de certo modo, os corpos conglomeráticos dos afloramentos 1 e 2 podem
corresponder a porções distais de leques coluviais que marcam a evolução da vertente em clima frio, os
depósitos que se encontram para o topo dos afloramentos (1, 3 e 4) apresentam níveis estratificados
areno‐siltosos e conglomeráticos com morfologias, morfometrias e estruturas sedimentares, que
denunciam a presença de processos fluviais, podendo traduzir uma segunda etapa evolutiva associada à
abertura do pequeno canhão de Cortes e à integração do seu vale cego na rede hidrográfica actual.
As características sedimentológicas dos depósitos não permitem invocar directamente uma génese em
condições crio‐nivais, pelo menos por comparação com os depósitos que, com estas características, foram
já descritos na frente ocidental do Maciço de Sicó (Cunha, 1990 e 1999). No entanto, a forma achatada dos
clastos calcários, a homometria registada nos leitos mais finos e a pequena quantidade de matriz sugerem,
se não uma origem crioclástica e um transporte essencialmente gravítico, pelo menos uma retoma por via
fluvial de depósitos gerados nestas condições e que deveriam ter uma extensão bem maior do que a hoje
registada na frente ocidental do Maciço e, particularmente, na vertente noroeste da Serra do Rabaçal.
Numa tentativa de correlação estratigráfica com os depósitos já conhecidos no Maciço de Sicó, parece‐nos
que, em termos gerais, estes depósitos serão coevos ou pouco mais recentes que os depósitos de
crioclastos pouco consolidados que ocupam a base das vertentes no Vale das Buracas ou na área de
Carpinteiros, na base da Serra do Rabaçal (final do último período frio). Não significa isto que a abertura do
pequeno canhão de Cortes seja assim tão recente… Ela pode corresponder a um tempo que se situe entre
as fases de construção dos depósitos consolidados e suspensos nas vertentes (Riss) e a construção dos
depósitos mais baixos, tal como parece acontecer com a abertura do Canhão de Conímbriga, após a captura
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do Rio dos Mouros no final da Depressão do Rabaçal (Cunha, 1999). No entanto, parece ser esta abertura e
a drenagem subaérea instalada a responsável pelo (re)arranjo dos depósitos nesta depressão tectónica.
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Abstract
This paper presents some data concerning marine and lagoon sequences from last interglacial and Holocene visible at
outcrops near Oporto. The best outcrop of Eemien deposits stays at Circunvalação beach and recently, the spring tides
associated with a stormy weather allowed us to see a better perspective of the sequence and to understand its
stratigraphy. After the construction of a detached sea wall at Aguda beach at the spring 2002, the intense erosion
southward showed one of the most interesting sequences we ever found. An Eemien deposit, close to 1m above mean
sea level (MSL), quite lower than in other places where it is around 5‐3m above MSL, was superposed by lagoon
deposits. The top of a continental lagoon sequence, with a blackish color was TL dated (8.67 ± 0.78 ka). And upon this
blackish deposits another marine deposit locally iron cemented appeared at altitudes around 5m. This iron cemented
deposit must represent the Holocene transgression, and its situation at a higher altitude than the Eemien deposits
means that in this peculiar place Holocene iron cemented marine deposits are laying over Eemien and Würmien
sequences.
Keywords
Eemien, marine and lagoon deposits, Holocene transgression, paleovegetation.

Resumo
Este artigo apresenta alguns dados sobre sequências marinhas elagunares contemporâneas e posteriores ao último
período interglaciar, que são visíveis em alguns afloramentos perto do Porto. Os melhores afloramentos de depósitos
Eemianos situam‐se na praia da Circunvalação e as marés equinociais deste Outono associadas a uma tempestade
permitiram ter uma perspectiva melhor da sequência e compreender a sua estratigrafia, comprovando a existência de
depósitos de tipo lagunar, de cor esverdeada, situados sob os depósitos marinhos. Por outro lado, após a construção
de um quebra‐mar destacado na praia da Aguda na Primavera de 2002, a intensa erosão a sul permitiu a observação
de uma sequência muito interessante. Um depósito Eemiano, cerca de 1m acima do nível médio do mar (MSL), a cotas
bastante inferiores às suas cotas “normais” (cerca de 5‐3m acima do MSL), encontra‐se sobreposto por depósitos
lagunares. O topo da seqüência lagunar, de cor negra, foi datado por termoluminescência de 8.67 ± 0.78 ka. Sobre
este depósito de cor escura, rico em matéria orgânica, encontra‐se um outro depósito marinho, localmente
cimentado por ferro, a altitudes de cerca de 5m. Este depósito representa, necessariamente, a transgressão do
Holocénico, e a sua situação a uma altitude superior à dos depósitos Eemianos significa que, neste lugar peculiar,
podem ocorrer depósitos marinhos holocénicos localmente cimentados por ferro sobre sequências Eemianas e
Würmianas.
Palavras‐Chave
Eemiano, depósitos lagunares e marinhos, transgressão flandriana, paleovegetação.

Introdução
Uma das conclusões que reputamos mais relevantes do trabalho de Araújo (1991), foi a hipótese de uma
descida para sul do compartimento ocidental da plataforma litoral, que corresponderia a uma espécie de
balanceamento em direcção à Orla Ocidental meso‐cenozóica. Esta deformação parecia comprovar‐se com
diversos dados, relativos quer à morfologia (ocorrência de sectores de costa mais ou menos alta a norte e
sua ausência a sul) quer a uma progressiva diminuição da cota a que ocorrem os depósitos
presumivelmente do último interglaciar. A ocorrência de depósitos marinhos Eemianos, na praia da Aguda,
a cota muito baixa (cerca de 1m) parece comprovar essa hipótese.
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Objectivos
Este trabalho pretende retomar o tema da sequência de depósitos Eemianos e pós “Eemianos” na
plataforma litoral da região do Porto.
A situação mais frequente na área estudada corresponde à existência de depósitos marinhos Eemianos
cobertos por uma formação solifluxiva designada geralmente como “formação areno‐pelítica de cobertura”
(Costa & Teixeira, 1957).
Temos vindo a discutir a importância paleogeográfica das formações que se sobrepõem aos depósitos do
último período interglaciar (Araújo, 1984, 1991, 1994, 1995, 2008). Parece claro que o período posterior ao
último interglaciar, na área estudada, ficou marcado por uma apreciável complexidade, que atesta as
múltiplas variações climáticas e eustáticas desse período, que ficaram conservadas no registo sedimentar,
como relíquias raras e de observação geralmente difícil, uma vez que quase sempre estão cobertas pelas
areias das praias actuais.
Metodologia
Os depósitos marinhos afloram na área estudada de forma intermitente e descontínua. Além disso
apresentam um certo pendor em direcção ao mar ‐ o que significa que o mesmo depósito pode aparecer a
cotas diversas e que certos depósitos aparentemente idênticos e situados a altitudes próximas podem
corresponder a momentos diferentes. Por isso, para estabelecer uma sequência estratigráfica correcta há
que proceder por aproximações sucessivas e fazer observações o mais frequentes possíveis de forma a
detectar as relações estratigráficas efectivas.
A recorrência de fácies quer lagunares quer marinhos pode prestar‐se a confusões na atribuição
estratigráfica de certos afloramentos, o que implica também a necessidade de efectuar datações sempre
que possível.
Resultados
Durante o Outono de 2010, a coincidência de marés vivas equinociais com períodos de tempestade
permitiu uma melhor observação dos depósitos que se encontram na praia da Circunvalação. Tornou‐se
claro que, sob o depósito marinho fortemente encouraçado que se encontra a altitudes de 3‐4 m acima do
nível médio do mar, se pode observar uma formação com características lagunares, de cor esverdeada e
composição areno‐argilosa que poderá corresponder a uma fase de ligeira regressão dentro do interglaciar
Eemiano (figura 1).
Já em 2002, a construção do quebra‐mar destacado da Aguda tinha produzido uma forte erosão que
revelou a existência de depósitos descritos em Araújo & Gomes 2004; Araújo et al.; 2005, Araújo, 2008.
Neste local foi possível verificar que, aos depósitos marinhos do último interglaciar fortemente
ferruginizados, se sobrepunham formações lagunares de cor esverdeada. Estas, para o topo, adquiriam
tonalidades negras e culminavam a cotas de +3,12 m (figura 2).
O topo da sequência lagunar, com uma cor enegrecida, foi datado por termoluminescência de 8.67 ± 0.78
ka (Araújo et al., 2005).
Na amostra recolhida para estudo de palinologia (figura 2) existem frequentes esporos de algas como
Ovoidites sp. e Concentricistes sp. o que indica que a deposição dos sedimentos ocorreu em ambiente
“lagunar” ou “lacustre” de água doce. Em nenhuma das amostras foram encontrados palinomorfos de
ambiente verdadeiramente marinho (ex: dinoflagelados).
Os resultados preliminares mostram que, de um modo geral, o espectro polínico é dominado por pólenes
de espécies herbáceas do grupo das Asteraceae com possível ocorrência de Artmisia, assim como
Amaranthaceae/Chenopodiaceae e Cistaceae e raros Convulvulaceae, Apiaceae e Rumex.
Os pólenes de espécies arbóreas como Pinus, Quercus ou Betula são muito raros indiciando que a área
circundante seria relativamente desprovida de árvores e dominada por espécies herbáceas, o que parece
indicar um clima relativamente frio e seco.
Assim, estas formações vasosas evidenciam a existência de uma antiga lagoa que se teria desenvolvido
eventualmente durante o final do Würm e no início do Holocénico.
ISBN: 978-989-96462-2-3

44

Actas / Proceedings do V Congresso Nacional de Geomorfologia
Porto, 8‐11 Dezembro de 2010

Figura 1. Depósito de aspecto lagunar, rico em argila e de cor esverdeada, a que se sobrepõe um depósito marinho fortemente
encouraçado, muito provavelmente do último interglaciar (Eemiano). Praia da Circunvalação, Porto. Outubro de 2010.

Figura 2. Aspecto do depósito lagunar de cor esverdeada, sobreposto por uma camada de cor negra (datação por TL: cerca de
8,7ka, com pólenes de origem continental, cf. texto.) Praia da Aguda, Vila Nova de Gaia. Outubro de 2002.
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Isto significa que, por essa altura, imperavam ambientes de tipo continental e que a transgressão marinha
do Holocénico ainda não teria tido lugar (figura 3). Sobre essa formação vasosa escura encontrámos um
arenito ferruginoso que parece corresponder a um momento transgressivo, eventualmente ao início da
transgressão flandriana (figura 4).

Figura 3. Sequência deposicional encontrada na praia da Aguda e respectiva interpretação.

Figura 4. A sequência lagunar holocénica (cf. Fig. 2) e, em primeiro plano, o depósito marinho encouraçado que deverá
corresponder a um momento da transgressão flandriana. Praia da Aguda, Vila Nova de Gaia. Agosto de 2003.
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Conclusões
A existência de formações lagunares sob os depósitos do último interglaciar demonstra que a análise destes
depósitos litorais, só parcialmente descobertos e situados a cotas muito próximas umas das outras, pode
evidenciar fenómenos de recorrência de fácies que tornam complexa a respectiva correlação e comprovam
cada vez mais a necessidade de datações e de análises polínicas para conseguir decifrar o puzzle complexo
das variações climáticas, eustáticas e das eventuais movimentações tectónicas ocorridas na área, nos
últimos 125.000 anos. Essas análises estão ainda em curso e, por isso, esta é apenas uma apresentação
preliminar.
A existência de depósitos marinhos flandrianos sobre os depósitos Eemianos na praia da Aguda, situados a
uma cota anormalmente baixa, sugere uma certa tendência deste sector para o abatimento, que pode ter
alguma relação com a tendência persistente para a erosão do litoral imediatamente a Sul (Espinho‐
Esmoriz). Essa tendência é contrária ao que se verifica na faixa costeira a Norte da Aguda, onde os
depósitos e formas de erosão marinha se encontram escalonados, dentro de cada sector, situando‐se
geralmente os mais antigos a cotas superiores (Araújo e Gomes, 2009).
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Da ria à marina de Lagos.
A evolução de um ambiente estuarino no Holocénico superior
From a ria to a marine (town of Lagos).
The evolution of an estuary environment during the Upper Holocene
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Abstract
This paper presents the first results of the research developed within the FCT Project – FMI 5000 ‐ Environmental
changes: Fluvio‐marine interactions over the last 5000yrs (PTDC/CTE‐GIX/104035/2008). The goal of the Project is to
evaluate, in different estuarine environmental conditions, the balance between fluvial and marine influences, the
responses to climatic events and the impact of land use changes during the temporal window chosen (5000yr). One of
the selected estuaries is the Bensafrim estuary (Lagos, Algarve), in a sheltered coast from the Atlantic wave climate.
The research developed till now, using one core in the right bank of the estuary, allows to propose de following
evolution: (i) the presence of an open estuary till 2800 BP; (ii) its infilling and establishment of a sandy barrier (spit or
sandy bar at the mouth of the estuary), several times overwashed, as is demonstrated by the sedimentary sequence in
the core. During the Roman period, the estuary was already infilled, as shown by marine and fluvial resources
remnants in the Roman site of Monte Molião, in the left bank of the estuary. The influence of possible tsunamis in the
estuary sedimentation is until now unknown. However, the effects of the 63 BC seism were recognized in the roman
structures of Monte Molião. In the years 1950’ s the works along the estuary have created an artificial mouth and part
of the salt marsh as been occupied by a marina.
Keywords
Ria of Lagos, roman site, Monte Molião, 63 BC seism, Algarve

Resumo
Este trabalho apresenta os primeiros resultados do Projecto FCT – FMI 5000 – Mudanças ambientais: interacções
fluvio‐marinhas nos últimos 5000 anos (PTDC/CTE‐GIX/104035/2008). O objectivo do Projecto é o de avaliar, em
diferentes condições ambientais estuarinas, o balanço entre as influências fluviais e marinhas, as respostas a eventos
climáticos e o impacte do uso do território, na janela temporal considerada (5000 anos). Um dos estuários
seleccionados é o da Ribeira de Bensafrim que desagua junto à cidade de Lagos, no Algarve. De todos os estuários em
estudo é o que se situa num troço costeiro abrigado do clima de agitação marítimo atlântico. A investigação
desenvolvida até agora permite propôr a seguinte evolução: (i) a existência de uma estuário aberto até há 2800 BP; (ii)
o seu assoreamento e estabelecimento the uma barreira arenosa (restinga ou banco arenoso na foz do rio), submetida
a galgamentos oceânicos, como demonstra a sedimentação ilustrada na sondagem. Durante o período romano, o
estuário já estava assoreado, tendo em conta os vestígios dos recursos fluviais e marinhos utilizados pelos romanos no
sítio do Monte Molião, na margem esquerda do estuário. A possível influência de tsunamis na sedimentação dentro
do estuário é, até ao momento, desconhecida. Porém, os efeitos do sismo de 63 BC foram reconhecidos nas
estruturas romanas do Monte Molião
Palavras‐Chave
Ria de Lagos, sítio romano, sismo 63 BC, Algarve
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Introdução e objectivos
No âmbito do Projecto “Mudanças Ambientais: interacções fluvio‐marinhas nos últimos 5000 anos – FMI
5000” foram seleccionados três estuários para desenvolver a investigação proposta. O estuário da Ribeira
de Bensafrim, que desagua em Lagos, foi um dos seleccionados (figs. 1 e 2).
A investigação, iniciada no decurso deste ano, permite já apresentar algumas conclusões preliminares, cujo
essencial pode ser consultado em Gomes (2010).

Figura 1. A rede da bacia hidrográfica da Ribeira de Bensafrim.
A metade montante, com rede hidrográfica mais densa,
desenvolve‐se no Maciço Antigo e a restante na Orla
Sedimentar algarvia.

Figura 2. A hipsometria da área envolvente do estuário
da Ribeira de Bensafrim.

Metodologia
A metodologia até agora utilizada consistiu: (i) na caracterização geomofológica a duas escalas espaciais ‐ a
da bacia hidrográfica e a do estuário, bem como da plataforma continental próxima, com recurso à
cartografia disponível, sua vectorização e tratamento em ambiente SIG (ArcGis), (ii) na realização de uma
sondagem com trado manual que atingiu 1,90m no estuário não artificializado (fotos 1 e 2), (iii) no
recenseamento de todos os assentamentos humanos a partir da idade do Bronze (fig.3), (iv) na recolha de
informação de natureza arqueossismológica do sítio arqueológico do Monte Molião (foto 2), que domina o
estuário, face a Lagos, (v) na pesquisa de cartografia desde o final do século passado e fotografias.
As amostras das sondagens foram tratadas no Laboratório do Centro de Estudos Geográficos da
Universidade de Lisboa e no Departamento de Ciências da Terra da Universidade do Minho e as datações
radiocronológicas foram realizadas no Beta Analytic (EUA).
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Foto 1. A sondagem na margem direita do estuário da Ribeira de
Bensafrim.

Figura 3. A posição dos sítios arqueológicos na bacia
hidrográfica da Ribeira de Bensafrim.

Foto 2. A posição da boca da sondagem, face ao Monte Molião

Os resultados preliminares
Os resultados até agora obtidos mostram, à semelhança de outros estuários algarvios, a existência de um
estuário aberto, claramente dominado pela dinâmica marinha – uma ria – até há cerca de 2800 BP. Esta
conclusão é consentânea com o resultado das investigações efectuadas na baía de Lagos (Ramos‐Pereira et
al, 1994) e noutos estuários algarvios (Boski et al, 2008). O assoreamento que se seguiu não se fez de forma
contínua. Os resultados sugerem a instalação de uma barreira arenosa ao largo da foz, provavelmente
galgada pelo mar, como demonstram as intercalações arenosas na sedimentação mais fina. Desconhece‐se
ainda a data da instalação da barreira na actual foz. Esta seria uma restinga orientada de E para W, galgada
frequentemente no seu pedúnculo, no canal designado de Molião, como se pode observar em mapas
antigos e em fotos do século passado. A situação actual é artificial, uma vez que foi aberta uma marina no
sapal, o rio foi canalizado em grande parte do seu troço final e foram construídos pequenos degraus no seu
leito, o que dificulta a penetração da dinâmica marinha.
O estuário natural assoreado foi fruído pelos romanos (para além dos habitantes da idade do Ferro), que
ocuparam tanto o Monte Molião, na margem esquerda, como Lagos. As estruturas e o espólio encontrado
revelam não só a exploração dos recursos marinhos e fluviais, mas uma interrupção da ocupação romana
do Monte Molião entre a segunda metade do sec I a.C. e o início do sec I d.C. ,i.e., entre o período
republicano e imperial, que pensamos relacionar‐se com o sismo de 63 AC. Essa convicção é reforçada pela
deformação e fractura de uma estrutura murada e de um recipiente que demonstra sinais de deformação
por contacto directo com uma das pedras constituintes do muro deformado.
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A investigação futura
A investigação futura permitirá a reconstituição paleoambiental do Holocénico médio até ao presente, com
base: (i) na realização de mais sondagens na planície aluvial, que permitirão outras análises,
nomeadamente sedimentológicas, químicas, polínicas e de foraminíferos; (ii) no levantamento com GPS e
Georradar, que permitirá a reconstituição tridimensional da evolução da planície aluvial.
Agradecimentos
Os autores agradecem à Prof. Ana Margarida Arruda, do Centro de Arqueologia da Faculdade de Letras de Lisboa, a
visita guiada ao Monte Molião, bem como a disponibilização de informação. Os autores agradecem ao revisor
científico as sugestões que ajudaram a melhorar o texto.

Referências
Gomes J. A. 2010. Estuário da Ribeira de Bensafrim. Leitura geo‐arqueossismológica. Universidade de Lisboa, 96pp (tese de Mestrado)
Ramos‐Pereira A., Dias, J. A., e Laranjeira, M. 1994. Variações holocénicas da linha de costa na baía de Lagos. In Ramos‐Pereira A. et al,
Contribuições para a Geomorfologia e Dinâmica Litorais em Portugal, Centro de Estudos Geográficos, Lisboa, Linha de Acção de Geografia Física,
35:75‐90.
Oliveira C.S. 1986. A Sismicidade Histórica e a Revisão do Catálogo Sísmico. Laboratório Nacional de Engenharia Civil, Lisboa.
Boski T.; Camacho S.; Moura D.; Fletcherb W.; Wilamowski A.; Veiga‐Pires C.; Correia V.; Loureiro C.; Santana P. 2008. Chronology of the
sedimentary processes during postglacial sea level rise in two estuaries of the Algarve coast, Southern Portugal. Estuarine, Coastal and Shelf
Science, vol. 77, Issue 2: 230‐244.

ISBN: 978-989-96462-2-3

52

Actas / Proceedings do V Congresso Nacional de Geomorfologia
Porto, 8‐11 Dezembro de 2010

Emprego da compartimentação geomorfológica no detalhamento
da base cartográfica de solos através de sistema de informação geográfica.
Área piloto: assentamento 10 de Maio ‐ Rio Bonito do Iguaçu/Paraná/Brasil.
Geomorphologic Compartments for Detail a Cartographic Soil Map Using
Geographic Information System ‐ Studied area: Project Settlement May 10
in Brazil, State of Paraná, district of Rio Bonito do Iguaçu.
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Abstract
The present work had in purpose to detail an analogical cartographic soil map on a 1:250000 scale which allowed
recognizing of three soil associations. The studied area is situated in Brazil, State of Paraná, district of Rio Bonito do
Iguaçu, and involving 1,305.39 ha. The research embraced the use of digital soil mapping using Geographic
Information System, using Digital Terrain Model based in a topographical map 1:50000 scale, hypsometry, slope and
curvature of the terrain that results in a compartimentação of the geomorphology. The information was crossed and
correlated with the soil associations that result in a cartographic subdivision with 8 units of soil detailed in 1:25000
scale. The field work developed in situ allowed approving the obtained results.
Keywords
Digital soil mapping, geomorphology, GIS, Digital Terrain Model.

Resumo
Este trabalho teve como objetivo detalhar uma base cartográfica analógica de solos existente na escala 1:250.000,
onde identificam‐se três associações de solos. A área de estudo com 1.305,39 ha situa‐se no município de Rio Bonito
do Iguaçu, Estado do Paraná‐Brasil. A pesquisa envolveu a aplicação do Mapeamento Digital de Solos (MDS). Através
do uso de ferramentas de geoprocessamento foi obtido um Modelo Digital do Terreno (MDT) a partir da carta
topográfica de 1:50.000, do qual foram derivados e quantificados os atributos hipsometria, declividade e curvatura do
terreno, possibilitando a compartimentação geomorfológica e o posterior cruzamento dos dados, cujos resultados
foram correlacionados com a descrição das associações de solo, possibilitando o detalhamento do mapa de solos para
escala de 1:25.000. O detalhamento resultou na identificação, delimitação e quantificação de oito unidades de solo.
Os levantamentos de campo “in‐situ” possibilitaram a coleta de informações que validaram resultados e o
mapeamento digital obtido.
Palavras‐Chave
Mapeamento digital de solos, geomorfologia, geoprocessamento, modelo digital do terreno.

1. Introdução
Em um enfoque ambiental, o solo é um dos principais fatores relacionados à sustentabilidade agro
ecológica serve como base para a produção de alimentos. Entretanto, trata‐se de um recurso natural não
renovável em curto prazo, cuja conservação e exploração racional necessitam do conhecimento de seus
atributos e variabilidade espacial mediante levantamentos pedológicos em escalas compatíveis e de acordo
com os objetivos pretendidos (Fiorio et al, 2003).
É nesse contexto que Sistemas de Informação Geográfica (SIG) surgem como ferramenta fundamental,
tendo como principal proposta à combinação dos dados espaciais visando descrever e analisar interações
(Nolasco‐Carvalho, Franca‐Rocha & Ucha, 2009). Dentre metodologias propostas, a análise geomorfológica
de Modelos Digitais do Terreno ‐ MDT, derivando índices topográficos, é recomendada como primeira
etapa nos levantamentos de solos, indicando quais áreas necessitam de um trabalho de campo mais
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intensivo, bem como possibilita reduzir exigências de amostragens dentro de áreas homogêneas (Ippoliti et
al, 2005).
Os critérios estabelecidos em fatores topográficos (relevo) considerados relevantes nas relações entre
determinantes identificados na pedologia, geologia e geomorfologia, sendo destacados por diversos
autores (Ruhe & Walker, 1968; Ranzani, 1969; Rocha, 1981; Bigarella & Mazuchowski, 1985; PASSOS, 1987
e Bigarella, Becker & Passos, 1996), permitiram avaliar a distribuição dos solos na paisagem estudada e a
geração do mapa preliminar de solos, com individualização de solos em escala 1:25000 a partir de
associações identificadas em mapeamentos sistemáticos para escala significativamente menores, ou seja,
1:250000.
2. Objetivo
Este trabalho objetivou a obtenção de uma proposta preliminar de detalhamento da base cartográfica de
solos a partir da análise de atributos derivados do MDT e da compartimentação geomorfológica mediante a
aplicação de ferramentas de Sistema de Informação Geográfica (SIG) em área piloto.
3. Materiais, métodos e procedimentos metodológicos
3.1. Materiais
Para a elaboração do MDT e interpolação das curvas de nível, foi empregada a carta topográfica do
Ministério do Exército, articulação SG.22‐V‐C‐VI‐2‐MI‐2850/2‐Saudade/PR, projeção UTM, datum horizontal
Córrego Alegre, fuso 22S, escala de 1:50000 e curvas de nível com eqüidistância de 20 metros.
O perímetro da área e a rede de drenagem foram obtidos através de levantamento por GPS realizado pelo
INCRA/PR. A representação da localização da área e obtenção do mapa de uso atual foram baseadas na
imagem do satélite ALOS, sensor AVENIR‐2A, com 10 metros de resolução espacial, bandas 3, 2, 4, tomada
em fevereiro/2008, disponibilizada pelo INCRA/PR.
A base cartográfica referencial para a descrição das principais unidades de solos foi obtida através da série
Mapa de Solos do Estado do Paraná disponibilizado pela EMBRAPA (2007), articulação MI‐511, com escala
de 1:250000.
O software de SIG empregado para este trabalho foi o ESRI ArcGIS v9.2, nos módulos ArcMap, ArcScan,
ArcToolBox e ArcCatalog. Para registro da imagem ALOS/AVENIR‐2, foi empregado o software ERDAS
Imagine v9.1 ‐ Licenças disponibilizadas no CIEG‐UFPR (2009).
3.2. Caracterização da área de estudo
A área corresponde ao Projeto de Assentamento 10 de Maio, com 1.305,39 ha de área total. Situa‐se na
bacia do Rio Iguaçu, planalto Alto/Médio Piquiri, no município de Rio Bonito do Iguaçu/Paraná/Brasil,
localizada entre as coordenadas geográficas 25º 32' 13" e 25º 34' 57" de Latitude Sul e 52º 40' 02" e 52º 43'
19" de Longitude Oeste (Figura 1).
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Figura 1. Localização da área de estudo. FONTES: INCRA/2008 e ITCG/2008

Segundo a classificação de Koppen, o clima predominante é Cfa, sendo o mesmo subtropical úmido
mesotérmico. O material parental predominante é o basalto, pertencente ao Grupo São Bento, Formação
Serra Geral (JKsg), do período Jurássico‐Cretáceo. A
altitude varia de 476 a 698m, sendo o relevo
predominantemente ondulado, com declividades
variando de 0 a 48%. A dissecação é apresentada como
média, com topos convexos isolados e arredondados.
Com base na articulação MI‐511, da série Mapa de Solos
do Estado do Paraná, escala de 1:250000 (EMBRAPA,
2007), as principais unidades de solo encontradas na área
de estudo são: Lvdf8 ‐ LATOSSOLO VERMELHO
Distroférrico típico; Rle12 – Associação NEOSSOLO
LITÓLICO Chernossólico típico + CHERNOSSOLO
ARGILÚVICO Férrico saprolítico + NITOSSOLO VERMELHO
Distroférrico típico; Nvef6 ‐ NITOSSOLO VERMELHO
Eutroférrico chernossólico, conforme a figura 2.

Figura 2. Principais unidades que ocorrem na área de
estudo. FONTE: EMBRAPA, 2007.

3.3. Métodos
Para a geração do MDT foi utilizada a função Topo to Raster (Topogrid), baseada no algoritmo denominado
ANUDEM, desenvolvido por Hutchinson (1988). Esta função opera através de um método de interpolação
que utiliza tanto pontos quanto isolinhas, sendo especificamente projetado para a criação de modelos
digitais de terreno ou elevação hidrologicamente corretos.
A classificação morfométrica e identificação das geoformas tiveram como modelo os procedimentos
desenvolvidos por Ippoliti et al (2005) e Arcoverde et al (2005), os quais foram aplicados em estudos na
região dos cerrados no Estado de Minas Gerais. Ambos os métodos descrevem a identificação e
delineamento de pedoformas através da correlação de diferentes atributos do relevo para posterior
correlação com as unidades de solo.
Os procedimentos para modelagem e mapeamento digital de solos, visando o detalhamento da base
cartográfica, foram adaptados dos trabalhos de Valladares & Hott (2008), realizados na região de
Jundiaí/SP, e nos trabalhos de Lacerda et al (2001), Moura, Marques & Andrade (2008), Marques et al
(2003) e Bertoldo et al (2005), cujo modelo foi aplicado na caracterização de solos nas regiões cafeeiras de
Minas Gerais.
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A legenda de solos até o terceiro nível categórico foi possível em função da descrição das unidades segundo
EMBRAPA (2007), bem como de referências citadas na metodologia e introdução, em particular a descrição
de acordo com Curcio (2000), com as principais unidades de solos da região sudoeste do Paraná, para
topossequência em relevo plano a ondulado e forte ondulado a montanhoso.
3.4. Procedimentos metodológicos
O procedimento inicial e talvez o mais importante para a obtenção do mapa de solos foi a elaboração da
matriz‐guia de correlação entre os atributos do relevo (hipsometria, declividade, curvatura), as geoformas,
as superfícies geomórficas e a interpretação das principais unidades de solos identificadas (Tabela 1).
Tabela 1: Matriz guia de correlação entre atributos primários, geoformas e unidades de solo.
FONTES: EMBRAPA (2007), Curcio (2000), Sirtoli et al (2008b), Teramoto, Lepsch & Vidal‐Torrado (2001), Reis, T.E.S.; Barros & Reis, L.C. (2004);
Ippoliti et al (2005). (1) Unidades de solo: LVdf: LATOSSOLO VERMELHO Distroférrico ‐ NVdf: NITOSSOLO VERMELHO Distroférrico ‐ NVef:
NITOSSOLO VERMELHO Eutroférrico ‐ MTf: CHERNOSSOLO ARGILÚVICO Férrico ‐ CXef: CAMBISSOLO HÁPLICO Eutroférrico ‐ RLe: NEOSSOLO
LITÓLICO Eutrófico ‐ RYbd: NEOSSOLO FLÚVICO Tb Distrófico.
Mapa de
Solos
1:250.000

Declividade Curvatura
(%)
(D%/100m)
0–3

Geoformas

Intervalo
hipsométrico
(m)

Relevo

Unidades de
solo
propostas
(1)

0–3

Plano

RYbd

3–8

Suave
ondulado

CXef

0–8

Plano e
Suave
ondulado

LVdf

8 – 15

Ondulado

LVdf

15 – 25

Colinoso

NVdf

25 – 48

Forte
ondulado

RLe + CXef

Superfície
Declividade
Horizonte B
geomórfica
(%)

Leito maior

ausente

-4,83 – 0
3–8
0–8

LVdf8

Terraço
0 – 4,05

Topos e
patamares

-4,83 – 0

Vertentes
côncavasretilíneas

incipiente
latossólico

588 – 698

Superfície I

latossólico,
nítico,
incipiente,
ausente

8 – 48
latossólico,
nítico,
incipiente,
ausente

8 – 15

Ondulado

LVdf

15 – 25

Colinoso

NVdf

25 – 48

Forte
ondulado

RLe + CXef

Leito maior

ausente

0–3

Plano

RYbd

Terraço

incipiente

3–8

0 – 4,05

Topos e
patamares

nítico

0–8

-4,83 – 0

Vertentes
côncavasretilíneas

nítico,
textural,
ausente

0 – 4,05

0–3

Vertentes
retilíneasconvexas

-4,83 – 0
3–8
0–8

RLe12
(RLe + MTf
+ NVdf)

476 – 588

Superfície II

0 – 4,05

nítico,
textural,
ausente

CXef
NVdf

8 – 15

Ondulado

NVef

15 – 25

Colinoso

NVef + MTf

25 – 48

Forte
ondulado

RLe + MTf

8 – 15

Ondulado

NVdf

15 – 25

Colinoso

NVef + MTf

25 – 48

Forte
ondulado

RLe + MTf

8 – 48
Vertentes
retilíneasconvexas

Suave
ondulado
Plano e
Suave
ondulado

O processo final de obtenção do mapa contendo a proposta de detalhamento dos solos envolveu duas
operações de interseção, sendo a primeira entre os níveis de superfícies geomórficas e geoformas, gerando
o layer intermediário com os horizontes diagnósticos potenciais, e na segunda interseção com os layers de
horizontes diagnósticos e declividade, resultou o layer final de unidades de solos.
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4. Resultados
A partir da extração das principais geoformas identificadas na paisagem (FIGURA 4), foi possível estabelecer
uma análise quantitativa da conformação geomorfológica da área de estudo em função da
variação altimétrica, correlacionando os intervalos hipsométricos com o layer contendo as geoformas, bem
como os derivados de declividade e curvatura.

Figura 4: Mapa de geoformas.

Figura 5: Mapa de solos.

A relação entre solos e superfície geomórficas pode ser compreendida como a tendência de que quanto
mais velha e estável é a superfície, mais homogênea ela deve ser em relação aos solos que nela ocorrem,
apresentando condições para um maior desenvolvimento e estabilidade dos solos. Por outro lado,
superfícies menos estáveis possuem, normalmente, solos menos desenvolvidos e com maior variabilidade,
ou seja, a complexidade e heterogeneidade dos solos são inversamente proporcionais à idade da superfície
(Teramoto, Lepsch & Vidal‐Torrado, 2001).
De acordo com os resultados obtidos nesta estimativa, O LATOSSOLO VERMELHO Distroférrico (LVdf)
aparece como predominante na área de estudo, concordando com a base cartográfica referencial,
representando praticamente 44% da área, seguido do NITOSSOLO VERMELHO Distroférrico (NVdf), com
21,15%, e do CAMBISSOLO HÁPLICO Eutroférrico (CXef), estimado em cerca de 10% da área. Os 28,85%
restantes compreenderam o NITOSSOLO VERMELHO Eutroférrico (NVef), a Associação NITOSSOLO
VERMELHO Eutroférrico e CHERNOSSOLO ARGILÚVICO Férrico (Nvef + MTf), a Associação NEOSSOLO
LITÓLICO Eutrófico e CAMBISSOLO HÁPLICO Eutroférrico (RLe + Cxef), a Associação NEOSSOLO LITÓLICO
Eutrófico e CHERNOSSOLO ARGILÚVICO Férrico (RLe + MTF) e o NEOSSOLO FLÚVICO Tb Distrófico (Rybd). O
mapa final contendo a proposta de detalhamento das unidades de solos pode ser visualizado na FIGURA 5
(Acima).
Cabe destacar que os resultados obtidos correspondem somente à primeira etapa do levantamento de
solos com auxílio de SIG, necessitando da checagem a campo para aferição e realização de possíveis
ajustes, o que deve ser feito em uma etapa complementar para validação e comparação dos resultados
com o mapeamento digital preliminar efetuado.
5. Conclusões
‐ A metodologia empregada permitiu a obtenção de um mapa detalhado à 1:25.000,a partir de
informações de uma mapa 1:250000, resultando no desdobramento de três associaçoes de solos em oito
unidades de solo.
‐ O MDT gerado permitiu representações satisfatórias para a análise das informações topográficas
derivadas.
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‐ A interpretação das características físicas do relevo através da compartimentação geomorfológica, bem
como a correlação dos atributos declividade e curvatura com a variação hipsométrica, foram determinantes
de relações solo‐paisagem, pois identificam superfícies geomórficas com maior probabilidade de ocorrencia
de determinada topossequência.
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Análise sensitiva dos factores de predisposição à instabilidade geomorfológica na área a norte
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Abstract
The assessment of susceptibility associated to slope movements has evolved in recent years regarding methods,
techniques and tools available. The indirect techniques to susceptibility mapping based on bivariate and multivariate
statistical analysis, allow the validation of the landslide susceptibility models through data partition using temporal,
spatial or random criteria. Both landslide assessment and validation are based on the assumption that the same
causes are likely to generate the same effects, or in other words, the future slope movements are more likely to occur
in areas with conditions similar to those that originate slope instability in the past. The sensitivity analysis of landslide
susceptibility models is used to assess which predisposing factors have the higher contribution to increase the
landslide susceptibility models performance. Therefore, the aim of this work is to apply a sensitivity analysis for
shallow translational slides susceptibility models in two areas located in the region north of Lisbon: Fanhões‐Trancão
area and Lousa‐Loures area. These two sample areas were chosen because they have similar geological and
geomorphological characteristics and have been affected in recent years by the same type of slope movements. The
obtained results through sensitivity analysis highlight the importance of the chosen variables to be use into the
modelling procedures and which of them brings significant improvement to results of the landslide susceptibility
models. The similar results obtained for both study areas give support and credibility to sensitive analysis as well as to
landslide susceptibility outputs.
Keywords
Sensitivity analysis; Landslide Susceptibility; Shallow translational slides

Resumo
A avaliação da susceptibilidade a movimentos de vertente, especificamente a deslizamentos, tem evoluído no que se
refere às técnicas e métodos, bem como às ferramentas que estão disponíveis para a sua avaliação. As técnicas de
cartografia indirecta, baseadas em análises estatísticas bi‐variadas e multi‐variadas, permitem a validação dos
modelos recorrendo à partição dos dados, através de um critério temporal, espacial ou aleatório, baseando‐se no
pressuposto de que os futuros movimentos de vertente devem ocorrer sob condições de terreno semelhantes às
observadas nas áreas instabilizadas no passado. A análise sensitiva a modelos de susceptibilidade surge com o
objectivo de aferir a importância relativa dos factores de predisposição, permitindo distinguir entre os factores que
mais contribuem para melhorar a performance do modelo de susceptibilidade e aqueles que pouco acrescentam aos
resultados finais. Neste contexto, é efectuada uma análise sensitiva a modelos de susceptibilidade a deslizamentos
translacionais superficiais em duas áreas teste na região a Norte de Lisboa, inseridas no mesmo contexto geológico e
geomorfológico: área de Fanhões‐Trancão e área de Lousa‐Loures. Os resultados obtidos da análise sensitiva aos
modelos de ambas as áreas revelam‐se esclarecedores quanto à importância da escolha dos parâmetros a inserir nos
modelos, bem como no que respeita às variáveis que mais contribuem para o incremento da capacidade preditiva dos
modelos de susceptibilidade a deslizamentos translacionais superficiais. O desenvolvimento do trabalho em duas
áreas cujo contexto geológico e geomorfogico é semelhante é feito com o objectivo de atribuir uma maior robustez ao
exercício da análise sensitiva e aos próprios resultados dos modelos de susceptibilidade.
Palavras‐Chave
Análise sensitiva; Susceptibilidade; Deslizamentos translacionais superficiais
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Introdução
A avaliação da susceptibilidade a movimentos de vertente tem actualmente à sua disposição métodos e
técnicas que permitem a validação independente dos modelos obtidos, através do cruzamento de
informação espacial. Os Sistemas de Informação Geográfica (SIG) permitem a criação e o cruzamento de
parâmetros de forma cada vez mais rápida e fiável, justificando o incremento de variáveis de entrada nos
modelos de avaliação da susceptibilidade (Zêzere, 2005). Esta, independentemente do método utilizado,
tem por base o pressuposto de que os futuros movimentos de vertentes têm maior probabilidade de
ocorrência em condições semelhantes às que originaram instabilidade no passado.
O objectivo deste trabalho é efectuar uma análise sensitiva aos factores de predisposição utilizados na
construção de modelos de susceptibilidade a deslizamentos translacionais superficiais, em duas áreas teste
da região a Norte de Lisboa, inseridas no mesmo contexto geológico e geomorfológico: Fanhões‐Trancão e
Lousa‐Loures.
Os modelos obtidos basearam‐se em inventários de movimentos de vertente e num conjunto de 7 factores
de predisposição, idênticos para ambas as áreas. Neste contexto, importa perceber se o aumento da
quantidade de informação relativa aos factores de predisposição gera modelos de susceptibilidade com
melhor capacidade preditiva. Assim, a análise sensitiva é aplicada no sentido de perceber como se
comportam os diferentes factores de predisposição quando utilizados como variáveis num modelo de
susceptibilidade a movimentos de vertente, tentando perceber quais os que mais contribuem para a
explicação da distribuição espacial dos movimentos, identificando os factores de predisposição mais
eficazes para a discriminação das áreas instáveis e estáveis, no que se refere aos deslizamentos
translacionais superficiais.
A aplicação de um exercício de análise sensitiva a duas áreas com características geológicas e
geomorfológicas similares é efectuada com o objectivo de testar a robustez dos modelos e da metodologia
aqui adoptada, aferindo se os factores de predisposição que mais contribuem para a boa resolução dos
modelos são os mesmos em ambas as áreas.
Área de estudo, instabilidades de vertente e factores de predisposição
As áreas de Fanhões‐Trancão e de Lousa‐Loures, com uma superfície de 20km2 e 17km2, respectivamente,
inserem‐se na região a Norte de Lisboa, localizando‐se no concelho de Loures. Estas duas áreas‐amostra
são parte integrante da costeira Lousa‐Bucelas, sendo marcadas por uma estrutura monoclinal com
inclinações para S no caso de Fanhões‐Trancão e SSE a SE em Lousa‐Loures. Do ponto de vista litológico
observa‐se a alternância de rochas de diferente dureza, permeabilidade e plasticidade. Destacam‐se os
afloramentos do Complexo Vulcânico de Lisboa e as rochas sedimentares de idade cretácica como os
calcários, arenitos, calcários margosos, pelitos e dolomitos (Zêzere, et al, 1999, 2005; Piedade et al, 2010a).
A base de dados dos deslizamentos translacionais superficiais consiste num inventário obtido através de
trabalho de campo para ambas as áreas, efectuado por Zêzere (1997), conforme descrito no quadro 1.
Quadro 1 – Inventário de deslizamentos translacionais superficiais nas áreas de estudo.

Fanhões‐Trancão
Lousa‐Loures

N.º de
Eventos
100
82

Área instabilizada
(m²)
142 172
37 099

Densidade de
movimentos (km²)
5,0
4,8

Total de área
instabilizada (%)
0,71
0,22

Os factores de predisposição da instabilidade geomorfológica considerados para os modelos de
susceptibilidade nas duas áreas são os seguintes: declive, exposição das vertentes, perfil transversal das
vertentes, unidades litológicas, depósitos superficiais, unidades geomorfológicas e o uso do solo. No total
observam‐se 52 e 48 classes de variável, nas áreas de Fanhões‐Trancão e de Lousa‐Loures,
respectivamente.
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Metodologia
O primeiro passo no processo de integração cartográfica dos dados é o cálculo dos scores de
susceptibilidade para cada classe de variável. O método estatístico bivariado utilizado para a avaliação da
susceptilibidade à ocorrência de movimentos de vertente nas áreas de Fanhões‐Trancão e Lousa‐Loures
consiste no Valor Informativo (Yan, 1988; Yin e Yan, 1988).
Como foi anteriormente referido, a análise sensitiva é efectuada com o objectivo de determinar a
importância relativa de cada factor de predisposição na construção de modelos de susceptibilidade. Assim,
existem dois conjuntos de informação que estão presentes na primeira fase do exercício: (i) o inventário
dos movimentos de vertentes; (ii) os factores de predisposição considerados isoladamente com as
respectivas classes. Neste sentido, cada factor de predisposição é cruzado autonomamente com o conjunto
de movimentos de vertente da própria área, gerando um modelo de susceptibilidade.
A validação é efectuada com recurso à construção de uma curva de sucesso e ao cálculo da respectiva Área
Abaixo da Curva (AAC) para cada variável do modelo (factor de predisposição) isoladamente e os resultados
obtidos são ordenados hierarquicamente, permitindo comparar a importância relativa de cada factor.
Essa hierarquia é respeitada na continuação da análise sensitiva, que passa a ser efectuada, de um modo
sistemático, através da introdução de uma nova variável no modelo de susceptibilidade em questão (e.g.
M2 = f (V1 + V2); M3 = f (V1 + V2 + V3); M4 = f (V1 + V2 + V3 + V4); Mn = f (V1 + V2 + V3 + V4 +…Vn)). Para cada
modelo obtido (M2…Mn) é calculada a AAC, com o objectivo de perceber qual a combinação de variáveis
que obtém melhor capacidade preditiva (Zêzere et al., 2005, 2008; Piedade, 2009). Este exercício é
efectuado, de modo autónomo, para as duas áreas‐amostra estudadas.
Resultados
O quadro 2 apresenta a hierarquia dos factores de predisposição que contribuem para a explicação dos
deslizamentos translacionais superficiais na área de Fanhões‐Trancão. Esta hierarquia é feita consoante a
AAC da curva de sucesso calculada para cada variável isoladamente. Através desde exercício, verificou‐se
que, como seria de esperar, o declive é o parâmetro que mais contribuiu para a explicação deste tipo de
movimento de vertentes, com uma AAC de 0,802. No top 3 das variáveis mais explicativas, para além do
declive, encontram‐se as unidades geomorfológicas e a exposição das vertentes. No final desta hierarquia,
com menor capacidade de discriminação entre áreas deslizadas e não deslizadas, surge o uso do solo.
Quadro 2 – Hierarquia dos factores de predisposição para os deslizamentos translacionais superficiais na área de Fanhões‐Trancão.
Hierarquia Variável
AAC
1
Declive
0,802
2
Unidades geomorfológicas
0,788
3
Exposição das vertentes
0,738
4
Depósitos superficiais
0,731
5
Unidades litológicas
0,706
6
Perfil transversal das vertentes 0,672
7
Uso do solo
0,631

O quadro 3 apresenta a hierarquia dos factores de predisposição que contribuem para a explicação dos
deslizamentos translacionais superficiais em Lousa‐Loures. Verifica‐se, à semelhança do observado em
Fanhões‐Trancão, que é o declive que mais contribui para a explicação deste tipo de movimento de
vertentes, com uma AAC de 0,806. No top 3 das variáveis mais explicativas, para além do declive,
encontram‐se, novamente, as unidades geomorfológicas e a exposição das vertentes. No final desta
hierarquia surgem os depósitos superficiais.
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Quadro 3 – Hierarquia dos factores de predisposição para os deslizamentos translacionais superficiais na área de Lousa‐Loures.
Hierarquia
1
2
3
4
5
6
7

Variável
Declive
Unidades geomorfológicas
Exposição das vertentes
Unidades litológicas
Uso do solo
Perfil transversal das vertentes
Depósitos superficiais

AAC
0,806
0,739
0,682
0,661
0,661
0,656
0,526

Com base nesta hierarquia, são desenvolvidos seguidamente, de modo sistemático, novos modelos de
susceptibilidade para cada uma das áreas de estudo, com a introdução de uma nova variável em cada
passo.
Todos os modelos de susceptibilidade obtidos com a introdução de mais variável apresentam uma
capacidade preditiva bastante idêntica e muito satisfatória.
Discussão e conclusões
A análise sensitiva das variáveis é efectuada com o objectivo de aferir a importância relativa de cada factor
de predisposição na distribuição dos movimentos de vertente e, ao mesmo tempo, avaliar a variação na
qualidade dos modelos preditivos decorrente do número de variáveis consideradas. Os resultados
sistematizados podemos concluir que a modelação da susceptibilidade com 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 variáveis não
produz diferenças muito significativas ao nível da capacidade preditiva dos modelos, revisto nas diferenças
entre as AAC. Adicionalmente, verifica‐se que o incremento de mais variáveis no modelo não gera,
necessariamente, melhores resultados preditivos, não existindo assim uma relação linear entre o número
de variáveis presentes no modelo e a respectiva capacidade preditiva.
Apesar disso, não é aconselhável eliminar à partida as variáveis que se presuma terem uma menor
capacidade preditiva. É mais prudente utilizar, numa primeira fase, o maior número possível de variáveis
que possam ser consideradas como factores de predisposição (i.e., que evidenciem relações causa‐efeito
com os movimentos de vertente) e, numa fase posterior, simplificar os modelos de predição por análise
sensitiva das variáveis, eliminando os factores que pouco ou nada acrescentam à predição.
A aplicação da análise sensitiva aos modelos considerados é ainda importante para demonstrar que as
variáveis com melhor capacidade preditiva são as mesmas nas áreas de Fanhões‐Trancão e de Lousa‐
Loures. Este facto reforça a ideia de que é possível a exportação de modelos de susceptibilidade entre
áreas com características geológicas e geomorfológicas similares, sempre que seja possível a validação
desses modelos de susceptibilidade, através de um inventário de movimentos de vertente da própria área
(Piedade, 2009; Piedade et al., 2010b).
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Relações entre a geopedologia e as áreas de preservação permanente: aplicações nas bacias
hidrográficas dos rios Alto Cachoeira e Sagrado
Relations between Geopedology and the Mandatory Preservation Areas: Aplications in the watersheds of
Alto Cachoeira and Sagrado river
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Abstract
The Mandatory Preservation Areas (APP’s) present in the Brazilian Forest Code of 1965 and the resolutions 302 and
303 of CONAMA, are spaces that must be covered with natural vegetation and free of human activities because when
they occur in APP area, they are susceptible to the occurrence of erosion and sediment transport by drainage which
leads to an “geopedological” instability. This paper aims to present a comparative study of the evolution of vegetation
cover and land use for the years 1999 and 2005 in APP areas in the watershed of Alto Cachoeira and Sagrado river.
The watersheds chosen present numerous human activities (such as agriculture, livestock, reforestation and others) in
APP areas. The methodology for the delimitation of APP's of the two watersheds the uses the software ArcGIS 9.2 for
the delimitation of the categories of APP (rivers, riparian forest, hills and mountains tops, ridge lines, slopes above 45
degrees) with techniques of Digital Cartography and Information Systems (GIS). In 1999, the watershed of Sagrado had
a percentage of degradation in APP of 17.7%, rising to 20% in 2005. The Alto Cachoeira river had their APP’s with
23.5% of degradation in 1999 decreasing to 15.2% in 2005.
Keywords
Mandatory Preservation Areas, Watershed, Geographic Information System.

Resumo
As Áreas de Preservação Permanente (APP’s) presentes no Código Florestal Brasileiro de 1965 e resoluções 302 e 303
do CONAMA, são espaços que devem estar recobertos com vegetações naturais e livres de atividades humanas pois
quando estas ocorrem em áreas de APP, ficam sujeitas à ocorrência de processos erosivos e ao transporte de
sedimentos pela rede de drenagem o que gera uma instabilidade geopedológica. Este trabalho tem por objetivo
apresentar um estudo comparativo entre a evolução da cobertura vegetal e uso da terra para os anos de 1999 e 2005
em áreas de APP nas bacias hidrográficas dos rios Alto Cachoeira e Sagrado. As bacias hidrográficas escolhidas
apresentam inúmeras atividades humanas (como agricultura, pecuária, reflorestamento entre outros) em áreas de
APP. A metodologia empregada para a delimitação das APP’s das duas bacias utiliza o software ArcGIS 9.2 para a
delimitação das categorias de APP’s (nascentes de rios, matas ciliares, topos de morro e montanha, encostas com
declividades acima de 45 graus) com técnicas de Cartografia Digital e de Sistemas de Informações Geográficas (SIG). A
bacia do Sagrado teve em 1999 um percentual de degradação em APP´s de 17,7%, subindo para 20% em 2005. Já o rio
Alto Cachoeira teve suas APP´s com 23,5% de degradação em 1999 diminuindo para 15,2% no ano de 2005.
Palavras‐Chave
Áreas de Preservação Permanente, Bacia Hidrográfica, Sistema de Informações Geográficas.

Introdução
No litoral do Estado do Paraná o assoreamento atinge áreas de navegação portuária nas baías de Antonina
e de Paranaguá e as dragagens constituem as principais soluções adotadas pelo Estado na tentativa de
solucionar este problema, mas, o seu alto custo de execução, atrelado à dificuldade de se licenciar áreas de
despejo, vêm tornando esta estratégia inviável. Para se entender melhor o processo de assoreamento,
deve‐se localizar quais são as áreas fontes de sedimentos dentro das bacias hidrográficas que drenam para
as baías do litoral e a sua dinâmica no contexto hidrográfico (Nowatzki et al., 2010).
De acordo com a legislação brasileira, (Código Florestal de 1965) uma APP deve ser um espaço físico‐
natural protegido, sem qualquer atividade, contudo, nem sempre estas APP’s são respeitadas no litoral
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paranaense e inúmeras atividades humanas foram implantadas ao longo dos anos em locais aonde deveria
se preservar. Uma das principais causas do assoreamento nas baías do Paraná é a retirada da vegetação
natural das Áreas de Preservação Permanente (APP’s). Estas áreas são essenciais para manter a
estabilidade Geopedológica das bacias. De acordo com Curcio et al. (2006) a geopedologia pode ser
compreendida como a combinação dos aspectos geológicos, geomorfológicos e pedológicos, voltada à
compreensão das potencialidades e fragilidades da dinâmica do ambiente.
Magalhães & Ferreira (2000) apud Jarentchuk (2009) explicam a importância que a vegetação natural
possui para manter a estabilidade geopedológica, tais como: evitar a deflagração de processos erosivos em
áreas agrícolas ou até mesmo contendo‐os; manter a estabilidade do manto pedológico sobre encostas
com inclinações acentuadas graças a estruturação da massa de solo em conjunto com a trama radicular,
evitando a ocorrência de eventos como os de movimentos de massa; em áreas próximas aos corpos
hídricos agindo como anteparo para o impacto da chuva sobre o solo de maneira a reduzir o efeito de
compactação, bem como a trama radicular contribui para a manutenção da porosidade dos solos
permitindo a infiltração da água e alimentando as colunas freáticas. Essa ação impede o escoamento
superficial precoce e a formação de sulcos erosivos que carregam sedimentos particulado aos cursos d’água
aumentando sua turbidez, bem como assoreando‐os; por fim a vegetação contribui também para o
equilíbrio do ciclo hidrológico de uma área de drenagem.
Ambas as bacias estudadas neste trabalho estão localizadas em dois compartimentos geomorfológicos
distintos: a Serra do Mar e Planície Litorânea (Maack, 1968). Partindo para uma abordagem geopedológica,
no primeiro compartimento encontram‐se solos pouco desenvolvidos, dentre os quais destacam‐se os
Cambissolos Háplicos e os Neossolos Litólicos, também se verificam significativas declividades, em geral
superiores a 30%. Nesta porção registram‐se os mais elevados registros pluviométricos do estado do
Paraná, por exemplo, na estação Véu da Noiva o acumulado anual supera em média os 3.500 mm. Essa
configuração paisagística proporciona elevada suscetibilidade natural à ocorrência de movimentos de
massa e desenvolvimento de processos erosivos (Paula et al, 2006).
Já no compartimento da Planície Litorânea verifica‐se o predomínio de sedimentos aluvionares não
consolidados associados a solos hidromórficos (Gleissolos, Cambissolos Flúvicos e Neossolos Flúvicos). A
pluviosidade também se demonstra significativa, cerca de 2.000 mm por ano. Nesse compartimento além
dos processos erosivos decorrentes de importantes taxas de escoamento superficial, em razão da rápida
saturação dos solos hidromórficos diante de eventos pluviométricos de elevada magnitude, também se
nota a expressiva alteração morfológica dos canais fluviais devido ao assoreamento dos mesmos e
solapamento das margens (Paula et al, 2006).
Diante desta perspectiva, alguns mapeamentos de APP’s já foram realizados em algumas das bacias
hidrográficas que drenam para as baías de Antonina e Paranaguá como as bacias dos rios Alto Cachoeira e
Sagrado delimitadas Jarentchuk (2009) e Nowatzki et al. (2009) respectivamente. Com dados oriundos de
imagens de satélite de diferentes anos, é possível observar o quanto a degradação de uma APP aumenta ou
diminui. A figura 1 apresenta as três bacias analisadas neste trabalho.
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Figura 1 – Mapa de localização das bacias hidrográficas dos rios Alto Cachoeira e Sagrado

Metodologia
Primeiramente necessitou‐se dos dados espaciais das APP’s dos rios Alto Cachoeira e Sagrado
padronizados, para isso utilizou‐se o software ArcGIS 9.2. Para isso usou‐se a metodologia empregada em
Nowatzki et al. (2009) na qual contém informações de técnicas de como utilizar a Cartografia Digital e o SIG
(Sistema de Informações Geográficas) para delimitação das diversas categorias de APP’s contidas no Código
Florestal Brasileiro (BRASIL, 2001), a Resolução CONAMA 302/02 (BRASIL, 2002a) e a Resolução CONAMA
303/02 (BRASIL, 2002b).
Para as bacias dos rios Alto Cachoeira e Sagrado foram usados os dados de APP’s presentes em Jarentchuk
(2009) e Nowatzki et al. (2009) respectivamente. A bacia do rio Alto Cachoeira contém as seguintes
categorias de APP: Nascentes, Matas Ciliares, Reservatórios Artificiais, Topos de Morro e Montanha, Linhas
de Cumeada e Declividades acima de 45°. O rio Sagrado contém as mesmas, contudo nesta bacia existe
uma área de APP de Manguezais. Posteriormente agruparam‐se todas as categorias de APP’s presentes nas
três bacias fazendo com que fosse possível o cruzamento destas com as informações de cobertura vegetal e
uso da terra. A partir deste processo foi possível analisar o quanto as APP’s de cada bacia está degradada,
visto que se utilizou mapeamentos prévios de cobertura vegetal e uso da terra.
Para o ano de 1999, usou‐se dados levantados pela Pró‐Atlântica (Paraná, 2002) o qual foi elaborado a
partir de imagens do satélite LANDSAT ETM 7, referentes ao ano de 1999 na escala de 50.000. Os dados
espaciais deste mapeamento estão em formato shapefile e foram utilizados por Paula (2010). A partir
destes dados agruparam‐se as classes consideradas de “Degradação” e de “Preservação” conforme a tabela
1.
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Tabela 1 – Classes do mapeamento e as consideradas de Preservação e Degradação para 1999

Para o ano de 2005 foram utilizados dados levantados pela empresa Aerosat utilizados por Paula (2010)
elaborado a partir de imagens do satélite SPOT 5. As classes consideradas de Degradação e Preservação
referentes a Cobertura Vegetal e uso da terra para o ano de estão expressos na tabela 3.
Tabela 2 – Classes do mapeamento e as consideradas de Preservação e Degradação para 2005

Resultados e Discussões
Após manipular os dados de APP’s e efetuar os cruzamentos dos dados espaciais das bacias dos rios Alto
Cachoeira e Sagrado referentes aos dados das APP’s com o de cobertura vegetal e uso da terra (de 1999 e
de 2005) pôde‐se elaborar os mapas temáticos abaixo (figuras 2 a 5):
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Figura 2 – Mapa de APP’s degradadas e preservadas da bacia do rio Alto Cachoeira em 1999

Figura 3 – Mapa de APP’s degradadas e preservadas da bacia do rio Alto Cachoeira em 2005
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Figura 4 –Mapa de APP’s degradadas e preservadas da bacia do rio Sagrado em 1999

Figura 5 – Mapa de APP’s degradadas e preservadas da bacia do rio Sagrado em 2005

A partir dos dados levantados, pode‐se analisar o quanto uma bacia evoluiu na relação entre a preservação
e a degradação. As tabelas 3 a 6 representam esta evolução:
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Tabela 3 – Áreas de APP’s degradas e conservadas em 1999.

Tabela 4 – Áreas de APP’s degradas e conservadas em 2005.

Tabela 5 – Áreas de APP’s degradas e conservadas em 1999.

Tabela 6 – Áreas de APP’s degradas e conservadas em 2005.

A bacia do rio Sagrado teve em 1999 um percentual de degradação em APP´s de 17,7%, subindo para 20%
em 2005. O rio Alto Cachoeira teve suas APP´s com 23,5% de degradação em 1999 diminuindo para 15,2%
no ano de 2005.
Conclusões
As Áreas de Preservação Permanente são locais que servem para manter a estabilidade geopedológica do
ambiente. Em locais de serra, onde existe uma fragilidade ambiental a processos erosivos bastante
acentuada, a preservação das mesmas se torna ainda mais importante. Trabalhando na Serra do Mar
Paranaense, Marés Mikosik et al. (2010) apontam que os oito escorregamentos translacionais ocorridos no
rio Sagrado, incidiram em áreas de APP’s o que frisa a importância que estas áreas têm na paisagem.
A partir deste trabalho foi possível identificar se a preservação em APP`s está aumentando ou diminuindo
em uma bacia hidrográfica utilizando de técnicas de SIG, tomando a idéia de que estas áreas são essenciais
quando se pretende fazer uma investigação geológica, geomorfológica e pedológica (Geopedológica) em
uma ou mais bacias hidrográficas.
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Relação entre movimentos de vertente e a morfo‐estrutura na bacia hidrográfica da Tornada
(sector Centro‐Oeste de Portugal)
Relationship between slope movements and structural settings in the Tornada river basin (central
western Portugal)
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Abstract
This paper presents the relationships between the geological and structural settings and the distribution of slope
movements in the Tornada river basin (107 km2), in Central western Portugal. This basin was chosen for its geological
and tectonic features and for the abundance of slope movements. The study area is situated in a dissected old
quaternary coastal plateau with an evident syncline structure, where crop out mainly upper Jurassic sandstones and
claystones. A detailed structural‐geological map at 1:10 000 scale and a detailed landslide inventory map were
prepared through the interpretation of stereoscopic aerial photographs and extensive field surveys. The landslides
were classified according to the type of movement into shallow and deep‐seated failures (mainly translational), and
the relative age into recent and old. The distribution of the landslides and their relationship with lithology and bedding
attitude were studied considering in particular: i) the presence of weak lithological layers; ii) the attitude of planar and
continuous bedding planes dipping towards the free‐face of slope; iii) the presence of hydrogeological conditions
favorable to slope instability; and iv) the occurrence of normal faults. The relationship between structural settings,
geological information and landslides was studied in order to understand the factors that mainly explain the instability
conditions of the area.
Keywords
Geomorphology, Landslides, Bedding attitude, GIS

Resumo
Este trabalho apresenta as relações entre as características morfo‐estruturais do terreno e a distribuição dos
movimentos de vertente na bacia hidrográfica da Tornada (107km2), localizada na região Centro‐Oeste de Portugal.
A bacia foi escolhida devido às suas características geológicas e tectónicas, bem como pela abundância de
movimentos de vertente identificados nesta área. Esta bacia desenvolve‐se sobre uma plataforma litoral de idade
Quaternária, que corta uma estrutura em sinclinal onde afloram arenitos e argilas do Jurássico superior. Para este
trabalho foram efectuados um mapa lito‐estrutural detalhado na escala 1:10 000 e um inventário de movimentos de
vertente através, respectivamente, da interpretação estereoscópica de fotografias aéreas e levantamentos de campo.
Os movimentos de vertente foram classificados de acordo com a sua tipologia em superficiais e profundos
(principalmente de translação) e idade relativa (recentes ou antigos). A distribuição dos movimentos de vertente e sua
relação com a litologia e morfo‐estrutura foram estudados, considerando, nomeadamente: i) a presença de camadas
litológicas com menor resistência à erosão (fomações menos consolidadas); ii) a geometria dos planos de
estratificação nas vertentes cataclinais; iii) a presença de condições hidrogeológicas favoráveis à instabilidade; e iv) a
presença de falhas normais. A relação entre a morfo‐estrurura, a informação litológica e os movimentos de vertente
foi estudada com o objectivo de entender alguns dos factores que favorecem a instabilidade das vertentes.
Palavras‐Chave
Geomorfologia, Movimentos de vertente, Lito‐estrutura, SIG
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Introdução
O presente estudo visa estabelecer as relações entre a morfo‐estrutura e a distribuição dos movimentos de
vertente na bacia hidrográfica da Tornada (fig. 1). A selecção da área deve‐se fundamentalmente à
realidade bastante contrastada em termos geomorfológicos e à importância de que se revestem os
movimentos de vertente na bacia em questão. Esta bacia situa‐se sobre uma plataforma litoral de idade
Quaternária, possuindo uma estrutura em sinclinal onde afloram arenitos e argilas do Jurássico superior
(Zêzere, 2005) (fig. 2).

Figura 1. Modelo Digital do terreno (MDT) da bacia hidrográfica da Tornada.
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Figura 2. Litologia da bacia hidrográfica da Tornada.

Objectivos
Os objectivos deste trabalho são os seguintes:
‐ Construção de um inventário de movimentos de vertente através da interpretação estereoscópica de
fotografias aéreas;
‐ Indentificação das características morfo‐estruturais do território, na relação entre o declive e o sentido e
inclinação das camadas litológicas, através da interpretação estereoscópica de fotografias aéreas;
‐ Construção de um modelo morfo‐estrutural, que será futuramente utilizado como variável independente
na avaliação da susceptibilidade;
‐ Estabelecimento de relações entre a morfo‐estrutura e a distribuição dos movimentos de vertente na
bacia hidrográfica da Tornada.
Metodologia
De modo a estabelecer relações entre a morfo‐estrutura e a distribuição dos movimentos de vertente
foram efectuados um mapa lito‐estrutural na escala 1:10 000 e um inventário de movimentos de vertente
através da interpretação estereoscópica de fotografias aéreas de 1958, com uma escala de aquisição de
1:26 000 (fig. 3). O estereoscópio utilizado para este trabalho é dotado de dois zooms (1.5x e 3x) possuindo
ainda a grande vantagem de permitir a observação por dois operadores em simultâneo, o que se revela
crucial no ensino/aprendizagem desta técnica.
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Figura 3. Lito‐estrutura e inventário de movimentos de vertente da bacia hidrográfica da Tornada.
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A morfologia da área, bem como a diferenciação e distribuição da ocupação do solo (analisadas a partir das
diferentes tonalidades de cinzento das fotografias aéreas) revelam‐se como elementos fundamentais para
a identificação das características morfo‐estruturais da área de estudo, permitindo ainda a identificação das
camadas litológicas que apresentam maior e menor resistência à erosão (camadas mais e menos
consolidadas, respectivamente), através da presença ou ausência de escarpas (Cardinali et al., 1994).
Posteriormente, foi efectuado também um inventário de movimentos de vertente, com recurso a técnicas
de interpretação estereoscópica, sendo sempre acompanhado e validado pelo trabalho de campo. Este
inventário inclui a idade relativa (recente ou antiga) e a classificação dos movimentos em deslizamentos
(profundos e superficiais, rotacionais e translacionais) e escoadas.
De modo a utilizar a a informação morfo‐estrutural como uma variável independente (factor de
predisposição) foi necessária a construção de um modelo morfo‐estrutural. Este modelo é apresentado na
figura 4, tendo sido efectuado utilizando o sentido da inclinação das camadas litológicas, a inclinação
propriamente dita das camadas litológicas e a exposição das vertentes (obtida através de um modelo digital
do terreno com uma resolução de 5 m × 5 m). É importante referir que existem áreas não classificadas pelo
modelo devido à falta de informação (fig. 4). Deste modo, a análise estatística realizada sobre esta variável
foi feita sem considerar os movimentos de vertente que ocorrem nessas áreas.
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Figura 4. Modelo Morfo‐estrutural da bacia hidrográfica da Tornada.

Resultados
Através da interpretação estereoscópica de fotografias aéreas de 1958 foi possível identificar, na bacia
hidrográfica da Tornada, 503 antigos movimentos de vertente (anteriores a 1958) sendo que 140
correspondem a deslizamentos de vertente profundos (58,7% do total de área deslizada), 277 a
deslizamentos de vertente superficiais (32% do total da área deslizada) e 86 a escoadas (9,3% do total da
área deslizada). Para além dos movimentos de vertente foi possível identificar também 13 leques aluvais.
Como movimentos de vertente mais recentes (com data de ocorrência próximo de 1958) foram
identificados: 1 deslizamento de vertente profundo (4,8% do total de área deslizada); 38 deslizamentos de
vertente superficiais (84,1% do total de área deslizada); e 6 escoadas (11,2% do total de área deslizada).
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Fazendo uma breve análise estatística e, considerando o conjunto de movimentos de vertente, sua
topologia e idade, foi possível observar que os movimentos de vertente antigos (deslizamentos profundos,
superficiais e escoadas) possuem um comportamento semelhante tendo em conta as variáveis
explanatórias utilizadas (declives, exposição das vertentes e morfoestrutura). Por outro lado, considerando
os deslizamentos recentes, o comportamento é bastante semelhante entre deslizamentos superficiais e
escoadas, mas muito diferente entre este conjunto e o único deslizamento profundo identificado. Deste
modo, optou‐se por considerar os movimentos de vertente antigos como um único conjunto (fig. 5), e por
efectuar a divisão dos movimentos de vertente recentes em dois grupos, os deslizamentos de vertente
superficiais e as escoadas por um lado, e os deslizamentos profundos por outro (fig. 6).

a) com declives (º).

a) com declives (º).

b) com as exposições.
c) com a morfoestrutura.
Figura 5. Histograma dos movimentos de vertente antigos.

b) com as exposições.
c) com a morfoestrutura.
Figura 6. Histogramas dos movimentos de vertente recentes.

De um modo geral os movimentos de vertente antigos ocorrem com maior frequência na classe de declives
10°‐15° (38,8%). Nas classes de declive superior a 25° a ocorrência de movimentos de vertente antigos
decresce consideravelmente (3,7%). As vertentes expostas a Sudoeste apresentam uma maior
concentração de instabilidade (19,2%) comparativamente às vertentes expostas a Sudeste (5,7%). No que
diz respeito às características morfo‐estruturais, observa‐se que as vertentes ortoclinais possuem uma
predisposição bastante elevada à ocorrencia de instabilidade (58,8%), comparativamente às vertentes
cataclinais sobre‐inclinadas onde a ocorrência de manifestações de instabilidade é bastante rara (0,1%).
O único deslizamento profundo recente ocorre na classe de declive entre 5° e 10°. Em contrapartida, os
deslizamentos superficiais e as escoadas recentes registam‐se dominantemente em vertentes mais
inclinadas, entre 10° e 15° (44,8% do total) e entre 15° e 25° (32,7% do total). O deslizamento profundo
recente ocorre numa vertente exposta a Este e Nordeste; por seu turno, os deslizamentos superficiais e as
escoadas mais recentes ocorrem na sua maioria em vertentes expostas a Sudoeste (20,5% do total) e a
Oeste (20,0% do total). O deslizamento profundo mais recente ocorre na classe vertente cataclinal com
inclinação igual ao declive da vertente, enquanto os deslizamentos superficiais e as escoadas mais recentes
encontram‐se maioritariamente em vertentes ortoclinais (54,6% do total). Adicionalmente, observa‐se que
na classe das vertentes cataclinais sobre‐inclinadas estas tipologias de movimentos de vertente não
existem.
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Discussão
No decurso deste trabalho foi possível identificar na área de estudo dois sectores estruturais com
diferentes sentidos de inclinação. No sector NW as camadas litológicas possuem uma inclinação
generalizada para SE, enquanto no sector SE da bacia as camadas litológicas possuem uma inclinação
generalizada para NW, o que revela a identificação de um grande sinclinal com eixo situado entre estes dois
grandes domínios estruturais. Confirma‐se a existência de uma falha de direcção NW‐SE que controla o
traçado do rio da Tornada, uma vez que se encontram elementos morfológicos indicativos da mesma, ou
seja, existência de um traçado rectilíneo, alternância do sentido de inclinação das camadas geológicas e a
identificação de vertentes com morfologia triangular (devido ao plano de falha). Esta falha separa a bacia
hidrográfica de forma assimétrica, tendo o sector W menor dimensão comparativamente ao sector E.
No decurso deste trabalho pôde‐se observar que a distribuição das escoadas e dos deslizamentos encontra‐
se estreitamente relacionada com o contexto litológico e hidrogeológico. Foi possível observar que a
ocorrência de escoadas verifica‐se, essencialmente, nos locais onde se observam camadas litológicas
menos resistentes e mais espessas. Por outro lado, a ocorrência de deslizamentos está estritamente
relacionada com a presença de camadas litológicas mais resistentes, mais permeáveis e menos espessas.
Em determinados casos, verifica‐se que as escoadas evoluíram para leques aluviais, com a acumulação de
detritos sedimentares em planícies aluviais.
Conclusões
A técnica de interpretação estereoscópica de fotografias aéreas permite não só a construção de inventários
multi‐temporais de movimentos de vertente, mas também a geração de modelos morfo‐estruturais
utilizados posteriormente como variável independente na avaliação da susceptibilidade à ocorrência de
movimentos de vertente. A interpretação da morfo‐estrutura é feita através da identificação das áreas de
escarpa, contendo informações como o sentido e inclinação das camadas litológicas.
A análise estatística efectuada sobre os movimentos de vertente antigos na bacia hidrográfica da Tornada
deve ser interpretada com prudência, devido a: (i) dificuldade de interpretação dos movimentos de
vertente antigos por obliteração dos seus elementos morfológicos; (ii) existência de distorções decorrentes
dos procedimentos de digitalização e georreferenciação das fotografias aéreas; e (iii) erros computacionais
associados à interpolação da morfo‐estrutura.
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Contribuição da sucção matricial na avaliação dinâmica da estabilidade de vertentes naturais: o
caso de estudo do talude da Estrada Regional no concelho da Povoação (ilha de S. Miguel,
Açores)
Soil matric suction contribution for natural slope stability dynamic assessment: the case‐study of the
regional road slope in Povoação council (S. Miguel island, Azores)
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Abstract
The geomorphologic instability processes that are triggered in Povoação council, S. Miguel island (Azores Archipelago),
generally occur on steep hillslopes constituted superficially by unsaturated cohesionless pyroclastic deposits. For
those conditions, the matric suction play a crucial role in the soil shear strength, thus in the slopes stability. In order to
evaluate the contribution of the matric suction on volcanic deposits strength, an experimental monitoring network
with tensiometers was installed, in the beginning of 2008, in a slope at the Povoação council. This work presents the
hydrological regime results and a method to predict the cohesive component of the shear strength of unsaturated
soil, obtained from consolidated drained direct shear tests performed with different soil moisture contents. The
empirical equation obtained, the geometrical features of the test site and the matric suction were incorporated into
an infinite slope model (1D), to compute the dynamic variation on slope stability at depths of 30, 60 and 100 cm with a
15 min. resolution. Since monitoring started, a slope failure occurred on the 8th January 2010, and it was possible to
capture some relevant features during the transition from a stability condition to an instability state at different
depths. The stability model applied, with the incorporation of the cohesive shear strength in function of water content
and using specific hidrological monitoring devices, revealed to be an excellent tool to assess the dynamic stability
conditions of volcanic deposits on natural slopes for rainfall‐triggered landslides forecast, and can be integrated into a
landslide early warning system for specific sites.
Keywords
Soil matric suction, shear strength, infinite slope model, slope stability, Povoação council.

Resumo
Os processos de instabilidade geomorfológica que ocorrem no concelho da Povoação, ilha de São Miguel (arquipélago
dos Açores), incidem em vertentes bastante declivosas, constituídas superficialmente por depósitos piroclásticos não
consolidados parcialmente saturados. Nestas condições, a estabilidade das vertentes é garantida devido ao efeito
positivo da sucção matricial na resistência ao corte do solo. Para investigar a contribuição da sucção matricial na
resistência ao corte de depósitos vulcânicos, foi instalada, no início de 2008, num talude do concelho da Povoação,
uma rede de monitorização experimental de tensiómetros. Neste trabalho são apresentados os dados do regime
hidrológico e um método para estimar a componente coesiva da resistência ao corte a partir de um conjunto de
ensaios de corte directo do tipo consolidado, drenado, realizado com diferentes teores de água. A equação empírica
obtida, as características geométricas do talude e a sucção matricial foram incorporadas num modelo da vertente
infinita (1D) para avaliar dinamicamente a estabilidade da vertente numa cadência temporal de 15 minutos e às
profundidades de 30, 60 e 100 cm. É ainda apresentado um caso de instabilidade geomorfológica que ocorreu no dia 8
de Janeiro de 2010 no talude alvo de monitorização, tendo sido possível verificar aspectos importantes duma
passagem da situação estável para instável, a diferentes profundidades. O modelo de estabilidade aplicado, com a
incorporação da componente coesiva da resistência ao corte do solo em função do teor de água e com a utilização de
equipamentos de monitorização hidrológica específicos, revela ser uma excelente ferramenta de avaliação da
estabilidade dinâmica de vertentes naturais em depósitos vulcânicos, podendo ser integrado na implementação de
sistemas de alerta e alarme de movimentos de vertente em locais específicos.
Palavras‐Chave
Sucção matricial, resistência ao corte, modelo da vertente infinita, estabilidade de vertentes, concelho da Povoação.

ISBN: 978-989-96462-2-3

81

Actas / Proceedings do V Congresso Nacional de Geomorfologia
Porto, 8‐11 Dezembro de 2010

1. Introdução
Observações sistemáticas no terreno permitem verificar que a maior parte das manifestações de
instabilidade geomorfológica que ocorrem no concelho da Povoação, na ilha de São Miguel (arquipélago
dos Açores) corresponde a deslizamentos translacionais superficiais. Em condições hidrológicas e
topográficas específicas, alguns deslizamentos são mobilizados completamente, dando origem a escoadas
detríticas. Ambas as tipologias tendem a ocorrer em vertentes bastante declivosas, constituídas por
depósitos vulcânicos parcialmente saturados. Nestes casos, a contribuição da coesão aparente, devido ao
papel da sucção matricial no solo, é decisiva para garantir a estabilidade das vertentes em épocas de pouca
precipitação.
Para conhecer e compreender melhor os mecanismos que controlam a instabilidade geomorfológica no
concelho da Povoação, e para estabelecer análises de estabilidade apropriadas, foi investigado o
comportamento hidrológico através da monitorização da sucção matricial in situ, pela utilização de
tensiómetros instalados às profundidades de 30, 60 e 100 cm num depósito vulcânico de um talude “tipo”
do concelho da Povoação. No inicio de Janeiro de 2010, em virtude das precipitações intensas registadas na
ilha de São Miguel, ocorreram alguns deslizamentos superficiais no concelho da Povoação e em particular
no talude alvo de monitorização. De modo a analisar a influência da água no solo e a sua importância na
estabilidade do local, foi utilizado o modelo da vertente infinita, permitindo captar aspectos importantes
durante o episódio de instabilidade geomorfológica.
Neste contexto, os objectivos deste trabalho são (1) perceber os factores e mecanismos que actuam na
vertente e o modo como afectam a sua estabilidade; (2) aplicar um método de estabilidade que inclua o
efeito do regime de água no solo através da incorporação do efeito da sucção matricial; e (3) estabelecer e
incorporar a componente coesiva da resistência ao corte no solo em condições não saturadas, pela variação
das condições de água no solo.
2. Características da área de estudo
O local em estudo corresponde ao designado “Talude da Estrada Regional” descrito por Amaral (2005), que
se situa próximo do Largo do Município da Povoação, na ilha de São Miguel, sobranceiro à Estrada Regional
1‐1ª, que liga a Povoação às Furnas (Fig.1). O talude tem uma área planimétrica de 8050 m2, uma altitude
ortométrica máxima na ordem dos 65 m, um declive médio de 37° e caracteriza‐se por apresentar uma
estratigrafia complexa, típica das vertentes que compõem o concelho. A sua base é constituída por um
depósito de ignimbrito soldado, coberto por uma espessa sequência de depósitos de pedra pomes de
queda, com granulometrias variáveis entre os blocos e as cinzas, alternando com paleosolos. Estes
depósitos são cobertos por materiais detríticos gravíticos (ver figura 1).
Periodicamente, a área em questão tem sido palco de várias manifestações de instabilidade
geomorfológica, regra geral de cariz superficial. No entanto, medições da deformação do solo com o
recurso a uma estação total permitiram individualizar uma massa significativa de solo instável com uma
profundidade do plano de rotura superior a 1 metro (Amaral et al., 2007).
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Figura 1. Localização geográfica do talude da estrada regional, inserido no concelho da Povoação (ilha de São Miguel‐Açores),
esboço geomorfológico multi‐temporal e secções geológicas transversais.

3. Metodologia
3.1. Medição da sucção matricial in situ
No local em estudo foi implementada uma rede de monitorização experimental para avaliar a influência da
água no solo em períodos secos e de maior precipitação, sendo esta informação relevante para a avaliação
das condições de estabilidade do talude.
A instrumentação da rede experimental foi instalada no início de 2008 e consiste em três tensiómetros TS1
da UMS, colocados a diferentes profundidades (30, 60 e 100 cm) para medição da sucção matricial no solo.
Os equipamentos medem directamente a pressão de água desde +100 kPa a –100 kPa, com uma precisão
de ±0,5 kPa. Quando o solo atinge a saturação estes equipamentos funcionam como piezómetros, medindo
pressões neutras positivas desde os 0 aos 100 kPa, o que os torna numa importante ferramenta para
trabalhar em condições até à capacidade de campo ou na presença de níveis freáticos temporários.
3.2. Avaliação das condições de estabilidade
No dia 8 de Janeiro de 2010, pelas 14:00, hora local, ocorreu uma manifestação de instabilidade
geomorfológica no talude da estrada regional, com uma volumetria estimada em cerca de 111 m3,
afectando uma moradia que se encontra no sopé do talude e obstruindo parcialmente a estrada regional.
A avaliação das condições de estabilidade para os períodos antes, durante e após a instabilidade foi
determinada através das premissas do modelo da vertente infinita, pelo conhecimento do Factor de
Segurança (FS) ao longo de uma potencial superfície de rotura, que pode ser expresso pela seguinte
equação (Matsushi et al.,2006):

tanφ ´
Ce − μθ
ψγ w tanφ ´
+
−
Eq. 1
tan β (γ d + θγ w )Zsenβ cos β (γ d + θγ w )Zsenβ cos β
onde Z é a profundidade, β o declive, γd é o peso específico seco, γw é o peso específico da água, ψ é a
sucção matricial ou pressão negativa da água, θ é o teor de água volumétrico, φ´ é o ângulo de atrito
interno efectivo, C é o valor máximo hipotético da coesão (quando θ = 0) e μ é o coeficiente relacionado
FS =
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com a susceptibilidade de redução (μ>0). A expressão apresentada permite determinar o FS mediante a
flutuação da pressão efectiva negativa; no entanto, caso seja atingida a saturação (ψ≥0), a equação é
resolvida a partir da pressão neutra positiva.
3.3. Determinação do teor de água e da resistência ao corte
De forma a resolver a equação 1, o teor de água volumétrico (θ) e a componente coesiva da resistência ao
corte têm de ser determinados. O teor em água volumétrico, (θ), foi estimado com recurso à expressão não
linear de van Genuchten (1980), a qual pode ser descrita por:

θ (ψ ) = θ r +

θ s − θr

[1 + (αψ ) ]

n m

Eq. 2

onde θ é o teor de água volumétrico estimado; ψ é a pressão efectiva; θr e θs são os teores de água
residuais e saturados, respectivamente e α, m, e n são os parâmetros de ajustamento empírico que
definem a forma da curva de retenção. Deste modo, o registo da sucção matricial medida nos tensiómetros
e os valores dos parâmetros hidrodinâmicos (α, n e m) do solo, obtidos a partir da curva de retenção de
água para o depósito superficial em que se insere a rede experimental de monitorização, permitiram
determinar o teor de água volumétrico.
O comportamento dos parâmetros de resistência ao corte de um proveto de solo foi avaliado tendo em
consideração a variação do teor de água volumétrico. A metodologia empregue seguiu, na sua essência, as
propostas de Matsushi e Matsukura (2006) para a obtenção de uma função empírica que exprime a
variação dos parâmetros de resistência ao corte de solos não saturados em função do teor de água
volumétrico. Para calcular a redução da resistência ao corte admite‐se que: (1) o ângulo de atrito toma um
valor constante; e (2) uma função exponencial é válida para expressar a relação entre a coesão aparente e
o teor de água volumétrico. Neste sentido, a função de regressão pode ser postulada da seguinte forma
(Matsushi e Matsukura, 2006):
Eq. 3
τ = σ ´tanφ ´+Ce − μθ
onde τ é a tensão de corte, σ´ é a tensão normal ao plano, θ é o teor de água volumétrico, φ´ é o ângulo
interno efectivo, C é o valor máximo hipotético da coesão (quando θ = 0) e μ é o coeficiente relacionado
com a susceptibilidade de redução (μ>0). O procedimento para a determinação da resistência ao corte em
função da variação do teor de água volumétrico pode ser consultado em Amaral (2010).
4. Resultados obtidos
A função de regressão dos parâmetros de resistência ao corte em função do teor de água volumétrico para
o material analisado pode ser descrita da seguinte forma:
Eq. 4
τ = σ ´tan31,3° + Ce − μθ
2
onde C = 255,4 e μ = ‐9,4 (R = 0,958).
Através da análise do espectro temporal da sucção matricial a diferentes profundidades, e tendo em
atenção a resposta à precipitação registada, foi possível verificar que: (1) as precipitações observadas
durante o período em análise podem ser consideradas como “normais”, por comparação com a
pluviosidade habitualmente registada na ilha de S. Miguel. A precipitação registada no dia 8 de Janeiro de
2010 não foi excepcional, com um quantitativo diário de 70 mm. No mês de Dezembro de 2009 verificou‐se
um importante input de água no solo, atestado pelo quantitativo mensal de 330 mm; (2) em todo o período
de observação a sucção matricial apresentou uma variação sazonal, decrescendo em resposta à infiltração
da água face aos diversos pulsos de precipitação ocorridos, principalmente no período de inverno. Em
oposição, na época estival a sucção matricial aumentou em todas as profundidades, devido a fenómenos de
evapo‐transpiração e escoamento interno; (3) os valores da sucção matricial mantiveram‐se sempre
negativos, mesmo em períodos de precipitação intensa e/ou prolongada; e (4) no inicio de 2010 a sucção
matricial diminuiu progressivamente para condições próximas da saturação, mantendo‐se nas 3
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profundidades com valores semelhantes entre si e abaixo dos 10 kPa. Apesar de não se terem registado
valores positivos de pressão da água, o solo esteve muito próximo da saturação.
Durante os dois primeiros anos de monitorização não foram registados processos de instabilidade
geomorfológica no local em estudo. Tomando como exemplo a ocorrência de instabilidade registada no dia
8 de Janeiro de 2010, a equação empírica obtida, as características geométricas do talude e as medições da
sucção matricial foram incorporadas num modelo da vertente infinita (1D) de forma a avaliar
dinamicamente a estabilidade em três profundidades distintas (30, 60 e 100 cm).
O quadro 1 ilustra os parâmetros utilizados no cálculo do Factor de Segurança (FS).
Quadro 1. Valores dos parâmetros geométricos, mecânicos e físicos utilizados na avaliação do FS, utilizando dados de campo.

Propriedade, símbolo (unidade)
Declive, β (°)
Ângulo de atrito, φ´ (°)
Valor máximo hipotético da coesão, C (kPa)
Coeficiente de redução, μ (−)
Peso específico seco, γd (kN/m3)
Peso específico da água, γw (kN/m3)
Profundidade, Z (m)
Teor de água volumétrico, θ (m3 m‐3)
Sucção matricial, ψ (m)

Valor
37
31,3
254,4
‐9,4
8,7
9,81
0,3; 0,6; 1
Variável (estimados)
Variável (dados tensiómetros)

O Factor de Segurança (FS) foi calculado a cada 15 minutos, em sintonia com as leituras provenientes dos
equipamentos instalados no campo. A variação do FS antes, durante e após o episódio de instabilidade
geomorfológica de 8 de Janeiro, ocorrido pelas 14:30h, é mostrado em detalhe na figura 2.

Estável
Estável

Instável

Figura 2. Variação do Factor de Segurança às profundidades de 30, 60 e 100 cm com a utilização de ψ medida in situ e θ estimado
pela equação 2. A seta indica o momento da instabilidade geomorfológica.

De acordo com os resultados obtidos, nos dias que antecederam o dia 8 de Janeiro de 2010, o FS
apresentou valores acima da unidade em todas as profundidades, revelando oscilações tanto mais
acentuadas quanto menor a profundidade. A precipitação registada (70 mm/24 horas) foi suficiente para
originar instabilidade no talude; no entanto, em outras ocasiões a ocorrência de precipitações com
intensidades idênticas e superiores (como por exemplo nos dias 2 e 17 de Janeiro) não causaram
instabilidade.
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A explicação para este facto reside no contributo da precipitação que se verificou nas horas antecedentes à
instabilidade geomorfológica, causando progressivamente uma diminuição da sucção em todas as
profundidades (Amaral, 2010).
De acordo com Amaral (2010), por intermédio de análises inversas, as condições de redução da sucção
matricial entre os 2 kPa e a sucção nula apresentam‐se como as mais favoráveis à instabilidade do local.
5. Discussão e conclusões
A obtenção de uma equação empírica baseada em ensaios de corte directo com diferentes condições de
água imposta à amostra permitiu o cálculo da resistência ao corte no material não saturado até à
saturação, em função do teor de água volumétrico. No entanto, a equação não tem uma completa validade
teórica sob o ponto de vista físico, visto que o teor de água volumétrico é medido apenas no final de cada
ensaio, não tendo em consideração a variação em todo o processo da fase de corte. Porém, do ponto de
vista prático, a sua utilização tem grandes vantagens, especialmente na área da engenharia geotécnica.
As variações na estabilidade ao longo do tempo foram investigadas numa vertente no concelho da
Povoação, ilha de São Miguel (Açores), através da utilização de resultados da monitorização da sucção
matricial. As medições directas da sucção matricial providenciaram a aplicação da análise de estabilidade
com o recurso ao modelo da vertente infinita e desta forma a obtenção do padrão do FS ao longo do tempo
e da profundidade. A ocorrência de uma rotura de solo superficial, no dia 8 de Janeiro de 2010, permitiu a
validação da análise de estabilidade.
Os resultados obtidos confirmam que a monitorização hidrológica é de extrema utilidade na identificação
de indicadores de roturas do solo iminentes através de modelos de base física, podendo estes ser
integrados em sistemas de alerta e alarme para movimentos de vertente em locais específicos.
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Soil‐landscape modelling using breaks in the scaling regime of slopes
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Abstract
Despite the advances in digital terrain tools and pattern recognition techniques for the segmentation of landform
units, there remain significant challenges to identify the thresholds to separate landform classes with pedological and
hydrological significance at the landscape scale. If different scaling regimes exist on hillslopes, breaks can be detected
by analysis of the aggregation pattern of terrain attributes in the drainage direction, i.e. changes in the scaling
response of topographic attributes versus contributing area. It is suggested that for the identification of threshold
values to be applied at the regional level, comparative analysis between different terrain attributes versus cumulative
area distributions is performed and applied to catchments with different sizes. The most recurrent boundaries are
then used to parameterise a discrete, semantic, knowledge‐based landform model. Results for the Marina Baixa area
(SE Spain) shows that breaks in the distributions are seldom concurrent between different catchments. However,
breaks in the scaling of different terrain attributes within catchments often occur at the same distance from the
summit, which indicates that those breaks are related to real changes in the shape of the land‐surface and have,
therefore, practical application in the separation of units for instance, for the regionalisation of soil properties and
hydrological modelling.
Keywords
Landform segmentation, scaling regimes, soil mapping, digital terrain models.

Resumo
Apesar dos avanços em ferramentas de análise digital de terreno e de técnicas de reconhecimento de padrões
aplicadas à segmentação de formas de relevo, é ainda difícil identificar limiares numéricos de modelos de terreno que
possam ser utilizados para separar classes que tenham algum significado pedológico e hidrológico. Contudo, se
existem diferentes regimes escalares nas vertentes, os seus limites podem ser detectados por análise do padrão de
agregação de variáveis morfométricas no sentido da direcção da drenagem, isto é, pela análise das variações escalares
na resposta das variáveis morfométricas versus área de contribuição de uma bacia hidrográfica. Assim, para identificar
limiares de variáveis morfométricas na classificação de formas de relevo que sejam aplicáveis a nível regional faz‐se
uma análise comparativa dos regimes escalares de diversas variáveis morfométricas para bacias de dimensões
diferentes. Os limiares que sistematicamente ocorrem com maior frequência são então utilizados para parameterisar
um modelo heurístico e semântico de formas de relevo. O resultado da aplicação desta metodologia à área de Marina
Baixa (província de Alicante) no SE de Espanha mostra claramente que os limites dos regimes escalares raramente se
mantém entre bacias hidrográficas. Contudo, permanecem relativamente constantes e ocorrem às mesmas distâncias
dos topos das vertentes dentro das mesmas bacias. Isto indica que os limites estão fortemente relacionados com a
forma da superfície dos terrenos o que, por sua vez, tem aplicação prática na separação de classes de formas de
relevo para a regionalização de propriedades de solos e para a modelação hidrológica.
Palavras‐Chave
Segmentação de formas de relevo, regimes escalares, cartografia de solos, modelos digitais de terreno.
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1. Introduction
To date, improvements in landform identification, segmentation, extraction and/or classification have
come mainly from technical developments in GIS, digital terrain modelling and increasing availability of
statistical and pattern recognition software. This is clearly reflected in copious literature, especially in the
realm of soil‐landscape modelling, focusing on the development of landform models, from semi‐automatic,
to unsupervised models, with discrete or continuous boundaries between landform units. In as much as the
current paradigm of soil formation conforms to the idea that landscape controls the variability of soil
properties, landforms can be successfully used, coupled with vegetation and geology data, to explain the
variability of soils. However, whilst those works have improved our knowledge of soil spatial variability, it is
becoming important to develop robust methods that link soil and ecological services variability to the
landscape processes, via an improvement of our understanding of landforms and the partition of water and
matter at the landscape scale.
According to Huggett and Cheesman (2002), landform elements are simply‐curved geometric surfaces
lacking inflections and are considered in relation to upslope, downslope and lateral elements. Thus, it
follows that landform elements cannot be defined by their internal properties alone (Dehn et al., 1999).
Therefore, for the delineation of landform segments it is necessary to use both local geometry and
contextual variables.
Whilst the characterisation of the local geometry is fairly straightforward using topographic variables such
as profile and plan curvatures to separate convex from linear and concave shapes in length and contour
directions, placing the “geometrical surfaces” in the wider landscape setting requires more complex
variables to establish linkages, interactions and flows between the “geometrical surfaces”. Indeed, the
characterisation of landscape position requires knowledge on both compositional (i.e. altitude derivatives)
and contextual (i.e. relative terrain position) variables.
Ideally, threshold values for the identification of landform segments should be (1) universally applicable, (2)
the resulting segments should not be too sensitive to small departures from the defining thresholds and (3)
the criteria used to define the thresholds should be related to the formative processes in the landscape
(Howard, 1994). However, as there are no rigorous, quantitative definitions for qualitative geomorphic
concepts, empirical threshold values tend to be used (Florinsky et al., 2002). Since one of the purposes of
identifying the channel network in DEM data is to separate pixels according to their hydrological response
(Ijjasz‐Vasquez and Bras, 1995), it seems not only sensible but also logical to adapt the concepts of
aggregation‐pattern for drainage basins and of the scaling regime of slopes developed by those researchers
in order to define generally applicable rules for the identification of thresholds between landform
segments.
2. Objectives
The purpose of landscape classification is to reduce a complex system of varying soil‐forming factors into
explicitly defined classes which present more homogeneous soil‐forming characteristics so that soil
properties can be predicted more precisely (Wielemaker et al., 2001). Thus, the main objective of this work
is to investigate the possibility of using the scaling regime of slopes to identify thresholds that are
applicable within and between catchments of different sizes, in order to parameterise a landform model
which can be used to predict soil properties in a variety of catchments.
3. Methodology
Geormorphology has progressed from an erstwhile descriptive science to a quantitative one (Scheidegger,
1991). The recent advances in geomorphometry and wider availability of DEMs is reflected on the number
of landform classification schemes that start to proliferate in the literature, which are based on the
combination of more or less complex terrain attributes (i.e. morphometric variables). The morphometric
variables are used to discriminate areas with similar geometrical form (characterised by means of slope
gradient and length, and profile and plan curvatures) and vector field action (e.g. gravitational and solar
irradiation fields), which control flows, land surface evolution and soil formation processes (Shary et al.,
2001).
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3.1. Landform modelling
The five‐unit land surface system described by Ruhe and Walker (1968) was chosen as the basis for the
definition of landform prototypes. This system is suitably neutral in that it is comprehensive and its
elements are simultaneously self‐contained and not over‐specified. In addition to the five hillslope
segments in Ruhe and Walker’s system (summit, shoulder, backslope, footslope, and toeslope), the slope
geometrical shape, as defined by length and contour curvatures, is used to further split the hillslope
elements into linear, concave and convex forms, which combined indicate areas of flow dissipation, transit
or accumulation. Potential solar radiation is used to separate areas with different thermal regimes.
Thus, the first step in building the landform model is to develop a rule to separate the three possible land
surface shapes using profile and plan curvatures. The second step involves the segmentation of classes with
different topographic positions which also have environmental significance. The most commonly used
contextual variable used to segment the landform into hydrological/pedological elements is upslope area
per unit contour width. The identification of thresholds using upslope area values can be done simply by
coupling and plotting the variation of upslope area with other morphometric variables (altitude, slope
gradient, profile and plan curvatures, dispersal area, wetness and dispersive indices, and terrain
characterisation index). The third step is to separate areas with different thermal regimes, i.e. to use the
potential solar radiation variation to classify landform units in terms of maximum number of hours of sun
incidence.
3.2 Identifying the thresholds of landform classes
After deriving the above mentioned morphometric variables from a 100m
resolution DEM of the Marina Baixa, in SE Spain (Figure 1), using the PC‐Raster
freeware, slope steepness and profile and plan curvatures were used to classify
the hillslopes into nine possible combinations of linear, convex and concave
shapes in the length and contour directions. For the definition of a flat area,
the limit of 3° of slope gradient was used, as this threshold is based on several
published studies (Pennock et al., 1987) and has also been found to separate
areas with insufficient gradient to cause rills to form (Govers, 1985). To
characterise the shape curvature, the interval adopted here to define linear
elements was [‐0.0001m‐1,0.0001m‐1] for both length and contour curvatures.
Negative values of length curvature outside that interval band indicate concave
shapes whilst negative values of contour curvature indicate convex shapes, and
Figure 1 – Location of
vice‐versa.
the study area, Marina
This was followed by the analysis of topographic thresholds in the drainage
Baixa (SE Spain)
direction to detect boundaries that help split the hillslopes into the five units
devised by Ruhe and Walker (1968). Many researchers have observed morphometric variables‐area
relationships (Moglen and Bras, 1995) and use them to model channel initiation as a change in the
sediment transport process (Ijjasz‐Vasquez and Bras, 1995) or found a significant relationship between
contributing area and plan curvature (Thomas et al., 1999), which is explained by the fact that when the
contributing area is sufficiently large to create concentrated flow and form a thalweg, the relief around
must also allow for flow convergence. There are many ways of performing morphometric variables‐area
threshold analysis. The version adopted here is similar to the one presented by Ijjasz‐Vasquez and Bras
(1995) in that the data points in the diagram were binned according to the values of upslope area, with at
least 300 points in each bin. The approach differs from their method because the diagram is semi‐log (and
not log‐log) because some of the variables used here present negative values (e.g. the profile and plan
curvatures).
According to Moglen and Bras (1995), breaks in the scaling regime of hillslopes reflect the relative strength
of fluvial and diffusive transport forces as well as the degree of heterogeneity in the material being eroded
from the hillslopes. As different magnitudes of diffusive and incisive erosion processes produce different
topography, breaks in the scaling are a good indicator of the flow aggregation structure and of the
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dominant topographic features. Since the four main catchments of the Marina Baixa region show dissimilar
topographic characteristics, the morphometic variables‐area diagrams were plotted separately for each one
of the largest catchments (Amadorio and Guadalest) but the remaining area, which include two smaller
catchments (Torres and Arcos), was aggregated because it is required that there are at least 300 data
points per bin in order to highlight some average pattern.
The combination of shape and topographic position classes produced in the two previous steps creates a
landform map that is designed to replicate the landscape moisture pattern. Now it is necessary to add
information on the radiation pattern. This is accomplished first by plotting potential solar radiation against
aspect in order to separate distal from proximal slopes; then by plotting potential solar radiation against
slope gradient in order to separate levelled from inclined surfaces.
4. Results
The most striking difference between the three different areas (Amadorio, Guadalest and the other smaller
catchments) is the average slope length and distance to the channel: largest in the Amadorio catchment
and smallest in the other catchments. Analysis of the breaks in the distribution in the three different areas
shows that the values of the topographic attributes are seldom concurrent between catchments because
the breaks in the gradient of each scaling response (i.e. a trend with different gradient) do not occur at the
same values of upslope contributing area. Nevertheless, within the same catchment area, breaks in scaling
tend to often occur at the same distance from the summits, i.e. breaks occur at similar upslope contributing
area values.
It follows that the rules to separate the five types of landscape positions are as described below and as
much as possible, threshold values for different topographic attributes are based on the identified breaks.
Summits are relatively levelled surfaces and as such, the slope gradient value cannot be above 3°. However,
this rule is clearly insufficient as it would include toeslope areas and other haphazardly distributed flat
pixels likely to appear in relatively rugged terrain such as the low areas of the Marina Baixa. Therefore,
summit pixels are also constrained to upslope values below 10 pixels (100 000 m2). However, this upslope
area value might be too restrictive and do not allow for the correct identification of pixels that are relative
crests and positioned in much lower areas of the landscape. Hence, pixels that simultaneously present
upslope area values between 10 and 20 pixels and dispersal areas above 20 pixels (to avoid including
levelled pixels close to channels) are also classified as summit pixels. Consequently, all the remaining pixels
with slope values equal or lower than 3° and that were not classified as summit pixels are included in the
toeslope class.
The shoulder/backslope interface occurs two to three pixels from the top and therefore, the first rule to
identify the shoulder pixels is that the upslope area is below 30 000 m2. The second rule requires the
definition of slope boundaries, as there can be very steep pixels that are clearly part of the backslope at low
upslope area values. Thus, apart from pixels presenting slope gradients larger than 3° (brought about by
exclusion rules in the definition of summit and toeslope pixels), a maximum slope value needs to be
specified. From observation of resulting diagrams and trial with different threshold values, 14° has been
chosen as the upper slope gradient boundary for shoulder pixels. This is the average slope gradient value at
30 000 m2 and it can be applied in the entire area of the Marina Baixa. However, these two rules are
insufficient because it produces shoulder pixels in the lower areas of the Marina Baixa that are not close to
summit areas. Thus, further restrictions have to be made. Analysis of the distribution of shoulder pixels
shows that this problem arises in areas below 600 m of altitude and therefore, if falling in this altitudinal
category, to be classified as a shoulder pixel, the dispersal area has to be larger than 1 000 000 m2 which
allows pixels to be identified as shoulder pixels only if they are close to crests. Note that this dispersal area
threshold separates, on average, the summit pixel from the remaining areas and should therefore allow for
the correct identification of shoulder pixels in low altitude areas.
The remaining pixels are backslope and footslope pixels and a slope threshold is required to separate those
two landforms. Analysis of the breaks in slope scaling shows different slope values at the interface of back‐
footslope areas in the three different catchments of the Marina Baixa. Nevertheless, trials with different
values show that the 9° slope gradient creates compact landforms and this value is identified as one
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possible threshold for the Guadalest catchment and in the Amadorio catchment there is a small break in
the scaling around this gradient value too. Thus, pixels are classified as backslopes if slope is equal or
steeper than 9°, footslope pixels have slope gradients in the range of ]3°, 9°[, and for both classes pixels
cannot have previously been classified as shoulder pixels.
Plotting potential solar radiation against aspect allows the identification of the threshold that separates
south‐ from north‐facing slopes as 10 900 W m‐2. This value approximately separates slopes with aspects
between c. 90° and 270° from other aspects, which means that it separates warm from moderately
cold/moist surfaces. Plotting potential solar radiation against slope gradient allowed the identification of
the boundary between moderately warm and hot/dry surfaces. The upper radiation value limit that
separates levelled from inclined surfaces was thus identified as being 11 400 W m‐2.
5. Discussion
The concurrence of breaks in scaling within catchments indicates that those breaks are related to real
changes in the shape of the land or to critical upslope areas for the accumulation of water and associated
erosive/sedimentational processes. However, the binning procedure somewhat influences the threshold
values and these should therefore be read with care, as the boundaries are somewhat influenced by the
number of cells used in the bins. Furthermore, mapping of those landform classes showed that there was a
contiguity problem (e.g. the existence of summit pixels next to toeslope pixels) which was caused by
restrictions imposed by the upslope and dispersal area thresholds in the definition of summit areas. This
problem was easily resolved with (1) the application of a low‐pass mode‐adaptive filter on a 9x9 window,
which identifies the background pattern but removes the speckle and returns the most frequently occurring
landform within the specified window, for certain landform classes only; and (2) the application of an
exclusion rule which prevents pixels in higher positions than surrounding backslope pixels of being
classified as toeslopes.
The most striking feature is related to the different landscape position occupied by three different types of
backslopes: noseslopes tend to occur in higher landscape positions than sideslopes and headslopes, and
latter occupies the lowest positions, which concurs with Ruhe and Walker’s (1968) hillslope system.
It was also noticeable a very strong association between landforms and lithology, with toeslopes being
mainly constituted by slope deposits, limestone being largely the substrate of the south‐facing backslopes
and shoulders, and marls being generally associated with summits, north‐facing backslopes and footslopes.
6. Conclusions
A semantic knowledge‐based landform model is a better predictor of soil properties at the landscape scale
than automatic models because classes conform to the way water and sediment flow in the landscape.
Moreover, the thresholds identified for the separation of the landform classes are very likely to perform
well in differentiating the same landforms elsewhere because rules were derived using regional data from
catchments which have quite contrasting topographies. Nevertheless, for application to other areas, it is
sensible first to examine the relationships between morphometric variables and upslope area to verify if
breaks in the scaling occur at similar distances from the summit. This examination is especially necessary in
the case of relationships based on altitude, because they have a range more likely to change from region to
region.
Additionally, it was found that there is a strong association between landform classes and lithology, which
suggests that the landscape is highly structured. The implication of this finding is that a structured
landscape promotes higher variability of soil properties between landform classes. In turn, it is more likely
that soil types will be closely associated with the landscape, which is the basis of the catena principle and
therefore likely to spawn good soil property predictions over the landscape.
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Abstract
This paper introduces a definition for Geoparks and enable a discussion of how Geography — as a knowledge area —
can contribute in the questions concerning the creation and maintence of the object of study. So it focuses on what
are the concepts of geodiversity and geoconservation, relating them to the Natural Heritage and the Rights of the
Memory of the Earth, that much more than just preserve the abiotic factors, are concepts that preserve the human
condition, for excellence also considered natural, and depends on the physical base that establish itself. The present
paper intend to reveal that even though the concept of Geoparks has already spread around the world , the discussion
is still incipient in some countries. Brazil, for example, is one of these cases, with the creation of the Araripe Geopark.
Yet, there are lots of proposals for the creation of other Geoparks and the possibility of the foundation of an American
Network of Geoparks, but both academics and profissionals — from the fields of Geography and Geology — are
clueless about it.
Keywords
Geopark, geodiversity, geoconservation, sustainability, Geography.

Resumo
Este trabalho apresenta a definição de geoparque e suscita a discussão de como a Geografia, tida como área do
conhecimento, pode contribuir nas questões pertinentes à criação e gestão desse nosso objeto de estudo. Para tanto,
aborda o que são os conceitos de geodiversidade e geoconservação, relacionando‐os ao Patrimônio Natural e aos
Direitos à Memória da Terra, que muito mais do que uma preservação dos elementos abióticos, são conceitos que
preservam a condição humana, por excelência também considerada natural, dependente, portanto, da base física em
que se estabelece. O presente trabalho ainda procura revelar que embora o conceito de geoparque já tenha se
difundido pelo mundo, sua discussão ainda é incipiente em alguns países, ilustrando esse fato com o caso do Brasil,
em que foi implantado o Geoparque Araripe e onde há uma gama diversificada de propostas de criação de
geoparques e a possibilidade da criação de uma Rede Americana de Geoparques, ainda que grande parte do meio
acadêmico e profissional, notadamente das áreas de Geologia e Geografia, desconheçam do que se tratam essas
propostas.
Palavras‐Chave
Geoparque, geodiversidade, geoconservação, sustentabilidade, Geografia.

Introdução
Um geoparque é um título internacional de preservação, salvaguarda e valorização de um patrimônio
histórico, cultural e natural delimitado em certo território onde se procura uma gestão que promova o
desenvolvimento sustentável da região beneficiando social, econômica e culturalmente os habitantes de
seu interior. Essa definição difere ligeiramente de outras existentes na literatura uma vez que a
elaboramos de forma a ser possível relacioná‐la aos aspectos contemplados no presente trabalho.
O conceito vem amadurecendo ao longo dos anos, sendo tratado principalmente pela Geologia,
notadamente no Brasil, mas permitindo a atuação de outras áreas, revelando seu caráter
multidisciplinar. A participação do meio acadêmico geográfico no Brasil ainda é pouco evidente; em
geral as pessoas dessa área de formação contribuem atuando como guias e monitores ambientais, não
evidenciando sua participação na elaboração dos referidos geoparques, ainda que se debrucem sobre
pesquisas quanto à geodiversidade e contribuam significativamente no que é chamado de
geoconservação, dois conceitos integradores dentro dessa perspectiva.
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Objetivos
Espera‐se ser possível contemplar diferentes aspectos da Geografia de uma forma harmoniosa que
justifique uma opção pela não fragmentação, sendo tal característica interessante à medida que
exprime uma solidez desse ramo do conhecimento ao abordar as questões ambientais, onde bem se
insere o projeto apresentado. Desta maneira propõe‐se estudar e reconhecer o potencial da Geografia
no trato com geoparques, desde a criação destes até sua gestão, seja no âmbito administrativo,
efetivamente como gestores, seja no âmbito operacional, na atuação como monitores e mesmo
professores.
Metodologias
A relevância da Geografia vem sendo analisada através da consulta a referências bibliográficas com temas
pertinentes à proposta do trabalho, além de entrevistas com profissionais da área. Levantamentos de
campo podem eventualmente ser feitos à medida em que forem viáveis.
Resultados
Até o presente momento foi possível definir objetivamente os geoparques, bem como relacioná‐las às
discussões pertinentes à geodiversidade e geoconservação, que são, no Brasil, tratadas sobre outras
perspectivas. Procurou‐se ainda valorizar o papel da Geografia na educação formal e na educação não‐
formal destacando as iniciativas como as do geoparque e da valorização do patrimônio natural.
Discussão
O conceito de geoparques surgiu e se desenvolveu na Europa onde foi criada, em junho de 2000, durante a
Conveção de Lesvos, a Rede Européia de Geoparques; essa rede se expandiu, contando hoje com 34
membros em 13 países, e deu origem à Rede Mundial de Geoparques, em 2004, após a UNESCO passar a
difundir amplamente o conceito, equiparando‐o aos programas de Reserva da Biosfera e Patrimônio da
Humanidade, reunindo então 58 membros distribuídos em 18 países2.
No Brasil o conceito passa a ser discutido em 2005 com o Projeto Geoparques da Companhia de Pesquisa
de Recursos Mineirais (CPRM), o Serviço Geológico Brasileiro. Em 2006 é implantado o Geopark Araripe, no
estado do Ceará, contando com a colaboração de Gero Hilmer, paleontólogo alemão, e apoio do Instituto
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e do Departamento Nacional de Proteção Mineral
(DNPM), sendo gerido pela Universidade Regional do Cariri (URCA)3. A discussão ainda é presente e há
propostas avançadas da criação de geoparques nos Campos Gerais (estado do Paraná)4, na Serra da
Bodoquena e Pantanal (estado do Mato Grosso do Sul)5 e no Quadrilátero Ferrífero (estado de Minas
Gerais)6, além de muitas outras serem viáveis conforme estudo da CPRM, cuja lista chega a 30 propostas7.
Uma das grandes dificuldades no Brasil, encontrada também em outros países, é a ausência de uma cultura
geocientífica, o que resulta em profissionais pouco qualificados e em um público pouco interessado, talvez
até pela baixa freqüência ou amplitude atual de eventos geológicos que chamem a atenção da sociedade, a
qual acaba por ter mais interesse pelos seres vivos que pelos elementos abióticos. Os geoparques, nesse
sentido, são espaços não‐formais de aprendizagem, promovendo a educação patrimonial e a popularização
dos conhecimentos geocientíficos, levando a uma conservação da geodiversidade através da musealização
e reordenamento territorial orientados pelos atributos geológicos revelando sua importância como suporte
2

MODICA, Rosaria. As Redes Européia e Global dos Geoparques (EGN e GGN): Proteção do Patrimônio Geológico, Oportunidade de
Desenvolvimento Local e Colaboração entre Territórios. Geologia USP, v. 5, p. 17‐26, out. 2009.
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Geologia USP, São Paulo, v. 5, p. 7‐15, out. 2009.
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à vida e compreendendo‐o de uma maneira mais holística, em que o prefixo “geo” seja entendido
relacionado ao planeta Terra como um todo e não à especificidade física de determinada localidade. Esses
objetivos procuram ser alcançados através de estratégias de conservação, educação e turismo, pilares em
que os geoparques se sustentam.
Nota‐se, em geral, que a sociedade relaciona a conservação da natureza à biodiversidade, em muitos casos
negando a geodiversidade, sem a qual aquela não existe. Segundo definição da Royal Society for Nature
Conservation do Reino Unido (Brilha, 2005; Gray, 2004), a “geodiversidade consite na variedade de
ambientes geológicos, fenômenos e processos ativos que dão origem a paisagens, rochas, mineirais,
fósseis, solos e outros depósitos superficiais que são o suporte para a vida na Terra”, a mesma deve ser
conservada pela série de valores que lhe atribuímos, sejam eles valores intrínsecos pela simples existência
de determinado objeto, ou por valores culturais, estéticos, econômicos, funcionais ou educativos que a ele
possamos atribuir.
Notamos então que a identificação da geodiversidade está intimamente relacionada com práticas de
geoconservação, que não se desenvolvem sem educação e que encontram no geoturismo uma maneira
ímpar de serem implementadas.
É através de programas educacionais que os patrimônios serão entendidos como herança a ser conservada
e, embora seja difícil a divulgação do conhecimento científico de maneira acessível à maior parte da
população, é necessário o esforço sem perder o rigor envolvido nos conceitos, mas conciliando isso a uma
maneira atrativa e mesmo lúdica, o que parece funcionar muito bem em certas iniciativas que se
aproveitam do momento favorável de discussão ao redor do mundo acerca das questões ambientais.
Além dos geoparques, algumas dessas iniciativas, no Brasil, são a Política Nacional de Educação Ambiental
(lei nº 9.795, de abril de 1999), os projetos Caminhos Geológicos no Rio de Janeiro (promovido pelo
Departamento de Recursos Mineirais do Rio de Janeiro) e na Bahia, o Projeto Sítios Geológicos e
Paleontológicos do Paraná (promovido pela Mineropar – Mineirais do Paraná S/A, o Serviço Geológico do
estado do Paraná) e os Monumentos Geológicos do Rio Grande do Norte e Monumentos Geológicos do
Estado de São Paulo, também seguindo a mesma tendência. Em outra escala encontramos a criação das
redes européia e mundial de geoparques, a Declaração Internacional dos Direitos à Memória da Terra
(1991) e o Ano Internacional do Planeta Terra (2008), restringindo‐nos a uma lista sucinta.
O turismo, por sua vez, destaca o potencial econômico da valorização dos aspectos naturais e culturais do
território de forma que a interação do turista com a geodiversidade não seja meramente contemplativa,
mas haja um envolvimento maior de forma a torná‐la efetivamente educativa.
Mais que locais para serem visitados, vendendo rotas turísticas ou científicas, os geoparques pretendem
despertar emoções e um sentimento de valorização e proteção em uma releitura dos patrimônios naturais,
encarando a paisagem como patrimônio de direito coletivo, o que resultou, inclusive na conceitualização da
Paisagem Cultural Brasileira como título de chancela do IPHAN atribuído a porções territoriais de
excepcional valor e interesse nacional, de forma muito mais que valorizar uma riqueza natural, mas sim o
espírito do lugar (genius loci) dotado de certa topofilia (Tuan, 1980) e reconhecendo o homem como parte
integrante da natureza.
A geodiversidade, citada anteriormente, pode ser definida como a interação de uma multiplicidade de
fatores; para alguns autores incorpora somente elementos abióticos, enquanto para outros inclui os seres
vivos. Segundo Stanley (2004), (Azevêdo & Pimentel, 2006), ela possui uma expressão territorial, sendo “o
elo de ligação entre o homem, a paisagem e a cultura de um povo através da interação da biodiversidade,
rochas, minerais, fósseis e solos, podendo ser avaliada por valores que encerra em si mesma”. Essa questão
dos valores é importante para a abordagem de geoconservação, tratada adiante de forma mais específica.
Em relação aos seres humanos, a definição dada por Stanley revela, por exemplo, que mesmo a paisagem
cultural é determinada pela geodiversidade, seja pelo sítio em que se estabelece cada comunidade, os
alimentos que consomem, o material com que constroem suas moradias e como aquela se relaciona com o
comércio, as vias de transporte, as formas de comunicação, etc.
Segundo Gray (2004) o termo surgiu no Reino Unido, em 1993, por ocasião da Conferência de Melvern
sobre Conservação Geológica e Paisagística, esse autor a define como “a diversidade natural geológica
(rochas, minerais e fósseis), geomofológicas (formas de relevo e processos) e pedológica, incluindo as suas
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associações, relações, propriedades e sistemas. Porém, atribui‐lhes um conjunto de valores”. Notamos
então considerável proximidade ao que é expresso por Stanley.
Vale aqui observar que mesmo para os autores que não incorporam a biodiversidade em suas definições, o
elemento pedológico está presente, sendo este um importante fator a ser considerado, uma vez que o solo,
por sua natureza, comporta não apenas elementos abióticos mas também os seres vivos, o que o torna um
fator de interface importante para a definição que aqui adotamos, reunindo a multiplicidade de fatores,
vivos ou não, e suas interações. Essa definição sintética se aproxima também do que é tido como paisagem,
elemento ou expressão da própria geodiversidade.
A paisagem é um termo polissêmico, entendida como o conjunto de formas naturais e culturais associados
a um dado território, é uma construção ecológica, psicológica e social através de um sistema na interface
natureza / sociedade. Ela é uma categoria importante para a Geografia, não apenas por já ter sido há muito
incorporada nessa área, mas também por revelar o teor multidisciplinar do conhecimento geográfico,
inclusive salientando o caráter holístico que pretende ser expresso com a presente pesquisa.
A diversidade de características encontrada na paisagem e sua valoração levaram, no Brasil, seguindo
outros exemplos no mundo, à conceitualização da Paisagem Cultural Brasileira, destacando não apenas a
riqueza natural de um determinado lugar, mas também outros valores possíveis de ali se reunirem,
evidenciando o cultural. Podemos ainda exemplificar, tomando o valor econômico, a possibilidade que a
geodiversidade tem de ser um fator importante de desenvolvimento de áreas deprimidas sócio‐
economicamente à medida que é possível de ser apropriada de tal forma que promova um
desenvolvimento sustentável de dada região, compreendendo isto segundo o Relatório Brundtland8 , que o
define como “o desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes sem comprometer a capacidade
das gerações futuras satisfazerem as suas próprias necessidades”.
Essa discussão de Paisagem Cultural se relaciona com outros conceitos de uso e conservação do solo como
o de Patrimônio Natural. O termo natural é muito abrangente, e dependendo do autor adotado, pode
sugerir que se restrinja a elementos físicos, para outros incorpora os seres vivos, integrando os seres
humanos em alguns casos, e em outros não. No caso brasileiro ele basicamente se refere às formas (e
conseqüentemente aos seus processos) da superfície do território nacional, sendo então “constituído pelo
conjunto de locais e objetos geomorfológicos que, pela sua estética, raridade ou conteúdo, devem ser
valorizados e preservados” (Pereira et al., 2006). No entanto é importante reiterar que isso se inclui na
geodiversidade, não nos esquecendo que a mesma é importante para o sustento da biodiversidade, à qual
aqui se agrega.
Desta maneira vemos que essa discussão se relaciona intimamente com um outro fator que é o da
geoconservação, a qual pode ser entendida como a forma de uso e gestão sustentável da geodiversidade.
Esta é de tal maneira ampla que impede que seja conservada por inteiro, cabendo então conservar os
elementos que evidenciem um valor ímpar, para o que é necessário definir o que é considerado como
patrimônio, caracterizá‐lo e quantificar os interesses, relevância e vulnerabilidade a ele atribuídos (BRILHA,
2005). Em seguida, procura‐se sistematizar a conservação do patrimônio natural estabelecendo algumas
estratégias de conservação devidamente respaudada por alguma metodologia, como a de Brilha (2005) que
elenca as seguintes etapas seqüenciais: inventariação, quantificação, classificação, conservação, valorização
e divulgação e monitoração.
Os profissionais de Geografia há muito estão envolvidos com o trato ambiental, trabalhando em diversos
tipos de consultorias e desenvolvendo Estudos e Relatórios de Impacto Ambiental, trabalhando junto com
engenheiros, geólogos, biólogos, economistas e profissionais de outras áreas. Em geral os geógrafos
possuem uma visão suficientemente abrangente, possibilitando que distintas áreas interajam de uma
maneira eficiente, qualidade que o torna um agente importante para o trato de geoparques, os quais
comportam a multiplicidade de características que foram expostas até aqui.

8

Segundo Brilha (2005), “Gro Harlem Brundtland, antigo primeiro ministro norueguês, foi o responsável pelo relatório “O nosso
futuro comum”, publicado em 1987 pela Comissão Mundial de Ambiente e Desenvolvimento (WCED).”
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Dessa maneira, tanto o geógrafo quanto o professor de Geografia encontram um campo fértil de atuação,
promovendo uma consciência de que o ser humano é parte integrante do Planeta Terra, o qual deve ser
preservado para que garanta a sobrevivência da própria espécie e sua qualidade de vida, bem como sua
memória, não apenas cultural, mas natural, herança do mundo em que foi gerado.
Conclusões
Sendo esta pesquisa inconclusa, até o presente momento é possível considerar que a Geografia possui
potencial suficiente para tratar do objetivo proposto de uma forma holística, harmoniosa, não negando
seus diversos aspectos, mas sim os valorizando, de forma que eles possam explicar a complexidade de
um geoparque. É assim que fatores sociais e naturais são compreendidos de uma maneira integrada.
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Património Geomorfológico da vertente meridional da Serra da Gardunha (Castelo Branco)
Geomorphological heritage from the southern slope of Gardunha mountain range (Castelo Branco)
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Abstract
This paper presents the inventory of the geomorphological heritage of Gardunha mountain range included at the
county of Castelo Branco, which is part of the ongoing inventory of the geological heritage from Geopark Naturtejo da
Meseta Meridional and the territorial management plans of Agência de Desenvolvimento Gardunha 21. In a region
belonging to the villages of Louriçal do Campo and S. Vicente da Beira, were identified 8 geomorphosites (and 1
geosite of hydrogeological interest), almost all belonging to the Natura 2000 site Serra da Gardunha. The geotourist
potential of the region is demonstrated by the Gardunha Trail and resulting activities.
Keywords
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Resumo
Este trabalho apresenta o inventário de património geomorfológico da Serra da Gardunha pertencente ao concelho de
Castelo Branco, o qual faz parte do inventário do património geológico do Geopark Naturtejo da Meseta Meridional,
em finalização, e dos planos de ordenamento territorial da Agência de Desenvolvimento Gardunha 21. Em área
correspondente às freguesias de Louriçal do Campo e de S. Vicente da Beira, foram identificados 8 geomorfossítios (e
ainda 1 geossítio de interesse hidrogeológico), quase todos integrados no Sítio Serra da Gardunha da Rede Natura
2000. O potencial geoturístico deste sector é demonstrado na Rota da Gardunha e nas actividades decorrentes.
Palavras‐Chave
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Introdução
O presente trabalho insere‐se no âmbito da inventário do património geológico do Geopark Naturtejo da
Meseta Meridional, em fase de conclusão. Este território, que inclui os municípios de Castelo Branco,
Idanha‐a‐Nova, Nisa, Oleiros, Proença‐a‐Nova e Vila Velha de Ródão, pertence às Redes Europeia e Global
de Geoparques, sob os auspícios da UNESCO, territórios de destacado património geológico reconhecido
internacionalmente. O levantamento efectuado teve carácter de urgência, de modo a poder incluir o
património geológico da vertente sul da Serra da Gardunha nos planos de ordenamento territorial da
Agência de Desenvolvimento Gardunha 21. A área de intervenção corresponde às freguesias de Louriçal do
Campo e S. Vicente da Beira, pertencentes ao concelho de Castelo Branco e totalizando 122,62 km2 (Fig. 1).
O presente inventário pretende ser uma ferramenta a integrar as políticas de ordenamento do território,
nomeadamente através de planos directores municipais e de outros projectos de desenvolvimento
regional. Assim, considerando as especificidades do território Naturtejo, são inventariados locais de
relevância regional e local, os quais são fundamentais para o desenvolvimento de estratégias de
conservação e divulgação do património geológico na região. Atendendo ao pouco conhecimento geológico
existente, este inventário é um instrumento aberto, que a qualquer altura pode ser actualizado pelo
introdução de novos locais. O conhecimento científico da área em estudo é surpreendentemente baixo
devido à escassez de estudos geológicos e geomorfológicos e à inexistência de cartografia geológica de
detalhe.
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Figura 1. Localização do Geopark Naturtejo e localização da vertente sul da Serra da Gardunha no concelho de Castelo Branco
(mancha a negro).

Enquadramento geológico e geomorfológico de síntese
A Serra da Gardunha apresenta um orientação, grosso modo, W‐E, ocupando uma área de cerca de 200
km2, a qual é constituída por xistos e grauvaques do Grupo das Beiras, corneanas e granitos porfiróides e
biotíticos tardivariscos. A sua altitude máxima atinge 1227 m no v.g. Gardunha, encontrando‐se a cumeada
a cotas iguais ou superiores a 1000 m. A vertente sul da Serra da Gardunha ergue‐se repentinamente da
Superfície de Castelo Branco, extensa aplanação poligénica muito regular que se desenvolve às costas de
400‐450 m. A monotonia da parte xistenta da serra, só quebrada pelo encaixe profundo da rede de
drenagem ao longo de grande falhas com direcção NE‐SW, que chegam a cruzar completamente a serra, é
compensada pela diversidade paisagística do sector granítico, entre a Senhora da Orada e Alpedrinha
(vertentes S e SE), onde se situa o ponto de cota mais elevada e onde o Rio Ocreza tem as sua nascentes,
que acompanham uma fracturação NNE‐SSW. O recuo das suas cabeceiras levou à exposição de grande
abundância de geoformas de modelado granítico, em vertentes declivosas: domos, extensas áreas de caos
de blocos, blocos fendidos, pias, tafone, caneluras, tor, lajes fracturadas, formas em chama…
Os primeiros trabalhos especificamente sobre a geomorfologia granítica da Gardunha reportam‐se a Silva
(2005), os quais levaram à classificação nesse mesmo ano de duas geoformas pelo município de Castelo
Branco, como Imóvel de Interesse Municipal.
Património geomorfológico
Apesar da Serra da Gardunha ser constituída por granitos e pelitos do Grupo das Beiras, os locais
inventariados situam‐se apenas em ambiente plutónico, dada a geodiversidade inerente a estes locais,
especialmente ao nível de geoformas de pequena e média escalas.
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Quadro 1. Listagem de património geomorfológico inventariado.

0623935 4446503

Tipologia
(segundo Pereira,
2006)
Área

Geomorfológico/petrológico

0626354 4434802

Local panorâmico

geomorfológico/paisagístico

0626752 4436554

Local isolado

geomorfológico

Bloco fendido
Afloramento do caminho para
Castelo Velho
Bola de granito do alto da
Gardunha
Área de interesse geológico de
Castelo Velho

0626729 4436645

Local isolado

geomorfológico

0627025 4436181

Área

geomorfológico/tectónico

0625680 4437467

Local isolado

geomorfológico

‐

Área

geomorfológico/tectónico

Caos de blocos de Bouças

‐

Área

geomorfológico

Designação

Localização (UTM)

"Padaria" dos Patrícios
Miradouro geomorfológico das
Faldas da Serra
Bola com fissuração poligonal

Principal(ais) interesse(s)

No Quadro 1 estão listados os geomorfossítios da vertente sul da Serra da Gardunha (Castelo Branco).
Destes, apenas o Miradouro geomorfológico das Faldas da Serra não se encontra inserido no Sítio Rede
Natura 2000 Serra da Gardunha (código PTCON0028; Resolução do Conselho de Ministros nº 142/97, de 28
de Agosto). De seguida, procede‐se à descrição sumária do valor patrimonial dos geomorfossítios.
"Padaria" dos Patrícios
A designação deste local situado na Serra dos Patrícios à cota de 948 m alude à grande concentração de
blocos com fissuração poligonal, designados também por superfície “em côdea de pão” (Coudé‐Gaussen,
1981), com base nas atribuições populares. Em toda a área existem vários blocos com fissuração poligonal
evidenciando diversos graus de desenvolvimento, diferentes formas e escalas, segundo planos e superfícies
convexas com diferentes orientações, mesmo no mesmo bloco (Fig. 2a).
Este geomorfossítio apresenta ainda uma grande abundância de blocos fendidos e pias que, apesar de
serem geoformas relativamente comuns, aparecem aqui concentradas em blocos distintos de dimensões
relativamente reduzidas, atingindo vários tamanhos, formas e profundidades, estando algumas
escalonadas.
Existem também aspectos litológicos de destaque, como a existência de uma superfície granítica com
grande abundância de megacristais de feldspato em bolsada, xenólitos biotíticos que demonstram a
proximidade do limite com o encaixante pelítico, fenocristais de plagioclase em relevo positivo e arenização
generalizada da matriz. As paisagens para oeste permitem analisar o relevo, aqui de composição xisto‐
grauváquica, onde ocorrem profundos vales de fractura que o cortam perpendicularmente, caso do vizinho
vale da Senhora da Orada.
Miradouro geomorfológico das Faldas da Serra
Este local panorâmico a 734 m de altitude, preparado como miradouro, possibilita a observação da
paisagem que melhor caracteriza a região do Geopark Naturtejo, ou seja, a Meseta Meridional. É possível
observar uma grande extensão da Superfície de Castelo Branco, com os relevos residuais a erguerem‐se,
abruptos, da monotonia: cristas quarztíticas de Penha Garcia, Monforte da Beira, Castelo Branco e S.
Martinho, S. Mamede, Talhadas, Águas Quentes e Moradal, relevos‐testemunho da Murracha, Murrachinha
e de Pedras Ninhas, inselbergs graníticos de Monsanto e Monte de S. Gens, em Idanha‐a‐Nova,
adivinhando‐se a escarpa de linha‐de‐falha do Ponsul, entre o último relevo e Vila Velha de Ródão. Neste
etch plain, ainda parcialmente coberto por saprólito na Lardosa, espraia‐se a rede de drenagem do Ocreza,
pouco encaixada na direcção da albufeira de Santa Águeda, assim como a malha rural do Campo de Castelo
Branco (mancha florestal, hortas, pastagens) e a distribuição urbana em pequenos concentrados.
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Este miradouro, situado sobre a aldeia de Louriçal do Campo, está integrado no percurso pedestre Rota da
Gardunha e está preparado para a visitação, possuindo infraestruturas de observação e de apoio,
designadamente parque de merendas (Fig. 2b).
Bola com fissuração poligonal
Trata‐se de uma bola granítica com uma fissuração poligonal bem expressiva (Fig. 2c), atingindo quase 0,5
m de profundidade, com polígonos bem individualizados numa parede vertical convexa, descrita em Silva
(2005). Corresponde a um exemplo de referência para este tipo de geoformas graníticas (Vidal Romani &
Yepes Temiño, 2004: fig. 21, apesar do erro de localização geográfica). O local, incluído na Rota da
Gardunha e classificado como Imóvel de Interesse Municipal, apresenta grande beleza cénica e paisagística,
com outras geoformas graníticas na envolvente e com aspectos litológicos relevantes, de que é exemplo a
ocorrência de xenólitos biotíticos em relevo positivo.
Bloco fendido
O bloco com cerca de 4 m de altura (Silva, 2005), apresenta‐se fracturado, com superfícies de fractura
planas, pouco alteradas (Fig. 2d). Uma das partes, a mais pequena, encontra‐se tombada, conferindo
legibilidade aos processos morfogenéticos, por insustentabilidade gravítica e ruptura ao longo de planos
secundários de fracturação. Esta e a geoforma anterior encontram‐se interpretadas na Rota da Gardunha,
encontrando‐se também classificada como Imóvel de Interesse Municipal. Junto a este, ocorre bloco
granítico apresentando uma fracturação segundo direcções diversas cujos planos revelam uma interessante
fissuração poligonal. Por lapso, esta geoforma foi figurada por Silva (2005: foto 3) como tendo sido
localizada na Casa da Floresta.
Afloramento do caminho para Castelo Velho
A área abrange ambos os lados do caminho que segue para o alto da Gardunha, em pleno percurso
pedestre da Rota da Gardunha. A fracturação ortogonal, evidenciada ao longo de vários planos com
orientações diversas, testemunha a proximidade de importantes esforços tectónicos. Em pequeno vale, e
com direcções paralelas, surge “charuto” granítico com cerca de 2 m de altura, o qual é seccionado por
uma fracturação densa “em dominó”, sem que haja movimentos significativos entre blocos (Fig. 2e). Esta
geoforma foi descrita por Silva (2005: foto 9), embora a localização não corresponda àquela indicada pelo
autor.
Bola de granito do alto da Gardunha
Este bloco sobre plinto de grandes proporções volumétricas, com cerca de 4 m de altura, situado quase no
cume da serra (1165 m) apresenta um grande conjunto de pias no topo do bloco, que se abrem, definindo
caneluras ao longo da parede vertical exposta a sul (Fig. 2f).
Área de interesse geológico de Castelo Velho
O interflúvio de Castelo Velho forma uma crista que, ora é composta por caos de bolas de grandes
dimensões ora mostra uma fracturação muito densa sub‐vertical, onde se desenvolvem escarpas quase
verticais em zonas que testemunham intensos esforços tectónicos. A densidade e riqueza de geoformas
atinge aqui o seu acme: impressionantes blocos sobre plintos e bolas em equilíbrio, pedras bolideiras, por
vezes com a forma de “chapéu de chinês”, tors, blocos fendidos, pias, por vezes de grandes dimensões e do
tipo poltrona, com exutório, além de belas superfícies com fissuração poligonal e pseudostratificações.
Uma das geoformas mais espectaculares é a Pedra Galo, um bloco em equilíbrio localizado próximo do v.g.
de Castelo Velho que mostra um Tafoni‐janela (Fig. 2g). Neste local, a 1050 m de altitude, ocorre ainda os
vestígios de povoado atribuído ao Bronze final, que abrange cerca de 10000 m2 (Vilaça, 1994). A Rota da
Gardunha atravessa transversalmente o geomorfossítio.
Caos de blocos de Bouças
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Vasta área de interesse geomorfológico com 142 ha, que abrange as nascentes do Rio Ocreza e da Ribeira
do Vale do Cepo, sua afluente. Estas linhas de água correm, numa primeira fase, ao longo de fracturas NNE‐
SSW, desenvolvendo vales e interflúvios onde ocorrem geoformas graníticas em grande densidade que
justifica o topónimo, constituindo uma paisagem de caos de blocos e de bolas, por vezes com Castle
Koppje, em vertente com comando de quase 700 m, numa escala única ao nível do território do Geopark
(Fig. 2h). No seu limite Sul passa a Rota da Gardunha.

Figura 2. Geomorfossítios inventariados: "Padaria" dos Patrícios (a), Miradouro geomorfológico das Faldas da Serra (b), Bola com
fissuração poligonal (c), Bloco fendido (d), “Estrutura em dominó” do afloramento do caminho para Castelo Velho (e), Bola de
granito do alto da Gardunha (f), Área de interesse geológico de Castelo Velho (g), Caos de Blocos de Bouças (h).

Outros locais com valor patrimonial
Quanto ao património geológico há a acrescentar um geossítio de interesse hidrogeológico, a Nascente da
Senhora da Orada. Esta nascente está associada ao culto de Nossa Senhora, desde o séc. XV. Em 1700, há
descrições de grande número de devotos se deslocarem a este sítio ermo, junto do santuário, para
aplicarem as águas desta “Fonte Santa” em lavagens e ingestões, sendo popularmente reconhecidas para o
tratamento de doenças oftalmológicas e do aparelho digestivo. As lavagens rituais ainda hoje decorrem a 4
de Maio. A nascente desenvolve‐se próximo do contacto entre os granitos da Gardunha e o Grupo das
Beiras, na auréola de metamorfismo de contacto aqui composta por xistos mosqueados. Duas bicas
incrustadas na rocha distribuem água com características químicas semelhantes àquela comercializada com
a designação Fonte da Fraga. Aliás, as captações da empresa Beira Vicente fazem‐se nas nascentes da
Ribeira da Senhora da Orada, o que atesta a importância económica e social deste recurso hidrogeológico,
de nível regional.
Toda área apresenta uma grande riqueza ao nível da biodiversidade, de que se destaca o Sítio Serra da
Gardunha, que na vertente sul (correspondente a 19% da área total classificada) mostra vestígios de
floresta mediterrânica com sobreiros e carvalho das Beiras, além de matos de urzes, giestas e estevas, bem
como comunidades de montanha de caldoneira (Echinospartum ibericum), um endemismo ibérico. O vale
encaixado do Ocreza é importante para a conservação do lagarto‐de‐água, do anfíbio Chioglossa lusitanica
e do Bordalo. No que diz respeito aos mamíferos, vale a pena referir a existência do fuinha (Martes foina),
também conhecido popularmente por “Gardunha”.
Do ponto de vista do património histórico‐arqueológico merece especial referência o povoado de Castelo
Velho, com 3000 anos e abundantes vestígios de cerâmica (Vilaça, 1994). De resto, o topónimo Gardunha
terá uma raiz árabe com significado de “refúgio”. Não menos curiosa é a importância da Serra da Gardunha
para o fomento do fenómeno “OVNI” em Portugal durante as décadas de oitenta e noventa, com
numerosos “avistamentos”.
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Protecção e Valorização
A figura de Geoparque foi consagrada na legislação portuguesa em 2008 (Lei n.º 142/2008, de 24 de Julho)
porém, não existem ainda mecanismos de operacionalização. Por outro lado, existe também um grande
vazio no âmbito de figuras legais que protejam directamente o património geológico e geomorfológico,
tendo a protecção legal vindo a ser feita na Serra da Gardunha mediante legislação relativa ao património
cultural e figuras relacionadas com a biodiversidade. 1107 ha da área da Serra da Gardunha no concelho de
Castelo Branco está classificada ao abrigo da Rede Natura 2000. Contudo, esta moldura não é restritiva e
não protege os locais de interesse geomorfológico de poderem vir a ser destruídos, nomeadamente com a
abertura, alargamento ou melhoramento de caminhos de acesso ao Parque Eólico da Gardunha.
Dois dos geomorfossítios inventariados, a Bola com fissuração poligonal e o Bloco fendido foram
classificados em 2005, pela Câmara Municipal de Castelo Branco, ao abrigo da Lei n.º 107/2007 para o
património cultural, como Imóvel de Interesse Municipal. A Bola com fissuração poligonal tornou‐se num
dos ex‐libris da Serra da Gardunha (Vidal Romani & Yepes Temiño, 2004; Silva, 2005), sendo utilizada em
diversos meios de promoção turística (Fig. 3). Estes dois geomorfossítios fazem parte das Formas Graníticas
de Castelo Velho, um dos dezasseis geomonumentos do Geopark Naturtejo (Neto de Carvalho & Martins,
2006), e são locais representativos, de destacado interesse, que apresentam características de
monumentalidade e espectacularidade para o público em geral.
No que diz respeito à vulnerabilidade do património geomorfológico apresentado, destaque‐se a baixa
densidade populacional circundante e a dimensão e natureza dos locais inventariados, apenas passíveis de
serem ameaçados por maquinaria pesada e pelos incêndios. Com excepção do Miradouro geomorfológico
das Faldas da Serra, todos os locais inventariados se situam em regiões pouco vulneráveis do ponto de vista
antrópico ou urbanistico, com a excepção da proximidade do Parque Eólico da Gardunha. Note‐se que a
partir de Casal da Serra não existem estradas, apenas alguns caminhos em terra, havendo o risco hipotético
da abertura de estradas pela proximidade do Parque Eólico da Gardunha, sendo um dos objectivos do
presente inventário acautelar essas situações. Quanto a ameaças naturais destaca‐se unicamente a acção
da erosão incrementada pelos incêndios e por actividades de todo‐terreno, com um impacto baixo a
moderado.

Figura 3. Painel interpretativo dos geomorfossítios “Bola com fissuração poligonal” e “Bloco fendido”, incluídos na Rota da
Gardunha (a), as geoformas graníticas com destaque no folheto da Rota da Gardunha (b), participantes na Rota da Gardunha (c),
Imagem turística do Geopark Naturtejo na Bolsa de Turismo de Lisboa, em 2007 (d).

Divulgação do património geomorfológico no âmbito do Geopark Naturtejo
A Rota da Gardunha, estabelecida em 2006, é um percurso pedestre de pequena rota sinalizado com 17,4
km de extensão, interpretado e homologado segundo normas internacionais e que se desenvolve
circularmente a partir de Louriçal do Campo, subindo ao Castelo Velho e passando nas aldeias de Casal da
Serra e Torre. Este percurso encontra‐se preparado com parques de merendas e miradouros diversos. A
Rota da Gardunha integra a Rede de Percursos Geoturísticos do Geopark Naturtejo (Rodrigues & Neto de
Carvalho, 2009), dado o seu elevado interesse geológico e geomorfológico, passando por quase todos os
locais inventariados. A Rota da Gardunha está incluída nos programas turísticos 3 dias/2 noites do Geopark
Naturtejo, num roteiro que integra também a visita a aldeias e museus, incluindo refeições com
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gastronomia local e alojamento. Existem também locais equipados para a prática de rappel na Baldeira,
próximo do cruzamento para Castelo Novo.
O percurso possui uma variante mais curta, com 9 km, utilizada nomeadamente no Programa Educativo
“Ao encontro de curiosas formas graníticas de Castelo Velho, na Serra da Gardunha”. Este é um dos
programas educativos do Geopark Naturtejo que possibilita a abordagem de temáticas relacionadas com
geodinâmica interna e externa, com particular ênfase para as paisagens graníticas.
Conclusões
O inventário do património geomorfológico da vertente meridional da Serra da Gardunha, incluída na área
de Castelo Branco, surge no âmbito da inventariação do património geológico do Geopark Naturtejo para
efeitos de gestão territorial. São identificados 8 geoformas, miradouro e áreas de interesse geomorfológico
que, desde a constituição do Geopark Naturtejo, em 2005, têm vindo a constituir verdadeiras formas de
estimular o interesse de públicos diferenciados para a interpretação das paisagens graníticas e dos diversos
fenómenos naturais e antrópicos que contribuem para a sua dinâmica.
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O impacte ambiental de parques eólicos no Maciço de Sicó: o exemplo da Serra de Alvaiázere
Wind farm environmental impact in the massif of Sicó: the Alvaiázere mountain example
J. Forte1,2, S. Medeiros1, H. Mendes1, G. Medeiros1, P. Alves1, H. Neves1, C. Ferreira1, C. Neves1, R. Lemos1, M. Silva1
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Abstract
The recent construction of an wind farm in the mountain of Alvaiázere has shown one more time that the
Environmental Evaluation Process has to be rethink, concerning this particular kind of projects. The lack of
consideration, as well the partial analysis of some existent geomorphological elements lead to the destruction of
important geoheritage. Two caves, a slope deposit and important lapiez areas are exhibit. The lack of a
standardization methodology concerning evaluation on abiotic natural heritage reveals as problematic in this
particular kind of evaluation. In this research we point out the geo‐iliteracy that some earth‐science professionals and
municipality technicians do have concerning geomorphological heritage, mainly in the Portuguese karst. We point out
also the need for protection and valuation of this heritage in the region of Sicó.
Keywords
Mountain of Alvaiázere, Caves, Slope deposits.

Resumo
A recente implantação de um parque eólico na Serra de Alvaiázere demonstrou mais uma vez a necessidade de
repensar todo o processo de Avaliação de Impacte Ambiental neste tipo particular de projectos. A falta de
consideração, bem como a análise parcial de alguns dos elementos geomorfológicos ali existentes, levou à destruição
de um valioso património geomorfológico, caso de duas grutas, de um importante depósito de vertente e de
significativas áreas de lapiás de variadas tipologias. A falta de uma metodologia estandardizada de avaliação do
património natural abiótico revela‐se também como muito negativa neste género de processos. Neste trabalho
salienta‐se a falta de sensibilidade que alguns profissionais das Ciências da Terra e técnicos das autarquias têm na
temática do património geomorfológico, nomeadamente sobre o carso português. Enfatiza‐se também a necessidade
de protecção e valorização destes elementos patrimoniais da região de Sicó.
Palavras‐Chave
Serra de Alvaiázere, Grutas, Depósitos de vertente.

Introdução
Nos últimos dois séculos, assistiu‐se a um desenvolvimento económico sem precedentes devido à
extracção de carvão, seguida do petróleo e posteriormente do gás natural (Warren & Richard, 2009). No
entanto, as reservas de petróleo, gás natural e carvão são cada vez menores e, desta forma, as energias
renováveis vão ganhando maior quota de mercado (Krupp, 2008). As energias alternativas são, de forma
inquestionável, uma necessidade para o futuro energético do planeta Terra.
Apesar deste importante avanço no domínio energético, tem‐se assistido a um crescimento desordenado
em alguns sectores, caso da energia eólica. Grande parte dos aproveitamentos eólicos para produção de
energia eléctrica têm sido não só uma forte aposta por parte das políticas públicas, mas também
considerada como algo sem grande impacte ambiental (Silva et al., 2006), especialmente no domínio
abiótico.
Maioritariamente localizados em áreas serranas, por vezes situados em áreas protegidas e de significativo
valor estético, os aproveitamentos eólicos têm afectado áreas com grande valor geomorfológico e
geológico.
O facto dos impactes sobre a fauna e flora serem mais valorizados do que os impactes sobre a paisagem e
sobre locais de interesse geológico (Meyerhoff & Volkmar Hartje, 2010), tem dificultado o reconhecimento
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de muito do património abiótico já afectado pela construção de parques eólicos em áreas de reconhecido
valor geomorfológico e geológico. Este reconhecimento é ainda afectado pelo nível de consciência
ambiental dos cidadãos, o qual pode diferir de lugar para lugar, dependendo também dos contextos e
identidades locais (Swofford & Slatery, 2010).
Apresenta‐se o caso da Serra de Alvaiázere, situada no concelho de Alvaiázere, onde desde 2004 se tem
vindo a tentar implementar um parque eólico, estando este, actualmente, quase finalizado.
Objectivos
O rápido estabelecimento de parques eólicos em Portugal tem levantado questões directamente
relacionadas com o ordenamento do território, já que a pressão dos promotores sobre os Instrumentos de
Gestão Territorial é significativa. As áreas mais apetecíveis do ponto de vista de rentabilidade energética
situam‐se muitas vezes em áreas sensíveis, seja do ponto de vista biótico ou abiótico. O caso particular do
carso será porventura mais preocupante, dada a sua fragilidade.
Contrariamente ao que Coelho (2007) refere, sobre as limitações ao uso dos terrenos, esta suposta
limitação não parece representar desvantagem ou barreira ao desenvolvimento da energia eólica em
Portugal, mesmo em áreas protegidas e mesmo em áreas de grande valor geomorfológico.
Importa, desta forma, analisar um exemplo concreto, como é o caso do Parque eólico de Alvaiázere,
permitindo compreender, em parte, as razões que levam à destruição do património geomorfológico ali
existente. A falta de sensibilidade que alguns profissionais das Ciências da Terra e técnicos das autarquias
têm na temática do património geomorfológico é algo que tem de ser objectivamente analisado. Da mesma
forma se aplica o mesmo às empresas que elaboram os Estudos de Impacte Ambiental.
A elevada velocidade de implementação de parques eólicos é algo que surpreendeu muitos técnicos e
profissionais das Ciências da Terra, também em Portugal, colocando um peso significativo sobre os actores
de desenvolvimento territorial e sobre os Instrumentos de Gestão Territorial, trazendo consigo
consequências negativas (Warren & Richard, 2009). A falta de um método estandardizado para a avaliação
do património natural abiótico, nomeadamente para o património geomorfológico, revela‐se também
como negativa nestes processos. Apesar de já existirem métodos para a avaliação do património
geomorfológico (Cendrero, 1996; Rivas et al, 1997; Grandgirard, 1999; Serrano & González‐Trueba, 2005;
Pereira, 2006; ), a aceitação e reconhecimento da relevância deste tipo de património é ainda escassa no
momento de produzir estudos de impacte ambiental.
Os objectivos deste trabalho centram‐se fundamentalmente na descrição e compreensão destas falhas nos
processos relacionados com parques eólicos, nomeadamente no carso português. A sua percepção poderá
levar à consciencialização de um problema real com consequências nefastas para o património
geomorfológico e para a própria geodiversidade regional.
O parque eólico da Serra de Alvaiázere
O empreendimento eólico da Serra de Alvaiázere localiza‐se na freguesia e concelho de Alvaiázere, no
Norte do Distrito de Leiria. A construção efectiva deste parque eólico iniciou‐se em Outubro de 2007 com a
abertura de uma estrada de acesso na vertente Oeste, estando actualmente ainda em construção, na fase
de montagem da linha eléctrica e posto de transformação. Contudo a abertura de acessos (2) ao topo das
cumeadas foi iniciada antes de 2004, para a implantação das torres meteorológicas, sem que tenham sido
realizados os necessários estudos de impacte ambiental. Salienta‐se que até aquela data não tinha sido
efectuada qualquer tipo de intervenção naquela área, em termos de abertura de acessos, ou mesmo
infraestruturas.
Em 2004 tinha já surgido o interesse por parte da FINERGE, Gestão de Projectos Energéticos, S.A., para um
empreendimento deste género, tendo a mesma, proposto cinco aerogeradores para a linha de cumeada da
Serra de Alvaiázere. Foi emitida, em Dezembro de 2004, a Declaração de Impacte Ambiental, favorável e
condicionada, mas o projecto foi, meses depois, chumbado pela tutela.
Em 2008 surgiu, de novo, interesse num empreendimento eólico, proposto pela SEALVE, Sociedade
Eléctrica de Alvaiázere, S.A., tendo este promotor proposto nove aerogeradores. Após a fase de

ISBN: 978-989-96462-2-3

108

Actas / Proceedings do V Congresso Nacional de Geomorfologia
Porto, 8‐11 Dezembro de 2010

acompanhamento público, este projecto foi igualmente chumbado. Meses mais tarde, e após a fase de pós‐
avaliação pública, o projecto foi reavaliado e aprovado, mas prevendo apenas sete aerogeradores.
Em ambas as situações, foi efectuado um Estudo de Impacte Ambiental (EIA) pela empresa PROCESL,
Engenharia Hidráulica e Ambiental, Lda.
Actualmente, e apesar de estar ainda em construção, não é conhecida a data de conclusão deste
empreendimento eólico, já que dois dos locais de implantação de aerogeradores estiveram suspensos,
desde Dezembro de 2009 até Setembro de 2010, por ordem da tulela. Esta suspensão deveu‐se à
destruição parcial de duas grutas e de um depósito de crioclastos, facto que levou a uma reavaliação dos
dois locais.
Três dos aerogeradores já erigidos estão ainda envolvidos num processo judicial, devido à possível
afectação de fauna e flora.
Impactes no património geomorfológico
Os impactos até agora detectados na construção deste empreendimento eólico na Serra de Alvaiázere,
foram sistematicamente referenciados através de registo fotográfico, desde Novembro de 2007, tendo os
mesmos sido relatados nas fases de acompanhamento público e pós‐avaliação. A metodologia a
implementar num processo deste género, no que concerne ao acompanhamento da obra, passa sobretudo
pelo registo fotográfico, já que é a única possibilidade de acompanhamento de um projecto deste género
por parte de cidadãos ou técnicos não afectos ao EIA.
O interesse no acompanhamento deste projecto cedo foi manifestado por Forte (2007) e acompanhado
antes e depois da conclusão de um trabalho por si dedicado ao património geomorfológico (Forte, 2008).
Ao contrário do que acontece na maioria dos casos, onde o argumento principal de contestação de parques
eólicos é o impacto paisagístico (Warren & Richard, 2009), facto que, em parte, também ocorre naquela
área, neste caso particular os factos centram‐se fundamentalmente sobre a destruição de um depósito de
crioclastos, possivelmente quaternário, e de duas grutas, além de extensas áreas de lapiás.
Um facto que não se compreende desde o início, é que de 2004 para 2008 se tenha aumentado o número
de aerogeradores propostos, além de se ter posicionado os mesmos a meia vertente, algo que contraria as
directrizes gerais da CCDR‐Centro para esta tipologia de projecto.
Igualmente não se compreende a não consulta, por parte da empresa que elaborou o EIA, de bibliografia
estruturante a ter em conta em qualquer avaliação de índole ambiental, em termos de geologia e
geomorfologia, caso dos trabalhos de Lúcio Cunha (1990) e de José Crispim (1986). Igualmente, e já na fase
de pós‐avaliação, não foi consultado um trabalho que versa sobre o património geomorfológico daquela
área (Forte, 2008).
Relativamente aos factos em análise, em visita ao local de implantação dos aerogeradores AG6 e AG7,
foram detectadas no dia 7 e 8 de Dezembro de 2009, as entradas de duas grutas e um depósito de
crioclastos, possivelmente Quaternário. Este último foi observado no seguimento de uma falha de direcção
Norte‐Sul, nos calcários do Dogger (Cunha, 1990), preenchendo a caixa de falha que se prolonga entre o
local de implantação do AG6 e AG7. Estranha‐se que as duas grutas, além da extensa falha, não tenham
sido detectadas, já que tendo sido utilizado um georadar na fase de pós‐avaliação, estas facilmente teriam
sido detectadas, especialmente a falha com evidente expressão superficial.
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Figura 1. A1 – Depósito de crioclastos no talude ; A2 – Talude limpo de crioclastos; B1 – Entrada de gruta AG7 ; B2 – Entrada de
gruta AG7 obstruída ; C1 – Entrada de Gruta AG6 ; C2 – Entrada de gruta AG6 obstruída.

Estas descobertas foram comunicadas à Universidade de Coimbra, na pessoa do Prof. Doutor Lúcio Cunha,
com o intuito de promover o seu estudo e protecção.
No dia 13 de Dezembro, voltou‐se ao local com o intuito de explorar ambas as grutas, no entanto a entrada
de uma das grutas já tinha sido bloqueada com blocos calcários de média dimensão. Neste mesmo local de
implantação do AG7, além da gruta obstruída, já o depósito de crioclastos tinha sido destruído, algo que
não se compreende tendo em conta que as descobertas tinham sido publicamente anunciadas pelo Grupo
Protecção Sicó.
Na primeira gruta, situada em AG6, iniciou‐se a exploração da cavidade, de dificuldade elevada, devido à
inexistência de pontos de amarração no exterior e ao perigo notório advindo da grande instabilidade dos
blocos que parcialmente obstruíam a entrada. O elevado risco de exploração desta cavidade apenas
permitiu obter dados sobre a dimensão da cavidade, na ordem das dezenas de metros.
No dia 28 de Fevereiro, após nova visita ao local, observou‐se que a cavidade já explorada (AG6) tinha sido
entupida com blocos calcários de média e grande dimensão, algo de incompreensível dada a necessidade
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de exploração desta gruta. Salienta‐se que a Declaração de Impacte Ambiental preconiza a necessidade de
compatibilizar eventuais cavidades com o parque eólico.
Estes factos foram prontamente comunicados às entidades oficiais com responsabilidades no domínio
ambiental, caso do ICNB e da CCDR‐Centro.
Discussão
Representando os empreendimentos eólicos uma importante fonte de rendimentos para muitas autarquias
e juntas de freguesia de Portugal, estes projectos têm‐se assumido como algo que desvirtua os
Instrumentos de Gestão Territorial. Não se compreende que certos parques eólicos sejam aprovados
quando não o deveriam ser. Seria importante lançar um debate alargado sobre os impactos de parques
eólicos no património geomorfológico português.
São notórias as inconformidades do projecto face à Declaração de Impacte Ambiental, bem como é de
realçar que a destruição, total e/ou parcial, do património geomorfológico identificado, impediu a
determinação do valor patrimonial do mesmo, caso do depósito, possivelmente Quaternário, e das duas
cavidades.
Não se pode afirmar, como por vezes é referido (Coelho, 2007), que a entrada de dinheiro nas autarquias
representa por si mesmo uma melhoria da qualidade de vida das populações e o desenvolvimento sócio‐
económico das regiões. Importa sim fundamentar e justificar este género de afirmações.
Acontece, por vezes, que este facto representa sim um desvirtuar de valores e de objectivos do
desenvolvimento regional, pressionando de forma inaceitável os Instrumentos de Gestão Territorial.
Também no que se refere a parques eólicos se deveria exigir ordenamento, algo que é facilmente
compreensível para muitos dos que estudam a temática ambiental, nomeadamente no ordenamento do
território. Questionam‐se desta forma determinadas localizações geográficas de parques eólicos, como é o
caso do empreendimento eólico na Serra de Alvaiázere.
Conclusão
A construção de parques eólicos deverá ser bem ponderada e analisada, especialmente em áreas
protegidas e áreas de valor científico relevante, considerando não só o património biótico mas também o
abiótico. A falha na análise sobre os elementos geológicos e geomorfológicos de uma determinada área,
deverá ser colmatada, pois só assim se poderá elaborar um verdadeiro Estudo de Impacte Ambiental. Esta
falha tenderá a ser colmatada por uma necessária metodologia estandardizada de Avaliação de Impacte
Ambiental.
No entanto e neste mesmo sentido, impera ainda tomar‐se em atenção todo este sistema legal actual de
funcionamento, relativo aos procedimentos administrativos e das competências das várias entidades
públicas, nomeadamente:
(i) A nível da conservação e protecção legal dos bens patrimoniais culturais e ambientais ali existentes, com
a sua tutela legal prevista no âmbito de omissão de classificação (CRP, Convenção para a Protecção do
Património Mundial, Cultural e Natural, REDE NATURA 2000, Leis das Águas Superficiais e Subterrâneas,
entre outras);
(ii) A nível do sistema procedimental de actuação das entidades públicas competentes (licenciadoras e de
fiscalização) – entramos no campo da AIA – DIA – RECAPE (licenciamento), e nas competências legais dos
Institutos Públicos (técnicos do ICNB e do IGESPAR). Tanto num âmbito como no outro, muito deste género
de erros por acção ou omissão, dão lugar à responsabilidade do Estado.
(iii) Importa ainda aferir as omissões dos técnicos que elaboraram os estudos de impacto ambiental
(pareceres), no intuito de futuramente se regulamentar, de modo mais eficaz, tais actuações, e também
aferir as possíveis responsabilidades por tais omissões (Código de Deontologia das áreas específicas e
restante legislação conexa);
(iv) Resultam todos estes erros hipotéticos, ainda nas responsabilidades totais provenientes da destruição
dos bens ali em causa, provocados por parte do promotor da obra, com a existência ou não das
autorizações públicas devidas. Auferida a existência destas e com a destruição consumada de tais bens,
cabível sempre em última instância por parte dos Tribunais competentes.
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As particularidades legais anteriormente enunciadas, são as matérias de limite mais relevantes para se
auferir neste caso específico alguns dos motivos do actual sistema geral em vigor, não proteger
suficientemente os bens ali em causa. Importa ainda apurar‐se, se o Estado numa última análise, pode ser
responsabilizado por omissão legislativa competente, e como se aplicará a própria Lei da responsabilidade
por danos ambientais, no que toca específicamente à obrigação de intervenção das Entidades Públicas,
quando tais danos se verificam e lhes são comunicados, originando‐se o dever do Estado em actuar
subsidiariamente, nas vestes da entidade promotora do projecto.
Os pareceres científicos, elaborados no âmbito de projectos deste género, devem ser postulados pelo
sentido ético e coadjuvados com os princípios de direito ambientais, principalmente a densificação do
princípio do desenvolvimento sustentável, o princípio da prevenção, tendo aqui ainda grande importância o
princípio da precaução “in dubio pro ambiente ou in dubio contra projectum”, que devem mover todos os
profissionais das Ciências da Terra, os quais, deverão estar minimamente actualizados sobre questões tão
importantes como são a temática do património geomorfológico, geoconservação e geodiversidade.
Será necessário dar mais visibilidade ao património geomorfológico da região de Sicó, bem como à
geodiversidade regional. Para isso terá de ser feito um esforço de aproximação entre as Ciências da
natureza e a Sociedade, visando‐se organizar por via legislativa formas mais adequadas e eficazes
tendentes à protecção e conservação da componente abiótica. Há que salientar que parte significativa da
geo‐iliteracia da maioria da população se deve à falta de capacidade em se fazer esta aproximação.
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Geomorfologia como fator determinante no traçado do caminho das tropas de muares no sul
do Brasil, no século XVIII
Geomorphology as determinative feature to implantation of troops way in southern Brazil, in XVIII th
century.
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Abstract
The implantation of an official route to transport droves of asses from South Brazil to the gold mining place, in Central
Brazil, at the beginning of 1700, had as main difficulties a lot of accidents of relief along ca. 2,000 km. The muleteer
route, partially coincident with the “caminho das vacarias dos pinhais” (pinery herd of cows route) is one of Brazil´s
most ancient routes connecting South Brazil, cattle producer, to the economic center in Southeast of Minas Gerais –
well known since the XVIII century, this route connects today 16 Paraná counties which present a great potential for
tourism, thanks to this culture of muleteers and to the great natural patrimony. This is represented by a lot of
canyons, waterfalls, declivities and ruin forms placed between spilling ruled by the fields and flanked by woods of
Pinhais or savannahs, which shaped landscapes and peculiar scenes.
Keywords
Geomorphology, Sedimentary Basin of Paraná, Way of troops, cultural heritage

Resumo
A implantação de um caminho oficial para o transporte de tropas de muares do sul do Brasil, até a zona de mineração
de ouro, no Brasil central, no início dos anos 1700, teve como principais dificuldades a presença de um conjunto de
acidentes de relevo ao longo de mais de 2 mil quilômetros. A Rota dos Tropeiros, em parte coicidente com ao
Caminho das Vacarias dos Pinhais, é um dos mais antigos caminhos do Brasil, ligando o sul do país, produtor de gado,
aos centros econômicos, no sudeste das Minas Gerais. Conhecido desde o século XVIII, esse caminho interliga, hoje,
16 municípios do Paraná que apresentam grande potencial para turismo em função desta cultura do tropeirismo e
por um belíssimo patrimônio natural. Este é representado por um conjunto de canyons, cachoeiras, escarpas e feições
ruiniformes situados entre vertentes dominadas pelos campos gerais e contornadas ora por matas de Pinhais ora por
relictos de cerrados, que formaram paisagens e cenas peculiares.
Palavras‐Chave
Geomorfologia, Bacia Sedimentar do Paraná, Caminho das tropas, Patrimônio cultural

1. Introdução
As características geomorfológicas de alguns lugares começam a ser descobertas, reconhecidas como parte
de um patrimônio natural, e mais valorizadas quando estão vinculadas à história regional. Esse é o caso das
feições e formas de relevo situadas ao longo do caminho traçado, no final do século XVIII, pelos tropeiros e
suas tropas de muares dentro da história de um Brasil ainda Colonial (Prado Júnior, 1996).
O Caminho das Vacarias dos Pinhais ou a Rota dos Tropeiros como é mais conhecida, tem seu início no Rio
Grande do Sul, seguindo por mais de 2.000km até o interior de São Paulo. Ligando a região produtora de
mulas, no sul do país (figura 1.) à região sudeste, onde a mineração se confirmava como atividade mais
lucrativa, demandando grande quantidade de mulas para o transporte dos minérios até o litoral. Na
metade deste percurso a Rota dos Tropeiros cruza a região dos Campos Gerais, no estado do Paraná.
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Figura 1.Os vários caminhos percorridos pelos tropeiros no sul do Brasil, no século XVIII.

O tropeirismo é considerado como um fato e uma prática que se distinguiu como atividade complementar
à economia mineradora que se iniciava no Paraná e crescia nas Minas Gerais (Prado Junior, 1996). Esse
movimento ocorreu num tempo marcado por dificuldades representadas pelas grandes distâncias entre as
áreas criadouras de muares e os mercados consumidores e pela inexistência de vias de circulação oficiais.
De outro lado, marcado pela crescente oferta de matéria prima, como os minerais, o charque e o couro, a
oferta dos rebanhos de muares e a disponibilidade de mão‐de‐obra escrava.
A abertura do caminho foi forjada pela coragem e intuição dos tropeiros enfrentando as adversidades de
uma região de clima subtropical e cruzando relevos acidentados, entre canyons, grotões, escarpas e rios
quase sempre encachoeirados. Tal conjunto de situações tornou a Rota dos Tropeiros um caminho rico em
histórias e cultura, mas cercado de belas paisagens dominadas por feições singulares.
É a partir dos anos de 1980, principalmente, que muitos dos municípios situados ao longo desta rota se
vêem empenhados em conhecer melhor o potencial turístico, hitórico e cultural, divulgando as marcas
deste período, como os casarios coloniais e a cultura própria do tropeirismo. Mais recentemente, no final
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dos anos 1990, voltaram seus interesses para o turismo ecológico e geoturismo na região, buscando
promover os aspectos e condições geográficas para uso turístico. Com isso tem crescido o interesse pelos
aspectos hidrográficos, da vegetação e, em especial, pelas formas e feições geomorfológicas. Nesse
sentido, a região dos Campos Gerais destaca‐se pela geodiversidade do Primeiro e Segundo Planaltos
Paranaenses por onde passa a rota, mas que são muito diferentes em termos geológicos (Piekarz &
Liccardo, 2007).
2. Objetivo
Este trabalho tem como objetivo caracterizar os principais aspectos geomorfológicos situados ao longo da
Rota dos Tropeiros, na região dos Campos Gerais, território paranaense, e investigar a participação da
geomorfologia, e consequentemente da geologia, na implantação desta rota.
O conteúdo histórico‐cultural somado a uma relevante geodiversidade constitui um importante patrimônio
brasileiro cujo uso na atividade de turismo pode conduzir a um desenvolvimento sustentável e uso
adequado do patrimônio natural.
3. Metodologia
Os métodos de investigação basearam‐se em dois procedimentos básicos, a revisão de literatura e os
trabalhos de campo. Considerando‐se que o trabalho se apóia em fatos históricos, foi efetuada uma ampla
revisão bibliográfica sobre a movimento do tropeirismo e sua rota no estado do Paraná. Associou‐se a esta
etapa a identificação dos aspectos geológicos e geomorfológicos que marcam o traçado da Rota dos
Tropeiros, que se inicia, no estado, na passagem do curso do Rio Negro, divisa com o estado de Santa
Catarina, até alcançar a passagem pelo rio Itararé, afluente do Paranapanema, divisa com o estado de São
Paulo.
Em trabalhos de campo procedeu‐se ao registro e descrição de feições morfológicas típicas encontradas
nos trechos com maior interesse geoturistico desta rota. No início da pesquisa, em 2006, contou‐se com
informações produzidas pela reportagem jornalística da Rede Globo de Televisão, dentro do programa
Globo Rural, que percorreu todo o Caminho dos Tropeiros, desde o Rio Grande do Sul até São Paulo.
4. Discussão
A definição do traçado da Rota dos Tropeiros, respondeu, à sua época, às circunstâncias necessárias para
garantir os melhores resultados no deslocamento e transporte dos animais. Incluíam‐se nestas condições a
disponibilidade e o acesso ao alimento para a tropa de muares, como o pasto e a água ‐ associado a estas
condições básicas havia a necessidade de contar‐se com a presença de vegetação aberta e com trechos de
rios rasos (passos) que facilitassem a passagem do gado, em pelo menos um período do ano. Assim, na
maior parte do caminho, buscava‐se a topografia menos acidentada ou relevo cujas vertentes e interflúvios
fossem favoráveis a manutenção do trote do gado. Este deveria manter um ritmo compatível com as
distâncias entre os pontos de parada e pouso antes do anoitecer.
Assim, a rota intercalava paisagens monótonas, percorrendo colinas suavemente convexas ou retilíneas
abruptas, ora suaves, ora declivosas até alcançarem os vales abertos onde haveria pasto e água. Essa água
em abundância e preferencialmete encontrada em rios de leitos rochosos (lajeados) para evitar que os
animais se afogassem, ao se afundarem nos bancos fluviais.
Estes fatores determinaram a qualidade do trajeto que as tropas de muares fizeram pelos chamados
Campos Gerais. Tal caminho se situa, em largo trecho, sobre os terrenos da Bacia Sedimentar do Paraná
(Figura 2) intercalado por um curto percurso sobre o embasamento cristalino constituído por rochas mais
antigas.
Na Bacia Sedimentar a Rota dos Tropeiros se estendia sobre a sua borda oriental, que inclui sedimentos
marinhos e glaciais do Paleozóico, sobrepostas a rochas vulcânicas ácidas do Cambriano e rochas
metamórficas pré‐cambrianas, e cortadas por diques de diabásio do Mesozóico. Feições geomorfológicas
são o principal atrativo da região com predomínio de canyons, escarpas, relevos de exceção em arenitos e
muitas quedas d´água (Piekarz & Liccardo, 2007, p.1). Nesse caso, foi a natureza geológica‐geomorfológica
da região o principal fator e condicionante que determinou o traçado deste caminho.
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Geomorfologia da Bacia Sedimentar do Paraná
A região dos Campos Gerais está situada na borda leste da unidade morfoestrutural da Bacia Sedimentar do
Paraná (Figura 2) formada sobre as rochas ordovicianas do Grupo Rio Ivaí. O Caminho dos Tropeiros foi
traçado sobre as unidades morfoesculturais do Segundo Planalto Paranaense, constituído de formas e
feições morfológicas típicas dos Planaltos Guatá (sul), Planalto de Ponta Grossa (centro) e do Planalto de
Jaguariaiva, já na divisa com São Paulo, ao norte.

1: Escarpa Serra Geral; 2: Escarpa Devoniana; 3: Campos Gerais; 5. Arco de Ponta Grossa.
Figura 2: Aspectos geológico‐geomorfológicos do Caminho das Tropas nos Campos Gerais .
Fonte: MINEROPAR, 2006.

Ao entrarem no Paraná, as tropas de muares e seus tropeiros deviam vencer, além da correnteza do rio
Negro, afluente da margem esquerda do rio Iguaçu, um relevo declivoso (6‐30%) em vertentes retilíneas e,
entrecortado de vales em V, (Figura 3.a) afloramentos de rochas permeanas do grupo Guatá e do Grupo
Itararé. Saindo desta unidade, a cavalgada entrava nos domínios do Planalto de Ponta Grossa, constituído
pelas rochas areníticas da Formação Furnas, sotaposta aos folhelhos da Formação Ponta Grossa, cruzando
rios marcados pelo controle estrutural e por fortes correntezas (Figura 3.b). Ainda, encontravam, vez por
outra, feições ruiniformes carbo‐permianas da Formação Vila Velha, do Grupo Itararé .
Após passar por Ponta Grossa, as tropas de muares percorriam os terrenos ora suaves, ora ondulados da
Unidade Morfoestrutural do Cinturão Orogênico do Atlântico, dos Planaltos de Castro e Alto Jaguariava. As
feições mais marcantes estão relacionadas aos vales em V, bem representados pelo canions do Codó, no rio
Jaguariaiva (Figura 3.b). Além desse vale, a animália atravessava o vale do Rio Iapó, um rio antecedente
com forte controle estrutural, paisagens dominadas por canions (com até 450m de altura) como o do
Guarelá, no reverso da Escarpa Devoniana e rios encachoeirados.

ISBN: 978-989-96462-2-3

116

Actas / Proceedings do V Congresso Nacional de Geomorfologia
Porto, 8‐11 Dezembro de 2010

Figura 3.a: Palmeiras_ Freguesia dos Buracos
Fonte: Debret, 1827

Figura 3.b: Travessia do rio em Jaguariacatu
Fonte: Debret, 1827

Ainda no 1º Planalto, o Rio Iapó apresenta vales aberto em “U”, característica que favorece os alagamentos
nesta região, fato que obrigava os tropeiros a paradas e acampamentos. Na seqüência, entre Piraí do Sul e
Jaguariaiva, as tropas enfrentavam novas dificuldades para vencer a Escarpa Devoniana, agora no planalto
Alto Jaguariaíva. Ai as feições são dominadas por topos alongados e vales em V, que dificultavam a
passagem das tropas, mas em contrapartida ofereciam, como ainda hoje, um cenário rico em detalhes
esculpidos nas rochas das Formações Furnas, ou como aquele do Parque Estadual Vila Velha. Um exemplo
emblemático dessas feições monumentais é o Cálice de arenito, em Vila Velha (Figura 4.a).
De acordo com Moreira (2006) algumas das formas e ou feições morfológicas, situadas ao longo do que foi
a Rota dos Tropeiros, estão associadas a uma toponímia particular que remete ao tempo da passagem de
tropas de muares pela região dos Campos Gerais. Esta toponímia diz respeito, em especial, às feições de
passagem dos animais, como quando se usa a expressão “Vau” para expressar um trecho do rio mais raso
que, em determinado perído do ano permitia a passagem com certa segurança (Figura 3.b). Exemplos
desses vaus são as passagens dos rio Negro, limite com Santa Catarina, e a encontrada no Rio Iapó.
Atualmente, alguns destes lugares são utilizados pela população como áreas de veraneio, a exemplo do Vau
do Capão da Onça, próximo à área urbana de Ponta Grossa (Figura 4 b). Quando o leito do rio era sobre
blocos rochosos e irregulares, por representarem certas dificuldades de passagem recebiam denominações
singulares, que permanecem até hoje, como Quebra‐Perna ou Quebra‐Pedra, esses dois no município de
Ponta Grossa. Outras expressões lexias também marcam o patrimônio geomorfológico ao longo da Rota
dos Tropeiros, como os “Rincões” ‐ usado para identifiar lugares que, em função da beleza cênica e da
facilidade de acesso a água, pasto e segurança, tornaram‐se lugar de descanso. Os arredores do que hoje
constitui a área urbana já foi conhecido como o Rincão de Ponta Grossa, marcado pela presença de uma
mata de Pinheiro‐do‐Paraná, a Araucária Angustifolia, que recobria um área de colinas de topos convexos,
avistadas de longa distancia pelos tropeiros.
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Figura 4.a.”Cálice” em arenito ‐ feição ruiniforme típica
do Grupo Itararé, no Parque Estadual de Vila Velha.
Fonte: Liccardo, A.

Figura 4.b.Rio São Jorge, Vau do Capão da Onça, sobre
arenitos da Formação Furnas
Fonte: Equipe de Trabalho, 2010

5. Considerações adicionais
O projeto turístico Rota dos Tropeiros, baseado no antigo caminho usado para a condução de tropas de
muares e instituído oficialmente também pelo governo do Paraná, é geograficamente definido em função
da geomorfologia característica desenvolvida nas rochas sedimentares da Bacia do Paraná.
Este contexto geológico‐geomorfológico propiciou o surgimento de uma paisagem marcada pela topografia
pouco acidentada, na maior parte do trajeto e ainda, com uma distribuição muito especial de pastagens e
corpos hídricos.
É razoável afirmar que os fatores geológico‐geomorfológicos exerceram forte influência para a existência
desta rota e determinaram conseqüências de ordem sócio‐econômica, como o Ciclo do Tropeirismo que
durou cerca de 200 anos, e de ordem histórico‐cultural, até hoje perceptível nos costumes, gastronomia e
tradições.
A Rota dos Tropeiros foi também o eixo de uma integração cultural dos três estados do sul do Brasil, à
medida que neste trecho a geologia do trajeto é toda sobre um mesmo contexto geomorfológico, a borda
da Bacia Sedimentar do Paraná. As informações geológicas e geomorfológicas a respeito do percurso
estudado são fundamentais no entendimento do processo histórico que foi implantado e, atualmente, com
o desenvolvimento de um turismo responsável e de qualidade, podem ser um importante fator de
agregação no conteúdo informativo do geoturismo.
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Brazil: a first approximation.
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Abstract
This study constitutes a fundamental step for planning and management of the tropical environment based on the
principles of Geodiversity and Geoconservation. Since we seek to characterize the geomorphology of the municipality
of Milagres ‐ Bahia and its surroundings, to evaluate, develop and advertise the geomorphological heritage because of
the urgent need to conserve the environment in question, in the face of socio‐economic pressures that have
historically impacted adversely natural systems. Therefore, the objective is to make environmental characterization
initially focusing on the factors and geomorphological processes associated with the modeled environment in semi
arid northeast, specifically in the municipality of Milagres. Outlining a first approximation of the studies aimed to
further define the geomorphological heritage
Key words
Geomorphological Heritage, Assessment, Tropical Environment, Semi Arid

Resumo
Esse estudo constitui‐se uma etapa fundamental para o planejamento e gestão do ambiente tropical com base nos
princípios de Geodiversidade e Geoconservação. Uma vez que busca‐se caracterizar a geomorfologia do município de
Milagres e suas cercanias, visando avaliar, valorizar e fazer a divulgação do patrimônio geomorfológico, devido à
necessidade premente de conservação do ambiente em questão, frente às pressões socioeconômicas que
historicamente vem impactando negativamente os sistemas naturais. Logo, objetiva‐se inicialmente fazer a
caracterização geoambiental com enfoque nos fatores e processos geomorfológicos, associados ao modelado em
ambiente semi‐árido do nordeste brasileiro, especificamente, no município de Milagres (Estado da Bahia). Delineando
uma primeira aproximação dos estudos voltados para posterior definição do patrimônio geomorfológico.
Palavras‐Chave
Patrimônio Geomorfológico, Avaliação, Ambiente Tropical, Semi‐árido

Introdução
A necessidade premente de conservação ambiental é um problema mundial que se traduz em perda
crescente do patrimônio natural. Em ambiente semiárido essa destruição torna‐se mais agravante o
fenômeno, na medida em que existe uma fragilidade natural do bioma Caatinga, que predispõe a maior
intensificação da degradação das terras e, tem gerado um conjunto de prejuízos econômicos, culturais,
ambientais, etc. Logo, o conhecimento prévio dos Geossítios e dos fatores que controlam os processos
ambientais, contribuirá com a orientação de práticas conservacionistas e induzirá o uso racional do
patrimônio natural (paisagens). No contexto “atual” em nível internacional e também no Brasil os estudos
envolvendo às temáticas Geodiversidade e Geoconservação vem sem ampliando e despertando interesse
de inúmeros pesquisadores, preocupados com a proteção do recursos naturais (p.ex. patrimônio
geomorfológico).
No primeiro livro publicado que trata do conceito de Geodiversidade, Gray (2004) define‐a como “a
variedade natural de aspectos geológicos (minerais, rochas e fósseis), geomorfológicos (formas de relevo,
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processos) e do solo. Inclui coleções, relações, propriedades, interpretações e sistemas” (Nascimento et al.
2008).
Dois anos depois de publicado o livro supracitado edita‐se no Brasil outra importante obra, onde entende‐
se Geodiversidade como “estudo da natureza abiótica (meio físico) constituída por uma variedade de
ambientes, composição, fenômenos e processos geológicos que dão origem às paisagens, rochas, minerais,
águas, fósseis, solos, clima e outros depósitos superficiais que propiciam o desenvolvimento da vida na
Terra, tendo como valores intrínsecos a cultura, o estético, o econômico, o científico, o educativo e o
turístico” (Schobbenhaus, 2006).
O patrimônio geomorfológico é constituído pelas geoformas (e também pelos respectivos processos
morfogenéticos passados ou atuais) às quais foi conferido valor científico, cultural, estético e/ou
econômico (Panizza & Piacente, 1993, 2003).
A avaliação do patrimônio geomorfológico envolve não apenas o reconhecimento das geoformas a
considerar como locais de interesse geomorfológico, mas também a sua comparação, em termos de
importância. Trata‐se de um procedimento fundamental para a constituição de inventários com suporte
cientifico e para a definição de estratégias de gestão do patrimônio natural (PEREIRA et. al 2007).
Com isso, apoiado em Grandgirard (1999b) compreende‐se que a “avaliação do patrimônio geomorfológico
deve dar resposta a três questões: O que avaliar? Porque avaliar? Como avaliar?” (PEREIRA et. al 2007).
“Para Sharples (2002), a geoconservação tem como objetivos: conservar e assegurar a manutenção da
geodiversidade; conservar os significativos aspectos e processos geológicos, geomorfológicos e de solo;
manter e proteger a integridade de áreas com relevância em geodiversidade; minimizar os impactos
adversos; garantir a evolução natural dos processos geológicos e geomorfológicos; interpretar
geodiversidade para a sociedade; e contribuir para a manutenção da biodiversidade e dos processos
ecológicos dependentes da geodiversidade” (Lopes & Araújo, 2010).
Todavia, para Pereira et. al (2007) “na temática do património geomorfológico é frequente a utilização dos
termos geodiversidade, geoconservação e paisagem, confundindo‐se, por vezes, com outros conceitos.
O referido autor supracitado coloca que “o termo geodiversidade surge por comparação com o termo
biodiversidade, que diz respeito à diversidade biológica do planeta e à necessidade da sua preservação.
Geólogos e geomorfólogos começaram a usar o termo na década de 1990 para descrever a variedade no
âmbito da natureza abiótica (Gray, 2004). A ênfase nos aspectos biológicos na protecção da natureza tinha
vindo a aumentar a diferença nas políticas de valorização e protecção entre os elementos bióticos e
abióticos da natureza (...). E reforça que “o termo Geoconservação designa as iniciativas de conservação da
geodiversidade (Brilha, 2002; Gray, 2004).
Em face das questões expostas, anteriormente, essa pesquisa em elaboração é fruto do interesse da Equipe
do GEOTROPICOS em caracterizar a geomorfologia do município de Milagres e suas cercanias visando,
posteriormente, avaliar, valorizar e fazer a divulgação do patrimônio geomorfológico, devido à necessidade
premente de conservação do ambiente em questão, frente às pressões socioeconômicas que
historicamente vem impactando negativamente os sistemas naturais, bem como para atender ao apelo da
comunidade local, que teme e sofre a degradação do patrimônio natural e cultural, pois Milagres é um dos
locais mais visitados do Estado da Bahia em face da prática do turismo religioso e turismo científico que
ocorre, principalmente, em ambiente de “cavernas de intemperismo”, inselbergs e nas serras
(materializações essas ligadas aos atributos geomorfológicos, geológicos e climáticos da região.
Materiais e métodos
Os pressupostos metodológicos compreendem: levantamento e revisão bibliográfica, levantamento
cartográfico, coleta e organização de dados primários (modelo digital de elevação MDE‐SRTM‐NASA,
imagens de satélite: sensor TM) e secundários (mapas temáticos de geologia CBPM‐CPRM, 2000),
geomorfologia, solos, cobertura vegetal e uso do solo (DDF, 1998) em ambiente digital, elaboração de
mapas temáticos nos software Arcgis 9.3, Global Mapper 8 para conversão da imagem para arquivo ascii
xyz e elaboração de perfís topográficos representativos, SURFER 8 (Golden Software, 2005) para
tratamento geoestatístico: geração do variograma e interpolação por krigagem e ENVI 4.5 para conversão
de coordenadas geográficas.
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Em síntese, a modelageem digital daas característticas geomorrfológicas foram derivadas do MDE SRTM‐NASA.
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Centro‐Sul Baiano (Fig. 02). Dista ceerca de 230 km de Salvaador e sua sede insere‐sse entre as coordenadas
c
s
d latitude sul,
s e 39o51’3
32’’ de longittude oeste.
geográficas, 12o51’12’’ de
o Pediplano Sertanejo, a geologia dee Milagres é primordialm
mente associaada ao Comp
plexo Jequié,,
“Inserido no
no qual se visualiza um
ma extensão contínua deesde o município de Jeq
quié, prolonggando‐se paara Sul até a
localidade de
d Poções e para Norte,, passando por
p Milagress até alcançaar as cercaniias de Feira de Santana..
Caracterizad
do por uma litologia do Pré‐Cambriaano Inferior constituída
c
p gnaísses,, migmatitoss e intrusõess
por
de granitos”” (Santos & Salgado,
S
201
10).
Condicionad
da as suass característticas climáticas e geológicas, a rede de drrenagem se
e apresentaa
predominan
ntemente, por canais flu
uviais intermitentes, perttencentes à Bacia Hidroggráfica do Rio
o Paraguaçu
u
que tem o canal
c
fluvial principal
p
com
m regime perene.
Quanto aoss solos, a peedogênese é entravada por caracte
erísticas do sistema
s
morrfoclimático, semi‐árido..
Nota‐se quee associadoss aos terreno
os cristalinoss se desenvo
olvem solos de
d pouca profundidade, pedregososs
e com elevaado teor de sais
s (Neossolos litólicos e Planossoloss).
Recobrindo
o a superfíciee e adaptadaa às condiçõees morfoclim
máticas supraacitadas, dessenvolve‐se a vegetação
o
denominada Caatinga, que possui espécies arbustivas
a
caducifólias,
c
cactáceas e algumas espécies dee
palmeiras.
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Figura 2. Lo
ocalização do Município
M
de Millagres: Brasil ‐ Bahia. 2010.
Fon
nte: adaptado de
d SIG‐Bahia, 2008.– Bahia/Brrasil.

Resultados e Discussão
o
ologia de Milagres
A geomorfo
Verifica‐se que os com
mpartimento
os geomorffológicos do
o município são definid
dos por mo
odelados dee
aplanaimen
nto (encontraam‐se os glaacis de erosãão e de dep
posicão) e fo
ormas residu
uais (p. ex. In
nselbergues,,
lajedos e cristas assiméttricas).
mposição quíímica das ro
ochas ocorre com menor freqüência, assim nota‐‐
Devido à esscassez de ággua, a decom
se que o processo
p
inteempérico dee desagregaçção das rochas é relevaante para m
modelar o re
elevo. Dessaa
forma, evid
dencia‐se em
m Milagres um conjuntto de rochaas do embaasamento crristalino expostas e em
m
determinad
das áreas vissualizam‐se os inselberggs que circu
undam a sed
de do município, espaccializados naa
direção Sul‐‐Sudeste, Lesste, numa distância média de 2,5 km
m. Sendo que o mais característico é denominado
d
o
de Pedra do
os Milagres, que fica 2 km
m a nordestee da sede.
Consultando Santos (20
007) tem‐se um
u maior deetalhe da geo
omorfologia da área:
(...) o mun
nicípio de Miilagres está associado
a
ao macro‐compaartimento das Depressõess
Periféricass e Interplanáálticas que é definida com
mo uma superrfície de erossão do sertão
o
encontrada principalmeente nas baccias dos Rios de Contas, SSão Francisco
o, Paraguaçu,,
Vaza‐Barris, Itapicuru; elaboradas durante sucessivas fases dee denudação sobre várioss
nsamente me
etamorfizadass, relevos plaanos, (pedim
mentos glacis,,
tipos de rochas inten
c
localmente, como relevoss residuais issolados ou agrupados. Ass
rampas), conservados
Depressõees Interplanálticas são sub
bdivididas em Patamares d
do Médio Rio de Contas e
Pediplano Sertanejo (árreas planas co
om inselbergss), ou seja, Milagres está re
egionalmentee
ntre o Planaltto dos Geraizinhos e a Depressão do Rio
o Paraguaçu. E nítidamentee
inserido en
observa‐see que seu sitio
o constituí‐se uma depressãão intermontaana.

Analisando o mapa topográfico e as fotografias áreas (1:60.000) de Milagres e o MDE obsserva‐se em
m
relação à seede municipaal um alinhaamento de Seerras orientaadas: ao Sul vê‐se um co
ompartimentto em formaa
de um chifrre onde se desloca
d
a BR‐116 margeaando‐o (com
m uma extensão de apro
oximadamentte 4,5 km) e
apresenta a cota altiméétrica com vaalor mais elevado de 709
9 metros; notta‐se também a Serra do
o Jatobá quee
se prolongaa para Sudoeeste e onde se
s insere o morro
m
do Jardim (que apresenta o maior valor altimétrico dee
779 metross); a Leste ou
utro setor serrano onde se
s destaca o morro de São Cristovão
o (689 m de altitude) e o
morro do Coelho
C
com a mesma altitude do antterior e distaa aproximadamente 3,5 km da sede;; a Nordestee
distando 10
0 km da sede encontra‐sse a Serra do Saco que se prolonga no sentido N‐S e apresenta pontoss
elevados em
m torno de 660
6 metros.
Essas serrass são importtantes diviso
ores de águass entre os affluentes do Paraguaçu (aao Norte) e os afluentess
do Ribeirão
o (ao Sul). Encontram‐see nelas as principais
p
áre
eas de nasceentes dos caanais interm
mitentes quee
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drenam o município. O canal do Rio Ribeirão (o único canal perene que corta o município) recebe
contribuições dos canais que surgem na Serra do Jatobá (o riacho mais expressivo que secciona a sede é
denominado de Bom Jardim) e dos canais da Serra da Canoa (SE) (que é quase paralela a anterior). Esse
canal apresenta importante papel na esculturação da paisagem, pois entalhou seu leito cortando a
superfície rochosa e se desloca sinuosamente 31 km de Oeste para Leste nos limites municipais até correr
entre o morro do Sapato (S) e a Serra da Canoa (S‐SE). Além disso, verifica‐se a existência de 04 morros
isolados orientados no mesmo sentido da Serra do Jatobá (SE‐NO) onde o mais conhecido é chamado de
morro do João Congo (555 metros), todos eles apresentam pequenas variações altimétricas estando entre
as cotas máximas de 555m a 520 m. Devido suas orientações espaciais em relação ao conjunto serrano e os
níveis topográficos verificados e sua constituição litológica; são indícios que nos permite afirmar que esses
morros eram parte de uma única superfície de cimeira que foi dissecada ao longo das oscilações climáticas
quaternárias que se sucederam até o presente isolando os morros (testemunhos), (ver relevo sombreado
abaixo).
De inicio a partir da análise do relevo sombreado juntamente com perfil topográfico (Figura 3) e,
posteriormente, o trabalho de campo, foram identificadas as feições e formas denominadas de campo de
inselbergs e o alinhamento de serras. E a espacialização e extensão dos pedimentos melhor definidos com
o uso e aplicação do perfil topográfico (Fig. 3 e 4).

Figura 3. Modelado característico do rebordo do planalto: serras, cristas assimétricas e morros isolados.
Destaque para perfil topográfico confirmando a presença de feição pedimentar (suave concavidade de baixa
inclinação topográfica a partir do sopé do morro)
Fonte: MDE, SRTM (RESOLUÇÃO 30 m) UTM, Datum: WGS 1984, FUSO 24. Elaboração: os autores

Figura4. Alinhamento de Serras e os inselbergs no município de Milagres‐Ba – 2010.
Fonte: os autores
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Figura 5. Geoforma Residuais: Campo de Inselbergs e o rebordo do planalto em segundo plano. Fonte: os autores

Primeira aproximação para reconhecimento do patrimônio geomorfológico.
Em visita de campo constata‐se que Milagres e suas cercanias (município de Itatim) apresentam uma beleza
cênica expressiva caracterizada principalmente pelos atributos geomorfológicos (paisagísticos) da região
que está inserida (fotografada durante a atividade de campo), pois apresenta geossítios espetaculares
ligados aos compartimentos serranos (p. ex. mirantes naturais que exibem feições expressivas como o
rebordo do planalto e as colinas convexas suavemente onduladas registro da atuação de um clima mais
úmido no passado), a depressão sertaneja e as paisagens de exceção como os inselbergs (geoformas
residuais) e geoformas gnaíssicas (vide fig 6 e 7).

Figura 6. Relevo residual revelando
os Taffoni (ou Nichos) em Itatim,
inserido no contexto do sistema
morfogenético nas cercanias de
Milagres/BA.

Figura 6. Geoforma gnáissica na sede do município de Milagres‐Ba

Segundo, AB’ Saber (1969) “graças divulgação feita pelos filmes sobre o cangaço, as paisagens morfológicas
do domínio das Caatingas, vem sendo melhor conhecidas do grande público brasileiro. Assim, da mesma
forma que os “westerns” norte‐americanos possibilitaram a divulgação – em nível internacional – das
feiçoes morfológicas (…) das regiões semi‐áridas (…), o cinema brasileiro vem descobrindo o grande efeito
paisagístico de alguns setores do relevo no interior do Nordeste e da Bahia (Quixadá, Milagres, entre
outros). (…) poderá chegar o tempo em que se venha tirar proveito de alguns pequenos quadros
paisagísticos para um tipo de turismo organizado e útil (hotéis‐fazenda, parques estaduais e municipais,
bases para estudos científicos ou treinamento de pessoal)”.
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Analisando a citação acima percebe‐se desde à década de 60 a importância da paisagem de Milagres, bem
como a visão de futuro do autor a respeito da conservação do Patrimônio Natural do Semiárido Nordestino,
a exemplo de Milagres.
A cidade de Milagres nasceu em função da mística religiosidade que caracteriza até hoje as regiões mais
depauperadas do Nordeste. Entre os inselbergs da área, enrustida nas rochas dos rebordos da Serra da
Tartaruga, foi construída a igreja em louvor a N. Sra dos Milagres. Uma pequena população instalou‐se em
torno da igreja, gerando um reduzido comércio para atender às necesidades das centenas de romeiros que
chegavam em busca de cura para os males (FALK, 1977).
Logo, confirma‐se que o turismo religioso constitui‐se desde tempos atrás até os dias na forte expressão
cultural arraigada a comunidade e uma parte da população do Estado. E, que tem com substrato material
esse modelado característico local (p. ex. grutas de intemperismo – tafonís, rebordos das serras).
Nessa pesquisa verifica‐se que o turismo científico desenvolve‐se desde a década de 601, onde visitantes
estrangeiros (professores, pesquisadores e estudantes) já buscavam a região devido às particulares
características geomorfológicas, geológicas e biogeográficas, bem como devido à presença de uma antiga
fazenda – sede de engenho de cana‐de‐açúcar – que atualmente está em péssimas condições de
conservação sua estrutura física (datada do século XVIII). Todavia, notou‐se que internamente o casarão
ainda mantém a divisão original; com o calabouço ainda intacto (encravado no porão) e abaixo da antiga
Sala de Estar.
Ressalto que, esse imóvel acima mencionado deve ser tombado e restaurado urgentemente antes que
desmorone, pois representa o registro físico de um momento importante da história do nosso país, do
nosso Estado.
Conclusão
As materializações das influências diretas e indiretas exercidas pelas condições climáticas atuais (descritas
acima) e pretéritas sobre a morfogênese definem a geomorfologia de Milagres. Onde o sistema
morfoclimático em questão resulta da evolução das formas da paisagem dinamizadas atualmente por
processos de intemperismo físico principalmente e, menor influência ligada à denudação geoquímica.
Porém, é seguro afirmar após essa pesquisa que o município de Milagres e suas cercanias (p.ex Itatim
apresentam condições particulares para os estudos de geoconservação e patrimônio geomorfológico, pois
apresenta geossítios espetaculares ligados primordialmente à geologia e geomorfologia regional e local2.
Destarte, é fundamental desenvolver estudos para conhecimento de locais de interesse geomorfológico no
Estado da Bahia com vista à preservação ambiental.
Notas:
1.
2.

Pois os primeiros trabalhos de geomorfologia foram publicados nessa época, a exemplo de Ab´Saber (1969) e Falk (1977) que consta na
bibliografia abaixo.
A partir desse trabalho preliminar refletiu‐se sobre a importância de realizar uma parceria com colegas da UEFS e especialistas de outras
instituições de ensino superior de dentro e fora do País, com experiência comprovada em estudos de Geoconservação e Patrimônio
Geomorfológico‐Geológico. E, logo se estabeleceu um primeiro contato com colegas Dr. Ricardo Fraga, Dr. Paulo Pereira e Dr.
Diamantino Pereira da Universidade do Minho (Braga ‐ PT) para celebrar uma parceria com a equipe do GEOTRÓPICOS/UEFS e dar
continuidade aos estudos em Milagres e Itatim‐Bahia.
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Património Geomorfológico do Litoral Norte de Portugal: sector Neiva ‐ Caminha
Geomorphological heritage on the North Coast of Portugal: Neiva ‐ Caminha's sector
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Abstract
This paper presents the inventory results of the geomorphological elements of the portuguese north coast, conducted
in order to identify the scientific value of the geomorphological heritage. This allows the recognition of the main steps
of the geomorphological evolution of the northern portuguese coast.
In order to facilitate the management of these sites by the competent organs, including the definition of a municipal
strategy geoconservation, it was considered in the inventory process the regional context, bounded to the coast
between the rivers Minho and Neiva, and the presence of several aspects that may jeopardize the conservation of
geosites proceeded to the quantitative assessment of their vulnerability.
There were selected 17 geossites: St. Domingos, Estrada Real, St. Isidoro, Forte do Cão, Gatanha, Montedor, Lumiar,
Poço Negro, Chãs de Sta Luzia, Além do Rio, S. Sebastião, Rego de Fontes, Praia Norte, Penedo Furado, Ribeira de
Anha, Monte de Galeão and St. Simão. These are manly areas (14). The remaining geossites show distinct geographical
magnitude, as local and panoramic type. The inventory geossites preserve characteristics associated with 10 themes,
like residual (9 geossites), geocultural (8 geossites), fluvial (6 geossites), periglacial (6 geossites) and tectonic (5
geossites). The remaining categories, less represented, belows to granite, coastal, slope, eolic, and paleontological
themes. The geossites assessment allowed their ranking based on the criteria of vulnerability, and also, touristic and
educational value. It was demonstrated that the geossites Monte Galeão, Lumiar, Montedor, Rego de Fontes and
Forte do Cão are more vulnerable and should be short‐term protected and going under conservation, classified as
geossites under the law (Decree‐Law nº 142/2008 of 24 July). Since most geossites have high value for tourism and
didactics, they should evolve a supra‐municipal strategy for environmental, economic and social sustainable
development of Caminha and Viana do Castelo municipalities.
Keywords
Coastal geomorphology, Geomorphological Heritage, Geossite assessment, Geossite inventory, Viana do Castelo.

Resumo
Este trabalho apresenta os resultados da inventariação dos elementos do património geomorfológico do Litoral Norte.
O presente inventário foi realizado com o objectivo de conhecer o património geomorfológico, essencialmente com
base no valor científico, capaz de permitir o reconhecimento das principais etapas de evolução geomorfológica do
território. Tendo em conta o âmbito regional do processo de inventariação, delimitado ao litoral entre os rios Minho e
Neiva, e a presença de vários aspectos que podem por em causa a conservação dos geossítios, procedeu‐se à
avaliação quantitativa da sua vulnerabilidade, de forma a facilitar a gestão destes locais pelos orgãos competentes,
nomeadamente através da definição de uma estratégia municipal de geoconservação.
Foram seleccionados 17 geossítios predominantemente do tipo áreas (14). Os restantes apresentam magnitude
geográfica distinta, nomeadamente do tipo local e do tipo panorâmico. Os geossítios inventariados documentam
interesses diversos da geomorfologia, mas também, tectónico, paleontológico e geocultural.
A avaliação dos geossítios permitiu também a sua seriação, com base nos critérios de vulnerabilidade, valor turístico e
valor didáctico. Demonstrou‐se que os geossítios do Monte Galeão, Lumiar, Montedor, Rego de Fontes e Forte do Cão
apresentam maior vulnerabilidade pelo que devem ser objecto de conservação activa, a curto‐prazo, inscritos como
geossítios e elementos de património geomorfológico municipal, no âmbito da redacção dada pelo Decreto‐Lei nº
142/2008, de 24 de Julho. Uma vez que a maioria dos geossítios apresenta um reconhecido valor turístico e didático, a
aposta na sua valorização deve constituir uma estratégia supra‐municipal em prol da sustentabilidade ambiental,
económica e social de Caminha e de Viana do Castelo.
Palavras‐Chave
Avaliação de geossítios; Inventariação de geossítios; Geomorfologia costeira; Património Geomorfológico; Viana do Castelo.
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I. Introdução
Os municípios de Viana do Castelo e de Caminha, apesar de possuidores de valências naturais excepcionais,
ainda não dispõem de políticas claras orientadas para a sua valorização, protecção e conservação. Apesar
de se reconhecer algum avanço neste domínio, promovido principalmente pelo enquadramento de
algumas áreas como sítios da Rede Natura 2000, os elementos geológicos só indirectamente e por
coincidência espacial usufruem deste estatuto de protecção. Segundo Carvalhido et al. (2009), apesar dos
valores geológicos destes municípios terem atraído o interesse de alguns investigadores e levado à
publicação de alguns trabalhos ao longo das últimas décadas (Meireles, 1991; Alves, 1995; Alves, 1996;
Pamplona, 2001; Ribeiro, 2001; Garrido, 2003; entre outros), a geoconservação e a valorização dos locais
de interesse geomorfológico (geossítios) nas perspectivas didáctica e turística, ainda não foi alcançada.
O trabalho de inventariação levado a cabo, foi realizado com o objectivo de identificar e seleccionar os
locais e áreas com interesse geomorfológico que, preservando as principais etapas de evolução
geomorfológica do território, possuem elevado valor científico. No decurso do processo de inventariação
verificou‐se que o conhecimento científico disponível sobre algumas temáticas enquadradas nos geossítios
era por vezes pobre ou inexistente, o que requereu, em alguns casos, trabalho laboratorial complementar
aos dados de campo, nomeadamente ensaios sedimentológicos, microscopia óptica, análise morfoscópica e
morfométrica, calcimetria e incineração, preparação para as determinações radiométricas e palinológicas,
entre outras.
Tendo sido identificadas situações diferenciais de preservação e conservação dos diversos geossítios
inventariados, e tendo em vista a implementação duma estratégia supramunicipal de geoconservação,
procedeu‐se à avaliação quantitativa da vulnerabilidade dos geossítios, de forma a hierarquizar a
premência da sua protecção legal pelos orgãos de gestão política municipal, nomeadamente através do seu
enquadramento ao abrigo do Decreto‐Lei nº 142/2008, de 24 de Julho. A tarefa de avaliação extendeu‐se
ao apuramento do potencial de uso turístico e didáctico dos geossítios, tendo em conta que poderão apoiar
a implementação futura de estratégias de valorização e divulgação, bem como de promoção do geoturismo
e da educação.
II. Metodologias
O processo de inventariação e avaliação recorreu‐se essencialmente das abordagens de Rivas et al. (1997),
Brilha (2005), Bruschi & Cendrero (2005), Coratza & Giusti (2005); Serrano & Gonzalez‐Trueba (2005);
Pralong (2005); Pereira (2006), Zouros (2007), Lima (2008), García‐Cortés & Carcavilla Urquí (2009) e Brilha
et al (2010), Pereira & Pereira (2010) e Pereira & Brilha (2010). As abordagens de Brilha (2005), García‐
Cortés & Carcavilla Urqui (2009) e Brilha et al (2010) constituíram as propostas de referência para este
trabalho por apresentarem, em relação às restantes, uma abordagem mais universal às questões da
geoconservação. Os resultados produziram índices de vulnerabilidade, de valor turístico e de valor
didáctico, expressos entre 0.00 (nada vulnerável/sem valor científico/sem valor didáctico) e 1.00 (máxima
vulnerabilidade, valor científico ou valor didáctico).
Relativamente à avaliação quantitativa da vulnerabilidade dos geossítios foram tidos em conta os seguintes
parâmetros, ponderados de acordo com as percentagens indicadas: Conteúdos (25%); Proximidade a zonas
potencialmente degradadoras (20%), Regime de protecção (20%), Acessibilidade do geossítio (20%) e
Fragilidade intrínseca (15%). Para o cálculo do valor didáctico foram tidos em conta os critérios de
Espectacularidade (10%); Diversidade (15%); Raridade (5%); Integridade (10%); Representatividade (10%);
Conteúdos didácticos (20%); Infraestruturas (5%); Acessibilidade (15%) e Associação com outros elementos
culturais (10%). A avaliação quantitativa do valor turístico fez‐se mediante os critérios de Fragilidade
intrínseca (20%), Espectacularidade (20%), Infraestruturas (5%), Acessibilidade (10%), Conteúdos turísticos
(15%), Associação com outros elementos culturais (10%), Potencial para desenvolver actividades (5%),
Proximidade a zonas recreativas (5%) e Características socio‐económicas do local (10%). Os critérios de
cada parâmetro de avaliação foram baseados nas propostas de Brilha (2005) e Lima (2008). O índice de
vulnerabilidade, valor científico e valor turístico de cada geossítio foram obtidos mediante o somatório do
produto da percentagem atribuída a cada parâmetro com a pontuação atribuída a cada critério.

ISBN: 978-989-96462-2-3

128

Actas / Proceedings do V Congresso Nacional de Geomorfologia
Porto, 8‐11 Dezembro de 2010

III. Resultados
1. Valor científico
O trabalho de inventariação permitiu identificar 17 geossítios que documentam e preservam as principais
etapas de evolução geomorfológica do Litoral Norte, entre Neiva e Caminha: S. Domingos, Estrada Real, Sto
Isidoro, Forte do Cão, Gatanha, Montedor, Lumiar, Poço Negro, Chãs de Sta Luzia, Além do Rio, S.
Sebastião, Rego de Fontes, Praia Norte, Penedo Furado, Ribeira de Anha, Monte de Galeão e S. Simão. Para
além dos aspectos geoculturais (8 geossítios), os geossítios documentam geoformas residuais (9 geossítios),
fluviais (6 geossítios), periglaciares (6 geossítios) e tectónicas (5 geossítios), bem como os processos
geomorfológicos associados. Estão também representados aspectos da geomorfologia granítica, eólica e
aspectos paleontológicos. A janela temporal destes processos enquadra‐se entre o Câmbrico inferior (ciclo
Varisco) e o Holocénico. O valor científico não foi avaliado uma vez que todos os locais e áreas
seleccionados constituem elementos essenciais à compreensão e documentação da evolução
geomorfológica do Litoral Norte, apresentando, por isso, o mesmo valor (Quadro I).
Quadro 1. Síntese dos geossítios inventariados.
Geossítios
Estrada Real

Temas
F/P

Valor Científico
Constitui o registo mais completo identificado no Litoral Norte, da instalação do interglaciar Mindel‐Riss (OIS7).
Local‐tipo da Unidade de S. Domingos. Evidencia a sobreposição de várias unidades do Plistocénico superior ao longo de 3
metros de espessura, pelo que consideramos o mais valioso no litoral de Viana do Castelo. Existem elementos geomorfológicos
S. Domingos
G/F/P
adicionais que acrescentam valor científico ao local, como as geoformas graníticas antrópicas, os kluftkarren e os alvéolos de
contacto, entre outras.
Sto Isidoro
F/P/Gc
Registo das duas etapas da glaciação Wurm no Litoral Norte.
Registo do máximo transgressivo do Eemiano, associado ao desenvolvimento de plataformas marinhas fossilizadas por
Forte do Cão
G/R/Gc
depósitos conglomeráticos correlativos. Os alvéolos de contacto comprovam a extensa paleocobertura dos conglomerados do
Eemiano, maioritariamente arrasada durante a primeira fase do Wurm.
Registo das várias etapas de evolução das plataformas graníticas, nomeadamente as associadas à prefiguração dos blocos em
Gatanha
G/R/T
bola até à sua exumação completa. Também foram identificam geoformas específicas, nomeadamente os A‐Tent e a
fracturação subhorizontal.
Constitui o registo mais completo, no litoral de Viana do Castelo, de níveis marinhos mais elevados que o actual,
G/R/T/P
Montedor
testemunhados pelo escalonamento das plataformas marinhas e de geoformas associadas como as sapas e as marmitas‐de‐
/Gc
gigante.
Registo de estruturas arqueológicas, datadas do período pré‐Romano, cuja utilização permite associá‐las com a utilização em
Lumiar
Gc
domínio continental. Actualmente, estão associadas à zona intertidal, pelo que se admite que à data da sua construção, o nível
do mar estaria a cota inferior.
Padrões estratigráficos relacionados com sistemas deposicionais distintos, especialmente o infralitoral (estratificação
S. Sebastião
F/P
ondulada) e o estuarino (estratificação flaser). Testemunho da existência de um nível de praia levantado, contemporâneo com
o identificado em Moledo (Formação da Estrada Real), associado ao OIS 7.
Chãs de Sta Luzia
G/R/T
Superfície estrutural culminante do Maciço de Sta Luzia. Não identificada a sul do rio Lima. Cota média 500 metros.
Superfície estrutural à cota média de 160 metros. Está bem representada a norte do Lima, na zona de Além do Rio e em Afife. A
Além do Rio
G/R/T
sul do rio Lima constitui o nível culminante dos relevos litorais de Galeão, Castelo de Neiva e de Antas.
O geossítio apresenta indicadores geomorfológicos importantes na compreensão da tectónica do alinhamento Paçô‐Viana do
Poço Negro
T/G
Castelo, associado à arriba principal da serra de Sta. Luzia.
Os alvéolos de Paracentrotus lividus permitem associar a plataforma de instalação ao ambiente infralitoral, no Eemiano (OIS
Rego de Fontes
R/T/P
5e).
Sequência metassedimentar mais antiga do concelho de Viana do Castelo, materializada nos metassedimentos das Formações
R/T/P/G
Praia Norte
da Desejosa (Grupo do Douro), de Sta. Justa e de Valongo, datadas do Câmbrico e do Ordovícico. Conteúdo paleontológico da
c
Fm. de Sta Justa. Os diversos tipos litológicos e os seus contactos.
Afloramento granítico onde está instalado um tafoni bem desenvolvido. A extensa cavidade interior apresenta elevado
Penedo Furado
R/Gc
interesse geocultural.
Monte de Galeão
G/R/E
Climbing dunes formadas no decurso da degradação climática ocorrida na Pequena Idade do Gelo.
Marmita‐de‐gigante de dimensões excepcionais. Pormenores morfológicos no interior da geoforma, associados a
Ribeira de Anha
R
tectonoeustatismo.
O desligamento Outeiro‐Darque‐Antas envolvido no encaixe dos sectores a montante, poderá explicar a geometria da
S. Simão
R/F
drenagem e o basculamento que a superfície de S. Simão apresenta para ONO‐ESE.
Legenda dos temas: Granítico (G); Residual (R); Tectónico (T); Paleontológico (P); Geocultural (Gq); Fluvial (F); Eólico (E).

2. Avaliação quantitativa da vulnerabilidade, valor turístico e valor didáctico
Os resultados obtidos permitiram identificar os geossítios cuja integridade está mais ameaçada, devendo
ser, por isso, objecto de protecção legal mais imediata. Nestas circunstâncias estão identificados os
geossítios do Monte Galeão, Lumiar, Montedor e Rego de Fontes, que apresentam um índice de
vulnerabilidade igual ou superior a 0.75. Contrariamente, os geossítios das Chãs de Sta Luzia, Além do Rio e
de S. Simão, constituem os locais que requerem, neste momento, menos atenção em termos de premência
na protecção do seu valor científico. Relativamente aos resultados obtidos na quantificação do valor
didáctico e turístico, verifica‐se que existem geossítios com bom potencial global, nomeadamente os
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geossítios do
d Forte do
o Cão, Monttedor, Lumiaar, Monte Galeão
G
e Rib
beira de Anh
ha. Contrasttam com oss
geossítios das
d Chãs de Sta Luzia, Além
A
do Rio e de S. Simãão, que, apeesar de consstituírem referências em
m
termos de valor
v
científiico municipaal, não apressentam grande aptidão para
p
promoçção do desen
nvolvimento
o
de actividades turísticaas e/ou didácticas. Os geossítios da
d Estrada Real e de SS. Sebastião não foram
m
avaliados uma vez que já
j não estão acessíveis (Q
Quadro II).
Quadro 2. Sínttese dos resultaados da avaliação dos geossítios inventariado
os.
Geeossítios
Estrada Real
S. Domingos
Sto Isidoro
Forte do Cão
Gatanha
Montedor
Lumiar
S. Sebastião
Chãs de Sta Luzzia
Além do Rio
Poço Negro
Rego de Fontess
Praia Norte
Penedo Furado
o
Monte de Galeeão
Ribeira de Anha
S. Simão

Vulnerabilidade
(0.00‐‐1.00)
‐
0.6
63
0.6
62
0.7
73
0.4
49
0.7
76
0.7
77
‐
0.2
20
0.2
20
0.6
67
0.7
75
0.6
68
0.6
61
0.9
90
0.6
63
0.2
20

Valor turístico
(0.00‐1.00)
‐
0.64
0.61
0.73
0.44
0.75
0.78
‐
0.12
0.12
0.61
0.69
0.69
0.62
0.78
0.77
0.33

Valor didáctico
(0.00‐1.00)
‐
0.74
0.59
0.89
0.73
0.90
0.88
‐
0.31
0.24
0.68
0.86
0.92
0.67
0.84
0.84
0.22

IV. Discussãão
1. Valor cien
ntífico
O valor cieentífico dos geossítios inventariado
i
os no Litoral Norte reside, principaalmente: 1) na relativaa
raridade e representativ
r
vidade das ocorrências
o
q permitem
que
m interpretaar a evolução
o regional; 2)) no nível dee
preservação
o; 3) na varieedade e densidade de teemas identificadas. Nestee âmbito desstacam‐se, entre
e
outros,,
os geossítio
os:
a) Geossítio
o de S. Domin
ngos
Constitui o local‐tipo da
d Unidade de S. Dom
mingos. Este geossítio evidencia
e
a sobreposição de váriass
unidades do Plistocénico superior ao longo de
d 3 metros de espessu
ura, pelo que consideramos o maiss
m elementos geomorfológicos adiciionais que acrescentam
a
m
valioso no litoral de Viana do Casstelo. Existem
d contacto,,
valor científfico ao local,, como as geeoformas graaníticas antrópicas, os kluftkarren e os alvéolos de
entre outras (Fig. 1).

Figura 1. Enquadramentto do Geossítio de S. Domingos, na praia de S.
S Domingos, em
m Moledo.

b) Geossítio
o do Forte do
o Cão
Neste geosssítio está reegistado o máximo
m
tran
nsgressivo do
d Eemiano, associado aao desenvolvimento dee
plataformass marinhas fossilizadas por depósittos conglomeráticos corrrelativos. Os alvéolos de
d contacto,,
identificado
os, essencialmente, sobrre as paredees laterais do
os afloramen
ntos graníticos, comprovva a extensaa
paleocoberttura dos con
nglomeradoss do Eemiano
o, entretanto
o arrasada du
urante a prim
meira fase do
o Wurm (70‐‐
30 ma). Estte período, associado ao aumento da competê
ência dos prrocessos ero
osivos e aluvviais, poderáá
estar assocciado ao deesenvolvimento das geoformas graaníticas quee se identifficam na prraia actuais,,
nomeadamente os blocos pedunculados. Existtem pavime
entos antróp
picos, referid
dos na biblio
ografia, quee
estão installados sobre o depósito conglomerát
c
tico e afloram, pontualm
mente, sob aas areias de duna. Estão
o
associados à idade do Ferro e ao peeríodo Roman
no (Fig. 2A).
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c) Geossítio de Rego de Fontes
Os alvéolos de Paracentrotus lividus permitem associar a plataforma de instalação ao ambiente infralitoral.
Uma vez que foram identificados à cota média de 3.5 metros, podem considerar‐se contemportâneos do
último nível elevado do mar, associado ao interglaciar Riss‐Wurm. Podem observar‐se, pontualmente,
ocorrências de elevada densidade de alvéolos, correspondentes a situações de poça de maré (intertidal).
Estes alvéolos estão a cotas superiores, normalmente acima dos 4.0 metros. Constitui também valor
científico, o escalonamento identificado entre os níveis das plataformas marinhas actual e seguinte, esta
última detectada ligeiramente acima dos valores altimétricos da plataforma actual. As plataformas estão
associadas a sapas (Fig. 2B).

Figura 2. A) Praia de Forte do Cão: a) blocos pedunculados; b) alvéolos de contacto; c) terraço marinho a 5 metros, amsl. B) Alvéolos
biogénicos (Paracentrotus lividus), preservados em micaxisto quiastolítico à cota de 4.0 metros amsl.

2. Vulnerabilidade
Os resultados obtidos para a avaliação quantitativa de vulnerabilidade demonstraram que os geossítios do
Monte de Galeão, do Lumiar, de Montedor, de Rego de Fontes e do Forte do Cão constituem aqueles que
apresentam maior risco por erosão e/ou dano antrópico. Tendo em conta que, sem excepção, constituem
geossítios cujo conteúdo é de grande valor científico e que se encontram em zonas de grande circulação de
pessoas, em particular, na época balnear, sendo facilmente acessíveis, devem constituir prioridade máxima
do município em termos de habilitação legal ao estatuto de geossítio. Verifica‐se, ainda que há geossítios
que não requerem protecção legal urgente, nomeadamente os associados às superfícies de aplanamento
como as de Sta Luzia, Além do Rio e S. Simão, por exemplo.
3. Valor turístico e valor didáctico
Os geossítios apresentam resultados diferenciais para os valores turístico e didáctico, o que reforça a
necessidade de uma estratégia diferenciada de promoção e valorização. Verifica‐se que a maioria dos
geossítios apresenta boas potencialidades para ser enquadrada e articulada nos planos curriculares dos
quatro níveis de ensino da escolaridade obrigatória, e dinamizada em acções de formação e cursos de
actualização de docentes destes níveis de ensino. Relativamente ao valor turístico, os dados não são tão
favoráveis. Os geossítios não ultrapassam o índice de 0.80, essencialmente limitados pelas fracas
pontuações obtidas nos parâmetros da fragilidade intrínseca e da espectacularidade.
Conclusões
Os municípios do Litoral Norte ‐ Viana do Castelo e Caminha ‐ possuem um vasto património
geomorfológico materializado em 17 geossítios que preservam as principais etapas da evolução geológica
decorrida no sector litoral, desde o Câmbrico inferior até ao Holocénico. A avaliação quantitativa
produzida, permitiu identificar os geossítios cuja protecção legal é mais premente por se ter identificado
maior propensão à deterioração a curto/médio‐prazo. Neste sentido os municípios devem constituir uma
estratégia municipal que passe pela rápida classificação legal destes elementos da geodiversidade, ao
abrigo da designação de geossítio dada pelo Decreto‐Lei nº 142/2008, de 24 de Julho. O elevado valor
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didáctico que foi identificado para a maioria dos geossítios prova que este recurso didáctico, apesar de
desconhecido e por isso, pouco valorizado pela maioria dos docentes do ensino básico e secundário,
apresenta grande potencial formativo. Os geossítios apresentam boas características que lhes permitem ser
utilizados no ensino da Geologia, em aulas de campo sobre diversas temáticas e sob diferentes graus de
complexidade, mas também na formação e a actualização científico‐pedagógica de docentes.
Relativamente à dinamização turística dos geossítios e tendo em conta os resultados da avaliação
quantitativa obtido, esta só deve deve ser posta em prática depois de acautelar a instalação de dispositivos
que garantam a protecção e integridade dos valores científicos do geossítio, e de painéis interpretativos
apelativos que possam compensar a reduzida espectacularidade de alguns elementos do património
geomorfológico.
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Vegetação ribeirinha e hidrogeomorfologia. Bacia do Rio Maior (Tejo)
Riparian vegetation and hydrogeomorphology. Rio Maior Sub‐basin (Tagus Basin, Portugal)
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Abstract
This paper presents the potential riparian vegetation found in Rio Maior basin. The riparian vegetation is closely linked
with the hydrogeomorphological processes and fluvial regimes of the watercourses that drain this complex
hydrografic basin. Installed on the border between the limestones of the Lusitanian Meso‐Cenozoic Basin and the
sandy‐clay and carbonate formations of Tagus Cenozoic Sedimentary Basin, presents a karst area that feeds its and
promotes the main collector as a permanent river. We describe the riparian forests/galleries that inhabit the valley
bottom currently influenced by fluvial dynamics. Of note are the alder forest of Alnus glutinosa (priority habitat for
conservation under the Natura 2000 Network) that are normally associated with silty banks in permanent
watercourses. However, probably because of human impacts, this forest is rare or even nonexistent in Maior River.
These are replaced by salix‐poplar forest, nowadays largely invaded/replaced by giant reed thicket. Nevertheless, the
alder forest appears on some tributaries of Maior River, apparently with non permanent regime (Alcobertas, Mourual,
Pisões/Penegral and Juncal/Amieira). These watercourses keep surface water in alluvial pools and/or a groundwater
table very near the surface, even during periods with greater dryness. Otherwise, this alder would not survive. The
preservation of riparian forests is a tool for the spatial planning. Aside from its many ecological functions, are
important bioindicators of fluvial regimes and floodplain boundaries. In addition they acting as a barrier to erosion,
minimizing the risk of flooding.
Keywords
Riparian Forests, Hydrogeomorphology, Fluvial Regimes, Spatial Planning, Rio Maior Basin

Resumo
Este trabalho apresenta a vegetação ripícola potencial detectada na bacia do Rio Maior. A vegetação ribeirinha está
intimamente ligada aos processos hidrogeomorfológicos e regimes fluviais desta complexa bacia hidrográfica.
Instalada na fronteira entre os calcários da Orla Meso‐Cenozóica Ocidental e as formações carbonatadas e detríticas
da Bacia Cenozóica do Tejo apresenta um sector cársico que a alimenta e proporciona ao seu colector principal um
carácter permanente. Descrevem‐se os bosques/galerias ripícolas que habitam os fundos de vale sujeitos à dinâmica
fluvial actual. De destacar o amial de Alnus glutinosa (habitat prioritário para conservação no âmbito da Rede Natura
2000) que está normalmente associado a cursos de água permanentes e de margens siltosas. No entanto, apesar do
seu carácter permanente, o amial é raro ou mesmo inexistente no Rio Maior. Provavelmente devido à acção humana
foi substituído por um salgueiral‐choupal, actualmente em grande parte invadido por canavial. Contudo, o amial surge
noutros cursos de água aparentemente não permanentes (Alcobertas, Mourual, Pisões/Penegral e Juncal/Amieira),
mas que mantêm água à superfície nos fundões aluviais (os designados pegos) e/ou nível da água subterrânea muito
próximo da superfície, mesmo nos períodos de maior secura. Doutro modo, esta espécie não sobreviveria. A
preservação dos bosques ripícolas constitui uma ferramenta para o ordenamento do território. Para além das suas
inúmeras funções ecológicas, são importantes bioindicadores dos regimes fluviais e dos limites do leito de cheia, para
além de funcionarem como uma barreira à erosão das margens, minimizando assim o risco de cheia.
Palavras‐Chave
Bosques Ripícolas, Hidrogeomorfologia, Regimes Fluviais, Ordenamento do Território, Bacia do Rio Maior
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Introdução
Para o estudo da vegetação ribeirinha é imprescindível a compreensão da geomorfologia fluvial. Vários
estudos evidenciam a importância dos factores hidrogeomorfológicos na disposição das comunidades
ribeirinhas ao longo dos fundos de vale (Hupp & Rinaldi, 2007). Por outro lado, a presença da vegetação,
nomeadamente lenhosa, acaba também por influenciar a morfologia dos próprios cursos de água (Brooks &
Brierley, 2002). Deste modo, para se desenvolver uma tipologia da Vegetação Ripícola Potencial (VRP) é
crucial o conhecimento dos processos hidrogeomorfológicos que operam, em diferentes escalas de análise
(espacial e temporalmente), num curso de água. Dada a interconectividade do sistema fluvial é
imprescindível seguir uma abordagem multi‐escalar, dado que a vegetação de um dado habitat (escala de
pormenor) não resulta apenas dos factores locais, mas de uma combinação de processos/factores que
ocorrem ao longo de um continuum passível de ser hierarquizado a diferentes escalas: eco(morfo)região,
bacia hidrográfica, sub‐bacias, segmento de vale/unidades de paisagem, troço fluvial, habitat e
microhabitat (adaptado de Kondolf et al., 2003; Gordon et al., 2004). Conceitos como o de geossérie
ripícola (da Fitossociologia), planície aluvial (Geomorfologia), leito de cheia (Hidrogeomorfologia) estão
intimamente relacionados com os diferentes caudais e regimes fluviais (Hidrologia) que modelam o fundo
de vale. No que respeita à Fitossociologia, o conceito de Vegetação Natural Potencial (VNP) é um conceito
com grande utilidade para o planeamento e ordenamento do território, pois indica aos gestores do
território a evolução máxima teórica da vegetação de um dado local e por um dado período de tempo, se
nela não houvesse qualquer influência humana. Uma geossérie ripícola corresponde à zonação das séries
de vegetação que se instalam no fundo de vale sujeito à dinâmica fluvial actual. Essa zonação é
determinada por um complexo de gradientes ecológicos: o escoamento (sub)superficial canalizado, a
inundação lateral e o nível da água subterrânea. Por sua vez uma série de vegetação corresponde ao
conjunto de comunidades que compõem uma determinada sucessão ecológica (modelo teórico da
evolução temporal da vegetação: prado – garrigue – maquis – bosque), que se desenvolve numa unidade
elementar de paisagem uniforme com um único clímax, ou seja, a VNP. No caso da vegetação ribeirinha
esta poderá ser um bosque ou galerias de grandes arbustos (maquis) – neste caso adoptamos a expressão
VRP. Em concreto a definição da VRP de um dado trecho de rio, apesar de seguir os mesmos princípios do
conceito de VNP, acaba por ter de ser encarada de modo distinto, dado o carácter mais instável da
geomorfologia fluvial. Assim é essencial compreender a dinâmica fluvial actual, e do passado recente, pelo
menos ao nível do troço fluvial, para se poder definir a VRP de um determinado trecho. Do mesmo modo é
necessário ter consciência que um evento mais ou menos extremo (natural ou antrópico) pode alterar as
condições hidrogeomorfológicas e, por consequência, a VRP.
A bacia do Rio Maior, afluente da margem direita do Rio Tejo, é uma bacia complexa, pois possui um sector
cársico, (composto pela Serra de Candeeiros, depressão da Mendiga e extremo SW do Planalto de Santo
António) nos terrenos da Orla Meso‐Cenozóica, que alimenta grande parte da sua rede de drenagem,
fazendo do Rio Maior um curso de água permanente (Ramos, 1994). Vários cursos de água apresentam
exsurgências (localmente designados de “olhos de água”, “bocas” e “fontes”), que são determinantes na
maior ou menor constância do escoamento, na duração da estiagem e na ponderação dos caudais de cheia.
Objectivos
Os principais objectivos deste trabalho são: Estabelecer correlações entre as características
hidrogeomorfológicas dos cursos de água e a respectiva VRP. Tipificar a VRP da Bacia do Rio Maior tendo
por base variáveis ambientais, nomeadamente hidrogeomorfológicas.
Metodologia
O levantamento de campo foi precedido de uma estratificação dos principais cursos de água da bacia do
Rio Maior, sendo a metodologia utilizada semelhante à de Ramos (1994). Ao nível da vegetação utilizámos
o método fitossociológico de Braun‐Blanquet, tendo sido realizados 22 inventários das comunidades de
VRP detectadas, para além de um reconhecimento de campo de grande parte dos cursos de água da bacia.
Dado que ‘troço fluvial’ se refere a um conceito com definição própria na estratificação ou partição
(hierárquica da escala de análise) dos cursos de água (Gordon et al, 2004), defende‐se a sua substituição
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pelo termo ‘trecho’ nas seguintes situações: referência aos trechos de amostragem (no caso, 100 m) e na
designação de uma indeterminada porção do perfil longitudinal de um curso de água. Ao nível da
caracterização ambiental foram definidos trechos de 100 m de comprimento nos locais de inventariação da
vegetação (a largura varia consoante a dimensão da planície aluvial), onde foram levantadas as
características hidrogeomorfológicas, entre outras variáveis naturais e antrópicas. De um modo geral, os
terraços fluviais não são incluídos neste estudo pois como a dinâmica fluvial actual não os afecta a
vegetação presente já não é considerada ripícola, excepto se neles afluir algum tributário. Como as
estações hidrométricas, na bacia do Rio Maior, são em número muito reduzido, ao nível da caracterização
hidrológica (assim como da hidrogeomorfológica), tivemos por base o trabalho de Ramos (1994).
Resultados
Tendo em conta os elementos morfológicos do fundo de vale sujeitos à dinâmica fluvial actual e os
diferentes regimes fluviais, detectaram‐se as seguintes galerias/bosques ripícolas potenciais entre o canal
fluvial e a planície aluvial:
(i) No canal fluvial (barras, bermas e taludes):
‐ Cursos de água permanentes ou quase permanentes – amial de Alnus glutinosa. O amial está
normalmente associado a margens siltosas, portanto de baixa energia das águas. Em trechos de maior
movimentação de sedimentos o amial pode ser precedido zonalmente (ou mesmo substituído) por
borrazeiral‐branco de Salix salvifolia. O amial é muitas vezes substituído por salgueiral‐choupal de Salix
neotricha (por vezes enriquecido em amieiro) aparentemente devido sobretudo à acção antrópica. Este
facto é particularmente evidente nos trechos onde se construíram diques artificiais, visíveis nos principais
cursos de água, como o Rio Maior ou a Rib.ª de Alcobertas, entre outros. Estes têm como objectivo altear
as margens de forma a dificultar o transbordo do rio durante as cheias. Apesar de ser um rio perene, como
é o mais afectado pela acção humana, acabamos por não encontrar amial no colector principal, apenas
alguns amieiros esporádicos (Quadro 1). Nos cursos de água aparentemente não permanentes associa‐se a
esta intervenção nas margens um maior período de seca do leito, causada pela captação de água
desregrada para os diferentes usos humanos. Nestes cursos de água o amial apenas permanecerá em
trechos com fundões, que permitem a manutenção de pegos de água no leito, e/ou com nível da água
subterrânea muito próxima da superfície, mesmo durante os períodos de maior seca.
‐ Cursos de água sazonais – salgueiral‐choupal. Em trechos de maior movimentação de sedimentos pode
ser precedido zonalmente/substituído por borrazeiral‐branco (Salix salvifolia). Nos cursos de água de leito
normalmente muito arenoso surge um borrazeiral‐preto de Salix atrocinerea. Nos vales encaixados, com
coluviões a VRP corresponde ao cercal de Quercus broteroi (carvalho‐cerquinho).
‐ Cursos de água efémeros ou com longos períodos sem escoamento: em vales abertos com aluviões
arenosas – freixial de Fraxinus angustifolia; com aluviões/coluviões mais argilosos – olmal de Ulmus minor.
Vales encaixados com coluviões – cercal; com leito rochoso e blocos – freixial.
Quadro 1. Cursos de água na bacia do Rio Maior onde foi detectado amial. Habitat prioritário para conservação no âmbito da Rede
Natura 2000 (código *91E0)
Sub‐bacia
Rio Maior
Rib.ª de
Alcobertas

Curso de Água (Sector)
Rib.ª do Juncal (Jusante)
Rib.ª da Amieira (Médio ‐ Rib.ª do Juncal)
Rio Mourual (Jusante)
Rib.ª de Alcobertas (Médio)
Rib.ª dos Pisões (Médio/Jusante)
Rio Penegral (Médio ‐ Rib.ª dos Pisões)

Estado Geral de Conservação
Muito degradado
Trechos com galerias contínuas
Alguns núcleos pontuais
Trechos com galerias contínuas, nomeadamente em vales encaixados
Trechos com galerias contínuas, mais degradadas para jusante
Trechos com galerias contínuas

(ii) Na planície aluvial:
‐ Baixas de inundação – os bosques ripícolas do canal tendem a espraiar‐se para estas áreas mais
deprimidas da várzea. Devido às últimas décadas de abandono agrícola é possível identificar áreas de
ocupação de borrazeiral‐preto (nomeadamente onde antes existiam arrozais). Este surge enriquecido em
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Salix neotricha, quando os canais possuem salgueiral‐choupal dominado por este salgueiro. Na Rib.ª de
Alcobertas identificamos um núcleo de amial nestas condições, associado a valas e charcas de rega.
‐ Nas várzeas com menores períodos de inundação/encharcamento superficial – freixial (nas mais arenosas)
e olmal (nas mais argilosas). O olmal é cada vez mais raro devido à grafiose que dizima os ulmeiros quando
estes começam a atingir a idade adulta. Foi ainda possível identificar uma situação de várzea com cercal
rico em sobreiro. Esta situação poderá estar relacionada com movimentos de vertente que levam os
coluviões para as várzeas que, como são poucas vezes inundadas, permitem o desenvolvimento de bosques
dominados por espécies de carácter mesófilo, menos resistentes a longos períodos de encharcamento.
Discussão
O estudo da vegetação ripícola torna‐se mais complexo que o estudo da vegetação edafo‐climatófila, pois a
dinâmica fluvial pode, como referimos, num evento extremo, alterar completamente as condições
hidrogeomorfológicas dum determinado trecho fluvial. Por outras palavras, os factores ambientais que
explicam a vegetação edafo‐climatófila são muito mais estáveis. Deste modo, os resultados apresentados
tentam demonstrar o modelo da VRP tendo em conta as características ambientais particulares observadas
nos mosaicos de vegetação nativa mais bem conservados. Ou seja, este não é o modelo da vegetação
actual, até porque esta se encontra, em grande parte, muito alterada, quer pela destruição dos bosques e
galerias, quer, sobretudo pela invasão de espécies exóticas que dominam a paisagem ribeirinha desta
bacia, nomeadamente nas áreas de maior actividade agrícola (passada ou actual), onde proliferam os
canaviais de Arundo donax e salicáceas exóticas que hibridizam com as espécies nativas. Ainda que mais
localizada à sub‐bacia da Rib.ª de Almoster importa salientar também a invasão da mimosa‐preta (Acacia
mearnsi). Deste modo, o estado de conservação da VRP na Bacia do Rio Maior é, na sua generalidade,
medíocre, salvo algumas excepções, pelo que, por vezes, a definição da VRP não é uma tarefa fácil dado a
total ausência de flora lenhosa nativa em determinados trechos.
Este estudo encontra‐se numa fase terminal de recolha de dados no terreno, faltando apenas o estudo do
segmento fluvial correspondente à designada Vala da Azambuja. Este longo segmento, drenado pelo Rio
Maior, encontra‐se já na planície aluvial do Tejo, constituindo um verdadeiro ‘rio gémeo’ (Ramos, 2009)
com traçado de origem antrópica (Ramos, 1994) e será alvo de um estudo posterior em conjunto com o Rio
Tejo. Deste modo, os resultados apresentados são fruto das correlações mais evidentes observadas entre a
vegetação e as características hidrogeomorfológicas. Foram recolhidas amostras de solo, as quais depois
de tratadas poderão solidificar a importância da textura, já salientada em trabalhos anteriores (Costa et al.,
1996; Espírito‐Santo et al., 2000), na diferenciação da VRP. Esta correlação parece ser particularmente
evidente na separação entre os freixiais (textura mais arenosa) e o olmal (textura mais argilosa) que
normalmente ocupam as partes menos afectadas pelas inundações nas planícies aluviais, ou então nos
canais de cursos de água de forte sazonalidade ou mesmo efémeros. Os amiais tendem a surgir em trechos
de sedimentação intermédia‐fina, limosa, correspondente a trechos de fraca velocidade das águas,
contrastando com os borrazeirais‐brancos que surgem em áreas mais turbulentas do canal (ambientes de
elevada energia), de textura mais grosseira. Os borrazeirais‐pretos surgem também associados a aluviões
arenosas.
Apesar das estações de qualidade da água serem ainda em número mais reduzido que as hidrométricas,
(como já se referiu), a análise dos dados disponíveis poderá também contribuir para a interpretação da
VRP, nomeadamente quando comparados com outras sub‐bacias da Bacia do Tejo. A alternativa seria uma
recolha pontual de água para análise, mas no nosso entender esta não permitiria grandes conclusões, pois
os bosques e galerias ripícolas não resultam das características momentâneas da água, mas sim de um valor
médio dessas características ao longo de uma série de anos. Desta forma, só através de estações de recolha
regular e sistemática de amostras se poderá efectuar este tipo de estudos. Num estudo recente demonstra‐
se uma separação evidente entre a VRP de cursos de água oligotróficos do Norte e Centro de Portugal,
onde dominam os amiais, e as Ribeiras do Oeste e alguns afluentes do Tejo, de águas meso‐eutróficas,
onde predominam os salgueirais‐choupais (Pereira et al., 2008).
Outras variáveis (naturais e antrópicas), recolhidas directa ou indirectamente, ajudarão a estabelecer
conclusões mais aprofundadas sobre as relações aqui evidenciadas entre vegetação, a geomorfologia fluvial
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e também a acção antrópica. A análise multivariada de todos estes dados irá ajudar a determinar o peso
das diferentes variáveis, e poderá evidenciar outras correlações que ainda não são possíveis de estabelecer
nesta fase do trabalho.
Conclusão
Uma conclusão preliminar evidenciada neste estudo, é a contribuição dos diferentes regimes fluviais e da
morfologia dos fundos de vale (características hidrogeomorfológicas) na diferenciação espacial da VRP.
Sendo assim, o conhecimento da vegetação ripícola de uma bacia hidrográfica é não só importante na
elaboração de planos de conservação/restauro da vegetação ribeirinha, mas também como ferramenta no
ordenamento de áreas afectadas por cheias. Quando presente fornece pistas importantes sobre a dinâmica
fluvial actual, pois a sua distribuição está intimamente ligada aos aspectos hidrogeomorfológicos que
caracterizam os cursos de água. Como vimos, os amiais estão ligados normalmente a cursos de águas
perenes. Do mesmo modo, determinados bosques/galerias estão normalmente associados a determinado
tipo de sedimentação, que por sua vez reflecte ambientes de alta ou baixa energia das águas. Outro
exemplo prático prende‐se com a delimitação dos leitos de cheia, nomeadamente em vales abertos com
planícies aluviais, onde a vegetação ripícola pode ser um bom indicador dos seus limites. Mais divulgada é a
capacidade que a vegetação ripícola, nomeadamente a arbórea ou arbustiva alta, tem de protecção das
margens dos canais fluviais contra as cheias, prevenindo o risco e a perda de solo arável. Para além de ser
útil ao Homem, as funções ecológicas assinaladas para os bosques/galerias são inúmeras: fornecimento de
habitat à fauna, conservação da biodiversidade, filtro biológico de nutrientes e poluentes, retenção de
sedimentos, regulação biofísica do meio (microclima), etc. Por último, e não menos importante, a própria
qualidade cénica da paisagem ribeirinha, nomeadamente nas regiões mediterrânicas pelo contraste que
imprimem na paisagem (Moreira & Saraiva, 1999), é importante de ser preservada, até porque está
normalmente associada a muitas actividades de lazer e turismo.
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Abstract

The Monte Alegre Dome is a geomorphological structure with approximately 480 km2, situated on the left margin of
the Amazon River, near the town of Monte Alegre (Pará). This structure is developed on devonian, carboniferous and
cretaceous sedimentary rocks of the Amazon Basin. Its origin may be related to an uplift associated with magmatic
intrusions (Pastana 1978, Viana 2001), or post‐Tertiary tectonic movements (Wanderley Filho 1991). Regardless of
origin, this uplift is the fundamental factor in the formation and evolution of the current drainage network in the area,
constituted by the Ererê River drainage basin. The denudational mechanisms that promoted intense dissection of this
structure, at first suggest a considerable sediments production. However, our stratigraphical data did not indicate
evidence of accumulation, with aggradational areas or colluvial deposition. Along the drainage network, alluvial
deposits are rare, compared to other regions with similar conditions (i.e. Doce River Middle Valley, Minas Gerais).
These facts lead us to conclude that the sediments generated by denudational mechanisms are being carried by
drainage network, which are accumulated and/or reworked in the Amazon River system.
Keywords
Monte Alegre Dome, Drainage network, Amazon

Resumo

O Domo de Monte Alegre é uma estrutura geomorfológica com aproximadamente 480 km2, situada às margens do rio
Amazonas, nas proximidades da cidade de Monte Alegre (Pará). Esta estrutura desenvolve‐se sobre rochas
sedimentares devonianas, carboníferas e cretáceas da Bacia do Amazonas. Sua origem pode estar relacionada a um
soerguimento condicionado por intrusões magmáticas (Pastana 1978, Travassos & Barbosa Filho 1990), ou a
movimentações tectônicas pós‐terciárias (Wanderley Filho 1991). Contudo, independentemente da origem, este
soerguimento é admitido neste trabalho como fator fundamental na formação e evolução da rede de drenagem atual,
constituída essencialmente pela sub‐bacia de drenagem do rio Ererê. A atuação dos mecanismos denudacionais, que
promoveram intensa dissecação desta estrutura, num primeiro momento sugere uma considerável produção de
detritos. Contudo, nos levantamentos estratigráficos realizados, ainda não encontramos evidências de acumulação,
com áreas de agradação ou de deposição coluvial. Mesmo ao longo dos canais de drenagens, a presença de depósistos
aluviais é muito escassa, em relação a outras regiões que apresentam condições análogas (p.ex. Médio Vale do Rio
Doce, em Minas Gerais). Estes fatos nos levam a considerar que os sedimentos gerados pelos mecanismos
denudacionais estão sendo carreados pelos canais de drenagem e estão sendo acumulados e/ou retrabalhados no
sistema fluvial do rio Amazonas.
Palavras‐Chave
Domo de Monte Alegre, Rede de drenagem, Amazônia
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Introdução
As alterações climáticas associadas aos episódios de movimentação tectônica têm sido considerados como
os principais fatores responsáveis pela configuração geomorfológica atual da Amazônia (e.g. Absy 1994,
Van der Hammen & Absy 1994, Tricart 1977, Colinvaux & Oliveira 2001, Costa et al. 2001, entre outros). O
registro dessas atividades é bem marcante na região de Monte Alegre, município situado na porção
noroeste do estado do Pará, onde está localizado o Domo de Monte Alegre.
Este domo consiste em uma dobra braquianticlinal, com aproximadamente 480 km2, cujo substrato
rochoso compreende rochas sedimentares da Bacia do Amazonas soerguidas devido à intrusões
magmáticas. Estas intrusões estão associadas aos esforços distensivos relacionados ao evento de separação
do Gondwana e abertura do oceano Atlântico, em torno de 180 Ma, que culminou com a deformação da
sucessão pós‐Devoniana (Pastana 1978, Travassos & Barbosa Filho 1990). Posteriormente, movimentações
tectônicas cretáceas, responsáveis pelos falhamentos que controlaram parcialmente a sedimentação na
área (Wanderley Filho 1991, Almeida & Pinheiro 2006).
A influência destes eventos na paisagem implicou, entre outros aspectos, no desenvolvimento da rede de
drenagem da região (Figura 1A). Desta forma, o presente trabalho busca contribuir no conhecimento sobre
a rede de drenagem do Domo de Monte Alegre, principalmente no que se refere a interação entre a
dissecação da superfície do domo e o processo de rejuvenescimento da rede de drenagem, condicionados
pelos soerguimentos que ocorreram na área.
Contexto Geológico
O arcabouço geológico da área é representado por rochas sedimentares paleozóicas e mesozóicas da Bacia
do Amazonas (Figura 1B). A sucessão sedimentar mais antiga corresponde a folhelhos, pelitos e arenitos
neríticos e deltaicos da Formação Ererê, depositada no Devoniano médio (Cunha et al. 1994), que aflora na
porção central do domo. Na continuidade da sucessão, ocorrem os arenitos, siltitos, diamictitos e folhelhos
do Grupo Curuá, que reúne as formações Barreirinha, Curiri e Oriximiná, posicionadas no Devoniano
superior, e Faro (Carbonífero inferior), depositados em ambientes marinhos, glaciais, e flúvio‐deltáicos
(Cunha et al. 1994).
Em direção as bordas do domo, afloram rochas siliciclásticas, evaporíticas e carbonáticas do Grupo Tapajós,
onde estão reunidas as formações Monte Alegre (Carbonífero superior), Itaituba (Permo‐Carbonífero) e
Nova Olinda (Permo‐Carbonífero), conforme Caputo et al. (1972). Rochas magmáticas intrusivas associadas
ao evento magmático Penatecaua, posicionadas no Jurássico‐Triássico e constituídas principalmente por
diabásios (Cunha et al. 1994), afetaram toda a sucessão sedimentar pré‐cretáceo.
A última seqüência deposicional da bacia é representada pelos arenitos e lamitos flúvio‐lacustres da
Formação Alter do Chão, posicionada no Cretáceo (Cunha et al. 1994). Esta unidade ocorre confinada por
falhamentos nas porções sul e leste do domo, condição que sugere que a atividade tectônica controlou
parte da sedimentação desta unidade na área (Wanderley Filho 1991, Almeida & Pinheiro 2006).
A sedimentação atual é representada pelos Depósitos quaternários, que compreendem areias, siltes e
argilas depositadas nas adjacências do rio Amazonas e seus tributários, que encontram‐se associados aos
terraços fluviais, lagos de planície de inundação, barras arenosas e planícies de inundação.
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Figura 1. Situação da área de estudo, na região de Monte Alegre, estado do Pará. A) Distribuição da sub‐bacia de drenagem do rio
Ererê no Domo de Monte Alegre, em MDE do SRTM (USGS 2003). B) Arcabouço geológico da porção leste da bacia sedimentar do
Amazonas, onde está inserido o domo (adaptado de Pastana 1999).
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Metodologias
O desenvolvimento do trabalho envolveu levantamento estratigráfico, visando o reconhecimento em
campo das unidades cenozóicas associadas ao processo de modelamento da paisagem. Paralelamente,
foram elaborados mapa de hierarquia de drenagens (conforme proposta de Strahler 1952), de densidade
de drenagens (Horton 1945) e mapa de isobases (Goelths & Rosenthal 1993), em escala de 1:75.000, a
partir da análise integrada de dados topográficos digitais, Imagens de Radar de Abertura Sintética
Aerotransportado (SAR/SIPAM R99B), Imagens Landsat 7ETM e MDE’s SRTM (USGS 2003), que possibilitou
a caracterização da sub‐bacia de drenagem do rio Ererê.
Resultados e Discussões
A rede de drenagem possui densidade média e é constituída essencialmente pela sub‐bacia do rio Ererê,
bacia de quinta ordem (em escala de 1:75.000) que apresenta fluxo com direção preferencial para sul,
direção coincidente com o rejeito da falha que condiciona a ocorrência da Formação Alter do Chão,
estando ainda associada a direção de fluxo dos canais tributários do rio Amazonas.
Os rios apresentam caráter predominantemente juvenil, fluindo diretamente sobre o substrato rochoso e
sem apresentarem planícies de inundação desenvolvidas ao longo de seus cursos. A distribuição dos rios
exibem padrão predominantemente dendrítico, sem contudo serem observadas feições anômalas
sugestivos de controle estrutural nos canais de drenagens.
O mapa de isobases permitiu inferir a paleotopografia de área, pois possibilita reconstituir a configuração
da superfície topográfica original pelo arranjo espacial das isolinhas (Goelths & Rosenthal 1993). A
reconstrução do relevo original indica a superfície do domo sem o efeito da dissecação nas bordas.
Segundo Jianjun et al. (1997), no estágio intermediário de um soerguimento, quando a intensidade do
soerguimento é menor ou igual à taxa de incisão fluvial, a formação de ravinas está associada à erosão
remontante nas cabeceiras, resultando no aumento da densidade de drenagem, o que pode ser
considerado no processo evolutivo da drenagem da área.
Depósitos sedimentares quaternários estão associados aos rios e lagos de planície de inundação que
margeiam quase toda a extensão basal do domo. No entanto, nos levantamentos estratigráficos não foram
observados registros de deposição recente no interior do domo.
Considerações finais
O soerguimento responsável pela formação do domo também favoreceu a implantação da rede de
drenagem do rio Ererê. Contudo, o basculamento para sul, devido aos falhamentos cretáceos que
condicionaram a sedimentação da Formação Alter do Chão, apresenta evidente controle na direção geral
do fluxo para sul e também pode ter favorecido o aumento da dissecação ao norte do Domo, com
intensificação dos processos de dissecação ativados pelos canais de drenagem.
Em algumas regiões do país, como por exemplo na Região do Médio Vale do Rio Doce, o aumento da
dissecação contribuiu para intensificação dos processos de sedimentação na área (Meis 1977, Meis &
Machado 1978, Meis & Monteiro 1979, Mello 1997). No entanto, na região do Domo de Monte Alegre, não
foram observados evidências de acumulação decorrentes da intensificação dos processos de dissecação;
este fato sugere que os sedimentos gerados pelos mecanismos denudacionais estão sendo carreados pelos
canais de drenagem e acumulados e/ou retrabalhados no sistema fluvial do rio Amazonas.
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Relações relevo‐solos na planície de inundação do Rio Mogi Guaçu, SP, Brasil
Relief‐soil relationship in the floodplain of Mogi Guaçu river, SP, Brazil
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Abstract
This paper presents a review of the study realized by Perez Filho et al. (1980) on fluvial terraces of Mogi Guaçu river, in
Fazenda Campininha area. Two soil samples were collected from different levels of fluvial terraces, and another
sample from the soil of the adjacent pediment. These samples were subjected to absolute dating method using the
Optically Stimulated Luminescence (OSL) technique. This technique determines the period of the last exposure of
sedimentary material to sunlight. The results of dating show different ages for the two levels of terrace: the farther
from the river is the older (about 1,900 years) and the lower level, younger (about 1150 years). The pediment is dated
to approximately 3650 years. These results indicate the possibility of climatic oscillations in the pre‐present, with drier
periods (1900 and 1150 years ago) correlative with the agradation and development of the terrace levels, and a
intermediate period, more humid, responsible for the incision and terrace separation.
Keywords
Geomorphology, Mogi Guaçu river, soils, dating

Resumo
Este trabalho apresenta a revisão de estudo realizado por Perez Filho et al. (1980) em terraços fluviais do Rio Mogi
Guaçu, em área da Fazenda Campininha, no município paulista de Mogi Guaçu. Foram coletadas amostras de solos em
dois níveis de terraços, além de amostra em pedimento adjacente. Tais amostras foram submetidas à datação
absoluta através do método Luminescência Opticamente Estimulada (LOE), que determina o período da última
exposição do material sedimentar à luz do sol. Os resultados das datações apontam diferença de idade entre os dois
níveis de terraço do perfil, sendo o nível mais distante do rio e com maior altitude, mais velho (aproximadamente
1.900 anos) e o nível mais baixo, mais novo (aproximadamente 1.150 anos). O pedimento é datado com
aproximadamente 3.650 anos. Esses resultados indicam a possibilidade de existência de oscilações climáticas no
período pré‐atual, sendo que períodos mais secos (há 1.900 e 1.150 anos) permitiriam o desenvolvimento dos níveis
de terraço, enquanto que período mais úmido intermediário causou entalhamento do canal, e atual diferenciação de
níveis.
Palavras‐Chave
Geomorfologia, Rio Mogi Guaçu, solos, datação

Introdução
Os métodos existentes na atualidade para análises e datação de solos e formações superficiais permitem
atribuir a períodos específicos da evolução da paisagem a origem de determinadas condições conhecidas
ou modeladas. A interpretação geomorfológica das paisagens é essencial para o entendimento da
seqüência de acontecimentos que atribuíram a elas determinadas características. Assim, o uso de técnicas,
que se aprimoram a cada dia, corrobora ou não idéias sobre a evolução das mesmas.
De acordo com Penteado (1980), o relevo atual é marcado pelas influências dos paleoclimas devido às
importantes modificações climáticas que o globo sofreu “recentemente”. Bigarella et al. (1994) citam que a
paisagem atual sofre influências não só das grandes mudanças climáticas, mas também das pequenas
flutuações do clima.
O Quaternário pode ser caracterizado por significativa instabilidade climática. Penteado (1980) mostra que,
nos últimos 20.000 anos, os climas da Terra sofreram profundas modificações. Sabe‐se que as latitudes
médias sofreram fenômenos periglaciais; as regiões áridas tiveram períodos chuvosos; zonas semi‐áridas
surgiram nas margens das zonas inter‐tropicais; e na zona Equatorial variaram períodos pluviais e secos. Ao
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fim do Terciário, quase nenhuma região do planeta conheceu períodos de condições estáveis e evoluiu sob
ação de um único sistema morfoclimático. É mais comum, portanto, encontrar hoje paisagens que
evoluíram de uma forma poligênica, do ponto de vista morfoclimático, tendo traços de sistemas
morfogenéticos diferentes e sucessivos.
Objetivos
O presente trabalho tem como objetivo a datação absoluta de solos em diferentes níveis de terraços
fluviais do Rio Mogi Guaçu em perfil anteriormente estudado por Perez Filho et al. (1980) em área da
Fazenda Campininha, no município paulista de Mogi Guaçu. Essa datação permite estabelecer relação entre
o desenvolvimento dos terraços e oscilações climáticas ocorridas durante o final do Pleistoceno e o
Holoceno. Assim, discutem‐se e questionam‐se as datações relativas feitas pelos autores da literatura base
levando‐se em conta o resultado das datações de solos feitas por meio de Luminescência Opticamente
Estimulada (LOE).
Trabalhos anteriores
A Fazenda Campininha localiza‐se no município paulista de Mogi Guaçu, no médio‐curso do Rio Mogi
Guaçu, no contexto da Depressão Periférica Paulista, área com modelado de vertentes convexas e topos
aplanados, identificado em Ross e Moroz (1997); sobre as rochas da Bacia Sedimentar do Paraná, com
predomínio de arenitos finos, argilitos e folhelhos.
De acordo com Zancopé (2009), atividades tectônicas e estruturas geológicas modificam o gradiente de um
rio, desenvolvendo convexidades ou concavidades no perfil longitudinal, segundo o tipo e a dinâmica da
estrutura envolvida. Estas anomalias provocariam alterações no transporte e na morfologia do canal nos
trechos sobre a estrutura movimentada, tanto a montante quanto jusante da zona deformada. Além disso,
litologias mais resistentes à erosão ao longo dos cursos d’água funcionariam como soleiras para níveis de
base locais, atuando de maneira similar. Cita‐se também que mudanças climáticas também podem afetar a
forma do perfil longitudinal, por influenciarem a magnitude e freqüência das vazões, sendo que o rio ajusta
os processos de erosão, transporte e deposição e, conseqüentemente, a forma do perfil, para atender as
novas condições do clima. Assim, o desenvolvimento de níveis de terraços fluviais teria relação direta com
esses ajustes.
O autor citado mostra também que anomalias no perfil afetam a morfologia dos canais fluviais. Em termos
de classificação, citam‐se três categorias: retilíneos, entrelaçados e meandrantes. Os canais meandrantes
apresentam nítido processo de migração das curvas.
Em linhas gerais, Zancopé (2009) mostra que anomalias na forma do perfil longitudinal do Rio Mogi Guaçu
têm relações com mudanças na morfologia do canal ao longo do seu curso e nos processos de migração dos
meandros. Analisou que as planícies fluviais da Fazenda Campininha apresentam canais de elevada
sinuosidade e uma grande profusão de formas de relevo resultantes da migração do canal, como meandros
abandonados e paleo‐canais.
A anomalia no perfil do rio representaria um ajuste do perfil longitudinal por meio do entalhamento das
rochas paleozóicas menos resistentes. Esse ajuste promoveria modificações na morfologia e sinuosidade do
canal no trecho. O entalhamento promoveria encaixamento dos meandros num trecho seguinte e
promoveria aumento do gradiente, causando aumento da energia de drenagem, conseqüente
encaixamento da faixa meândrica e aumento da sinuosidade.
Além disso, cita‐se a influência das estruturas geológicas e feições estruturais da bacia na dinâmica fluvial e,
consequentemente, no perfil longitudinal do Rio Mogi Guaçu, e como as áreas de planícies fluviais têm
relação com essas características.
Metodologias
Foram escolhidos pontos de amostragem relacionados aos níveis de terraços e pedimento identificados por
Perez Filho et al. (1980). O perfil A‐B‐C analisado por esses autores compreende um nível de encosta (ou
pedimento) entre 574 e 577 metros de altitude, e dois níveis de terraço (que estão, respectivamente, 5 e 4
metros acima do leito atual do rio), além do aluvião (Figura 1).
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Figura 1. Perfil de níveis de terraços fluviais, pedimento e aluviões na Fazenda Campininha (Perez Filho et al. 1980).

Foram coletadas amostras de solos nos níveis I e II de terraços, e também no pedimento identificado pelos
autores. A coleta de amostra se dá com o tubo de PVC limpo e de cor escura (para evitar entrada de luz
solar). O tubo de PVC, com aproximadamente 60 centímetros de comprimento e seis centímetros de
diâmetro foi enterrado horizontalmente a uma profundidade de 60 cm no solo, utilizando‐se de um
martelo de borracha para bater na ponta exposta e para que ele fosse completamente enterrado. Depois
de o tubo estar completamente preenchido, a ponta exposta é fechada com a tampa (cap de PVC) de forma
que não haja mais exposição à luz. O tubo é cuidadosamente retirado do solo, envolvido em saco plástico
preto, e a ponta retirada também é fechada com outra tampa. Lacraram‐se as pontas com fita plástica
adesiva, e o tubo recebe o nome do ponto de coleta, indicando‐se também a direção de inserção do tubo
no solo, seguindo recomendações do laboratório de análise. As amostras de solo foram submetidas à
datação por LOE (Luminescência Opticamente Estimulada) no Laboratório de Vidros e Datação da
Faculdade de Tecnologia de São Paulo (FATEC), sob coordenação da Profa. Dra. Sonia Hatsue Tatumi.
Resultados e Discussões
As datações absolutas por meio de LOE realizadas nas amostras dos pontos escolhidos no perfil A‐B‐C de
Perez Filho et al. (1980) apresentaram como resultados: solo com aproximadamente 3.650 anos na área de
pedimento; solo com aproximadamente 1.900 anos no terraço fluvial de nível I; solo com aproximadante
1.150 anos no terraço fluvial de nível II (Figura 2).

Figura 2. Perfil analisado, com resultado de datação absoluta dos solos por LOE (adaptado de Perez Filho et al. 1980)

De acordo com Christofoletti (1974), terraços fluviais representam antigas planícies de inundação que
foram abandonadas e, morfologicamente, surgem como patamares aplainados, de largura variada,
limitados por uma escarpa em direção ao curso d’água. No caso de terraços compostos por materiais
relacionados à antiga planície de inundação, são designados terraços aluviais. De acordo com o autor, esses
terraços situam‐se a determinada altura acima do curso do rio atual, que não tem mais capacidade para
recobri‐los em épocas de cheia. No perfil analisado por Perez Filho et al. (1980), os níveis I e II de terraço
estão, respectivamente, 5 e 4 metros acima do leito do rio. O abandono das planícies de inundação
(preenchimento deposicional em vale previamente entalhado) pode ser explicado por oscilação climática,
que provoca diminuição no débito com consequente formação de nova planície de inundação, em nível
mais baixo, embutida na anterior. É possível também que grande parte da planície de inundação anterior,
ou sua totalidade, possa ser removida antes ou durante a formação de nova planície, principalmente
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quando se trata de vales estreitos, sem potencial para desenvolvimento lateral. Há ainda a possibilidade de
formação de terraço encaixado, ou planície de inundação em nível mais baixo acompanhada de nova fase
erosiva sobre o embasamento rochoso do fundo do vale, como resultado de movimentos tectônicos,
abaixamento do nível de base ou modificações no potencial hidráulico do rio.
Assim, levando‐se em consideração os resultados das datações nos dois níveis de terraço, é possível
pressupor a existência de uma relação entre as idades atribuídas a eles e as oscilações climáticas. Com base
no levantamento da literatura feito, a incisão ou entalhe dos canais verifica‐se em períodos de condições
climáticas mais úmidas, enquanto que a constituição do terraço corresponderia a períodos de clima mais
seco. Assim sendo, a partir das datações absolutas obtidas, pode‐se considerar o predomínio de um
período seco há aproximadamente 1.900 anos, seguido de um período úmido, que causou a diferenciação
dos níveis de terraço com entalhamento do canal fluvial, e possibilitou o desenvolvimento das
características pedológicas dos solos, sendo este período seguido por outra fase seca, predominando há
pelo menos 1.150 anos. Para a Bacia Hidrográfica do Mogi Guaçu, Perez Filho (1987) correlaciona os níveis
de terraço entre 560 e 580 metros ao Pleistoceno Superior (T1 e T2). O resultado das datações absolutas
realizadas, no entanto, nos permite levantar discussões quanto essa associação. Os solos datados entre
1.150 e 1.900 anos corresponderiam, na escala de tempo geológico, a um período muito recente. Apesar
de Penteado (1969) generalizar um período quente e úmido para a história recente da região, é possível
considerar a existência de aletrações climáticas, para duas fases mais secas, nos períodos correspondentes
as idades dos solos dos níveis I e II de terraços. A análise do período recente, no entanto, não pode
desconsiderar que atividades neotectônicas possam ter existido e que, alterando níveis de base locais,
tenham causado alterações na dinâmica do rio. O resultado da associação desses fatores poderia resultar
nas condições atuais do terraço analisado.
As datações absolutas confirmam idéia dos autores Perez Filho et al. (1980) de que a cronologia dos solos
seguem a seguinte ordem: o solo do terraço nível II seria mais novo do que o solo do terraço nível I, e este
mais novo do que o solo encontrado no pedimento. Eles explicam que para relacionar propriedades do solo
com idade das superfícies geomorfológicas poderia levar‐se em consideração as características do solo
indicativas do índice de intemperismo: relação silte/argila e capacidade de troca de argila. Assim, solos mais
intemperizados apresentariam valores menores desses parâmetros, o que se observa na datação relativa
realizada pelos autores. No perfil escolhido, a drenagem pouco varia e, nos níveis de terraço, possivelmente
foram depositados sedimentos semelhantes transportados pelo Rio Mogi Guaçu. Permite, portanto a idéia
de evolução dos solos que agora foi confirmada.
Quanto ao nível que Perez Filho et al. (1980) classificaram como pedimento, a uma altitude de
aproximadamente 600 metros, encontrou‐se solo com idade de aproximadamente 3.650 anos, permitindo‐
se estabelecer uma nova relação com uma oscilação seca mais recente estabelecida por Penteado (1969)
em datação relativa. No entanto, tal literatura relaciona os pedimentos inferiores a um período próximo ao
Pleistoceno Superior.
Conclusões
No contexto da Bacia Hidrográfica do Rio Mogi Guaçu, mais especificamente nas área analisada da
Depressão Periférica, é possível supor a existência de oscilações climáticas de períodos mais quentes e
secos.
No caso dos terraços fluviais estudados, as datações permitiram inferir oscilação climática seca num
período pré‐atual, com desenvolvimento de nível de terraço, seguida de oscilação mais úmida, com
constituição de ambiente que favoreceu novo entalhe do canal fluvial. No terraço de nível II, mais novo, de
acordo com a datação realizada, demonstra predomínio de mais um período seco. Os níveis de aluviões
propostos no perfil de Perez Filho et al. (1980) com cobertura vegetal de floresta densa, e entalhamento do
canal fluvial, confirmam a proposta de que o período atual corresponde a oscilação mais quente e úmida.
As correlações e cenários aqui apresentados envolvem, no entanto, cautela quanto à escala envolvida na
análise. Para poder propor oscilações climáticas generalizadas para toda a área da bacia, ou até mesmo da
Depressão Periférica, datações em terraços do mesmo rio, em outras áreas, deveriam ser consideradas.
Assim, não se descarta a possibilidade de terem sido datados depósitos de grandes inundações seculares
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que possam ter atingido os dois níveis de terraço, eventos muito mais recentes que o depósito de terraços.
Por isso torna‐se essencial estender a análise para outros pontos da mesma bacia hidrográfica e também da
Depressão Periférica Paulista.
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Abstract
Geomorphology, hydrodynamics and sedimentary characteristics of the lower Ivaí river are provided. The area under
analysis lies between 52o 54’W and 53º 45’W longitudes and 23º 07’S and 23° 21’S latitudes, comprising the Tapira,
Herculândia and Icaraíma municipalities, in the Paraná State, Brazil. A 1km section along the river has been chosen in
each of the mentioned municipalities which were subdivided into three transversal sections to the channel.
Discharge, geometry and transported load were monitored during one year. Main solid transported load through the
Ivaí river is constituted by suspension. Bed load is chiefly comprised of medium to very fine sand with a low sorting
degree. The size of the grains decreases longitudinally in the bed of the river channel. Ivaí river, in its lower course,
strongly incised meandering pattern, although its thalweg may have great mobility.
Key words
Transported load; River geomorphology; Ivaí river, Paraná, Brazil.

Resumo
Este trabalho apresenta as características geomorfológicas, hidrodinâmicas e sedimentares do rio Ivaí em seu baixo
curso no estado do Paraná, Sul do Brasil. A área de estudo compreende um trecho de 100km a montante da foz desse
rio com o rio Paraná. Foram selecionados três setores longitudinais ao canal, subdivididos em três seções
transversais. Essas seções tiveram sua vazão, batimetria, geometria e carga transportada monitoradas durante o
período de um ano. Tal estudo revelou uma grande contribuição da carga suspensa para o rio principal. A carga de
fundo é dominantemente formada por areia média a fina. Longitudinalmente ocorre uma seletiva diminuição do
tamanho do grão encontrado no leito do canal fluvial. Embora o rio Ivaí, no seu curso inferior, apresente um padrão
meandrisado, fortemente encaixado em arenitos cretácicos, sua seção transversal pode apresentar grandes alterações
espaço‐temporais.
Palavras Chave
Carga hidrotransportada, Geomorfologia Fluvial, Rio Ivaí, Estado do Paraná, Brasil.

Introdução
O conhecimento da granulometria e concentração do material hidrotransportado, e das características do
escoamento dos canais fluviais, é importante para o planejamento e gestão de bacias hidrográficas. Dessa
maneira, o estudo da geomorfologia, dos processos e da evolução dos sistemas fluviais no Brasil tem‐se
intensificado nos últimos anos. O transporte dos sedimentos no canal fluvial e os mecanismos deposicionais
auxiliam na transformação da morfologia do canal e topografia do leito do rio ao longo do seu curso. As
alterações nas características morfológicas, hidrológicas e sedimentares dos canais fluviais, provocadas por
causas naturais ou antrópicas, estão abundantemente documentadas na literatura internacional (Friend,
1993; Friyrs e Brierley, 2001; Stevaux e Santos, 1998; Latrubesse e Rancy, 2000; Souza Filho et al., 2004,
entre outros).
A bacia hidrográfica do rio Paraná é a segunda maior da América do Sul; nela se localizam as regiões mais
densamente habitadas e prósperas do Brasil e Argentina. No estado do Paraná, região Sul do Brasil (Figura
1), o afluente mais importante do rio Paraná é o rio Ivaí. Para esse estado o rio Ivaí tem relevada
importância em termos ambientais e sócioeconômicos. A despeito disso, os estudos geomorfológicos são
ISBN: 978-989-96462-2-3

151

Actas / Proceedings do V Congresso Nacional de Geomorfologia
Porto, 8‐11 Dezembro de 2010

recentes, destacando‐se os de Santos (1999), Andrade (2002), Destefani (2005), Biazin (2005), Biazin e
Santos (2008), Santos, et al. (2008), Kuerten (2006), Kuerten et al.(2009), Meurer (2008), Leli (2010).
A importância deste trabalho deve‐se ao fato de que o Ivaí é o único rio do estado do Paraná que até o
presente momento não apresenta obras de engenharia em seu curso, e para a gestão desse recurso hídrico
são necessários estudos de sua hidrodinâmica em condições naturais. Constitui‐se, dessa forma, em um
importante objeto de pesquisa e fonte de valiosas informações para a geomorfologia fluvial.
Objetivos
Este trabalho pretende analisar o comportamento espacial e temporal da morfologia do canal e a dinâmica
da carga sedimentar transportada por suspensão pelo rio Ivaí em seu curso inferior.
Metodologia
A área de trabalho está situada no curso inferior do rio Ivaí, abrange os municípios de Tapira, Herculândia e
Icaraíma, no estado do Paraná, longitudes 52o 54’ W e 53º 45’ W e latitudes 23º 07’ S e 23° 21’ S (Figura 1).
Em cada um desses municípios foi selecionada uma seção de 1km ao longo do rio.
A seção de Tapira, mais a montante, dista cerca de 100km da foz do Ivaí com o rio Paraná e a de Icaraíma,
mais a jusante, dista cerca de 1,5km dessa foz. A distribuição espacial dessas seções teve como objetivo a
análise das variações espaciais e temporais da geomorfologia e da dinâmica fluvial no curso inferior do rio
Ivaí. Em cada seção foram levantados três perfis batimétricos transversais ao canal com espaçamento de
500m entre si (Figura 1). No primeiro perfil transversal, de cada seção, foram fixados três pontos de coleta
de água e de sedimentos. Foram realizados dez trabalhos de campo no ano de 2004, em diferentes
magnitudes de vazão do canal fluvial, realizando‐se coletas em momentos de vazante e de cheia. Os pontos
de coleta foram localizados por meio do sistema de posicionamento global (GPS), integrante do aparelho
digital de ecobatimetria. A passagem sucessiva do ecobatímetro pela mesma seção permitiu a análise
temporal dos processos erosivos e deposicionais do canal
O sedimento de fundo foi coletado com um amostrador de mandíbula. Esse material coletado foi
submetido à análise granulométrica. A velocidade da corrente foi medida em cada ponto da seção
transversal utilizando‐se um molinete fluviométrico, em três profundidades diferentes.
Concomitantemente, coletaram‐se amostras de água para a quantificação da concentração e do tipo de
sólidos suspensos.
Discussão e resultados
A bacia do rio Ivaí está totalmente localizada em território paranaense, na região Sul do Brasil (Figura 1). A
bacia abrange uma área de 35 845km2, sendo que o rio se estende por 798km até desaguar no rio Paraná.
Na área deste estudo a bacia hidrográfica apresenta um clima tropical com temperaturas anuais superiores
a 20C e pluviosidade de 1400mm (Andrade, 2002; Meurer 2008).
Do alto ao médio curso o rio Ivaí é mais encaixado, com a ocorrência de planícies de inundação restritas a
pequenas áreas situadas a montante dos principais saltos e corredeiras. No seu curso inferior, o rio tem
uma inclinação média de 6cm/km com uma extensão de cerca de 100km. Nesse trecho ocorrem poucas
corredeiras e a planície aluvial é desenvolvida sobre um substrato de arenitos Cretácicos (Santos et al.
2008.). O regime de débitos do rio Ivaí é caracterizado pela forte influência da precipitação e grande
variação de nível. A vazão média histórica medida na estação fluviométrica de Novo Porto Taquara é de
727m³/s, sendo a média das cheias de 4019m³/s. A vazão mínima registrada no ano de 2004, período deste
estudo, foi de 193m3/s e a máxima foi de 3338m³/s.
No município de Tapira, o perfil transversal ao canal apresenta‐se assimétrico (Figura 2). Ao longo da seção
longitudinal ao canal, o talvegue mostra um traçado retilíneo e está localizado próximo à margem direita do
rio, onde se verifica a maior energia no fluxo. Lateralmente ao canal desenvolvem‐se diques marginais
contínuos, de constituição areno‐siltosa, com cerca de 4m de altura acima da planície de inundação; sobre
estes desenvolve‐se uma vegetação arbórea de grande porte. No período deste estudo o perfil transversal
ao canal (Figuras 2A, B e C) sofreu grandes mudanças na sua geometria, em resultado de processos erosivos
e deposicionais. A figura 2A demonstra que a maior agradação do canal ocorreu entre os meses de baixa
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vazão, de Março a Maio. De Maio a Outubro ocorreram dois picos de cheia e o canal sofreu um processo
fortemente erosivo, como mostram os perfis transversais levantados em Setembro e Outubro (Figura 2A).

Figura 1. Imagem de localização de área de estudo (LandSat 7 ‐ ETM+ ‐ 224/76 e 223/76 – R5G4B3 – 10/08/2001). Seções
de estudo: 1 – Tapira; 2 – Herculândia; 3 – Icaraíma. Estações fluviométricas: A – Tapira Jusante (cód. 64689005); B – Novo
Porto Taquara (cód. 64693000). Estado do Paraná, BR.

Na segunda seção longitudinal (Herculândia), os perfis transversais ao canal do rio apresentam um traçado
assimétrico, o talvegue está deslocado para a margem direita e, a exemplo do que ocorre em Tapira, diques
marginais contínuos ladeiam o canal. Essa seção, ao longo do período de estudo, sofreu poucas alterações,
o que se deve ao afloramento do arenito Caiuá no leito do canal (Figura 2D, E, F; Quadro 1)
A seção de Icaraíma devido à sua proximidade com a foz apresenta as inclinações mais baixas, Quadro 1. O
talvegue mostra um traçado sinuoso ao longo da seção longitudinal ao canal e os perfis transversais ao
canal são aproximadamente simétricos (Figuras 2G, H, I). Essa seção mostrou poucas alterações em sua
morfologia (Figura 2G), indicando uma baixa dinâmica deposicional e erosiva. A largura média do canal é de
cerca de 250m, portanto é a seção da planície onde o rio Ivaí é mais largo e com margens mais baixas. A
interferência com a dinâmica do rio Paraná torna esse setor da planície aluvial mais suscetível a
inundações. Nesse caso, a situação é oposta às das seções a montante, onde o profundo encaixe do canal e
a ocorrência de altos diques marginais fazem com que a planície de inundação se comporte praticamente
como um terraço, sujeito a inundações somente em cheias extremas.
Quadro 1. Dados da geometria, hidrologia e sedimentologia da área de estudo, sendo Af, Am e Ag (Areia fina, média e grossa,
respectivamente). Os valores destacados representam: (*) mês de alta vazão (Junho); (**) mês de baixa vazão (Setembro). A altura
das margens foi medida no valor médio de vazão (727m³/s).

Largura Média (m)
Profundidade Média (m)
Altitude (m)
Inclinação (cm.Km‐1)
Largura da Planície (km)
Altura das Margens (m)
Velocidade Média (m.s‐1)
Vazão (m3.s‐1)
Tipo de Fluxo (Reynold)
Tipo de escoamento (Froude)
Tipo de leito
carga de fundo
Carga suspensa (Mg.L‐1)

Tapira
150
7,9*
250
6,2
3a5
14
1,0*
847,49*
Turbulento
Lento
Móvel
Am e Af
23,2*

Herculândia
165
7,9*
4,3**
237
8
8
10
1,1*
0,6**
916,59*
314**
Turbulento
Lento
Leito rochoso ou móvel
Ag – Af*; Am – Af**
23,2*
8,93**

3,9**

0,5**
272**

7,76**
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Icaraíma
250
6,2*
5,9**
230
4,2
15
3
0,7*
0,2**
988.86*
215**
Turbulento
Lento
Leito rochoso ou móvel Ag ‐
Am *; Am – Af**
18,87*
7,89**
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Figura 2. Seções batimétricas: (A, D, G) – Representam
R
todas aas seções obtidas de m
março a novembro de
e 2004; (B) morfologiaa em Março e (C) em Novembro ‐ as maiorres velocidades do
luxo foram registradaas próximas ao centro
o do canal; (E) Morfologia do leito em Marrço, as maiores velocidades do fluxo foram
m registradas próximass a margem esquerdaa junto ao talvegue;
F) no mês de Junho, aas maiores velocidadees do fluxo foram registradas próximas ao centro do canal. (H) Morfologia
M
do leito em Icaraíma no mês de
d Março e(I) em Novvembro , as maiores
elocidades do fluxo fo
oram registradas próxxima ao centro do can
nal. A rugosidade em cada perfil é dada pe
ela ocorrência de form
mas de leito de pequeena amplitude, ondulaas e dunas de areia.
As variações naa morfologia do leito representam erosão ou agradação no canal do rio Ivaí
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As velocidades da água foram maiores nas seções de Tapira e Herculândia e sempre menores na seção
Icaraíma, independentemente da vazão no momento da coleta (Quadro 1; Figura 2). Isso é explicado
pelo barramento promovido pelo rio Paraná ao fluxo do rio Ivaí próximo à sua foz e pela menor
inclinação da lâmina d’água. A variação da velocidade segundo a profundidade também é menor para a
seção de Icaraíma, onde se obtêm valores muito próximos da velocidade ao longo do perfil vertical, para
uma mesma vazão, o que não é verificado para as seções a montante.
No baixo curso do rio Ivaí, a carga de sedimentos de fundo é dominantemente formada por areia
quartzosa, fina a média, pobremente a moderadamente selecionada. Biazin e Santos (2008) estudaram
a mobilidade para jusante das formas de leito na seção de Icaraíma e as classificaram como dunas de
pequena altura e comprimento, com baixa mobilidade, o que indica um baixo suprimento de carga de
fundo. O estudo da carga suspensa no rio Ivaí mostrou uma concentração heterogênea dentro do perfil
transversal, variando, ainda, segundo as diferentes profundidades analisadas. As maiores concentrações
de carga suspensa foram obtidas no mês de Junho, com uma média de 23,2mgL‐1, e as menores
concentrações foram observadas nos meses de Maio e Setembro quando apresentaram uma
concentração média de 6,81mgL‐1.
No rio Ivaí ocorre uma diminuição longitudinal da granulometria dos sedimentos de fundo para jusante.
Em Tapira predomina areia média e em Icaraíma predomina a areia fina junto com a ocorrência de argila
no leito do canal. Isso se relaciona à seleção hidráulica, pois a energia do sistema diminui para jusante e
também a interdependência dos fluxos, na foz do rio Ivaí, que ora promove o barramento das águas do
rio Paraná, ora promove o barramento do rio Ivaí. O barramento do fluxo do rio Ivaí pelo rio Paraná
facilita a decantação das partículas suspensas, com consequente agradação do fundo do canal (Figura 2
G). Esse fato é particularmente interessante, pois não é comum a decantação de pelitos dentro de
canais fluviais ativos com porte semelhante ao do rio Ivaí.
De Tapira para Icaraíma, a concentração de sedimentos suspensos sofre variações mais sensíveis; a
tendência geral é a redução da concentração para jusante. Isso pode ser explicado pelo aumento
gradativo, para jusante, dos processos de decantação de sedimentos dentro do canal fluvial, devido às
menores velocidades do fluxo nas proximidades da foz do rio Ivaí.
Conclusão
Os dados ecobatimétricos mostram que o canal do rio Ivaí sofre alterações na sua morfologia mesmo
em intervalos curtos de tempo. Tal mudança expressa a energia existente dentro desse sistema fluvial,
que, embora encaixado e sem mobilidade lateral, faz com que o canal busque um equilíbrio dentro de
sua própria calha. Com a migração de seu talvegue, o rio busca condições que permitam uma menor
resistência do fluxo, criando condições mais favoráveis ao escoamento.
As diferentes velocidades registradas em todas as seções estudadas expressam a existência de fluxo
turbulento, caracterizado por uma gama de movimentos caóticos, mutáveis ao longo do tempo, tanto
no perfil transversal quanto no longitudinal ao canal do rio. As maiores velocidades foram encontradas
em Herculândia, 1,2m/s próximo à superfície nas margens direita e esquerda. As velocidades
diminuíram de Tapira para Icaraíma, de montante para jusante, onde o rio expressa uma perda do
gradiente hidráulico e recebe o represamento de seu fluxo pelo rio Paraná, em Icaraíma. Nessa região a
mínima velocidade registrada foi de 0,1m/s.
Aparentemente, devido às pequenas dimensões das formas de leito e à sua baixa mobilidade, a principal
carga hidrotransportada pelo rio Ivaí é a suspensa. Verificou‐se uma pequena variação na concentração
dos sólidos suspensos, com o aumento da vazão da montante para jusante, de Tapira para Herculândia.
Em Icaraíma, a carga suspensa sofre uma redução de sua concentração; esse comportamento sugere
uma decantação progressiva dos sedimentos devido ao barramento das águas do rio Ivaí pelo canal do
rio Paraná. Tal fenómeno pode ser verificado em alguns momentos, quando a concentração diminui, e
nesse caso a velocidade da água tende a valores próximos a zero. Dessa forma, a energia do fluxo
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proporciona à carga suspensa um processo natural de decantação, no sentido longitudinal,
concomitante com a redução da vazão do rio nos momentos de barramento.
Agradecimentos
Agradecemos à Fundação Araucária‐PR e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico ‐
CNPq pelo suporte financeiro que permitiu a realização desta pesquisa.

Referências
Andrade, A. R. & Nery, J. T., 2002. Análise da precipitação pluviométrica da bacia hidrográfica do rio Ivaí. Anais do Congresso Brasileiro de
Meteorologia, Brasil: Sociedade Brasileira de Meteorologia. Foz do Iguaçu, 12 pp.
Biazin, P. C., 2005. Característica sedimentar e hidrológica do rio Ivaí em sua foz com o rio Paraná, Icaraíma – Paraná. Universidade Estadual de
Maringá. 73pp. (Dissertação de Mestrado).
Biazin, P. C. & Santos, M. L., 2008. Características geomórficas do canal e das formas de leito do rio Ivaí em seu curso inferior, Icaraíma PR.
Revista Brasileira de Geomorfologia, 1: 45 ‐52.
Destefani, E.V., 2005. Regime hidrológico do rio Ivaí – PR. Maringá. Universidade Estadual de Maringá. 64 pp. Dissertação de Mestrado
Friend, P. F. 1993. Control of river morphology by the grain‐size of sediment supplied. Cambridge Earth Sciences Contribution, no.3086.
Elseviers Science B.V. 171‐177.
FryirS K. & Brierley G., 2001. Variability in sediment delivery and storage along river courses in bega catchment, Australia: Implications for
geomorphic river recovery. In: Geomorphology, Amsterdam, v.38, 237‐265.
Kuerten, S., 2006. Variação longitudinal das características sedimentares e hidrológicas do rio Ivaí ‐ PR em seu curso inferior. Universidade
Estadual de Maringá. 97 p. (Dissertação de Mestrado).
Kuerten S., Santos, M. L.& Silva, A., 2009. Variação das características hidrosedimentares e geomorfologia do leito do Rio Ivaí – PR, em seu
curso inferior. Revista Geociências, 28: 143 – 151.
Latrubesse, E. & Rancy, A., 2000. Neotectonic influence on tropical rivers of southwestern Amazon during the late quaternary: the moa and
ipixuna river basins, Brazil. Quaternary international, 72: 67 ‐ 72..
Leli, I. T. Variação espacial e temporal na carga suspensa do rio Ivaí. Universidade Estadual de Maringá. 66 pp. (Dissertação de Mestrado)
Meurer, M., 2008. De L’hydro‐écorégion au traçon fluvial: recherché méthodologigue. Le cãs Du bassin versant L’Ivaí, EtadDu Paraná, Brésil.
Universté Lumière Lion 2. 150 p. (Tese de doutorado).
Santos, I. 1999. Avaliação por perdas de solo por erosão hídrica na bacia do rio Ivaí. Anais do XII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos. Belo
Horizonte, 13 pp. (Cd ROM).
Santos M.L., Gasparetto, N. V. L., Stevaux J. C. &Souza Filho E. E., 2008. Geomorfologia do baixo curso do rio Ivaí. Revista brasileira de
Geomorfologia, 1: 23 – 34.
Souza Filho E. E., Rocha P.C., Comunello. E. & Stevaux J. C. 2004. Efects of the primavera dam on physical environment of the downstream
floodplain. In: Thomaz S. M., Agostinho A. A. & Halm N. S., (Eds.). The upper Paraná river and its floodplain: physical aspects, ecology and
conservation (Backhuys publishers, 55‐74.
Stevaux J. C. & Santos M. L., 1998 ‐ Palaeohydrological changes in the upper Paraná river, Brazil, during the late quaternary: a facies approach.
In: Benito, G., Baker, V. R. and Gregory, K. J. (Eds.), Palaeohydrology and environmental changes, London, John Wiley and Sons Ltd., 273‐285.

ISBN: 978-989-96462-2-3

156

Actas / Proceedings do V Congresso Nacional de Geomorfologia
Porto, 8‐11 Dezembro de 2010

A aplicabilidade dos SIG na obtenção automática de perfis longitudinais de cursos de água a
partir de duas escalas de análise: importância na identificação de knickpoints
The applicability of GIS for automatically acquisition of the streams longitudinal profiles from two
scales of analysis: importance for the knickpoints identification
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Abstract
This work presents three methods tested for automatically acquisition of streams longitudinal profiles, using
Geographical Information Systems software’s (GIS). The computation of the longitudinal profiles is a fundamental
method used in Fluvial Geomorphology studies, and the identification of knickpoints is a direct result of this
application. For the experimentation of the tested methods were used ArcGis 9.3 and Global Mapper 11
software’s. The semi‐automated method, tested with the software ArcGIS 9.3, revealed to be more effective, with
longitudinal profiles better representative of the fluvial incision reality. The development of longitudinal profiles of
distinct scales of analysis – Douro and Febros watersheds – from two digital elevation models with altimetric
information from different base maps, revealed significant differences in the number of knickpoints identified and
its location may be related to lithology, particularly in the transition from schists to granites.
Keywords
Fluvial Geomorphology, longitudinal profiles, Knickpoints, GIS

Resumo
Este trabalho apresenta três métodos que foram testados para a obtenção automática dos perfis longitudinais de
cursos de água com recurso a Sistemas de Informação Geográfica (SIG). O cálculo dos perfis longitudinais dos rios
constitui um método fundamental usado em estudos de Geomorfologia Fluvial, uma vez que através da sua análise
é possível identificar Knickpoints. Para a experimentação dos métodos testados exploraram‐se dois softwares, o
ArcGis 9.3 e o Global Mapper 11. O método semi‐automático, testado com o software ArcGis 9.3, revelou‐se o
mais eficaz, pela obtenção de perfis longitudinais mais representativos da realidade da incisão fluvial. A elaboração
de perfis longitudinais a duas escalas de análise distintas – bacia hidrográfica do rio Douro e bacia hidrográfica do
rio Febros ‐ provenientes de dois modelos digitais de elevação detentores de informação altimétrica de base
diferente revelou diferenças significativas no número de knickpoints identificados e a sua localização parece estar
associada à litologia, nomeadamente, na passagem dos xistos para os granitos.
Palavras‐Chave
Geomorfologia fluvial, perfis longitudinais, knickpoints, SIG

Introdução
Em Geomorfologia Fluvial, o termo Knickpoint (Kp) aplica‐se quando deparamos com secções
subitamente íngremes no perfil longitudinal de um curso de água, vulgarmente, também denominado
por ruptura de declive (Rebelo, 1975; Ferreira, 1978; Goudie, 2004; Bishop et al., 2005; Crosby et al.,
2006; Gomes, 2008; Vieira, 2008; Loget & Van Den Driessche, 2009; Phillips et al., 2010; Ferreira et al.,
2010).
O método mais comum usado na identificação de Kps executa‐se mediante a análise do perfil
longitudinal de um curso de água, no entanto, a execução manual dos perfis longitudinais com base nos
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dados altimétricos existentes em mapas topográficos, acaba por ser um processo moroso que se torna
quase impraticável para análises de grandes áreas.
Inicialmente, os estudos sobre os Kps eram meramente descritivos, com áreas de estudo muito
específicas e locais, referindo‐se a um pequeno curso de água ou parte dele, cujos Kps eram
identificados com base no trabalho de campo, na exploração dos mapas topográficos, na análise da
fotografia aérea e as suas características eram descritas, essencialmente, mediante a observação directa
(e.g. Hankui & Po, 1988). Posteriormente, com o crescente aumento de investigadores interessados no
estudo dos Kps, foram surgindo novos e diferentes métodos de estudo, assistindo‐se à transição de uma
fase meramente descritiva para uma fase quantitativa. Essa transição fica marcada pelo recurso aos
perfis longitudinais dos cursos de água (Hayakawa & Oguchi, 2006; Larue, 2008) como método expedito
para a identificação de Kps e na exploração quantitativa dos dados relativos à sua localização,
relacionando‐a com parâmetros da bacia, com o comprimento dos cursos de água e com as relações que
eles mantêm com a litologia, a tectónica, as variações do nível de base e o câmbio climático.
Recentemente, os Sistemas de Informação Geográfica (SIG) têm assumido um papel preponderante no
desenvolvimento de estudos relacionados com a identificação de Kps (Hayakawa & Oguchi, 2006;
Hayakawa & Oguchi, 2009; Phillips et al., 2010), permitindo colmatar algumas limitações de certos
estudos, nomeadamente, no que diz respeito à escala de trabalho e à obtenção dos dados para o cálculo
de perfis longitudinais. Os SIG permitiram a obtenção de dados de forma automática, mais expedita,
possibilitando a realização de estudos de um pequeno rio, como à escala da bacia de um grande rio.
Passou‐se então, de um método manual e convencional para a extracção automática de perfis
longitudinais e respectiva identificação de Kps, suportado por simples observações de mapas
topográficos em formato analógico, para um método semi‐automático sustentado nos SIG.
Objectivo
Este trabalho tem como principal objectivo a exploração e experimentação de metodologias
automáticas no cálculo de perfis longitudinais mediante o emprego dos SIG´s e, complementarmente,
comparar perfis longitudinais obtidos a partir de dados altimétricos com equidistâncias diferentes.
Abordar‐se‐á a título de exemplo, a influência que a litologia e o nível de base exercem na definição do
perfil longitudinal de um pequeno curso de água, o rio Febros, afluente do sector terminal da bacia do
rio Douro.
Metodologia
Na obtenção automática dos perfis longitudinais exploraram‐se dois softwares, o ArcGis 9.3 e o Global
Mapper 11. Para a obtenção automática dos perfis no ArcGis recorreu‐se ao Modelo Digital de Elevação
(MDE) oriundo do sensor altimétrico instalado no satélite ASTER (www.gdem.aster.ersdac.or.jp/) com
uma resolução de pixel de 30m e às linhas correspondentes aos cursos de água, em formato shapefile,
provenientes das cartas militares, à escala 1/25.000, publicadas pelo Instituto Geográfico do Exército. Os
cursos de água em análise foram convertidos para uma forma vectorial 3D (X, Y, Z), a fim de lhes atribuir
uma elevação que assentou nos valores do MDE, elaborando‐se automaticamente o perfil longitudinal.
Ambas as tarefas foram obtidas com a extensão 3D Analyst do software ArcGIS.
Para o cálculo semi‐automático dos perfis longitudinais no software ArcGis9.3 foi necessário ter as linhas
correspondentes à rede hidrográfica, assim como, as curvas de nível (equidistância de 10m) em formato
shapefile, ambos provenientes das mesmas cartas militares, à escala 1/25.000. Dado que a elaboração
dos perfis longitudinais requer informação relativa à altitude e ao comprimento dos segmentos do curso
de água que se encontram entre duas curvas de nível consecutivas, usamos as ferramentas disponíveis
no software ArcGis 9.3, para seccionar em segmentos, as linhas representativas das intersecções entre
os cursos de água e as curvas de nível, calculando assim, o comprimento de cada um dos segmentos
definidos, leia‐se, segmentos da rede hidrográfica. De seguida, usando uma folha de cálculo do software

ISBN: 978-989-96462-2-3

158

Actas / Proceedings do V Coon
ngresso Nacionaall de Geomorfologia
Porto, 8‐11 Dezembro de 2010

Grapherr 9.0, estabeleceu‐se a reelação entree a altitude e o comprimento dos seggmentos, ob
btendo‐se oss
perfis longitudinais para
p
cada curso de água e respectivo
os Kps.
O terceiro, e último
o método au
utomático teestado atravvés do softw
ware Global Mapper 11,, teve como
o
dados de base o DEEM ASTER e os cursos de água em
m análise, geerando‐se au
utomaticame
ente o perfill
longitudinal, associaando o valor da cota do DEM aos differentes pon
ntos do perfil, usando‐se
e o comando
o
Digitizerr Tool.
De form
ma a realizar uma análiise comparaativa dos pe
erfis longitud
dinais proveenientes de informação
o
altimétriica distinta, elegeram‐see duas escalaas de análise
e diferentes: uma region
nal, a bacia hidrográficaa
do rio Do
ouro e a baccia hidrográfica do rio Feebros como escala
e
de anáálise local. Geraram‐se dois
d modeloss
digitais de
d elevação (MDE) deten
ntores de infformação alttimétrica de base diferen
nte, ou seja: informação
o
altimétriica proveniente da carto
ografia militaar à escala 1//25000 (curvvas de 10m d
de equidistância), para a
bacia do
o Douro e infformação alttimétrica pro
oveniente daa cartografia do município de Vila No
ova de Gaia,,
à escala 1/5 000, com curvas de
d nível de 5m de equiidistância, para
p
a bacia do rio Febrros. O perfill
longitudinal represeentativo da litologia do rio Febros foi obtido co
om base na cartografia geológica, à
escala 1//50 000 (folh
has nº 9‐C e 13‐A).

Figura 1. Esquema
E
síntesse dos métodoss testados para a obtenção doss perfis longitudinais, tomando com exemplo
o o perfil do rio
Sousa.

Resultad
dos
A aplicaação dos trrês método
os testados revelou differenças siggnificativas no traçado dos perfiss
longitudinais (figura 1). Com a exploração das
d ferramentas disponííveis no ArcGis 9.3 obtivveram‐se oss
om os melhores e os piores
p
resultaados. O método autom
mático é o m
menos adequ
uado para a
perfis co
obtenção dos perfiss longitudinaais, apesar da rapidez na sua obteenção, uma vez que po
ossui muitass
irregularridades asso
ociadas aos pixéis
p
do MD
DE, o que dificulta a ideentificação d
dos Kps. Parra que estass
irregularridades fosseem eliminadas era necesssário proceder à sua co
orrecção, aju
ustando‐se os valores dee
elevação
o, despendendo‐se algum tempo e não revelando a total confiança eem relação à correcção
o
efectuad
da.
O métod
do semi‐automático corrresponde ao
o método que forneceu
u os melhorees resultado
os dos perfiss
longitudinais, sendo os mais representativoss do traçado do perfil. Nu
uma análise rápida à forma do perfill
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longitudinal obtido (figura
(
1 ‐ essquema 2) veerifica‐se que o resultado linear é mais regular, facilitando
f
a
identificação de Kps..

Figu
ura 2. Perfil longgitudinal do rio
o Febros obtido com base em curvas
c
de nível com uma equidistância de 10
0 metros.

Figura 3. Perfil lon
ngitudinal do rio
o Febros obtido
o com base em curvas de nível com uma equidistância de 5 metros.

No que respeita à obtenção
o
dee perfis longgitudinais a diferentes escalas
e
e com base em informação
o
altimétriica distinta verifica‐se
v
qu
ue, como serria de esperaar, os dados de altimetriia têm influê
ência directaa
na identtificação de knickpoints,
k
s
sendo
este facto
f
bem vissível nas figu
uras 2 e 3. A figura 2 corrresponde ao
o
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perfil longitudinal do rio Febros, afluente da margem esquerda do rio Douro, com base nas curvas de
nível com uma equidistância de 10m e a figura 3 ilustra o perfil longitudinal do mesmo curso de água,
mas agora, sustentado em curvas de nível com 5m de equidistância, ambos obtidos através do método
semi‐automático do ArcGis 9.3. No caso do perfil longitudinal obtido com base em curvas de nível com
uma equidistância de 10 metros contabilizaram‐se apenas três Kps, enquanto que no perfil longitudinal
obtido através das curvas de nível com equidistância de 5 metros, contabilizam‐se 12 Kps, apesar de
algumas rupturas de declive identificadas serem pouco relevantes. Uma segunda ilação a tirar do perfil
longitudinal do rio Febros é o facto de existir uma clara correspondência entre os Kps e Knickzones
identificados no perfil com a variação no declive que o perfil apresenta (figura 3). Pelos dados da figura
3, nota‐se claramente a abundância de Kps em três sectores: a jusante (13 a 11 km da nascente), entre
os 4 e os 6 km, e no sector a montante, onde o perfil adquire maior inclinação.
Uma análise comparativa dos dois perfis longitudinais do rio Febros (figuras 2 e 3) evidencia diferenças
no seu tramo final. O perfil longitudinal de 10 metros está saliente apenas um abrupto, enquanto que
no perfil longitudinal de 5 metros são visíveis vários segmentos com pequenas rupturas de declive, que
correspondem aos vários segmentos de rápidos observados durante o reconhecimento de campo (figura
4).

Figura 4. Exemplos de rápidos identificados a jusante do rio Febros.

A litologia é apontada como um dos principais factores associados à formação dos Kps (Hankui e Po,
1988; Whipple, 2004; VanLaningham et al., 2006; Anderson, 2008; Larue, 2008). Com o intuito de
comprovar este facto, elaborou‐se um perfil longitudinal do rio Febros representativo da litologia por
onde este flui (figura 3). Estabelecendo uma relação deste perfil com a localização dos Kps no rio Febros
verifica‐se que há uma clara influência da litologia na formação dos Kps, sendo na passagem dos xistos
(rochas menos resistentes) para os granitos (rochas mais resistentes) que estes se localizam. Realça‐se,
igualmente, que alguns kps correspondem a curtas variações litológicas do leito que não seriam
evidenciadas pelo perfil de 10 metros.
Discussão conclusiva
No que respeita ao procedimento metodológico para elaboração automática dos perfis longitudinais foi
fundamental a experimentação de um conjunto de técnicas, métodos e softwares, que permitiram a sua
obtenção mais rápida e ao mesmo tempo com melhores resultados. A fase de experimentação permitiu‐
nos sintetizar os métodos em dois tipos: 1) automático, testado em dois softwares distintos – ArcGis e
Global Mapper – onde MDE do ASTER funcionou como dado base para a obtenção da informação
altimétrica; 2) semi‐automático, recorrendo apenas ao ArcGis e com base nas curvas de nível com
equidistância de 10m. Com estes dois métodos testados foi possível concluir que nem sempre o método
mais expedito oferece os melhores resultados, ficando os resultados muito comprometidos com a
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informação altimétrica de base a que recorremos. No caso do método automático, os perfis
apresentavam inúmeras irregularidades associadas aos pixéis do raster, o que dificulta a identificação
dos Kps. O método semi‐automático, apesar de não ser tão expedito, oferece resultados mais próximos
da realidade representativa da incisão fluvial.
No que concerne à elaboração do perfil longitudinal do rio Febros a duas escalas diferentes (1/25 000,
para a bacia do Douro e 1/10 000, para a bacia do Febros) notou‐se uma clara influência no número de
Kps identificados. No caso perfil obtido a partir do MDE de 10m de equidistância contabilizaram‐se
apenas 3 Kps, enquanto que para o perfil a partir do MDE de 5m de equidistância, identificaram‐se 12
Kps. Sendo assim, conclui‐se que os dados obtidos variam de acordo com o método empregue e a
informação de base com que se está a trabalhar.
Por fim, confirmou‐se que a litologia é um factor explicativo na formação dos kps, sendo nos diferentes
contactos litológicos que estes se localizam, nomeadamente, na passagem dos xistos para os granitos.
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Abstract
In this work we analyze, based on data collected from 90 udometric stations, the spatial variability and the
temporal tendency on the rainfall amounts, during the second half of the 20th century, and also their climatic
aggressivity, using for this purpose the Modified Fournier Index (MFI), and their concentration, according to the
Oliver Precipitation Concentration Index (PCI), in southern Portugal. The obtained results show modifications both
in the total annual of rainfall and in its aggressivity and concentration, during the analysed period. Although in
some udometric stations an increase trend was signed in the yearly rainfall amounts, in the major part of the
raingauges a relevant decrease was observed in the annual amounts, especially an increase in the erosivity index
and, particularly, in the annual concentration. This observed tendency in the analyzed variables suggests an
increase in the potential of precipitation to enlarge erosional processes in the soil, accelerating its degradation and
vulnerability to desertification.
Keywords
Precipitation trends; rainfall erosivity, Modified Fourier Index Precipitation Concentration Index; Southern Portugal

Resumo
Neste trabalho analisa‐se, a partir de dados obtidos em 90 postos udométricos, a variação espacial e as tendências
temporais nos quantitativos anuais de precipitação, no decurso da segunda metade do século XX, bem como a
respectiva agressividade climática, utilizando para o efeito o Índice Modificado de Fournier (IMF), e concentração,
segundo o Índice de Concentração de Oliver (ICP), no Sul de Portugal. Os resultados obtidos mostram alterações
tanto nos totais anuais de precipitação como na respectiva agressividade e concentração, no período em análise.
Embora em alguns posto udométricos se assinale uma tendência crescente nos quantitativos anuais de
precipitação, na sua maioria assinalam‐se quebras relevantes nos valores totais, a par de um incremento nos
índices de erosividade e, em particular, na concentração anual. Esta tendência observada nas variáveis analisadas
sugere acréscimos no potencial da precipitação para desencadear processos de erosão ao nível do solo, acelerando
a sua degradação e vulnerabilidade à desertificação.
Palavras‐chave
Tendência na precipitação; erosividade da precipitação; Índice Modificado de Fournier; Índice de Concentração da Precipitação,
Sul de Portugal.

Introdução
Na Europa, e em particular na região mediterrânea, a erosão hídrica constitui o principal factor
responsável pela degradação dos recursos edáficos. As respectivas consequências ambientais são bem
conhecidas e encontram‐se inventariadas em vários trabalhos, destacando‐se, entre as principais, a
redução da superfície de terrenos cultiváveis, a perda das partículas edáficas mais férteis, a degradação
das propriedades físicas do edafossistema, alterações no ciclo hidrológico, a deterioração da qualidade
das águas superficiais e subsuperficiais.
A erosividade de precipitação, definida como o potencial da chuva para causar erosão no solo, função
exclusiva das respectivas características físicas (quantidade, intensidade, diâmetro de gotas, velocidade
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terminal e energia cinética), constitui um factor fundamental para compreender o funcionamento dos
processos erosivos num determinado território. Para o seu cálculo desenvolveram‐se inúmeros índices
que têm sido utilizados em modelos de predição do risco de erosão, destacando‐se entre os mais
utilizados o factor R (Wischmeier, 1959) o qual se incorpora na Equação Universal de Perda de Solo
(Wischmeier & Smith, 1978). A sua determinação, obtida pelo produto entre a energia cinética total da
chuva e a intensidade máxima em trinta minutos (EI30) (Wischmeier & Smith, 1978), permite definir com
melhor precisão a época para o estabelecimento das práticas de cultivo e de conservação do solo.
Não obstante, os cálculos complexos que implicam a sua determinação, face à indisponibilidade de
informação detalhada sobre os parâmetros pluviométricos necessários para a sua elaboração,
concorreram para que surgissem diversos índices por via a simplificar a avaliação do factor R. Entre os
mais conhecidos, encontra‐se o índice de agressividade climática de Fournier (1960), posteriormente
modificado por Arnoulds (1980) (Índice Modificado de Fournier). Em alguns casos, como complemento
ou substituto do anterior tem sido utilizado o Índice de Concentração da Precipitação de Oliver (1980)
(Jordán, 2000; Jordán y Bellinfante, 2000; Pascual et al., 2001).
Objectivos
Neste trabalho analisam‐se, a partir de dados obtidos em 90 postos udométricos, as variações espaciais
e as tendências temporais da precipitação na segunda metade do século XX, na parte meridional do
território continental português, bem como a respectiva agressividade climática, utilizando para o efeito
o Índice Modificado de Fournier (IMF), e concentração, segundo o Índice de Concentração de Oliver
(ICP).
Área de estudo
A área sobre a qual incide o presente estudo
abrange todo o territorio a sul do rio Tejo (Fig.1).
Caracteriza‐se pelo domínio do clima mediterrâneo,
apresentando no geral 4 meses de secura estival
(Ferreira et al., 1993), facto que é agravado nalguns
lugares, como no litoral do Algarve, onde se
registam 5 a 6 meses com precipitação inferior a 30
mm (Daveau e Col., 1977). Outras características
dessa precipitação são a sua irregularidade inter e
intra‐anual, com cerca de 80% da precipitação a
ocorrer durante 6 meses (entre Outubro e Março), e
a sua concentração, com episódios de chuvas muito
intensas, relacionados com depressões muito
convectivas (Ventura, 1987; 1994).
Figura 1. Área de estudo e localização dos postos udométricos utilizados.

Metodologia
A análise da distribuição da precipitação no Sul de Portugal, bem como da respectiva tendência
temporal baseou‐se nos valores anuais medidos em 90 postos da rede de monitorização do Instituto da
Água (INAG) (Figura 1), depois de aferida a homogeneidade e consistência dos seus registos9. As séries
9
. Para o efeito utilizou‐se um método gráfico que possibilita o relacionamento dos registos acumulados de uma estação com o registo médio acumulado de várias
estações, com as quais manifesta elevada correlação. Os gráficos obtidos demonstraram uma razoável consistência dos registos utilizados, com alinhamentos
relativamente rectilíneos da curva de dupla acumulação. Em alguns deles, verificaram‐se ligeiras alterações da pendente da curva de dupla acumulação, no entanto
só foram consideradas significativas quando persistentes, ou seja, quando ultrapassado um período de 5 ou 6 anos. Neste caso, procedeu‐se à correcção da
precipitação tendo por base os dados obtidos nas estações com as quais a correlação se manifestava altamente significativa.

ISBN: 978-989-96462-2-3

164

Actas / Proceedings do V Congresso Nacional de Geomorfologia
Porto, 8‐11 Dezembro de 2010

de dados seleccionadas foram, pontualmente, completadas de modo a obter o registo contínuo no
período entre os anos hidrológicos de 1950/51 a 1999/00.
Para a análise da agressividade e concentração espacial aplicaram‐se, respectivamente, o Índice
Modificado de Fournier (IMF), formulado por Arnoldus (1980), e o Índice de Concentração da
Precipitação (ICP), proposto por Oliver (1980). No cálculo dos referidos índices utilizaram‐se as seguintes
equações:

Onde:
Pi = Precipitação média mensal (mm)
Pt = Precipitação média anual (mm)

Onde:
Pi = Precipitação média mensal (mm)
P = Precipitação média anual (mm)

Segundo o CEC (1992), a agressividade climática (IMF) pode agregar‐se em 5 classes (Quadro 1),
classificadas entre muito baixa (<60) até muito alta (>160) enquanto o ICP pode oscilar entre valores
inferiores a 10%, quando a precipitação se distribui uniformemente ao longo do ano, e valores
superiores a 50% quando a chuva ocorre de forma bastante concentrada.
Quadro 1: Classificação do IMF (CEC, 1992) e do ICP (Michiels & Gabriels, 1996)
IMF
Descrição
ICP (%)
Distribuição sazonal da precipitação
< 60
Muito baixa
≤ 10
Uniforme
60‐90
Baixa
11‐15
Sazonalidade moderada
90‐120
Moderada
16‐20
Sazonal
120‐160
Alta
21‐49
Forte sazonalidade
>160
Muito alta
≥50
Isolado

As séries anuais de precipitação, IMF e ICP foram, ainda, utilizadas para testar a tendência temporal e
detectar alterações no período de análise. A intensidade das mudanças observadas foi estimada através
da utilização de técnica de regressão linear (Suppiah and Hennessy, 1998; González‐Hidalgo et al., 2001;
De Luis et al., 2009).
Resultados
Precipitação, erosividade e concentração: variação espacial
A precipitação, no conjunto das estações analisadas apresenta, para o período de 1950/51‐1999/00 um
valor médio anual a rondar os 640 mm, oscilando entre um máximo de 994 mm, na estação de Barranco
Velho, em Loulé (Faro) e um mínimo de 435 mm em Mértola (Beja). O desvio‐padrão entre os mesmos
valores é de cerca de 105 mm enquanto o coeficiente de variação é de 17%. Espacialmente, os maiores
quantitativos situam‐se nas serras de Monchique e Caldeirão e na de S. Mamede, enquanto os menores
valores coincidem grosso modo com a bacia do rio Guadiana (Fig. 2).
No que ao se refere à agressividade climática, expressa pelo IMF, o valor médio obtido para os 90 posto
udométricos é de 111, todavia a oscilar entre os 83 e os 190, isto é entre um índice de erosividade baixo
(<90) até a muito elevado (>160). Cerca de 25% dos postos analisados integram‐se nas classes de maior
potencial agressivo em termos de erosão, ou seja nas classes alto e muito alto, e 55% na categoria
classificada de moderada. A análise dos coeficientes de correlação entre a precipitação média anual e o
índice de erosividade (IMF) mostra uma associação linear positiva, altamente significativa (r: 0,933;
p<0,000) , sugerindo que no Sul de Portugal a agressividade da chuva está altamente dependente dos
respectivos quantitativos anuais.
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Figura 2. Distribuição da precipitação média anual, Índice Modificado de Fournier (IMF) e Índice de Concentração da
Precipitação (ICP), no período 1950/51‐1999/00.

No que se refere ao ICP, o valor médio obtido para o conjunto das estações observadas ronda os 17%,
realçando o carácter sazonal da sua distribuição. Dentro desta classe, os valores mais elevados, os quais
sugerem uma concentração sazonal mais marcada, sobressaem nas estações localizadas na parte mais
oriental do Algarve e sudeste Alentejano.
Precipitação, erosividade e concentração: tendências temporais
A análise da tendência temporal da precipitação, para o período 1950/51‐1999/00, mostra
comportamentos contraditórios pois em cerca de 65% dos postos udométricos ocorreu um decréscimo
nos totais anuais enquanto nos restantes 35% a tendência foi de incremento (Fig. 3). As quebras mais
significativas nos quantitativos anuais de precipitação ocorreram com maior incidência no interior
Alentejano, enquanto na região mais meridional do território continental português (Algarve e SE do
Alentejo) assinalaram‐se tendências dominantemente positivas, isto é de incremento na precipitação.
No que se refere à erosividade, a tendência de incremento ocorreu em cerca de 70% dos pontos de
observação, enquanto o índice de concentração de precipitação assinala uma tendência nitidamente
positiva em praticamente todo o território, pois das 90 estações analisadas apenas 6, isto é 5%,
denotam uma quebra neste índice. Significa, portanto, que em muitos casos, apesar de se ter verificado
um decréscimo na quantidade anual de precipitação, este foi acompanhado por um incremento na
respectiva concentração e agressividade, o que se traduz num acelerar dos processos erosivos
motivados pelo impacto das gotas de água sobre o solo (rainsplash ou watersplash).
Discussão e Conclusão
A variação anual da precipitação, da respectiva concentração e potencial erosivo constituem factores
importantes na compreensão de um conjunto de processos hidrogeomorfológicos, tais como a erosão
do solo, inundações rápidas, entre outros. Em termos gerais, o poder erosivo de um determinado clima
depende do modo como a precipitação e o escoamento superficial são capazes de desencadear
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processos geomorfológicos (‘‘geomorphic work’’), tais como desagregação e remoção dos materiais e,
desta forma, acelerar os desequilíbrios nos edafossistemas.

Figura 3. Variação da precipitação média anual, do Índice Modificado de Fournier (IMF) e Índice de Concentração da
Precipitação (ICP), no período 1950/51‐1999/00.

Os resultados obtidos mostram alterações tanto nos totais anuais de precipitação como na respectiva
agressividade e concentração, no decurso da segunda metade do século XX, no Sul de Portugal. Embora
em cerca de 1/3 dos posto udométricos se assinale uma tendência ascendente nos quantitativos anuais
de precipitação, o que se traduz num acréscimo do potencial da chuva para desencadear processos
erosivos ao nível do solo, nos restantes pontos de observação ocorrem quebras relevantes nos valores
totais, todavia em mais de metade os índices de erosividade tenham assinalado uma tendência
crescente. Esta comportamento, contraditória, é visível em vastas áreas do Alentejo Central,
abrangendo a quase totalidade das estações que se situam nas bacias do Guadiana, do Sado e Mira, e na
área mais ocidental do Tejo. Esta crescente erosividade da precipitação não poderá ser dissociada do
incremento de sazonalidade observado na distribuição da precipitação no período de 1950‐2000, pois a
sua agressividade será tanto mais intensa quanto maior for a concentração da precipitação e o
respectivo total anual (de Luis et al., 2009).
Estudos recentes (Nunes & Seixas, 2003; Nearing et al., 2005) sugerem que um dos factores mais
importantes nas modificações que possam ocorrer no regime das precipitações, as quais conduzem a
variações no volume e na distribuição temporal das disponibilidades de água, está associado às
mudanças climáticas, as quais resultam numa maior frequência e intensidade de eventos extremos, os
quais podem incrementar as taxas de erosão. Com efeito, Miranda et al. (2006) referem que os
diferentes cenários de mudança climática projectam importantes modificações no clima de Portugal, em
particular no que se refere à precipitação. Assim, os diferentes cenários propostos para o nosso país
sugerem uma redução na precipitação anual, sobretudo no sul de Portugal, podendo atingir valores
entre 20 e 40% da precipitação actual, devido a uma redução da estação chuvosa (idem, ibidem).
A confirmação destes cenários intensificará não só os processos erosivos, como terá, igualmente,
importantes efeitos sócio‐económicos, como a diminuição do rendimento das áreas cultivadas, redução
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local da produtividade e perda de valor económico pelo solo, determinantes, por sua vez, nos possíveis
abandonos agrícolas e deterioração das condições de vida das populações.
É no entanto claro, que a utilização destes indicadores, de natureza sintética, uma vez que se baseiam
em resultados anuais, sobretudo em climas com grande variabilidade inter e intra‐anual, deverá ser
acompanhada de análises mais detalhadas, sobretudo no que toca à ocorrência de episódios de
precipitação de grande intensidade num curto espaço de tempo, elementos de que depende
grandemente a erosividade. Contudo, este tipo de análise torna‐se difícil de realizar em territórios como
o português, uma vez que é necessário dispor de informação detalhada das precipitações, ao mesmo
tempo que é imprescindível um registo contínuo da variação e intensidade da chuva durante os
diferentes eventos pluviométricos. Acresce ainda ao anterior aspecto, o facto de em Portugal a rede de
pluviógrafos existente ser escassa, revelar falhas de monitorização e evidenciar uma distribuição
irregular. Consequentemente, a elaboração de índices de erosividade mais complexos, como é o caso do
EI30 desenvolvido por Wischmeier & Smith (1978) não pode efectuar‐se, com excepção de áreas muito
reduzidas, com informação pluviométrica detalhada. Nestas circunstâncias, apenas se torna possível o
desenvolvimento de índices que se baseiem nos volumes da precipitação.
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Abstract
Improper use and management have been the main factors which caused changes in the soil’s physical and
chemical characteristics in the northwestern region of Paraná state, Brazil. Those changes have been specially
enhanced in the Caiuá Formation sandy soils with modifications in the spatial distribution of soil classes within the
environment. Current research highlights the importance of investigations on lateral and vertical soil changes
along slopes. It shows the resulting main morphological characteristics and contributes towards space planning
and occupation. The results provide important contributions to the study on dynamics alterations and spatial
evolution of soil classes which constitute the region’s pedological systems and their direct relationship with the
erosion processes.
Keywords
Sandy soils; water circulation; erosion processes.

Resumo
O uso e manejo inadequados têm sido os principais responsáveis pelas alterações nas características físico‐
químicas dos solos da região noroeste do estado do Paraná, Brasil. Tais modificações foram agravadas nos
materiais arenosos derivados da Formação Caiuá, promovendo alterações na distribuição espacial das classes de
solos na paisagem. Este trabalho procura ressaltar a importância de estudos sobre as modificações laterais e
verticais dos solos ao longo das vertentes, exibindo as principais características morfológicas resultantes, além de
contribuir para o planejamento e ocupação do espaço. Os resultados alcançados fornecem importantes
contribuições para o estudo das causas das alterações da dinâmica e evolução espacial das classes de solos que
compõem os sistemas pedológicos da região e sua relação direta com os processos erosivos.
Palavras‐Chave
Solos arenosos, circulação hídrica, processos erosivos.

Introdução
Estudos têm comprovado que as atividades antrópicas, como o desmatamento, a agricultura, a
urbanização, a construção de rodovias e represas, interferem na velocidade das alterações morfológicas
dos horizontes de solos e, consequentemente, na distribuição espacial dos tipos de solos na vertente.
Essas interferências resultam de modificações no equilíbrio natural dos elementos que compõem a
paisagem (dinâmica hídrica, vegetação, relevo). Em regiões tropicais com precipitação anual superior a
1.200mm, a dinâmica da água no solo comanda a velocidade das alterações nos atributos morfológicos
dos horizontes ao longo da vertente. A distribuição anual das chuvas, a natureza da cobertura vegetal, a
topografia, as formas das vertentes e as propriedades físico‐químicas dos solos são outros elementos
que interferem na velocidade e intensidade da circulação hídrica, favorecendo ou retardando as
modificações laterais e verticais dos horizontes dos solos. Na região noroeste do Paraná (Fig. 1), os
atributos morfológicos dos solos, desenvolvidos sobre os arenitos da Formação Caiuá, são considerados
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como as causas das alterações na morfologia do relevo regional. Nas bacias de primeira ordem da região
predomina o sistema pedológico composto por Latossolo Vermelho (LV), Argissolo Vermelho (PV) e
Neosssolo Quartzarênico (RQ). Essas classes de solos correspondem, respectivamente, às classes dos
Oxisols, Ultisols e Quartzipsamments, de acordo com a Soil Taxonomy.

Figura 1. Localização da área de estudo no estado do Paraná.

Objetivos
O enfoque da discussão neste trabalho está direcionado ao estudo do sistema de transformação lateral
e vertical dos solos e sua relação com os processos erosivos que ocorrem na região noroeste do estado
do Paraná, Brasil.
Metodologias
Foram desenvolvidos estudos em topossequências de solos (Boulet et al., 1982), com vistas a
representar, da melhor maneira possível, a forma da vertente e o sistema pedológico mais comum nas
bacias de primeira ordem da região. Essa abordagem consiste na identificação dos solos descritos
(Santos et al., 2005) em trincheiras abertas ao longo da vertente: topo, meia‐encosta e sopé. Além das
trincheiras, são realizadas sondagens a trado manual, cujo número e proximidade dependem das
variações macromorfológicas lateriais e verticais notadas. Atenção especial foi dispensada às variações
de textura, de cor, de estrutura, aos tipos de transições entre os horizontes, à presença de água livre
etc.. As análises granulométricas foram realizadas pelo método da pipeta (EMBRAPA, 1997), enquanto a
classificação em nível de ordem e subordem seguiu o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos‐SIBCS
(EMBRAPA, 2006). A descrição micromorfológica dos solos ou micropedologia (Bullock et al. 1985)
auxiliou na caracterização e identificação das transformações laterais e verticais dos horizontes.
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Resultados e discussões
As descrições macro e micromorfológicas dos solos que compõem o sistema pedológico LV‐PV‐RQ (Fig.
2), nas bacias de primeira ordem permitiram identificar e caracterizar as principais causas das
modificações laterais e verticais dos horizontes.

Figura 2. Representação da distribuição dos solos nos segmentos médio‐baixo das bacias de primeira ordem.

No setor médio‐baixo das bacias, os horizontes dos solos apresentam atributos morfológicos
contrastados na transição lateral Argissolo Vermelho/Neossolo Quartzarênico. As diferenças de cor,
textura, estrutura, granulometria resultam de complexas modificações laterais e verticais remontantes,
marcadas por duas importantes “frentes de transformação” dos solos, a saber:
a) Transição Bl/Bt ‐ o surgimento do horizonte Bt no segmento médio‐alto das vertentes e das
microbacias é marcado pelo aumento lateral e vertical da fração argila; por modificações de
microestrutura com transição vertical da estrutura enáulica dos horizontes B latossólicos (LV) para a
porfírica nos horizontes Bt (PV); por mudanças de macroestrutura, com passagem da estrutura
microagredada para poliédrica; pelo aumento da microporosidade nos Argissolos Vermelhos
(Gasparetto, 1999; Martins, 2000).
b) Transição BA/E e E/Bt ‐ no segmento inferior das vertentes, na transição dos Argissolos Vermelhos
para os Neossolos Quartzarênicos, ocorre uma série de modificações na morfologia dos horizontes. A
passagem lateral do horizonte BA para o E é marcada pela: diminuição de argila; cor clara (alto valor no
E); textura arenosa (< 5% de argila no E); estrutura (grãos simples); consistência (solta) e pela mudança
da estrutura plásmica quito‐gefúrica/enáulica (BA) para mônica (E) a jusante. Nesse segmento da
vertente, em profundidade, destacam‐se o espessamento do horizonte A e o aparecimento da rocha
alterada subjacente (300cm).
Outra transformação importante ocorre na passagem vertical E/Bt, onde há um espessamento do
horizonte E em razão da destruição do topo Bt. Essa destruição é denunciada pela transição abrupta
E/Bt; relação textural B/A > 1,7; desmantelamento da estrutura porfírica, presença de fragmentos de
cutãs e pelo aparecimento das bandas plano‐paralelas na base do E.
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A primeira frente de transformação (Bl‐Bt) constitui‐se em importante base de sustentação do processo
de argiluviação como responsável pela transição lateral e vertical da classe dos Latossolos Vermelhos
para a dos Argissolos Vermelhos, identificadas como um sistema de transformação eluvial‐iluvial (Boulet
et al., 1984). Já a segunda frente (BA/E e E/Bt) evidencia um processo de destruição remontante dos
atributos morfológicos dos horizontes Bt e BA, que resulta em espessamento do A e formação do
horizonte E. Nesse caso, as transições laterais e verticais dos horizontes foram identificadas como um
sistema de transformação iluvial‐eluvial. Ou seja, um sistema que recebe materiais finos das áreas
adjacentes e que, em contrapartida, no segmento inferior da vertente, perde esses materiais numa
proporção maior do que recebe, propiciando o avanço da classe dos Neossolos Quartzarênicos sobre a
dos Argissolos Vermelhos, que, por sua vez, avança sobre os Latossolos Vermelhos por processos
remontantes (Fig. 2).
Dessa forma, considerando o conjunto de modificações laterais e verticais da base das vertentes para os
interflúvios e de jusante para montante das microbacias, concluiu‐se que os setores médio‐baixos são
caracterizados por sistemas de transformação eluvial‐iluvial em desequilíbrio. Isso porque a adição
lateral das partículas finas é "interrompida" no segmento inferior da vertente, por processos
remontantes de perda de material fino (argila) decorrentes da forte circulação hídrica lateral. Portanto,
verificou‐se que o sistema de transformação eluvial‐iluvial evoluiu para um sistema eluvial‐iluvial‐eluvial,
de montante para jusante.
Assim é possível inferir que os solos de ambos os setores das microbacias formam um único sistema
pedológico, caracterizado por frentes de transformação lateral e vertical dos horizontes e em
desequilíbrio com as condições climáticas e geomorfológicas atuais. Tal desequilíbrio, já mencionado
por Boulet et al. (1984), Queiroz Neto et al. (1981), Castro (1989), Gasparetto (1999), estaria relacionado
à dinâmica da paisagem, cujas causas foram atribuídas às variações regionais do nível de base da rede
de drenagem, comandadas pelas variações climáticas quaternárias.
As modificações das características físicas dos solos estudados, principalmente quanto ao aparecimento
do horizonte Bt nas bacias, estão relacionadas com a forma convexa das vertentes no segmento inferior,
com o aprofundamento do nível de base da drenagem e com as condições de circulação interna da água
nas vertentes e nas microbacias. Por conseguinte, essas modificações demonstram o estado de
desequilíbrio natural do sistema pedológico nas microbacias, em que os processos morfogenéticos são
"acelerados" pela ação antrópica.
Essas interpretações corroboram as de Moniz & Buol (1982) e Moniz et al. (1982), quando justificaram
que a relação Latossolo‐Argissolo é controlada por mudanças relacionadas à morfologia do relevo da
área. Ou seja, à medida que a vertente se forma, devido ao aprofundamento do nível de base, o
processo de fluxo lateral de água começa a funcionar e, por consequência, os solos podem sofrer
mudanças nas suas características físicas, evoluindo para outros tipos de solos.
Trabalhos dessa natureza, de Gasparetto (1999), Martins (2000), Nakashima (2000), Cunha (2002),
realizados na região Noroeste do Paraná, também demonstraram que as vertentes de formas
predominantemente convexas apresentam, especialmente nos segmentos inferiores, solos com maiores
modificações laterais e verticais. Para Cunha (2002), a dinâmica da água no solo é o elemento
determinante das transformações morfológicas dos solos.
O sistema pedológico LV‐PV‐RQ e a suscetibilidade à erosão linear
Na cobertura LV‐PV‐RQ, que domina o setor médio‐baixo das microbacias, o contraste morfológico dos
horizontes A, E e Bt altera a dinâmica hídrica em superfície e subsuperfície. Durante os períodos
intensos de precipitação, os constituintes dos horizontes superficiais são facilmente transportados pelo
escoamento superficial. A presença do horizonte Bt em subsuperfície contribui de maneira eficaz para o
desencadeamento desse processo devido à diferença de gradiente textural.
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Desse modo, as áreas mais susceptíveis à erosão nas bacias são aquelas do setor médio‐baixo das
bacias, na transição da classe dos Argissolos Vermelhos para a dos Neossolos Quartzarênicos. Essa
condição pode ser justificada pela composição arenosa e friabilidade dos solos; pelos contrastes
texturais e estruturais dos horizontes e ainda pela forma convexa e pela declividade da vertente, que
favorecem o aumento dos fluxos hídricos laterais sobre o horizonte Bt, bem como a instalação dos
processos erosivos remontantes. Ademais, a prática da pecuária nesse tipo de solo (RQ), além de não
propiciar o desenvolvimento da vegetação ciliar, contribui para a instalação e agravamento dos
processos erosivos lineares (sulcos, ravinas e voçorocas), que, frequentemente, se iniciam pelo
escoamento superficial concentrado no caminho (trilha) do gado. Os movimentos de massa do solo,
como abatimento e rastejo, são muito comuns nessas áreas.
As áreas de topo, sob cobertura latossólica, são as que apresentam os menores riscos à erosão, sendo,
portanto, consideradas estáveis. Entretanto, essas áreas não estão imunes à instalação desses
processos, que, por evolução remontante de ravinas e voçorocas, podem atingir os topos, como ocorre
na área periurbana de muitos municípios da região, onde a concentração da água pluvial é o principal
agente desencadeador desse tipo de erosão.
Assim, no sistema pedológico LV‐PV‐RQ, verifica‐se que a circulação hídrica é a grande responsável pela
evolução remontante dos solos em desequilíbrio. E depois de instaladas as alterações morfopedológicas
no segmento inferior da vertente, a dinâmica hídrica torna‐se cada vez mais intensa e complexa. Por
conseguinte, as transformações a montante são acentuadas, uma vez que as alterações na circulação da
água no solo são proporcionais às modificações morfológicas da cobertura. O entalhamento do vale, a
convexidade das vertentes, o aumento da declividade, a ausência de vegetação densa e o uso do solo
(agricultura mecanizada e pecuária) também contribuem para o desequilíbrio da dinâmica hídrica em
ambos os setores identificados na microbacia, estando mais acelerado naquele cujo sistema pedológico
é formado por LV‐PV‐RQ.
Conclusões
A distribuição das classes de solos no sistema pedológico da região noroeste do Paraná permitiu fazer as
seguintes considerações:
‐ No setor médio‐baixo das bacias, onde o aprofundamento do canal fluvial é máximo, as vertentes
apresentam os estágios mais evoluídos do sistema pedológico LV‐PV‐RQ. A topografia e a convexidade das
vertentes, assim como o aparecimento do Argissolo com gradiente textural elevado são os registros
morfopedológicos mais pronunciados dessa dinâmica.
‐ A maior susceptibilidade aos processos erosivos, nesse sistema de transformação, foi associada à dinâmica
hídrica, evidenciada pelas taxas de infiltração, dentre outros fatores, instalada de forma diferenciada nos
horizontes pedológicos, particularmente nas passagens muito contrastantes entre os horizontes E e Bt.
Acima do horizonte Bt, no segmento de baixa vertente, se desenvolve um lençol suspenso que o destrói por
processos remontantes, aumentando a espessura do horizonte E (arenoso), no segmento inferior da
vertente a partir do setor médio‐baixo das microbacias. Tal transformação torna o solo mais susceptível à
ação do escoamento superficial e subsuperficial e a evolução rápida da erosão.
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Abstract
Integrating a vast region of arid and semi‐arid climates, the Archipelago of Cape Verde face problems of water
shortage in a particular way. In order to deal with this problem, programs of groundwater prospection have been
developed over the recent decades. This study intends to apply techniques of GIS space analysis with a view to
exploring the factors which favor infiltration capacity in the island of Santo Antão, and attempt to identify, with
specific examples, the areas most favorable for infiltration and the consequent recharge of the aquifer systems.
Keywords
Groundwater resources, infiltration capacity, GIS, Santo Antão, Cape Verde

Resumos
Integrando uma vasta região de climas áridos e semi‐áridos, o Arquipélago de Cabo Verde, enfrenta os problemas
de escassez hídrica de uma forma particular. Para fazer face a esta problemática, vêm sendo desenvolvidos, nas
últimas décadas, programas de prospecção de água subterrânea. No presente estudo propõe‐se a aplicação de
técnicas de análise espacial em ambiente SIG com vista explorar os factores que favorecem a capacidade de
infiltração na ilha de Santo Antão e tentar aferir, recorrendo a exemplos específicos, as áreas mais favoráveis para
a infiltração e consequente recarga dos sistemas aquíferos.
Palavras‐Chave
Recursos hídricos subterrâneos, capacidade de infiltração, SIG, Santo Antão, Cabo Verde

Introdução
A escassez hídrica constitui actualmente, uma das principais preocupações a nível mundial. Integrando
na vasta região de climas áridos e semi‐áridos que abrange todo o noroeste do Continente Africano em
transição para o clima desértico, o arquipélago de Cabo Verde enfrenta o problema de escassez hídrica
de forma particular. O decréscimo dos níveis pluviométricos nas últimas décadas tem‐se reflectido no
caudal dos pontos de água, com impacto negativo na satisfação das necessidades primárias das
populações em contínuo crescimento. Com efeito, o regime pluvial, função das oscilações ocasionais da
Frente de Convergência Inter‐tropical, caracteriza‐se por uma curta e aleatória estação pluviosa, que
decorre entre os meses de Agosto e Outubro. O balanço hidrológico é caracterizado por altas taxas de
evapotranspiração condicionadas pela temperatura do solo e pela pressão atmosférica. Estima‐se que,
no arquipélago, cerca de 20% da água das precipitações perde‐se por escoamento superficial, 13%
dirige‐se à recarga de aquíferos e 67% desaparece por evaporação (INMG 2003). Ou seja, a capacidade
de infiltração e subsequente recarga dos aquíferos é relativamente baixa. Contudo, os problemas da
escassez afecta as ilhas de forma diferenciada, sendo considerados a latitude, a orientação em relação
aos ventos alísios do NE e o relevo como principais factores diferenciadores. Os dados de precipitação
média anual registados nas ilhas situadas na região sul do arquipélago, designadamente Fogo (495 mm)
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e Santiago (321 mm) são relativamente superiores aos registados na ilha de Santo Antão (274,5 mm), a
mais ocidental e setentrional do arquipélago. Não obstante, esta ilha concentra, aproximadamente, 50%
dos recursos hídricos disponíveis no arquipélago (INGRH, 2004).

Figura 1. Enquadramento geográfico do arquipélago de Cabo Verde.

Sublinha‐se que, se por um lado a maior latitude da ilha de Santo Antão condiciona menores níveis de
precipitação normal, esta localização aliada a orientação e ao relevo, favorece a intercepção dos ventos
alísios e, subsequentemente a ocorrência das chamadas “precipitações ocultas” entre Novembro e
Julho, promovendo a incorporação no sistema aquífero de quantidades significativas de água não
contabilizada a nível dos postos udométricos.
Heilweil et al. (2006) afirmam que, em geral, a maioria da infiltração ocorre nas regiões de maior
altitude das ilhas, onde as taxas de precipitação são mais elevadas. Uma parte desta humidade é
posteriormente perdida, tanto por evapotranspiração como por fluxo lateral. A presença de filões
basálticos ou diques verticais intrusivos poderá actuar como barreiras de fluxo horizontal. Por outro
lado, segundo os mesmos autores, a baixa permeabilidade de brechas, tufos e piroclásticos podem agir
como barreiras de fluxo horizontal ou vertical.
De acordo com os dados de um inventário exaustivo dos recursos hídricos recentemente realizado
(INGRH 2008), a ilha de Santo Antão dispõe de 718 nascentes que perfazem um caudal diário total de
27.906m3. A disponibilidade não é distribuída de forma homogénea, concentrando‐se essencialmente
no sector norte da ilha. Para suprir o défice localizado de recursos hídricos, nas últimas três décadas
vem‐se desenvolvendo no território nacional em geral e, na ilha de Santo Antão, campanhas de
prospecção de água subterrânea. Até à data do referido inventário (INGRH 2008), a ilha dispunha de 95
furos resultantes de programas de prospecção de água subterrânea, cujo caudal diário totalizava 5.779
m3/dia e 49 poços totalizando 2.263m3/dia. Relativamente ao nível da água nos furos, varia entre 20 e
os 253m a partir da superfície do solo, correspondendo alguns a níveis inferiores ao nível médio das
águas do mar.
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Sublinha‐se que os níveis de exploração de água subterrânea actualmente situam‐se aquém dos dados
estimados. Com efeito, BURGEAP, em 1974, através da fórmula empírica I = 0,25 (P – 300), em que I é a
infiltração útil em mm/ano e P, a pluviometria média expressa em mm/ano, corrigida com vários
factores como natureza da cobertura vegetal, declive do relevo e outros estimou os recursos hídricos
subterrâneos no arquipélago em 173 milhões de m3/ano, dos quais 90,3% concentram‐se nas ilhas de
Santo Antão (36,1 %), Santiago (27,1,8%), e Fogo (27,1%). Estas estimativas são, globalmente,
concordantes com outras desenvolvidas pela PNUD/ONUDES, (1987) e pela JICA/Japão (1999).
Adicionalmente, constata‐se que, globalmente, os caudais diminuem gradualmente entre a fase final da
época pluvial e a fase estival mas, pontualmente, ocorrem situações de estabilidade ao longo do ano
(figura 2).

Figura 2: Variação do caudal de algumas nascentes na Bacia Hidrográfica do Paúl / Precipitação, ao longo do ano.

Neste contexto torna‐se imperiosa a necessidade de armazenamento, quer superficial, quer
subterrâneo, durante as épocas pluviais, visando a redução do défice durante o período de maior
escassez. A intervenção na paisagem, com o objectivo de reter a água no solo, constitui assim, uma das
componentes do ordenamento do território prioritárias, que deve ser planeada com base nas bacias
hidrográficas (Magalhães, 2001). Constata‐se, contudo que, a delimitação das bacias hidrográficas
revela‐se complexa quando os limites topográficos não coincidem com os limites geológicos, como
evidenciam algumas unidades hidrográficas da ilha, ou seja, dever‐se‐ão delimitar e propor no futuro
bacias hidrogeológicas (Assaad et al., 2004).
A figura seguinte (figura 3) evidenciando a principal linha de festo, o qual estrutura a hidrografia da ilha,
coincidindo com os limites topográficos superiores das principais bacias hidrográficas da região.
Observa‐se ainda a disponibilidade hídrica de origem subterrânea a nível das unidades hidrográficas,
com base nos resultados do citado inventário realizado pelo INGRH.
As medidas implementadas nas últimas décadas nos domínios da conservação dos solos e da água, da
correcção torrencial e do estabelecimento de uma cobertura vegetal permanente, a par da protecção
das principais áreas residenciais situadas na foz das principais bacias hidrográficas da ilha,
frequentemente atingidas por cheias e inundações, desencadeadas pelos episódios chuvosos
torrenciais, têm fixado como objectivo, a promoção da recarga dos aquíferos visando a manutenção das
necessidades hídricas. Contudo, o planeamento tem, normalmente, suporte empírico, em face do
desconhecimento dos diferentes factores condicionantes. A definição das áreas de máxima infiltração
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poderá constituir uma informação de base ao planeamento, quer no sentido da minimização da sua
impermeabilização através da edificação, quer no sentido da melhor localização das infra‐estruturas de
conservação de solos e água.

Figura3: Disponibilidade hídrica das principais bacias hidrográficas com base nos caudais registados nos pontos de água de
origem subterrânea.

Objectivos
No presente estudo propõe‐se a aplicação de técnicas de análise espacial em ambiente SIG
complementadas com a análise estatística multivariada com vista explorar os factores que influenciam a
capacidade de infiltração e definir os limites das áreas mais favoráveis à infiltração e consequente
recarga de sistemas aquíferos. O objectivo principal é contribuir com um esboço de modelo conceptual
que permita definir as áreas potenciais de infiltração e, subsequente integração desta condicionante
natural no sistema de planeamento e ordenamento das bacias hidrográficas.
Metodologias
Nos estudos em que a dimensão espacial inerente aos problemas hidrológicos e de recursos hídricos é
de extrema importância, tem‐se considerado o recurso aos sistemas de informação geográfica (SIG)
como uma metodologia promissora. Face a complexidade biofísica da área de estudo, evidenciando uma
multiplicidade de factores correlacionados entre si, propõe‐se associar as ferramentas SIG à Análise
Estatística Multivariada, nomeadamente a Análise em Componentes Principais, visando a definição dos
principais factores condicionantes da disponibilidade hídrica. Dentre as variáveis em análise destacam‐
se o substrato geológico, a densidade de fracturação geológica, a morfologia do terreno (curvatura), os
declives, a densidade hidrográfica ou de drenagem, a precipitação, a estrutura do solo, a ocupação do
solo e os índices de vegetação. A par da definição dos factores determinantes da variabilidade da
disponibilidade hídrica, os resultados obtidos na análise anterior serão confrontados com outros
estudos realizados no sentido da definição do peso específico de cada variável a integrar na análise
espacial subsequente em ambiente SIG, visando a delimitação das áreas com maior potencial de
infiltração e subsequente recarga dos aquíferos da ilha.
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Resultados preliminares
Trata‐se de um estudo, em curso, cujos resultados exploratórios evidenciam que:
‐A análise espacial da distribuição da precipitação e dos recursos hídricos na ilha de Santo Antão,
evidencia que os níveis de precipitação mais elevados ocorrem nas regiões de altitude, beneficiando as
bacias hidrográficas expostas a N/NE da ilha, nomeadamente a Ribeira Grande e Paúl;
‐O aquífero apresenta relativa capacidade de armazenamento de água nos seus espaços vazios e alguma
facilidade de circulação interna ou seja, uma importante condutividade hidráulica. Apesar do substrato
ser constituída por rochas de vulcânicas de natureza basáltica e, destas apresentarem, em geral, uma
baixa produtividade dos aquíferos (Lencastre e Franco, 1992), a existência de descontinuidades
geológicas e de filões podem favorecer o seu armazenamento temporário na estrutura rochosa;
‐78.1% dos pontos de água superficial e 77% do caudal diário disponível através das nascentes estão
associados ao substrato geológico caracterizado como “basanitos intercalados com diques e piroclastos”
(OV) e que corresponde ao complexo vulcânico mais antigo da ilha (Pliocénico _ 7,5 à 2 ma). 15,4% (140)
do número total de pontos de água e 18% (5072 m3/dia) do caudal diário total disponível associa‐se ao
substrato geológico caracterizado pela predominância de lavas traqui‐basálticas (IVL), correspondentes
a rochas de idade plistocénica (1.4 ‐ 0.7 ma);
‐A ilha apresenta declives geralmente acentuados, sendo os valores médios e máximos correspondentes
a 51,34% e 652%, respectivamente. Adicionalmente, o desvio padrão em relação a média
correspondente a 44,56% indicia a acentuada irregularidade topográfica. Sublinha‐se que os acentuados
declives, aliada a natureza torrencial das precipitações, potenciam o escorrimento superficial e,
subsequentes cheias e inundações. Os declives suaves, inferiores a 12% representam apenas, 13,9% do
do território, sendo que, apenas 4,3% apresenta declives inferiores a 5%. Estas áreas correspondem,
fundamentalmente, a planícies litorais, na região sul da ilha, as áreas planálticas dos topos e, aos leitos
de alguns vales. A impermeabilização das áreas com declives suaves situadas a montante de bacias
hidrográficas e que correspondem a solos geralmente mais desenvolvidos, interfere na função de
recarga dos aquíferos destas áreas;
‐A densidade de drenagem varia entre 0,5 e 25,8 km/km2, predominando a classe entre 10 e 15
km/km2, a qual abrange 54% do território. Seguem‐se as classes entre 15 e 20 km/km2 (33,8%) e, entre
5 e 10 km/km2 (9,4%). Suportando‐se na análise desenvolvida por Lencastre e Franco (1992), as bacias
hidrográficas densidade ultrapassa os 3,5 km/km2, são bem drenadas, os dados revelam que a ilha
apresenta uma situação excepcional;
‐Apesar da pedologia da ilha ser dominada por “Cambissolos”(42% da superfície), os quais se localizam
mais frequentemente em áreas declivosas, os “Androssolos”, correspondentes a solos mais
desenvolvidos, pela actividade humana, localizam‐se, fundamentalmente, nas zonas planálticas de
altitude, representando, aproximadamente, 17% do território;
‐As áreas com perfil côncavo correspondem, essencialmente, aos cones vulcânicos, algumas secções de
leitos de alguns vales, alguns sectores de encostas e, algumas planícies, nomeadamente na região sul.
Correspondem a áreas onde a acumulação da água de escoamento superficial faculta a infiltração.
Pensa‐se que, a conjugação deste factor com a estrutura geológica permeável, nomeadamente a
ocorrência de descontinuidades geológicas, determina a recarga dos aquíferos e, subsequentemente, a
manutenção das nascentes da ilha. Por outro lado, zonas de deposição de sedimentos transportados
dos sectores a montante no processo erosivo. Em contrapartida, as áreas com perfil convexo
relacionam‐se essencialmente com as linhas de cumeada e com alguns sectores de encostas,
geralmente com declives acentuados. Daí serem propícias ao escoamento superficial e,
subsequentemente, ao processo erosivo.
A figura 4 apresenta as áreas planálticas de altitude, Planalto Leste (a esquerda) e Planalto Norte (a
direita), elucidando o relevo, a linha de festo principal da ilha alguns lineamentos tectónicos.
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Figura 4: Análisee de possíveis áreas de máxima infiltração na ilha de Santo A
Antão.
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Modelação de susceptibilidade à erosão hídrica na fachada oriental
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Abstract
In Cape Verde the rainfall events are short intense and concentred in time which promote a very widespread
erosion processes and forms, affecting extensive areas, with a very high regional diversity. It is fundamental to
evaluate the relevance of the several erodibility and erosivity factors in the rain erosion susceptibility spatial
distribution. Several authors have defined the slopes, the profile and tangential curvatures, the resistance of the
lithological units and the land cover density as the main erodibility factors, and the pluviometric intensity as the
more important erosivity factor. In this study a spatial model of susceptibility to hidric erosion was produced to the
oriental façade of Santiago Island, from overlaying the several thematic maps of these six hidric erosion factors.
The results shows that the south‐western area of the region and the slope of the main valley are the most
susceptible to hidric erosion, due to local geomorphological and land cover density conditions of higher erodibility.
A Principal Component Analysis (PCA) was run based on the six thematic maps, reclassified into tree vulnerability
classes of hidric erosion in order to find possibly correlation between variables to reduce the number of
dimensions, and to find which variables best explains the variance on the set of data.
Keywords
Hidric erosion susceptibility, erodibility, rain erosivity, multivariate statistics, Santiago Island (Cape Verde).

Resumo
Em Cabo Verde os episódios chuvosos são intensos e concentrados no tempo e criam condições para o
desenvolvimento de processos e formas de erosão hídrica activa, que cobrem áreas extensas, com uma grande
variabilidade espacial. É fundamental avaliar a importância relativa dos vários factores de erodibilidade e
erosividade na distribuição espacial da susceptibilidade à erosão hídrica. Vários autores definiram o declive, o
perfil e o traçado das vertentes, a resistência das unidades litológicas e a densidade do coberto vegetal do solo
como principais factores de erodibilidade e a intensidade pluviométrica como o factor de erosividade mais
relevante. Neste estudo produziu‐se um modelo de susceptibilidade à erosão hídrica para a fachada oriental da
Ilha de Santiago, resultante da sobreposição dos mapas temáticos referentes aos seis factores referidos. Os
resultados mostram que a área sudoeste desta região e as vertentes dos principais vales são as mais susceptíveis à
erosão hídrica, devido às suas condições geomorfológicas e de densidade de coberto vegetal de elevada
erodibilidade. Foi efectuada uma Análise em Componentes Principais (ACP) baseada nos seis mapas temáticos,
reclassificados em três classes de susceptibilidade à erosão hídrica, tendo em vista encontrar possível correlação
entre as variáveis, para reduzir a sua dimensão e procurar as variáveis que melhor explicam a variância do
conjunto de dados.
Palavras‐chave
Susceptibilidade à erosão hídrica, erodibilidade, erosividade das precipitações, estatística multivariada, Ilha de Santiago (Cabo
Verde).

ISBN: 978-989-96462-2-3

183

Actas / Proceedings do V Congresso Nacional de Geomorfologia
Porto, 8‐11 Dezembro de 2010

Introdução
A fachada oriental da ilha de Santiago, em Cabo Verde, cobre uma área de 63750ha, e estende‐se da
bacia hidrográfica da Ribeira Principal, a norte, até à de Praia Baixo, a sul. Desenvolve‐se entre os
maciços montanhosos centrais, que atingem os 1392m de altitude, e o litoral da ilha. Corresponde à
região mais húmida da Ilha, directamente exposta aos fluxos pluviogénicos de nordeste. Encontra‐se,
por isso, mais sujeita aos processos de erosão hídrica, constituindo as dinâmicas naturais mais activas no
território e que afectam, de uma forma generalizada, áreas mais extensas, no arquipélago de Cabo
Verde. O número de dias de chuva no ano é reduzido e ocorre sobretudo durante a curta estação
húmida de três meses (Julho a Setembro). Aqueles processos desempenham, assim, o papel mais
importante no balanço final da erosão, sobretudo devido aos declives acentuados do terreno (Haagsma,
1990).
A distribuição espacial da intensidade dos processos de erosão hídrica varia em função da diversidade
regional da erosividade das precipitações, que é particularmente condicionada pelo carácter
concentrado e intenso da precipitação (Ferreira, 1996; Mannaerts, 1986; Costa e Nunes, 2009a).
Depende também da variação espacial da erodibilidade, associada às condições de declive (Marques,
1984 e Bertrand, 1994), de perfil (Barry e outros, 1995; Bertrand, 1994; Wit, 1986) e traçado das
vertentes (Costa, 2004), da competência à erosão das formações geológicas ou dos materiais de
cobertura (Costa, 2002; Costa e Nunes, 2007) e da densidade da ocupação vegetal do solo (Costa e
Nunes, 2008b).
Objectivos
Neste estudo pretende‐se estabelecer um modelo espacial de susceptibilidade à erosão hídrica, para a
fachada oriental da ilha de Santiago, em função de condicionantes de erodibilidade e de erosividade,
consideradas como as mais relevantes pelos autores que estudaram fenómenos de erosão hídrica e
conservação de solos em Cabo Verde, particularmente naquela Ilha. Para o efeito recorrem‐se a factores
de susceptibilidade geomorfológica, climática e de ocupação do solo.
Este trabalho surge na sequência de outros já realizados pelos autores, referentes às condições de
erodibilidade para áreas mais restritas da Ilha de Santiago, nomeadamente as bacias das ribeiras dos
Picos e Seca (Costa e Nunes, 2007 e 2009b), e de erosividade das precipitações (Costa e Nunes, 2008a e
2009a). Aplica‐se agora a toda a fachada oriental da Ilha de Santiago, o modelo de distribuição espacial
da susceptibilidade à erosão hídrica, desenvolvido por Costa e Nunes (2008b) para a bacia da Ribeira
Seca, com recurso a Sistemas de Informação Geográfica (SIG), e a estatística multivariada.
Metodologias
O modelo espacial de susceptibilidade à erosão hídrica, que se propõe, integra todas as condicionantes
de erodibilidade referenciadas para a Ilha de Santiago, a saber: o perfil, traçado e declive das vertentes,
a resistência das unidades geológicas e a densidade do coberto vegetal. Integra ainda, como factor de
erosividade, a intensidade pluviométrica que é expressa pela precipitação média diária.
A informação foi processada em ambiente SIG, em que os mapas de declives, de perfil e do traçado das
vertentes foram desenvolvidos a partir do modelo digital de terreno (MDT). O mapa geológico e o mapa
da densidade do coberto vegetal foram obtidos a partir da cartografia temática disponível. O da
intensidade pluviométrica foi estimado por krigagem com base em dados da precipitação média anual e
do número de dias de precipitação de 77 postos udométricos.
O modelo espacial de susceptibilidade à erosão hídrica resultou do somatório em rank dos seis mapas
reclassificados em três classes de susceptibilidade (baixa, média e elevada), tendo sido atribuído um
número de ordem tanto mais elevado quanto maior a susceptibilidade à erosão hídrica. O mapa final foi
também discretizado em três classes de susceptibilidade à erosão hídrica.
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Foi ainda efectuada a Análise em Componentes Principais (ACP) das seis variáveis (factores de
erodibilidade e de erosividade), com vista a avaliar a importância relativa de cada um e verificar a
possível existência de redundância de informação para o modelo final.
Resultados
A fachada oriental de Santiago apresenta áreas extensas com declives acentuados a moderados e perfis
rectilíneos que lhe conferem uma elevada susceptibilidade à erosão hídrica. No entanto, cerca de 60%
da área dispõe de uma densidade de coberto do solo superior a 40% e mais de 70% encontra‐se talhada
em rochas de susceptibilidade à erosão média a baixa. Como nem sempre os valores de maior
erodibilidade, de todos os parâmetros, são coincidentes numa mesma área, resulta como balanço final
que cerca de 50% da superfície desta fachada tem susceptibilidade de erodibilidade baixa, 39% média e
apenas 7% elevada.
As áreas mais susceptíveis são as do sector sudoeste da fachada oriental e as vertentes dos principais
vales. Nestas áreas, aos extensos sectores de declives acentuados, com perfil rectilíneo e com troços de
traçado côncavo, associam‐se os afloramentos das unidades geológicas mais friáveis, nomeadamente os
complexos de rochas basálticas alteradas mais antigas, os conglomerados tipo lahar e pontualmente os
piroclastos quaternários.
Sendo esta fachada a mais pluviosa da Ilha, potencialmente tem condições para que áreas disponham
de erosividade acentuada. Na realidade verifica‐se que 70% da sua superfície tem uma intensidade
pluviométrica acima de 25 mm/dia. Os locais onde ocorrem as maiores intensidades, superiores a
30mm/dia, situam‐se nos extremos norte e sul da fachada oriental. Localizam‐se, não nos sectores mais
elevados das cabeceiras das bacias, mas nas suas vertentes orientais e nos primeiros alinhamentos de
relevos mais expostos aos fluxos pluviogénicos de nordeste.
Combinando os vários factores de erodibilidade e erosividade obteve‐se o modelo espacial de
distribuição da susceptibilidade à erosão hídrica, em que 46% da área apresenta uma susceptibilidade
baixa, 37% média e 16% elevada. As áreas mais susceptíveis são as do sector sudoeste da fachada
oriental e as vertentes dos principais vales.
Discussão e Conclusões
Do modelo final conclui‐se que as regiões de maior susceptibilidade à erosão hídrica são aquelas onde
predominam os afloramentos geológicos mais resistentes, os troços de vertente com traçado côncavo e
perfil rectilíneo e as áreas de baixa densidade de coberto vegetal. Na realidade, a variabilidade regional
depende mais das condições de erodibilidade e não tanto da distribuição espacial das condições de
erosividade das precipitações.
Da Análise em Componentes Principais conclui‐se, que as seis variáveis utilizadas no modelo não
apresentam correlação significativa entre si, não existindo, por isso, informação redundante, pelo que se
optou por integrar todas essas variáveis no modelo. A geologia é predominante com uma contribuição
aproximada de 23% de variância total, seguida do traçado com 19%, perfil com 18%, coberto vegetal
com 16% e por fim o declive e a intensidade pluviométrica com valores próximos de 12%. Estes
resultados vêm confirmar a maior importância dos factores de erodibilidade em relação ao de
erosividade das precipitações, para esta região.
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Abstracts
The Problem‐Based Learning is a methodological approach developed in several disciplines in order to mould the
students’ capabilities with their future careers in view. This teaching methodology encourages the collaborative
and significant learning applied to real‐life situations. It is in fact upon a real‐life setting that solutions to problems
are posed and discussed, there arising the genuine challenge in the professional linked to the Geomorphology
discipline. However, a succesfull implementation of this methodology relies on some didactic determinants and
procedures. In this respect, the roles played by both the teacher and the alumni in this teaching‐learning process
must be precisely defined. Therefore, the teacher assumes the role of learning facilitator, whereas the student
plays an active part in his/her own learning. He/She faces autonomy in the decision‐making and in the social
interaction with the other classmates. The teaching scheme of this methodology used in university education can
be applied to courses designed for both introductory groups and experts in the professional domain related to
Geomorphology development. Solutions to the problems posed are put forward after having analysed and
diagnosed the real‐life geomorphological issues. For that reason, the grouping dinamics as well as the potential
creativity developed along the process are guided by the teacher’s mediating activity, being the key factors in
Problem‐Based Learning.
Keywords
Problem‐Based Learning. Geomorphology. Facilitator. Autonomous Learning. Geomorphological Setting.

Resumo
El Aprendizaje Basado en Problemas constituye una metodología desarrollada en distintas disciplinas a fin de
perfilar las capacidades de sus futuros profesionales. Esta metodología docente fomenta el aprendizaje
significativo y colaborativo aplicado a situaciones reales. Es, precisamente, sobre un escenario real donde se
plantean y se sugieren soluciones al problema, suscitando el auténtico reto en el profesional relacionado con la
Geomorfología. Sin embargo, hay que contar con unos condicionantes y un procedimiento didáctico para obtener
el éxito requerido en la implantación de esta metodología. En este sentido, hay que definir los roles que
desempeñan docente y alumnado en este proceso de enseñanza‐aprendizaje. Así, el profesor adquiere un papel de
facilitador de los aprendizajes, en tanto, el alumno posee un relevante papel en su aprendizaje. Éste está
condicionado por la autonomía en la toma de decisiones y en la interacción social adquirida con los demás
compañeros. El esquema docente de esta metodología establecido para la docencia universitaria se puede
trasladar a grupos de iniciación y de expertos en el ámbito profesional vinculado al desarrollo de la Geomorfología.
Las soluciones a los problemas planteados se sugieren desde el análisis y el diagnóstico de la realidad
geomorfológica. Por ello, tanto la dinámica grupal como el potencial creativo desarrollado en el proceso son
conducidos por la actividad mediadora del docente, siendo claves del Aprendizaje Basado en Problemas.
Palabras‐Clave
Aprendizaje basado en Problemas, Geomorfología, Facilitador, Aprendizaje autónomo, Escenario geomorfológico
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Introducción
Cada cierto tiempo se repiten determinados sucesos procedentes de la dinámica natural, que
denominamos riesgos naturales. En estos procesos se vinculan la dinámica terrestre y el clima, son
escenarios geomorfológicos que provienen de la realidad y que se producen con una periodicidad
repetitiva imprecisa. La rapidez de las noticias permite su conocimiento en cualquier lugar del mundo.
Situaciones semejantes han quedado reflejadas en la historia o incluso en el tiempo geológico, donde el
análisis proviene de los restos registrados. Las intervenciones humanas, reflejadas como poblamiento,
aprovechamiento de los recursos naturales y las transformaciones del paisaje ofrecen un interesante
análisis de escenarios geomorfológicos de la realidad.
El análisis y el diagnóstico de estos escenarios geomorfológicos extraídos de la realidad son la base de la
metodología propuesta como el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) aplicado a la disciplina de la
Geomorfología. En el desarrollo de esta metodología se pueden incluir tanto desde la adquisición inicial
de conceptos geomorfológicos en la docencia universitaria hasta la práctica profesional y aplicada de los
mismos. Su interés estriba en el desarrollo de un proceso de enseñanza‐aprendizaje relacionado con
situaciones reconocibles en la naturaleza, con independencia de la intervención humana en dicho
escenario, proporcionando una aplicación a la Geomorfología.
Este método proviene de la necesidad de ligar el diagnóstico y la aplicación de los conocimientos en la
medicina, donde ofrece una amplia experiencia docente. El desarrollo en Geomorfología aún es escasa,
tan sólo mantiene aproximaciones desde la Geografía y la Geología. La propuesta de aplicación
profesional se genera desde la formación universitaria, pues ésta no sólo mantiene un perfil docente,
sino que ha de mantener un perfil profesional aplicado en el análisis de situaciones reales. Ahora bien, si
el desarrollo de la metodología comienza con una pauta sostenida desde la educación obligatoria se
pueden alcanzar gradualmente progresos en los resultados de los análisis y de las propuestas de
solución. No hay que olvidar que esta es una clave en el desarrollo de la metodología.
En todo caso, la aplicación del método didáctico elegido depende en gran medida de las condiciones
educativas, la sistematización de los contenidos, a fin de resolver conceptos y de estimular al alumnado.
Además de la dinámica de clase y de establecer claramente los roles del docente y del alumnado,
propios del ABP. Estos son la mediación de los aprendizajes, el papel de facilitador del profesor, y la
autonomía en la adquisición de los mismos, así como la relación con los compañeros, en el caso del
alumno. La aplicación del ABP a la Geomorfología supone un enfoque globalizador de sus distintos áreas
de investigación. Tal vez ésta sea uno de sus retos, pues como sucede en otras disciplinas, éste área se
desgrana en otros tantos en la búsqueda de una especialización. Por consiguiente, se plantean
situaciones reales que generan soluciones creativas y globales, no parciales en misma disciplina. Incluso,
la participación de otras disciplinas fomentaría la interdisciplinariedad, rasgo distintivo del ABP.
Objetivos del trabajo
Los objetivos de este trabajo se centran en el desarrollo metodológico del ABP y su posible aplicación al
ámbito de la Geomorfología. Si bien, muchas de las condiciones que permite desarrollar el ABP son
asimilables en el área de la Geomorfología, muchas otras ofrecen cierta resistencia. Tanto el papel del
profesorado y del alumnado, así como la dinámica de grupos en colaboración y colaboración,
indistintamente, y los procesos de enseñanza‐aprendizaje no tienen que ofrecer dificultades para el
desarrollo de la metodología. Por el contrario, la interdisciplinariedad resulta ser una ventaja, al tratar
de resolver y analizar el problema planteado sobre el escenario geomorfológico real elegido desde una
perspectiva global, tanto desde las especialidades de la Geomorfología como desde la aportación de
otras disciplinas.
El ABP se identifica con el análisis de la realidad, de manera que la Geomorfología ofrece una visión
caleidoscópica e interdisciplinar. Esta solución consiste en aglutinar las especialidades referidas al
ámbito morfoestructural, fluvial, kárstico, costero, climático para alcanzar el análisis de la realidad
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mediante el ABP y ofrecer una alternativa a ese escenario geomorfológico real. Tal vez, éste sea el reto
de los docentes dedicados a impartir una perspectiva de la Geomorfología, mientras que los
profesionales de esta disciplina analizan la realidad con un equipo pluridisciplinar.
Factores para el desarrollo del Aprendizaje basado en Problemas
Barrows (1986 y 1996), quien promovió esta metodología desde la implantación experimental en la
medicina, destacó el reparto de los roles, tal como se señaló más arriba: el docente como mediador, la
autonomía del alumno y la elección del problema. Este autor considera que son los tres factores clave
de la metodología. En este sentido, el ABP proporciona numerosas similitudes como enfoque didáctico
con el constructivismo, según afirman Savery y Duffy (1995) y Savery (2006). Así, el aprendizaje
significativo y el aprendizaje por descubrimiento, son la base de esta perspectiva docente, además de
existir una relación con el aprendizaje entre iguales de Vygotski (2003).
El docente se convierte en el mediador y tutor del proceso de enseñanza‐aprendizaje, en tanto que el
alumno requiere un compromiso con la adquisición de los conocimientos, a través de la autonomía y de
la interacción social. En este sentido, el docente debe dominar las técnicas de grupos de trabajo
colaborativo y cooperativo, pues son la base de las soluciones a los problemas planteados (Barkley et al.,
2007 y Exley & Denney, 2007). Las propuestas basadas en el ABP ligadas a las Tecnologías de la
Información y de la Comunicación prueban la eficacia del trabajo colaborativo en estos ámbitos
educativos (Hmelo‐Silver et al., 2008). Y, por último, el escenario geomorfológico debiera recoger la
realidad. Ahora bien, si realizamos una progresión escalonada para la adquisición del aprendizaje de los
conceptos y los procedimientos esenciales del área de Geomorfología, debiéramos realizar una
presentación indirecta de tales contenidos. Así, los escenarios propuestos, siempre extraídos de la
realidad, mostrarían bien definidos aquellos conceptos elegidos para su aprendizaje.

Iniciar unas
preguntas
metacognitivas

Construcción de
estructura
conocimiento

Promover la
explicación de
primeras ideas

Evaluar ideas.
Identificar errores

Clarificar y
destacar ideas
para discutir

Consensuar ideas
y generar mapa
mental

Generar hipótesis

Figura 1. Fases del papel mediador del docente en el Aprendizaje basado en Problemas

La base del ABP está centrada en la implicación del alumnado en el proceso de enseñanza‐aprendizaje.
El compromiso en participar, realizar las tareas encomendadas del grupo y, en definitiva, gestionar su
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aprendizaje apoyado en el docente y en los compañeros fomentan la autonomía, autoestima y
aprendizajes para toda la vida, que permanecen latentes en el ABP. Además, este perfil de alumno
potencia una preparación académica óptima para un futuro profesional. En este sentido, no hay que
olvidar que Coll (1997) insiste en la actitud favorable del alumnado hacia los aprendizajes para su
adquisición. Y, por tanto, consideramos que el proceso de aprendizaje reforzará sus rasgos de
autonomía y de interacción social con los compañeros.
De hecho, uno de los rasgos más significativos del ABP se vinculan a consensuar estrategias y tomar
decisiones, al tiempo que superar las dificultades que sobrevengan de la dinámica de grupos y de las
propias dificultades del problema planteado. Otro de los rasgos definitirios, es la creatividad en la
solución ofrecida a los escenarios geomorfológicos.
En un trabajo anterior, sugerimos como base la precisa y certera elección del problema elegido, así
como una adecuación de dicho problema a las capacidades del alumnado (García de la Vega, 2010). Esto
requiere, por un lado, una correlación con el programa universitario de la asignatura o la guía docente y,
por otro, un trabajo en grupo de los docentes.
En el primer caso, las recientes líneas del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) giran en torno a
la propuesta de expresar las innovaciones educativas en las guías docentes. Esta libertad proporciona al
docente la selección de escenarios geomorfológicos idóneos para el ABP. Esto quiere decir que las
imágenes, los vídeos o los textos seleccionados debieran expresar con absoluta claridad los problemas
propuestos. En este sentido, conviene establecer un equilibrio entre la dificultad del problema elegido y
las capacidades del alumnado.
Ahora bien, en el ABP se pueden aprovechar los sistemas de información geográfica y las tecnologías de
información y comunicación (Solem, 2001 y García de la Vega, 2009) pues son ámbitos de aprendizaje
adscritos al marco habitual del alumnado. También, conviene considerar el potencial creativo y
desarrollo de la autonomía y de la cooperación en el aprendizaje basado en problemas está
determinado por las condiciones socio‐educativas del proceso de enseñanza‐aprendizaje.
En cuanto al trabajo en grupo de los docentes, siempre que exista una línea común relacionada con el
ABP, resulta clave en el aprendizaje del alumnado. En primer lugar, porque la asignatura donde se
realiza el ABP no queda marginal respecto al resto de las asignaturas del curso. Y, en segundo lugar,
porque si hay un aspecto relevante del ABP es su interdisciplinariedad, un problema resuelto desde
distintas perspectivas geomorfológicas es mucho más enriquecedor.
Esta es la clave del trabajo en grupo de los docentes especialistas en las facetas de la Geomorfología. Al
finalizar su formación académica, el alumno alcanza un enfoque globalizador de la realidad desde la
perspectiva geomorfológica.
Fases de desarrollo del método
En este trabajo, hemos considerado la propuesta de publicada en los trabajos de Barrows (1986 y 1996)
y Hmelo‐Silver y Barrows (2006), adaptando las fases a los objetivos planteados en la docencia de la
Geomorfología. Hemos de recordar los respectivos papeles del docente y del alumnado para el éxito
final del ABP. Estas cinco fases corresponden a: 1)observar el material entregado y verbalizar la lluvia de
ideas, 2)elaborar un listado de todos los términos conocidos y desconocidos, 3)repartir las tareas del
grupo y elaborar un cronograma, 4)compilar y organizar la información, 5)elaborar un informe con el
diagnóstico y valoración del escenario geomorfológico.
En la primera fase resulta muy importante proporcionar suficiente tiempo para que el alumnado lea y
observe con atención el material visual o digital. Además, el papel de mediador del docente para
dinamizar y garantizar las respuestas libres de la lluvia de ideas resultan ser clave para el resultado del
ABP. Al final de esta fase, todos los grupos deben obtener un primer diagnóstico del escenario
geomorfológico.

ISBN: 978-989-96462-2-3

190

Actas / Proceedings do V Congresso Nacional de Geomorfologia
Porto, 8‐11 Dezembro de 2010

A partir de esta fase inicial, la autonomía de los grupos potenciará o bloqueará la generación de ideas y
la organización del mismo. De ahí que el docente deba mantenerse atento a la dinámica del grupo, sin
intervenir en los posibles conflictos en la medida de lo posible. Este mismo esquema, es aplicable a la
profesión liberal, por ello no deja de constituir un aprendizaje más de este método.
La elaboración del listado con los términos (graben o fosa, falla o llanura de inundación), o bien,
referentes geográficos (lugares), geológicos (afloramientos rocosos) proporciona numerosos datos
conocidos o desconocidos que permiten conducir el problema propuesto. Asimismo, esta tarea exige
una primera coordinación implícita del grupo y, probablemente, la aparición del líder natural.
El reparto de tareas constituye la tercera fase, así como el cronograma para alcanzar una solución al
problema planteado. En la adquisición habitual del planteamiento de un ABP parece recomendable
realizar técnicas específicas de trabajo colaborativo en pequeños grupos. Esta preparación del grupo
contribuye a la elaboración de la hipótesis del ABP, que constituye la cuarta fase. Según Hmelo‐Silver y
Barrows (2006), esta fase posee los rasgos más creativos del ABP.
Por último, la quinta fase corresponde a la compilación y organización de la información, con el fin de
elaborar un informe que registre un análisis y una interpretación del escenario geomorfológico elegido.
Asimismo, si se diera el caso, este informe debiera recoger una valoración crítica final y una alternativa y
recomendaciones finales.
Aplicación del ABP en la docencia y en el perfil profesional de la Geomorfología
En la docencia del área de Geomorfología, la aplicación del ABP permite aproximar el análisis de la
realidad desde escenarios geomorfológicos sencillos a complejos, considerando el nivel del alumnado.
Así, a los alumnos se les facilitan fotografías (primeros planos, oblicuas, o bien, aéreas) que representen
conceptos geomorfológicos nítidos, como la tectónica o la litología, o bien, un tipo de modelado
dominante (karst, glaciarismo, fluvial, costero…). En todos los casos, resulta clave que las imágenes
elegidas no ofrezcan dudas sobre el análisis del problema planteado. Sobre todo, en el inicio del proceso
metodológico, donde hay que definir otras variables, como el papel del profesor y del alumnado, así
como establecer la dinámica de trabajo, según se expuso más arriba. Una vez adquirida la dinámica del
ABP, los problemas propuestos pueden trabar diversas cuestiones geomorfológicas, esto es, por
ejemplo, el análisis de un paisaje glaciar y kárstico.
En el ámbito profesional, el experto en Geomorfología se encuentra en un grupo multidisciplinar, donde
las aportaciones disciplinares sobre el análisis del escenario geomorfológico proporciona una
perspectiva común para la resolución del problema planteado. Este escenario, reflejo de la realidad,
muestra situaciones más complejas que las presentadas en un proceso de enseñanza‐aprendizaje de
Geomorfología. Por consiguiente, se precisa un dominio de las competencias de la disciplina, así como
una aplicación de los aprendizajes, tanto conceptuales como instrumentales, para ofrecer una solución
ajustada a la realidad. Esto es, por ejemplo, el hundimiento de un caserío en un paisaje dominado por
una dinámica fluvio‐torrencial, que exige proponer soluciones reales a dichos escenarios.
Consideraciones finales
El Aprendizaje basado en Problemas proporciona situaciones extraídas de la realidad para su análisis,
diagnóstico y solución. Esto es, la selección precisa de los escenarios geomorfológicos reales origina el
aprendizaje interdisciplinar. Esta característica, la realidad de los problemas, resulta ser clave al generar
retos en los aprendizajes significativo y por descubrimiento del alumnado. Asimismo, la
interdisciplinariedad puede estar condicionada a la propia materia, esto es, aunar las distintas
especialidades del propio área para analizar desde las distintas perspectivas un mismo hecho
geomorfológico. Para ello, el problema a resolver así como la presentación de los documentos visuales o
escritos debe mostrar absoluta nitidez. Además, se refuerza el rol facilitador o mediador de aprendizajes
del profesorado. Por último, el Aprendizaje basado en Problemas conduce a promover la autonomía de
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los aprendizajes en el alumno y la interacción social con los compañeros mediante técnicas cooperativas
y colaborativas.
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Taxonomia e mapeamento geomorfológico em bacia hidrográfica da Serra do Mar ‐ estado do Paraná, Brasil
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Abstract
This paper presents the geomorphological mapping of one watershed located in the Serra do Mar, state of Parana,
Brazil, whose method of research in based on studies of Ross (1990, 1992). Was defined the morphoestructural
unit Cinturão Orogênico do Atlântico (first táxon); the morphosculpture units Primeiro Planalto paranaense and
Serra do Mar paranaense (second taxon); the morphosculpturies subunits Planalto do Complexo Gnáissico‐
Migmatítico, Serra do Mar, Planícies and Rampas de Pré‐Serra (third táxon); the patterns of relief Planalto
Dissecado, Serras, Morros, Áreas Coluviais and Planícies Fluviais (fourth táxon); and the data of dissecation of
relief, slopes, tops and valleys, composing the Landforms (fifth taxon).
Keywords: Geomorphological mapping, taxonomy of relief, Watershed, Serra do Mar.

Resumo
O presente artigo apresenta o mapeamento geomorfológico de uma bacia hidrográfica localizada na Serra do Mar,
estado do Paraná, Brasil, cujo método de pesquisa baseia‐se nos estudos de Ross (1990, 1992). Foi definida a
unidade morfoestrutural Cinturão Orogênico do Atlântico (primeiro táxon); as unidades morfoesculturais Primeiro
Planalto paranaense e Serra do Mar paranaense (segundo táxon); as subunidades morfoesculturais Planalto do
Complexo Gnáissico‐Migmatítico, Serra do Mar, Planícies e Rampas de Pré‐Serra (terceiro táxon); os padrões de
relevo Planalto Dissecado, Serras, Morros, Áreas Coluviais e Planícies Fluviais (quarto táxon); e os dados de níveis
de dissecação do relevo, vertentes, topos e vales, compondo as formas de relevo (quinto táxon).
Palavras‐chave: Mapeamento geomorfológico, Taxonomia do relevo, Bacia hidrográfica, Serra do Mar.

Introdução
A cartografia possui fundamental importância como método de pesquisa na análise geomorfológica,
pois ao reunir dados obtidos em campo, gabinete e laboratório, possibilita a representação espacial, a
análise e a comunicação das características do relevo de uma determinada área, podendo apresentar
informações de cunho científico ou aplicadas ao planejamento físico‐territorial.
O trabalho de mapeamento geomorfológico compreende desde os levantamentos e observações diretas
no campo, na análise da documentação, nas técnicas de representação cartográfica e na linguagem
visual; até a interpretação, impressão e publicação definitiva do mapa (Tricart, 1965)
Para a International Geographic Union os trabalhos cartográficos envolvendo a geomorfologia devem se
basear em quatro aspectos: a) a morfometria, correspondente a altimetria, as dimensões, os desníveis,
as extensões, entre outros itens associados à mensuração das unidades de relevo; b) a morfologia,
agregada a forma das vertentes, vales, topos, etc.; c) a gênese, ligada à denudação/agradação; e d) a
cronologia, abrangendo desde a idade relativa até a datação absoluta das formas de relevo.
Devido à complexidade dos fatores envolvidos na dinâmica existente na superfície terrestre e a
existência de grande variedade de formas de relevo, diferentes critérios são utilizados no mapeamento
geomorfológico, e as ênfases nas pesquisas variam em função dos métodos adotados, objetos de estudo
ou escalas de trabalho. Assim, apesar dos avanços técnicos e metodológicos e de uma quantidade
considerável de trabalhos publicados no mundo, existe grande potencial de pesquisa nesta área,
especialmente se direcionadas à geomorfologia de detalhe.
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O presente trabalho se originou do projeto “O Processo de Assoreamento da baía de Antonina, Paraná:
subsídios para a compreensão da sua gênese e evolução”, que busca analisar diferentes processos físico‐
naturais e de uso e ocupação da terra em áreas de drenagem, visando, em última análise, definir
parâmetros para a recuperação de áreas degradadas que ocasionam diversos impactos ambientais e
econômicos ao município de Antonina, estado do Paraná, Brasil.
Especificadamente para o presente estudo enfatiza‐se o mapeamento geomorfológico da bacia do rio
Pequeno, localizada entre as coordenadas geográficas 25º07’30” e 25º17’00” ao sul da linha do
Equador; e entre 48º37’30” e 48º44’00” a oeste do meridiano de Greenwich, estando distante da capital
paranaense, Curitiba, aproximadamente 70 km no sentido SW‐NE (Figura 1). A bacia é integrante de um
grande sistema montanhoso denominado Serra do Mar paranaense, que se limita a oeste com o
Primeiro planalto paranaense e a leste com a planície litorânea.

Figura 1: Localização da área de estudo. (Fonte: IBGE, 2005; Org: Julio M. F. Silva, 2010).

O objetivo da pesquisa foi caracterizar e mapear os aspectos morfoestruturais, topográficos,
morfométricos e morfológicos da área de estudo.
Metodologia
O mapeamento realizado abrange até o quinto nível taxonômico estabelecido por Ross (1990, 1992).
Mediante adaptação desta metodologia foram definidas: Unidade Morfoestrutural (primeiro táxon),
Unidades Morfoesculturais (segundo táxon), Subunidades Morfoesculturais (terceiro táxon), Padrões de
Relevo (quarto táxon) e Formas de Relevo (quinto táxon)
Os aspectos geomorfológicos considerados na pesquisa e representados no mapa final foram:
a) Processos morfogenéticos: representados pela letra (D) quando o relevo for de denudação ou
pela letra (A) quando relevo de acumulação, sendo este último subdividido em (Apf) para a planície
fluvial e (Ac) para as áreas coluviais;
b) Tipos de topos: representados pelas letras (l) quando se configura alongado, (r) quando
arredondado e (g) quando anguloso;
c) Tipos de vales: representados pelas letras (u) quando apresenta a forma côncava, (a) quando
aberto e (v) quando encaixado;
d) Tipos de vertentes: classificadas em côncavas, retilíneas ou convexas;
e) Dissecação: representados pelo número corresponde aos dados matriciais da tabela 1.
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Tabela 1: Matriz dos índices de dissecação do relevo de Ross (1992)
Grau de entalhamento
dos vales
Muito fraco (1): < 20m
Fraco (2): 20 a 40 m
Médio (3): 40 a 80 m
Forte (4): 80 a 160 m
Muito forte (5): > 160 m

Muito grande
(1) > 3750 m
11
21
31
41
51

Dimensão Interfluvial Média
Grande (2)
Média (3) 750 a
Pequena (4)
1750 a 3750 m
1750 m
250 a750 m
12
13
14
22
23
24
32
33
34
42
43
44
52
53
54
Fonte: Adaptado de Ross (1992)

Muito pequena
(5) < 250 m
15
25
35
45
55

Os procedimentos adotados na pesquisa são sintetizados na figura 2:

Figura 2: Etapas da pesquisa

Os trabalhos de gabinete referem‐se à revisão de literatura, uso de técnicas de geoprocessamento e
sensoriamento remoto (uso do ArcGis 9.3, fotinterpretação, processamento de imagens de radar e
satélite) e redação. Nos trabalhos de campo buscou‐se a confirmação das unidades geomorfológicas
mapeadas preliminarmente, utilizando‐se de aparelho de GPS, cartas preliminares, máquina fotográfica
e caderneta de anotações.
Resultados e Discussões
A figura 3 apresenta o Mapa Geomorfológico da Bacia do rio Pequeno, onde são apresentadas as características
do relevo dentro dos cinco níveis taxonômicos adotados.
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Figura 3: Mapa geomorfológico da bacia do rio Pequeno – Antonina, Paraná, Brasil
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Unidade morfoestrutural – primeiro nível taxonômico
A evolução do Cinturão Orogênico do Atlântico envolveu diversos eventos tectônicos e magmáticos que
remetem às sucessivas aberturas oceânicas. Ocorreram processos tectônicos complexos com formação
e colisão de continentes, originando dobramentos, falhamentos e extenso magmatismo granítico no
final do Proterozóico, formando bacias preenchidas por rochas vulcânicas e sedimentares. A porção do
escudo no estado do Paraná, que aflora próximo ao litoral e no Primeiro Planalto, é constituída por
rochas ígneas e metamórficas com idade entre 2,6 bilhões de anos (Arqueano) e 450 milhões de anos
(Proterozóico Inferior). As rochas mais antigas ocorrem na porção sudeste das áreas costeiras, e refere‐
se à granulitos com alto grau de metamorfismo (Almeida e Carneiro, 1998).
Unidades morfoesculturais – segundo nível taxonômico
A Serra do Mar Paranaense atua como serra marginal de borda de planalto, mais escarpada do lado
atlântico que do lado continental, e é dotada de taludes íngremes e vertentes vigorosas tanto em
relação ao primeiro planalto como em relação à zona pré‐Serra do Mar e planície costeira atlântica. A
gênese dos acidentes topográficos da serra do mar resulta de uma série de dobramentos e falhamentos
ocorridos durante o Terciário ou no término do Cretáceo, associados aos eventos tectônicos que deram
origem à Cordilheira dos Andes. (Maack, 1981).
O Primeiro Planalto Paranaense é formado por colinas esculpidas nos sedimentos da Formação
Guabirotuba (Pleistoceno) e articulados às planícies fluviais por meio de rampas suaves. Ao norte, o
relevo apresenta‐se montanhoso, intensamente dissecado pela drenagem do rio Ribeira (Maack, 1981).
Subunidades morfoesculturais – terceiro nível taxonômico
O Planalto do Complexo Gnáissico‐Migmatítico refere‐se à borda leste do Primeiro Planalto Paranaense.
Seu relevo, modelado sobre rochas do Complexo Gnáissico‐Migmatítico, apresenta predominantemente
dissecação alta, declividades variando entre baixa a alta, gradiente altimétrico de 740 metros, topos
alongados e arredondados, vertentes convexas e vales em “V” aberto. (Santos et. al., 2006).
A subunidade Serra do Mar, de maneira geral, possui relevo de direção preferencial NE‐SW, N‐S e NW‐
SE, e em predomínio apresenta dissecação e declividade alta, gradiente altimétrico de 1320 metros,
topos angulosos, vertentes retilíneas e vales em “V” encaixado.
As Rampas de Pré‐Serra refere‐se a relevo dissecado que se articula com as áreas de planície, onde
predominam declividades médias, vertentes retilíneas e vales em “V”. Apresenta gradiente altimétrico
de 400 metros, com altitudes que variam de 200 metros (mínima) e 600 metros (máxima).
A subunidade Planícies é relativa às áreas onde ocorre deposição de sedimentos inconsolidados do
período quaternário. Na bacia abrange os sedimentos recentes de origem fluvial e a articulação desses
com os de origem coluvial.
Padrões de Relevo e Formas de Relevo – quarto e quinto nível taxonômico
O Planalto Dissecado refere‐se aos setores da borda oriental do Primeiro Planalto Paranaense que
antigamente drenavam para a bacia do Rio Iguaçu, e que atualmente encontra‐se em vários estágios de
dissecação, como conseqüência de contínuas capturas de drenagem determinadas pela dinâmica
tectônica da região.
As Serras referem‐se à relevos que possuem grandes desníveis topográficos e fortes declividades, sendo
comum a ocorrência de movimentos de massa e afloramentos que expõem rochas de formações
geológicas do Arqueano‐Proterozóico Inferior. Os materiais removidos por esses eventos
morfogenéticos depositam‐se nas porções inferiores das encostas, que passam a ter aspectos
morfológicos e litológicos distintos.
Os Morros possuem relevo suavemente ondulado a ondulado, são isolados entre si e em relação a Serra
do Mar e ocorrem no terço inferior da bacia. Possuem pequenas a médias elevações e são circundados
por sedimentos de origem fluvial e coluvial, conectando‐se com os mesmos.
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As Áreas Coluviais referem‐se aos locais onde ocorre deposição de sedimentos recentes de origem
coluvial e de tálus originados nas porções mais altas da bacia. A deposição de material sedimentar forma
rampas suaves que recobrem sedimentos de origem fluvial.
As Planícies Fluviais são relativas às planícies formadas pelo rio Pequeno e seus afluentes principais (rio
da Sorte, rio Pinheiro e rio do Quebra), e as planícies isoladas formadas em áreas da bacia situadas em
altitudes mais elevadas. As planícies principais possuem altitudes que variam de 5 a 19 metros, sendo
formadas por aluviões indiferenciados na porção mais central (areia, argilas, sites e cascalhos) e por
depósitos fluviais interconectados com os depósitos de colúvio e tálus nas áreas mais distantes do canal
hídrico principal. Em alguns pontos das Serras e do Planalto Dissecado ocorre estreitamento abrupto
dos vales fluviais pela ação de lineamentos geológicos (falhas e diques) ocasionando estrangulamento
da drenagem. Devido a isso, os grânulos sedimentares são impedidos de seguir o curso fluvial e atingir
as porções mais baixas da bacia, depositando‐se sobre as rochas do Complexo Gnáissico‐Migmatítico, do
Complexo Granítico Gnáissico e Suíte Álcali‐granitos (Granito Rio do Salto), formando planícies isoladas
em altitudes que variam de 470 a 600 metros.
Conclusões
A cartografia como método de trabalho, reunindo informações derivadas do sensoriamento remoto e as
obtidas em campo, permitiu informar as características particulares da área de estudo, considerando
diferenciações morfoestrutruais e morfoesculturais.
A bacia do rio Pequeno possui grande heterogeneidade geomorfológica, condicionadas pela dinâmica
existente entre o relevo e os demais componentes do meio físico da Serra do Mar paranaense. A intensa
dissecação promovida pelos cursos fluviais, à influência dos lineamentos geológicos ou a deposição de
sedimentos condicionam a formação de diferentes unidades geomorfológicas, que por apresentarem
características distintas puderam ser compartimentadas e cartografadas em cinco níveis taxonômicos,
enfatizando os padrões de relevo (4º táxon) e as formas de relevo (5º táxon).
As unidades de relevo da área de estudo possuem características fisiográficas e genéticas particulares e
no seu mapeamento foram consideradas a compartimentação topográfica e configuração geométrica,
buscando coerência escalar e temporal, sendo atribuídas legendas específicas baseadas no método de
trabalho adotado.
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Abstract
The survey of geomorphological information in a certain geographic region, contributes to the study of physical
and territorial planning, which needs approach both the physical and socioeconomic aspects. In this context, fits
the geomorphological mapping as a means of representation of relief features land, which, currently, has
advanced resources for the survey, analysis and management of these information. Therefore, this study intended
presents the Geomorphological Mapping of the Araguari River Lower/Medium Basin, through the use of
geoprocessing techniques (GIS) and SRTM images, on the basis of studies of the Ross (1992). It was possible
defined in the study area three taxonomic units, according to this author, and, has been possible verify that the
use of material and methods adopted were effective, contributing to the production of the Geomorphological Map
of the study area.
Keywords
Geomorphological Units, GIS, Digital cartography, Physical and territorial planning.

Resumo
O levantamento das informações geomorfológicas de determinada região geográfica, contribui de forma
significativa para os estudos de planejamento físico‐territorial, que necessitam levar em consideração tanto os
aspectos físicos quanto os socioeconômicos. Neste contexto, encaixa‐se a cartografia geomorfológica como um
meio de representação das feições do relevo terrestre, que conta, atualmente, com recursos avançados para o
levantamento, análise e gerenciamento de tais informações. Sendo assim, o presente trabalho objetivou
apresentar a compartimentação geomorfológica da Bacia do Médio‐baixo Curso do Rio Araguari, por meio da
utilização de técnicas de geoprocessamento (SIG’s) e imagens da SRTM, tendo como embasamento teórico os
pressupostos de Ross (1992). Foram delimitados na área de estudo os três primeiros táxons da classificação
proposta por esse autor, tendo sido possível verificar que a utilização dos materiais e métodos adotados se
mostrou eficiente, contribuindo para a elaboração do Mapa de Compartimentação Geomorfológica da área.
Palavras‐Chave
Compartimentação Geomorfológica, SIG, Cartografia digital, Planejamento físico‐territorial.

Introdução
O relevo, sendo o produto do antagonismo das forças dos processos endógenos e exógenos, assume um
caráter de suma importância ao constituir‐se como o estrato terrestre no qual vive o ser humano,
sendo, pois, o palco das interações homem‐natureza. Portanto, ele se constitui como um recurso
natural de notável interesse geográfico e, principalmente, de preocupação ambiental.
A Cartografia Geomorfológica tem o papel de representar as feições da superfície da Terra, bem como,
demonstrar a gênese e os processos formadores do relevo de determinada região geográfica. Porém, a
sua importância vai além da mera representação dos fatos, sendo um dos mais importantes meios de
comunicação e análise dos resultados obtidos para a ciência geomorfológica. Atualmente, com o
advento das tecnologias computacionais e avanço das técnicas de Sensoriamento Remoto e
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Geoprocessamento, a Geomorfologia tem ganhado grandes contribuições na área de cartografação, que
serve como subsídio imprescindível ao planejamento físico‐territorial.
Como exemplo de tais avanços, podemos citar a missão SRTM (Shuttle Radar Topographic Mission), que
resultou em produtos capazes de representar as três dimensões espaciais do relevo: latitude, longitude
e altitude (x, y, z). Tais produtos são, atualmente, bastante utilizados como apoio em estudos nas
diversas áreas das Geociências, entre as quais destacamos a Geomorfologia. No caso desta última,
observa‐se que as imagens da SRTM são favoráveis para análises quantitativas e qualitativas do relevo,
permitindo a elaboração de perfis topográficos, mapas de hipsometria e declividade, e diversos outros
produtos relacionados à topografia (Carvalho e Bayer, 2008).
Além disso, destaca‐se o aperfeiçoamento das ferramentas de geoprocessamento, que consiste em um
conjunto de tecnologias que se destinam à coleta e análise de dados espaciais, podendo ser aplicado ao
trabalho com processamento digital de imagens, cartografia digital e sistemas de informações
geográficas (SIG’s). Estes últimos oferecem possibilidades de integração de dados obtidos por sensores
remotos com diversos outros tipos de informações (laboratoriais, mapeamentos, levantamentos de
campo, etc.), permitindo a sua aplicação nos mais variados campos das ciências da natureza (Rosa e
Brito, 1996).
Diante do exposto, o presente trabalho buscou a cartografação dos aspectos geomorfológicos da Bacia
do Médio‐baixo Curso do Rio Araguari (MG) com base nos pressupostos teórico‐metodológicos de Ross
(1992), por meio da utilização de técnicas de geoprocessamento, dados da SRTM e Sistemas de
Informações Geográficas (SIG’s), a fim de beneficiar a gestão e o planejamento físico‐territorial da área,
que sofreu nos últimos anos severas alterações, consequentes da implantação do Complexo Energético
Amador Aguiar I e II, que gerou a inundação completa do fundo do vale do Rio Araguari, desde a sua foz
até o remanso da Represa de Nova Ponte.
Caracterização da Área de Estudo
A área de estudo corresponde à Bacia do Médio‐Baixo Curso do Rio Araguari, que está situada no
quadrante de coordenadas que corresponde aproximadamente à 767.348 mE e 7.932.193 mN, 780.592
mE e 7.947.301 mN, 821.041 mE e 7.914.148 mN e, 805.391 mE e 7.899.216 mN.
A bacia perfaz uma área de 1.178,89 km² no estado de Minas Gerais, na região do Triângulo Mineiro,
sendo que, em aproximação, uma porção de 50% da área encontra‐se no município de Uberlândia, 49%
no município de Araguari e 1% no município de Indianópolis (Figura 1).
Em nível morfoestrutural, a região do Triângulo Mineiro encontra‐se, em sua quase totalidade, na Bacia
Sedimentar do Paraná, que abrange os arenitos da Formação Botucatu, os basaltos da Formação Serra
Geral e as rochas do Grupo Bauru. Na região encontra‐se também, distribuídas ao longo de todos os
níveis topográficos, as coberturas cenozóicas (Nishiyama, 1989).
Situada na parte setentrional do Triângulo, a Bacia do Médio‐baixo Curso do Rio Araguari engloba na sua
porção interfluvial os sedimentos de idade cenozóica, sobrepostos aos arenitos conglomeráticos da
Formação Marília (Grupo Bauru) que também aparecem quase que intercalados aos anteriores; já nas
altitudes médias ocorrem os basaltos da Serra Geral; e nas porções mais baixas e próximas ao fundo do
vale, encontram‐se rochas que remontam ao pré‐cambriano, como as do Grupo Araxá, à jusante, e Suíte
Jurubatuba, à montante (Serviço Geológico do Brasil – CPRM).
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Figura 1: Mapa de localização da área de estudo

Materiais e Métodos
Para a realização deste trabalho seguiram‐se os procedimentos empregues por Silva e Rodrigues (2009a,
2009b), sendo que, em primeiro momento, foi feita a montagem de um banco de dados, na busca de
integrá‐lo à escala de trabalho escolhida, que foi de 1: 100.000. Foram utilizados os pressupostos
teóricos de Ross (1992) como base para o levantamento das informações geomorfológicas da área de
estudo, que leva em consideração a classificação taxonômica do relevo, aplicável em diversas escalas de
abordagem. Tal proposta apóia‐se nos aspectos fisionômicos das diferentes formas e tamanhos de
relevo, tendo como base a gênese e a idade de tais formas, com vistas ao significado morfogenético e
influências estruturais e esculturais no modelado.
O esquema seguido, patente na Figura 2, elucida a sequência metodológica utilizada para a elaboração
do mapeamento geomorfológico da área de estudo. Já as Unidades Morfológicas (modelados) (3º táxon)
foram estabelecidas a partir da Matriz dos Índices de Dissecação do Relevo (Ross, 1992), sendo que, as
formas Agradacionais (acumulação), são representadas pela letra maiúscula “A” acompanhadas de duas
outras letras que determinam a gênese e o processo de geração da forma de agradação, por exemplo:
Apf (Forma Agradacional de planícies fluviais). As formas Denudacionais (dissecação) são representadas
pelo simbolo “D” e também acompanhadas de outros dois códigos que indicam o processo
morfogenético gerador da forma, que podem ser: (a) topos aguçados, (c) convexos, (t) tabulares ou (p)
absolutamente planos. A combinação dessas letras juntamente com os algarismos da Matriz (Quadro 1),
informa o tipo de modelado presente.
Quadro 1: Matriz dos índices de dissecação do relevo. Fonte: ROSS, 1992.
Dimensão interfluvial média (classes)
Grau de entalhamento
dos vales (classes)

Muito fraco (1) < 20 m
Fraco (2) 20 a 40 m
Média (3) 40 a 80 m
Forte (4) 80 a 160 m
Muito forte (5) > 160 m

Muito
grande
(1)
> 3.750
11
21
31
41
51

Grande
(2)
1.750 a 3.750

Média
(3)
750 a 1.750

Pequena
(4)
250 a 750

12
22
32
42
52

13
23
33
43
53

14
24
34
44
54
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Resultados
Em relação às morfoestruturas, a bacia hidrográfica é embasada pelas Unidades Morfoestruturais da
Bacia Sedimentar do Paraná, de idade mesozóica; da Faixa de Dobramentos, de idade neoproterozóica;
e do Complexo Granito‐Gnáissico, que se remete ao paleoproterozóico (CPRM).
O desnível altimétrico da área corresponde a cerca de 300 metros, apresentando como altitude máxima
a cota de 960 metros. Já as declividades variam de 0 a 20°, sendo que nas áreas com altitudes mais
elevadas o relevo possui uma inclinação mais suave, enquanto que nas partes mais baixas e próximas ao
fundo do vale, as declividades se tornam mais intensas. O relevo sombreado possibilitou a visualização e
diferenciação dos compartimentos, por meio da interpretação visual da imagem, que conciliou
rugosidade e sombreamento, bem como, serviu para a qualificação da intensidade do entalhe da
drenagem.

Figura 2: Sequência metodológica utilizada para a compartimentação das unidades geomorfológicas.

Já em relação às Unidades Morfoesculturais, foram delimitados os seguintes compartimentos:
9 Para a Bacia Sedimentar do Paraná: Planalto Tabular, com altitudes acima de 930
metros; e Planalto Dissecado, com altitudes menores que 930 metros.
9 Para a Faixa de Dobramentos: Canyon do Rio Araguari (A), com altitudes que variam de
540 a 900 metros.
9 Para o Complexo Granito‐Gnáissico: Canyon do Rio Araguari (B), com altitudes que
variam de 600 a 800 metros.
O Planalto Tabular é caracterizado pela baixa variação na declividade, que se apresenta <2°; e pela
ocorrência de topos amplos e com feições tabulares. Neste compartimento, foi identificado o padrão
morfológico Dp, que corresponde a uma superfície denudacional praticamente plana. Conforme Baccaro
et al. (2004), este tipo de feição, associada ao clima típico do Cerrado, é bastante utilizada pelas
atividades agropastoris, especialmente pela presença de grandes lavouras de soja e café, sendo que,
atualmente, observa‐se expressiva expansão da cana‐de‐açúcar.
O Planalto Dissecado se caracteriza por uma maior rugosidade da superfície, com declividades mais
intensas que o anterior, variando de 0 a 12°. Este compartimento apresenta como padrões morfológicos
os seguintes modelados: Dc22, Dc23, Dc24, Dc33, Dc34, os quais remetem um grau de entalhamento
dos vales de fraco a médio e uma dimensão interfluvial que varia de pequena a grande. São formas
denudacionais convexas, mais ou menos dissecadas, sendo mais intensas em direção aos fundos dos
vales.
O Canyon do Rio Araguari, distinguido como A para a Faixa de Dobramentos e B para o Complexo
Granito Gnáissico, foi assim delimitado por apresentar em ambas as Unidades Morfoestruturais, formas
de relevos bastante dissecadas, com vertentes inclinadas, com o predomínio de formas denudacionais
convexas, bem como, pelo aprofundamento do talvegue do rio, que exumou as rochas de idade pré‐
cambriana. Observa‐se ainda que a porção representada pela Faixa de Dobramentos (A) é mais ampla
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do que o trecho correspondente ao Complexo Granito‐Gnáissico (B), apresentando os seguintes tipos de
modelados: Dc23, Dc33, Dc43, Dc44; enquanto que na unidade B, foi verificada apenas a ocorrência da
forma Dc43.
Tais feições condizem, por suas condições naturais, com uma maior fragilidade frente aos processos
erosivos, especialmente os de encosta, apresentando também forte potencial hidráulico, o que levou à
instalação das usinas hidrelétricas do Complexo Energético Amador Aguiar I e II. O uso da terra nestas
áreas é mais restrito e condicionado às formas de relevo, sendo que, há ocorrência de pastagens,
pequenas e raras áreas com agricultura familiar e certa preservação da vegetação natural, como as
matas de encosta e matas galeria (Baccaro et al, 2004).
A seguir, encontra‐se o mapa das unidades geomorfológicas definidas para a área de estudo, que
sintetiza as informações aqui apresentadas (Figura 3).

B

A

A

B

Figura 3 ‐ Esboço das Unidades Geomorfológicas da Bacia do Médio‐baixo Curso do Rio Araguari.
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Considerações Finais
A utilização dos produtos da SRTM, bem como, de técnicas de geoprocessamento, entre elas, os SIG’s,
tem se mostrado efetivamente competentes para a caracterização morfológica das diversas regiões
geográficas, pois conciliam o levantamento, análise e gerenciamento das informações necessárias para
sua realização.
Os trabalhos desta natureza são importantes, não só pelo reconhecimento e representação do
modelado da superfície terrestre, mas pela utilização a eles destinada por meio dos estudos de
planejamento físico‐territorial, uma vez que, antes de submeter a uma área certo tipo de uso, é
necessário conhecer e, principalmente, compreender os processos, as fragilidades e as potencialidades
peculiares a ela, na busca da conservação dos recursos naturais, a partir do seu uso sustentável.
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Deep‐seated slope deformation in the headwaters of the Audour River (Central Rif
Mountains): morphology, kinematics and present day activity
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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. Convergent mountain belts reaching thousands of meters are the result of the balance between tectonic,
climatic and surface processes (Willet et al. 2006). Deep‐seated mass movements are among the most efficient
processes to erode mountainous terrains (Korup et al. 2007). As deep‐seated landslides tend to evolve over larger
time frames (thousands to hundreds of years) they constitute geomorphic markers to slope deformation passing
through different periods of tectonic and climatic forcing. Our research project is divided into two primary
objectives: 1) to understand the feedbacks between mountain uplift, drainage network incision and deep‐seated
slope deformation; 2) to analyze present day evolution and kinematics of deep‐seated slope deformation. In this
work we present preliminary results from the first field campaign, focusing our discussion on the morphology,
kinematics and present day activity of a deep‐seated landslide located 50km east of Chefchauen in the headwaters
of the Audour River.
Keywords:
Deep‐seated landslides, Central Rif, Morocco, geomorphological mapping

Resumo
As Montanhas do Rif prolongam‐se ao longo da costa noroeste do continente Africano formando o sector
ocidental do orógeno Bético‐Rif‐Tell. Cadeias montanhosas formadas em regime de convergência expressam o
equilíbrio entre processos tectónicos, climáticos e erosivos (Willet et al. 2006). Os movimentos de massa
profundos estão entre os processos mais eficazes na erosão de cadeias montanhosas activas (Korup et al. 2007),
tendendo a evoluir ao longo de escalas temporais alargadas (milhares a centenas de anos). Por esse motivo, estes
constituem marcadores geomorfológicos de deformação de vertente, passando por diferentes fazes de actividade
tectónica e por periodos climáticos distintos. O presente projecto de investigação assenta em dois objectivos
principais: 1) compreender as relações de feedback entre o levantamento da cadeia montanhosa, a incisão da rede
hidrográfica e a deformação profunda de vertente; 2) analisar a evolução actual, o comportamento cinemático e
os factores desencadeantes de deformação. No presente trabalho apresentamos os resultados preliminares da
primeira campanha de campo, focando a nossa discussão nos aspectos morfológicos, cinemática e actividade
actual de um movimento de vertente profundo localizado a 50Km a Este de Chefchauen, na cabeceira do rio
Audour.
Palavras chave:
Deformação profunda de vertente, Rif Central, Marrocos, cartografia geomorfológica
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1. Research project presentation
Convergent mountain belts reaching thousands of meters are the result of the balance between
tectonic, climatic and surface processes functioning within a Coupled Dynamic System (Willet et al.
2006). Feedback mechanisms between tectonic, climatic and surface processes exert strong control over
the shape, maximum height and time necessary to build, or destroy, a mountain range (Pinter &
Brandon, 1997). Increased elevation over thousands of years through faulting, isostatic compensation
and crustal thickening, increases river channel gradients and erosion rates through fluvial incision and
sediment transport (Willet et al. 2006). As mountain systems uplift, topography tends to enhance
orographic precipitation increasing river discharge and incision through direct flow or snow melt (Willet
et al. 2006). As rivers set local base level for hillslope processes, base level fall and channel incision lead
to increased slope failure and sediment supply to channels. At shorter timescales earthquake triggering
of landslides and seismic weakening of rock masses can exert influence erosion rate (Hovius et al. 2004;
Willet et al. 2006; Korup, 2009).
According to Montgomery & Brandon (2002) high‐relief landscapes tend to respond to changes in rock
uplift rate through adjustments in the frequency of slope failure. Deep‐seated mass movements, which
strongly correlate with high relief landscapes (Hovius et al. 2004), are among the most efficient
processes to erode mountainous terrains (Korup et al. 2007). These processes tend to evolve over very
long time intervals, affecting entire slopes and displacing rock volumes up to hundreds of millions of
cubic meters (Soldati, 2006). Evolution is controlled by the variation in the post glacial piezometric level,
high‐relief slopes, fault orientation and tectonic stress, seismicity and fluvial lateral erosion (Agliardi et
al., 2009). Nevertheless, problems such as inaccessibility, size of slope failures, high depth of rupture
plane and presence of multiple rupture surfaces make the study of deep‐seated slope deformation a
difficult and still poorly understood topic (Agliardi et al., 2009).
Studies on deep‐seated slope deformation in the Central Rif Mountains are poorly developed. The first
descriptions of deep‐seated landslides are owed to Maurer (1968), focusing mostly on active processes
such as active deep rotational slides. Azzouz (2002) and El Khattabi & Carlier (2003) analyzed examples
of deep‐seated slope deformation in the Rif Mountains focusing their work on morphology, structure,
tectonic and hydrodynamic control on mass movement triggering. Although other examples of deep‐
seated slope deformation have already been identified in the Rif (e.g. Saadi et al. 1980), the the tectonic
and climatic conditions driving slope failures are not studied. Present‐day activity is poorly understood
and attention is only given when infrastructures are destroyed through reactivation of deep‐seated
mass movements.
Our work is developed in the headwaters of the river Audour (Central Rif Mountains) where several
examples of deep‐seated slope deformation were identified. As deep‐seated landslides tend to evolve
over larger time frames (thousands to hundreds of years) they constitute geomorphic marker to slope
deformation passing through different periods of tectonic and climatic forcing. Our project is divided
into two primary objectives: 1) to understand the feedbacks between mountain uplift, drainage network
incision and deep‐seated slope deformation; and 2) to analyze present day evolution and kinematics of
deep‐seated slope deformation, identifying the main triggering mechanisms controlling its reactivation.
In this work we present preliminary results from the first field campaign, focusing our discussion on the
morphology, kinematics and triggering mechanisms of a deep‐seated landslide located 50km east of
Chefchauen.
In order to facilitate data management and analysis we created a digital database of the study area
containing the following cartographic information: 1) Digital Elevation Model (pixel size=20m) created
from the 1:50.000 topographic maps of the study area (Carte Topographique 1:50.000 de la region de
Bab Taza, Service Géographique du Maroc); 2) Geological map of the Rif Mountains, scale 1:500.000
(Saadi et al. 1980); 3) Mosaic of images extracted from GoogleEarth database; 4) Landsat 7 images.
Lineament mapping was performed using shadow‐relief and Landsat 7 images. These where validated

ISBN: 978-989-96462-2-3

206

Actas / Proceedings do V Congresso Nacional de Geomorfologia
Porto, 8‐11 Dezembro de 2010

using published geological maps and during field survey. During field work we performed detailed
geomorphological mapping at the scale of 1:10.000, supported by digital photo‐interpretation using the
image database from GoogleEarth.
2. Case study presentation
The Rif Mountains extend along the northern coast of Africa forming the south western‐end of the
Betic‐Rif‐Tell orogen. This mountain system has been uplifting over the last 70 million years due to the
convergence between the African and Eurasian plates. The structure of the Rif is characterized by
southward dipping thrust faults and folds forming tectonic nappe complexes. From inside to outside and
bottom to top, it is possible to identify three complexes, each one subdivided in two tectonic nappes
with similar lithology (Chalouan et. al., 2008): 1) the Internal Zones, or Alboran Domain; 2) the
Maghrebian Flyschs; 3) and the External Zones.
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 Maghrebian Flyschs complex is characterized
by a nappe stack consisting of turbiditic sediments topped by the Internal Zones and overlaying the
External Zones. The more internal and higher units are known as the Mauritanian nappes composed by
the J. Tisiren and Beni Ider nappes. From bottom to top the J. Tisiren nappe is composed by marly
limestone followed by turbiditic levels consisting of graded siliciclastic sandstone with argillaceous‐
pelitic horizons of Berriasian – middle Albian age. The Beni Ider nappe consists of black shales (pre‐flysch
unit), pelites, schists and sandstone of upper Albian – Eocene ‐ Oligocene age (Saadi et al. 1980;
Chalouan et. al., 2008).
The External Zones of the Rif are subdivided into three structural zones from north to south and top to
bottom: the Intrarif, Mesorif and Prerif. The northernmost sector of the Intrarif is subdivided into the
Ketama, Tanger and Loukkous Units. Within the study area the Internal Tanger Unit is overthrust by the
Tisiren and Beni Ider nappes and is characterized by marly‐pelitic and marly‐limestone of Cenomanian‐
Maastrichtian age (Saadi et al. 1980).
The contact between nappes within the study area is established by N135 trending, north dipping thrust
faults. Secondary fault systems are oriented N40 and N90 (Saadi et al. 1980). Lineament mapping and
field validation resulted in the identification of a conjugated set oriented to N45 and N135 controlling
drainage network orientation, summit offsets and wind gap alignments.
The key morphological features of the study area are three N65 trending elongated summits from which
the valley of Beni Derkoul develops: the Koudiet es Sbaa (1768m), the Jebel Beni Salah (1504m) and the
Jemaat Ben Troun (1287m). Valley carving throughout upper Pliocene and most of the Quaternary was
performed at the expenses of the lithological differences between the Tanger Unit (softer) and the
Tisiren and Beni Ider nappes (harder rocks). Evidences from this last period of evolution are poorly
represented due to intense erosion; it is only possible to find 4 strath terraces along the Maâmala River,
dated from middle to upper Quaternary (Maurer, 1968) and a thick slope deposit (over 40 meters in
thickness) composed by angular and sub‐angular sandstone blocks (0.3 to 20m3) within a poorly
consolidated yellow‐orange colored sand‐clay matrix.
The valley of Beni Derkoul flows from Koudiet es Sbaa into the Maâmala River, a tributary of the Audour
River. Drainage patterns analysis along the upper sections of the valley shows a dissymmetric catchment
extending towards N135 and tilted towards the east, incising the lower stratigraphic sections of the
Tiziren nappe and the Tanger unit.
From the village of Beni Derkoul to the top of Koudiet es Sbaa, several morphological anomalies point
out to the presence of slope deformation and allow the subdivision of the study area in three different
sectors (Fig.1):
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Figure 1. Simplified geeomorphologicaal map of the sttudy area: 1) Tiziren nappe; 2)) Beni Ider napp
pe; 3) Tanger Unit; 4) Slope
6 Landslide maass; 7) Thrust faault; 8) Lineameent; 9) Strike an
nd dip of stratification; 10)
deposit; 5) Fine alluviial sediments; 6)
Landslidee scarp; 11) Probable landslidee scarp; 12) Revverse slope; 13) Extension; 14) landslide fronttal lobe; 15) Ro
ockfall deposit;
16) Lakee; 17) Glacis; 18
8) Tension fracttures; 19) Limit to landslide un
nits showing diffferent kinemattical behavior; 20)
2 Semi‐flat
r
surface; 21) Siggns of deformattion along the road.
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northwest, affecting a slope deposit at least 40 meters thick. Deformation along slope progressively
changes from planar‐deep‐seated failure to rotational sliding around 1450m, point at which the
propagation azimuth changes from N315 to N290. Deformation on Sector 1C begins at 1420 meters on
the northeastern edge of the drainage water divide, affecting the Tanger Unit and the slope deposit
previously described. It shows characteristic of a typical deep‐seated rotational slide propagating
towards N330, presenting two circular scarps offset by over 60 meters.
Sector 2 ‐ Below 1300 to 1400m, all of the sub‐sectors described above seem to change
mechanics and rate of deformation, changing from deep‐seated slope deformation to complex
rotational sliding, limiting deformation to surface deposits. The transition between sectors 1 and 2 is still
poorly constrained, but the sudden change in slope processes might signify that deep‐seated
deformation is no longer present. Nevertheless, the presence of bedrock outcrops within the landslide
mass (i.e. north of sub‐sector 1A) prevents placing a rigid limit between the two sectors. Fractured
houses and road deformation testifies for present day activity along this transition zone. Down slope
from this point, the landslide mass enters the valleys around Azaib Beni Salah, filling valley bottoms and
coalescing as it reaches the main valley. The landslide mass is incised along its flanks by temporary
torrential gullies and presents successive slope breaks on which small lakes and poorly drained areas can
be found.
Sector 3 ‐ The lower section of the valley is 1km wide and presents a semi‐flat hummocky surface
which contrasts with the 30 to 65 degree bedrock carved valley slopes. Valley morphology results from
the coalescence of the landslide masses descending from Koudiet es Sbaa. Fluvial incision is processed
along the margins and central sections of the valley through seasonal torrential gullies. Along these
gullies, exposures reveal the two following sequences: 1) bedrock (Beni Ider nappe), landslide debris; 2)
bedrock (Beni Ider nappe), landslide debris, terrace.
Approximately 2.5Km east of Beni Derkoul valley orientation shifts from S ‐ N to E – W. At this point, a
tenuous morphological step (probable landslide scar) leading to a semi‐flat surface (2 ‐ 3° slopes)
between 800 and 740 meters, creates an area of fine sediment accumulation. This morphology is
consistent with landslide morphology. Further evidence of deformation is found along the central
section of the valley, testified by poorly drained areas, temporary lakes and reverse slope morphology.
Slope deformation also occurs along the eastern and western sides of the valley. These landslides tend
to coalesce with the main landslide body contributing with mass and energy for further deformation
down slope. From approximately 700 to 620 meters the landslide mass enters the Maâmala River with a
frontal lobe reaching 80m in height and 800 meters of circular length.
3. Future work
The example of slope deformation here presented testifies for the complexity deep‐seated mass
movements can attain. These processes impose several geomorphological problems for which
resolution can only be achieved by adopting an integrated approach, combining information from
different fields of research.
Several question remain to be answered: what was the tectonic and climatic context on which slope
failure began?; what is the link between present‐day tectonic activity, climate and slope deformation?;
are deformation rates similar along the landslide body?; what is the depth of the failure surface and
how is the transition between sectors 1 and 2?; what is the chronology of deformation?; are partial
reactivations the result of local conditions or derive from deep‐seated deformation in the upper sectors
of the slope?; what is present‐day kinematics and how does it correlate with past activity?
In order to accomplish our objectives we need to improve the understanding of the structure and
stratigraphy of the area as well as on the age of the Quaternary formations. Chronology of deformation
might be achieved by applying carbon dating to lacustrine sediments within lakes and by
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dendrochronology on over 100 year old oaks grown within the landslide mass. By using INSAR
technology we hope to get answers regarding present‐day activity and kinematics.
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Abstracts
This paper proposes the geomorphological compartmentation of Santo Inácio watershed, in view of
morphostructural and morphometric analysis (hypsometry, clynometer, drainage network). Four compartments
were identified: CG1 – Low Plateau of Santo Inácio (PBSI); CG2 – Middle Plateau of Imbiaçaba (PMI); CG3 – High
Plateau of Alto Alegre (PAAA); CG4 – High Plateau of Mendeslândia. In their analysis there was dominance of
accretion processes in CG1 and CG2, predominantly in the same, low topographic forms. In CG3 and CG4 dissection
processes are predominant, with structural control evidenced by high structural forms and high density of
lineaments that control the drainage network.
Keywords
Geomorphology, Morphostructural analysis, Morphometrical analysis, brook Santo Inácio.

Resumo
Este trabalho propõe a compartimentação geomorfológica da bacia hidrográfica do ribeirão Santo Inácio, tendo
em vista a análise de morfoestruturas e morfometrias (hipsometria, clinométrica, rede de drenagem). Os quatro
compartimentos identificados são: CG1 – Planalto Baixo de Santo Inácio (PBSI); CG2 – Planalto Médio de Imbiaçaba
(PMI); CG3 – Planalto Alto de Alto Alegre (PAAA); e, CG4 – Planalto Alto de Mendeslândia (PAM). Na análise dos
mesmos verificou‐se dominância de processos de acreção em CG1 e CG2, predominando nos mesmos baixos
topográficos. Nos compartimentos CG3 e CG4 predominaram processos de dissecação, havendo controle
estrutural evidenciado pela presença de altos estruturais, e alta densidade de lineamentos que controlam a rede
de drenagem.
Palavras‐Chave
Geomorfologia, Análise Morfoestrutural, Análise Morfométrica, ribeirão Santo Inácio.

Introdução
A Geomorfologia é uma importante área da Geografia Física que possui abordagens variadas, entre as
quais podemos citar: Geomorfologia Fluvial, Geomorfologia Ambiental, Geomorfologia Marinha,
Geomorfologia de Guerra, Geomorfologia Estrutural.
Sob esse último enfoque, cabe ressaltar a análise morfoestrutural. De acordo com Jimenez‐Rueda et al.
(1993) este tipo de análise é fundamental para estabelecer a dinâmica da paisagem e compreender a
sua evolução, bem como suas potencialidades e restrições. Com isto, é possível planejar diversas formas
de uso e ocupação do solo em concordância com o seu potencial ambiental.
Por outro lado, Etchebehere et al. (2005) trata a análise morfoestrutural, como um tipo de análise das
formas do relevo que abrange feições passivas, resultantes de deformações do passado. Na geometria
dessas deformações existe um acomodamento dos elementos do relevo, especialmente da posição e do
padrão dos cursos de água, refletindo a disposição dos corpos rochosos ou de seus estratos e estruturas.
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Assim, no presente trabalho far‐se‐á um estudo da geomorfologia da bacia hidrográfica do ribeirão
Santo Inácio, para o qual levantou‐se o mapeamento de lineamentos estruturais: falhas, zonas de
cisalhamento, corpos intrusivos, fraturas e altos‐baixos estruturais. Estas informações, associadas com
outros dados morfométricos (declividade, hipsometria, densidade e padrão de drenagem), permitiram o
estudo geomorfológico da bacia hidrográfica em estudo.
A Bacia do Ribeirão Santo Inácio – BRSI, localiza‐se no extremo norte do Estado do Paraná, na divisa com
o Estado de São Paulo (Figura 1), sendo este ribeirão afluente da margem esquerda do rio
Paranapanema. Esta área tem relevância histórica, pois nas imediações da foz do ribeirão Santo Inácio
encontrava‐se a Redução jesuítica da Companhia de Jesus datada de 1610.

Figura 1. Localização da área de estudo no Brasil e no Estado do Paraná

A BRSI está inserida no terceiro planalto paranaense, sendo integrante da bacia sedimentar do Paraná,
uma grande bacia intracratônica sul‐americana, preenchida por rochas sedimentares e vulcânicas, cujas
idades variam entre o Siluriano e o Cretáceo. As litologias encontradas na BRSI equivalem às formações
sedimentares do Grupo Bauru, do Cretáceo: formação Caiuá (Kc) de origem eólico‐fluvial, formação
Santo Anastácio (Ksa) com sedimentos de planície aluvial, e formação Adamantina (Ka) de origem fluvial.
Encontram‐se ainda, rochas vulcânicas da Formação Serra Geral, representadas por basaltos do
Jurássico (JKsg).
Objetivos
O presente trabalho pretende suprir uma lacuna de informações de caráter geológico‐geomorfológico‐
geotectônico que abrange o extremo norte‐paranaense. Para tanto, é proposta a compartimentação
geomorfológica, com base em dados morfoestruturais e morfométricos.
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Metodologias
O levantamento bibliográfico possibilitou a obtenção do referencial teórico‐metodológico para este
trabalho.
O levantamento de produtos cartográficos consistiu no levantamento das cartas topográficas de Santo
Inácio, Folha SF‐22‐Y‐B‐V‐1 (IBGE, 1973a), Colorado, Folha SF‐22‐Y‐B‐V‐3 (IBGE, 1978) e da carta de
Centenário do Sul, Folha SF‐22‐Y‐B‐V‐4 (IBGE, 1973b), além da imagem TOPODATA (resolução 30m),
proveniente da reamostragem da imagem SRTM (Shuttle Radar Topography Mission). Das cartas
obtiveram‐se os dados morfométricos, e da imagem Topodata, obtiveram‐se os dados morfoestruturais.
Para ambos os casos utilizou‐se o software Spring® v.5.0.5, que possibilitou a inserção dos dados
morfométricos (altimétricos e de drenagem), e morfoestruturais em uma base de dados
georreferenciada. Tanto o software quanto a imagem foram disponibilizados gratuitamente pelo
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE ( http://www.inpe.br).
Das informações obtidas foi elaborada a carta de compartimentação geomorfológica da bacia
hidrográfica do ribeirão Santo Inácio.
Resultados
Na elaboração da carta hipsométrica (Figura 2), foram definidas cinco classes de altimetria: altitudes
menores do que 330m, de 330 a 380m, 380 a 430m, 430 a 480m e altitudes maiores do que 480m. As
classes foram definidas em intervalos iguais de 50m, visto que a amplitude altimétrica da área é de
aproximadamente 260m. Sua representação obedeceu a teoria da Semiologia Gráfica proposta por
Bertin (1967 apud Queiroz, 2000).
Na carta clinométrica (Figura 3) foram definidas 4 classes de declividade: menores que 4%, entre 4 e 8%,
entre 8 e 12% e maiores do que 12%. Estas classes definidas demonstram a relativa planura do relevo na
área de estudo. As maiores declividades estão associadas ao entalhamento dos afluentes do ribeirão
Santo Inácio. Áreas com declividades superiores a 20 %, chegando a mais de 30% em alguns pontos,
localizam‐se na parte sudeste da bacia, onde se verificam altos estruturais, alta densidade de drenagem
e lineamentos diversos.
Na carta de rede de drenagem (Figura 4), a maior concentração de canais de drenagem situa‐se na
porção sudeste da BRSI, e a menor concentração, nos flancos norte e centro‐leste da referida bacia. Nas
áreas centro‐oeste e sudoeste, verifica‐se uma concentração moderada da rede de drenagem. Na seção
sudeste da BRSI, o padrão de drenagem é preferencialmente dendrítico à sub‐dendrítico.
As partes centro‐oeste e sudoeste da bacia apresentam concentração de cursos de água semelhantes,
classificadas como média, porém o padrão de drenagem observado é divergente. Naquela, a drenagem
é de primeira ordem, conforme classificação de Strahler (1957), apresentando padrão de drenagem
paralelo a pinado, enquanto nesta o padrão observado é do tipo dendrítico.
A densidade de drenagem da BRSI é de 0,79 km/km², obtida a partir da divisão do comprimento total da
rede de drenagem (309,1 km) pela área total da bacia hidrográfica (390,9 km²). Segundo Villela (1975),
índices em torno de 0,5 indicam uma drenagem pobre.
Da carta morfoestrutural, obtiveram‐se 247 lineamentos (Figura 5), coincidentes na maioria, com canais
retilínios de drenagem ou com topos de vertentes. Estes lineamentos apresentam as mais variadas
direções, destacando‐se as de direção E‐W e N40‐60E. Estes lineamentos encontram‐se representados
no diagrama de rosetas (frequência absoluta) , conforme mostra a figura 6.
Em relação aos lineamentos de direção NE, Zalán et al. (1990) descreve‐os como sendo uma das
principais direções de lineamentos da bacia sedimentar do Paraná, sendo estes “claramente derivados
de dois cinturões móveis Brasilianos”.
O modelo digital de elevação (Figura 7) evidencia os aspectos morfológicos e morfoestruturais descritos
acima. Percebe‐se um relevo mais acentuado na porção sudeste e oeste da bacia (CG2 e CG4), enquanto
que os flancos norte e sudoeste apresentam‐se mais suavizados (CG1 e CG3).
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Todos esses dados permitiram a identificação de quatro compartimentos geomorfológicos (CGs): CG1 –
Planalto Baixo de Santo Inácio (PBSI); CG2 – Planalto Médio de Imbiaçaba (PMI); CG3 – Planalto Alto de
Alto Alegre (PAAA); CG4 – Planalto Alto de Mendeslândia (PAM). (Figura 8).

Figura 2. Hipsometria da BRSI

Figura 3. Clinometria da BRSI

Figura 5. Carta Morfoestrutural da BRSI

Figura 4. Rede de Drenagem da BRSI

Figura 6. Modelo Digital de Elevação da BRSI
* As cores foram as mesmas aplicadas na Fig. 2

Figura 7. Frequência Absoluta dos lineamentos da BRSI
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Figura 8. Compartimentos Geomorfológicos da bacia hidrográfica do ribeirão Santo Inácio – PR

Discussão
Por meio dos dados obtidos, foi possível verificar evidências de controle estrutural, manifestadas na
rede de drenagem da parte sul da bacia do ribeirão Santo Inácio, onde ocorrem os compartimentos CG3
e CG4.
Nestes compartimentos predominam lineamentos estruturais de direção N50‐60W e de N40‐60E, duas
direções de lineamentos de maior expressividade da bacia sedimentar do Paraná, conforme descreve
Zalán et al. (1990) e Fúlfaro et al. (1982). A primeira representa os lineamentos mais antigos do
embasamento, sendo que no contexto morfotectônico regional da bacia em estudo, encontra‐se o
lineamento do Paranapanema.
Nos compartimentos CG1 e CG2 (respectivamente, planalto baixo de Santo Inácio e planalto médio de
Imbiaçaba), predominam morfoestruturas do tipo baixos topográficos, mas há evidências de
lineamentos de direção E‐W. Particularmente, em relação à CG1 percebe‐se que há dominância de
processos de agradação que podem ter obliterado quaisquer evidências de possível controle estrutural
regional, neste compartimento. Esta hipótese pode ter relação com a construção da Usina Hidrelétrica
de Taquaruçu, em 1989, que vem promovendo aumento na deposição de sedimentos no baixo curso do
ribeirão Santo Inácio.
O modelo digital de elevação (Figura 6) exibe os aspectos morfológicos e morfoestruturais mais
conspícuos da área de estudo. O MDE realçou o contraste do relevo mais acentuado nas partes, sudeste
e oeste da bacia (nos compartimentos CG2 e CG4 – respectivamente, Planalto Alto de Alto Alegre, e
Planalto Alto de Mendeslândia), com o relevo mais suavizado nas partes norte e sudoeste da mesma
(nos compartimentos CG1 e CG3).
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Conclusões
Na análise dos compartimentos geomorfológicos da BRSI é possível observar claramente dois
modelados no relevo: o de acreção e o de dissecação. O primeiro é dominante nos compartimentos CG1
e CG2, situados nos setores de médio e baixo curso do ribeirão Santo Inácio; o processo de acreção está
preferencialmente associado aos processos de deposição recentes, decorrentes da hidrodinâmica da
rede dedrenagem. Estes processos foram intensificados a partir da construção, em 1989, da usina
hidrelétrica de Taquaruçu, situada a 11 Km a partir da foz do RSI com o rio Paranapanema, rumo
montante. Os processos de dissecação, mais perceptíveis nos compartimentos CG3 e CG4, estão
associados ao nítido controle estrutural (lineamentos N, NE e NW) que determinou a instalação da rede
de drenagem, as diversas fases erosivas, bem como os altos estruturais verificados em CG3 e CG4, nos
quais também se verifica maior incisão da rede de drenagem.
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Abstract
The studies discusses the development of methodologies for the identification of erosive processes.Using
techniques of GIS based on field diagnosis in an attempt to discuss the procedures for analysis of duplication of
highway as a case study the highway north of Fluminense.
Keywords
Erosive processes, GIS, Highway

Resumo
O presente trabalho aborda o desenvolvimento de metodologias para identificação de processos erosivos.
Utilizando de técnicas de Sistemas de Informações Geográficas, foi feito diagnóstico de campo na tentativa de
discutir os procedimentos para análise de duplicação de rodovias tendo como estudo de caso a rodovia norte
fluminense.
Palavras‐chave
Processos ‐erosivos, SIG, rodovias.

Introdução
É cada vez mais latente a preocupação dos gestores nos procedimentos de licenciamento ambiental
para amenizar as contradições entre empreendimentos de ordem pública e seus conseqüentes
impactos. A relação entre metodologias para o diagnóstico de paisagens e as intervenções antrópicas,
como a construção de rodovias possui deficiências, mas que abordada de forma geossistêmica
justificaria os esforços de estudos para identificação de problemas provenientes das ações antrópicas e
conseqüente áreas frágeis.
Nesse sentido o presente trabalho tenta por meio da abordagem de campo e gabinete desenvolver um
estudo da paisagem tendo como síntese temática a ocupação, o relevo, a geologia e a estrutura do solo
na identificação de áreas suscetíveis a processos erosivos, tendo como auxilio as geotecnologias, por
meio de processamento de imagens orbitais e desenvolvimento de mapas temáticos na investigação da
questão proposta.
Entre as questões que norteiam o trabalho, discute‐se se os métodos abordados são suficientes para
uma verificação satisfatória dos processos erosivos causados nas margens de rodovias.
Para o desenvolvimento de tais questões foi abordada a análise da duplicação da rodovia norte
fluminense, no estado do Rio de Janeiro (Figura 1), onde se encontram os municípios de Goytacazes,
Carapebus, Macaé, Conceição de Macabú e Quissamã dos quais apresentam, dentro de um bufer de
2,5km da rodovia, características de ocupação nas encostas provenientes da agricultura canavieira e da
criação de gado, em áreas de relevo suave com alagadiços e pequenos cursos d’água, compondo uma
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morfologia plana de baixas altitudes. São visíveis, porém, processos de erosão e assoreamento que se
confirmam com os procedimentos adotados na identificação dos impactos.
Para execução dos procedimentos foi necessário, o caminhamento em campo para verificação dos
trabalhos de gabinete, onde foram abordados procedimentos de processamento de imagens orbitais
(LANDSAT‐5, SRTM) utilizando o sftware ENVI 4.3., o que possibilitou o levantamento e posterior
confecção do mapa de delcividade e no modelo digital do terreno. Foi confeccionado também, por meio
de sensoriamento remoto, a definição de classes de ocupação do solo. Para o processamento das bases
cartográficas, na produção dos mapas temáticos (solo, geologia, geomorfologia e vegetação) e posterior
análise da sucetibilidade dos processos erosivos utilizou‐se do software Arc Gis.
Foi visto que as geotecnologias auxiliaram a abordagem de estudos da paisagem em rodovias e que, a
complexidade desta depende de estudos multidiciplinares para tratar o geossistema. Mas os resultados
com base nos trabalhos de Bertoni & Lombarde Neto (1990) e Cunha & Guerra (2002) possibilitaram
resultados satisfatórios para a discussão.

Figura 1. Localização da área de estudo.

Metodologia
Para a execução do estudo foi desenvolvido, em Gabinete, a fotointerpretação de imagem de satélite
LANDSAT‐5, para a identificação e posterior caracterização dos padrões naturais e antrópicos por meio
de classificação supervisionada, o que permitiu verificar as interações dos fatores e processos que
influenciam na caracterização, formação e distribuição espacial das unidades da paisagem.
Foram levantados dados secundários do meio físico, ou seja, dos corpos hídricos, solos, formas de
relevo, litologia e problemas ambientais correlacionados, para posterior trabalho em campo com o
objetivo de identificar e caracterizar a taxonomia das feições. Para esta fase foi feito caminhamento
entre a faixa do Km 84 e Km 144, da Rodovia BR101, com o auxílio de GPS ETREX C e ficha de campo.
Os perfis geomorfológicos e geológicos foram elaborados com o auxílio do software Global Mapper, por
meio de imagens Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) e levantamento de campo das estruturas,
formas e processos físicos.
O mapa de altimetria e declividade foram desenvolvidos com base na imagem de satélite SRTM.
Os perfis para a identificação dos horizontes pedogenéticos foram traçados em seções verticais, desde a
superfície do terreno entre 2 a 3 metros de espessura, o que se mostrou suficiente para o diagnóstico,
sendo, para isto utilizados cortes de estradas e/ou trincheiras já estabelecidas.
Objetivo: Analisar áreas com suscetibilidade a processos erosivos e sua relação com a ocupação
antrópica em trecho de duplicação de rodovia.
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Objetivos específicos:
•
•
•
•

Elaborar mapa de declividade e altimetria.
Elaborar cartas temáticas: solo, vegetação, geomorfologia, uso e ocupação, geologias.
Elaborar carta de sucetibilidade de processos erosivos.
Discutir a relação entre porcessos erosivos e duplicação da rodovia BR 101, ,Km 84,6 a
Km 144,2/RJ.

Discussão
Na região norte do estado do Rio de Janeiro, onde se localiza a área de estudo, apresenta um relevo
suave com predominância de formas colinosas, planícies e morros de pequena elevação com variação
de declividade entre de 3% a 35%. Essa característica do relevo na área de estudo é composta por uma
paisagem dividida em sete unidades geomorfológicas no território dos municípios envolvidos na
duplicação do trecho 84,6 Km a Km 142,2 da BR‐101 que são: Domínio de Colinas Amplas e Suaves nos
municípios de Campo dos Goytacazes, Carapebus, Macaé, Conceição de Macabú e Quissamã, Domínio
de Morros e de Serras Baixas nos municípios de Campos dos Goytacazes e Macaé. O Domínio
Montanhoso em Macabú. As Planícies Fluviais ou Fluvio‐lacustres em Campos dos Goytacazes, Macaé
Conceição de Macabú e Quissamã, Planícies Fluvio‐Marinhas nos municípios de Campo dos Goytacazes,
Macaé, e Quissamã, Planícies Costeiras Carapebús e Quissamã, Tabuleiros em Campo dos Goytacazes,
Carapebus e Quissamã.
O trecho da BR‐101, Km 84,6 a Km 144,2 possui três unidades geomorfológicas na Área de Influência
Direta (AID) e na Área de Influência Indireta (AII), da futura duplicação da rodovia: os Domínios de
Colinas Amplas e Suaves, o Domínio de Morros e Serras Baixas e as Planícies Fluviais e Fluvio Lacustres.
O Domínio de Colinas Amplas e Suaves ocorrem em cotas menos elevadas variando de 20 a 50m
aparecem em quase toda a extensão da área de estudo e compõe‐se de um domínio que se caracteriza
por um relevo suave e é esparsamente pontilhado por morrotes e morros baixos. O relevo nos
municípios de Campos dos Goytacazes e Carapebus é visível a presença desse domínio apresentando
declives suaves entre 0% e 10%. Esse domínio apresenta mais susceptibilidade à erosão devido à
presença de pastagens e encontra‐se mais dissecado.
Pode‐se verificar a presença do Domínio de Colinas Amplas e Suaves no trecho entre, o km 143 e Km
144, onde é visível a presença de assoreamento devido à dissecação, promovida por processos erosivos
causados por atividades agropecuárias e conseqüente desvio do corpo hídrico em que é possível
identificar o carreamento de material erodido para o curso d’água.
No mesmo trecho (Km 143; Km 144), na Área de Influência Direta (AID), a área de recarga de aqüífero
evidencia‐se a ocupação de cultivo de mandioca, o que agrava a erodibilidade com a exposição do solo.
São encontrados também, com menor ocorrência, os Domínios de Morros e Serras Baixas com
declividade de 15 a 35 %. No trecho entre o Km 116 e Km117, limitado pela Área de Influência Direta
(AID), foi identificado a presença de serras baixas compondo a paisagem com ocorrência de atividade de
pastagem.
As Planícies Fluviais ou Flúvio‐Lacustres se caracterizam por extensos terrenos alagados, Brejos e corpos
d’água intermitentes que podem ser encontrados no trecho 123 e 124Km de Campo dos Goytacases e
Quissamã.
A pedologia da região interceptada pela rodovia BR‐101, entre os Km 84,6 e Km 144,2 condiz com os da
folha de Macaé (EMBRAPA, 2003), que é constituída por três classes predominantes: o Latossolo, o
Gleissolo e o Argissolo.
Os Argissolos Vermelho e Argissolo Vermelho‐Amarelo que constituem em sua maioria os solos de
regiões de domínio colinoso, possuem os horizontes bem diferenciados e apresentam nítido gradiente
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textural, cujo incremento de argila do horizonte A para o B é facilmente perceptível. Em geral
predomina um relevo associado às encostas côncavas e plano‐inclinadas das superfícies onduladas e
forte onduladas (Cunha & Guerra, 2002). Essa classe é encontrada na maior parte do trecho em estudo e
está associada ao domínio geomorfológico de colinas suaves. É possível verificar essa relação, na
composição do solo onde é perceptível o detalhamento dos horizontes no Km 139 e Km 140, no
município de Campos dos Goytacazes. O horizonte A possui espessura menor com 1,10m compondo
materiais orgânicos desde a camada da serrapilheira até as raízes das árvores, já o horizonte B possui
espessura maior com 2,80m.
Os solos argilo‐arenosos pouco desenvolvidos são originários do trabalho de transporte e sedimentação
dos rios. Podem ser bem ou mal drenados, dependendo da morfologia e textura dos sedimentos. Esse
solo ocorre nas várzeas de rios como o Rio Macabu entre Campo dos Goytacazes e Conceição de
Macabu, portanto bem drenados, já que correspondem às coberturas aluvionares de planícies de
inundação e terraços areno‐argilosos.
A classe Gleissolo compreende solos hidromórficos com sequências de horizontes, preferencialmente A
de cor superficial preta com teores de matéria orgânica elevada e espessura variando de 10 a 30 cm, a
partir do horizonte A, apresentando camadas com cores acinzentadas com mosqueados amarelados e
avermelhados causados pelo processo de óxido‐redução devido as oscilações do lençol freático (Santos,
2006; Cunha & Guerra, 2002). Essa classe de solo está associada às paisagens de extensos domínios das
planícies fluviais e fluvio‐lacustres e coberturas aluvionares. No Km 123 e Km 124 é possível identificar
essa classe, próxima ao rio Macabu, no município de Campos dos Goytacazes.
Os Gleissolos são solos de coloração escura, hidromórficos, pouco evoluídos, provenientes de depósitos
de material vegetal em diferentes estágios de decomposição, sobre sedimentos fluviais e/ou lagunares.
Possuem o lençol freático aflorado, encharcando a superfície dos terrenos em boa parte do ano. São
encontrados associados às coberturas flúviolagunares, e também no baixo curso dos rios Macaé e áreas
inundadas de Quissamã.
Os Latossolos são solos minerais, não hidromórficos, com horizonte B latossólico imediatamente abaixo
de qualquer um dos tipos de horizonte A. São solos em avançado estágio de intemperização, muito
evoluídos, resultado de enérgicas transformações no material constituído. Sua constituição mineralógica
é essencialmente caulinítica (Cunha & Guerra, 2002; Santos, 2006). São solos bem drenados, associados
a grandes extensões de superfícies suaves onduladas e estão relacionadas a coberturas sedimentares
inconsolidadas Plio‐Pleistocênicas. As paisagens associadas a esses solos possuem altitudes que variam
de 50 a 200m, e declividade de 8 a 30%. Possui boa capacidade de suporte de cargas, lençol freático
profundo, variando entre 5 e 23 metros (Cunha & Guerra, 2002).
O Latossolo vermelho está associado ao relevo de Domínios de Morros e Serras Baixas, podendo ser
encontrado em Quissamã e Campo dos Goytacazes.
Resultados
Além da verificação dos aspectos da estrutura do solo, que levaram a identificação taxonômica, são
nítidos os aspectos de uso da paisagem como, ocupações irregulares em encostas, áreas de pastagens e
culturas locais, principalmente a de cana de açúcar, em que a produção é feita no sentido das áreas mais
elevadas para a planície aluvial.
Há também a presença de plantações de subsistência, como o plantio de mandioca, e bananeira nas
encostas das colinas, morros e rios, o que aceleram o grau dos processos erosivos e assoreamentos em
toda a região de estudo devido aos altos índices de pluviosidade (INMET, 2010). Essas atividades, em
sua maioria, constituem‐se de médio a baixo grau de erodibilidade.
A região entre a faixa Diretamente Afetada (ADA), e a Área Indiretamente Afetada (AID) pela futura
duplicação da BR‐101, do trecho 84,6Km ao 144,2 Km apresentam vestígios de mata nas colinas e topos
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de morros mais elevados, sendo que nas encostas das colinas e nas planícies fluviais encontram‐se áreas
com retirada da vegetação natural e sua substituição por atividades agropastoris.
Ao confrontar a declividade com as unidades pedológicas foi possível verificar em campo, a
suscetibilidade à erosão que segundo os trabalhos de Bertoni & Lombarde Neto (1990) e Cunha &
Guerra (2002) a escala de grau de suscetibilidade a processos erosivos pode variar de baixa, média e alta
erodibilidade.
Na área de estudo em questão o grau de suscetibilidade a processos erosivos varia de baixa a média
erodibilidade. As áreas com baixa suscetibilidade aos processos erosivos apresentam terrenos com
problemas de conservação, sendo estes mais indicados a pastagens e culturas perenes e, eventualmente
culturas anuais, porém exigindo práticas intensivas e mecanizadas de controle de erosão (Bertoni &
Neto, 1990).
Quanto às áreas de média suscetibilidade à erosão são visíveis problemas complexos de conservação,
sendo mais indicados a pastagens e culturas perenes apresentando essas características nos trechos, Km
125, Km 126,Km127,Km 133,Km134,Km 142, Km 143.
Os processos de erosão, identificados em campo constituem‐se de erosão acelerada, ravinas e
voçorocas que se desenvolveram por atividades de pastagens, retirada de vegetação nativa e cultivos
nos domínios colinosos.
Conclusões
Constatou‐se que os métodos para análise dos processos erosivos, aplicados ao estudo da paisagem da
rodovia norte fluminense, tiveram grande eficácia sendo que, as estruturas geomorfológicas com
maiores índices de erodibilidade foram os de domínios colinosos, ou seja, as áreas ocupadas por
pastagens e para o cultivo de culturas sazonais. Mas o grau de erodibilidade ficou de baixo a médio, não
apresentando áreas com graus elevados de erodibilidade. A paisagem em estudo engloba várias
particularidades quanto às suas unidades, mas dentre os temas tratados foi verificado grande auxílio das
geotecnologias.
Com a elaboração do mapa de altimetria e declividade foi possível visualizar as regiões mais íngrimes da
área de estudo. O mapa de altimetria possibilitou a visualização dos fundos de vale com uma vasta rede
hidrográfica. É possível ter uma melhor visualização numa representação trimensional realizada no
software Global Mapper.
Entretretanto, algumas observações devem ser feitas, pois, estudos em menores escalas devem utilizar‐
se de levantamentos topográficos mais específicos ,já que a escala de SRTM é de 30m, podem
apresentar inúmeros erros. Porém para a representação de mapas e visualização geral com intuito de
subsidiar futuros estudos dentro do planejamento físico‐territorial, as técnicas mostram êxito.
Quando analisado o estudo de caso verificou‐se a importância da multidisciplinaridade para a
compreensão da paisagem, a convergência de informações levantadas são insuficientes para
compreender o todo, mesmo sabendo‐se que a aplicação de modelagem de aspectos relacionados ao
meio físico e as atividades antrópicas tenham resultados satisfatórios.
A duplicação das rodovias converge energias e fluxos que interligam zonas importantes para a
comunicação entre a região de estudo e outras regiões, como para o escoamento comercial dos
serviços, principalmente os ligados a indústria petrolífera. Mas é preciso atenção com o manejo das
ocupações e sua relação com as vertentes locais para a efetivação de tais empreendimentos, mesmo
com inclinações medianas e suaves, apresentam problemas de erosibilidade, o que torna mais onerosa a
duplicação, como também requer alternativas de amenização dos impactos por meio de tecnologias de
pavimentação que possam reduzir os passivos ambientais.
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Abstract
When we analyzed the landscapes, we must evaluate a number of factors which determine the functionality of
them, for this perspective aim to restore the changed environment. Degraded areas are those that have lost their
ability to self‐recover, requiring the work of restoration. Considering the Cerrados as part of the natural heritage
of Brazil, the study aims to recover an area significantly degraded by rain erosion, through a revegetation process,
a measure that allows the establishment of vegetation cover and consequently thr reduction of erosion. In the
developed project were used 11 tree species, selected according to their sussecional stage as well as its
adaptability and development in the region. The variables analyzed were, plant height, stem diameter and crown,
180 days after planting. The pioneer species showed larger crown diameter, and few differences with the height
and thickness of stems. However you must be aware that the process of environmental recovery and delays and
that the results relevant to establishing the species in the area require a longer time to be assured.
Keywords
revegetation, plant species, soil erosion, landscapes, environment

Resumo
Ao analisarmos as paisagens, é preciso avaliar uma série de fatores que condicionam a funcionalidade das
mesmas, para nesta perspectiva objetivar a restauração do ambiente transformado. As áreas degradadas são
aquelas que perderam a capacidade de se auto‐recuperar, necessitando do trabalho de revegetação.
Considerando o Domínio dos Cerrados como parte do patrimônio natural brasileiro, o estudo objetiva a
recuperação de uma área significativamente degradada pela erosão pluvial, por meio de um processo de
revegetação, uma medida que permite o estabelecimento da cobertura vegetal e conseqüentemente a redução
dos processos erosivos. Para este fim foram utilizadas 11 espécies arbóreas, selecionadas em função de seu
estágio sucessional bem como sua adaptabilidade e desenvolvimento na região em questão. As variáveis
analisadas foram, a altura da planta, o diâmetro do caule e da copa, decorrido o período de 180 dias do plantio. As
espécies pioneiras apresentaram maior diâmetro da copa, e poucas diferenças em relação ao crescimento em
altura e espessura do caule. No entanto é preciso ter ciência que o processo de recuperação ambiental é
delongado e que os resultados pertinentes ao desenvolvimento das espécies na área exigem um tempo maior para
serem assegurados.
Palavras‐Chave
Revegetação, espécies vegetais, erosão do solo, paisagens, ambiente
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Introdução
O patrimônio natural do Brasil é reconhecido como o maior do planeta, expresso por grande extensão
territorial, diversidade das espécies biológicas, heterogeneidade do patrimônio genético, além da
variedade ecossistêmica encontrada em seus diferentes domínios morfoclimáticos. Nesse grande
patrimônio natural destaca‐se o Cerrado, que de acordo com a literatura se caracteriza como segundo
maior bioma brasileiro, inicialmente representado por cerca de 22%, do território nacional. Conforme os
critérios atuais, utilizados em pesquisas sobre os aspectos fisionômicos do Cerrado, este possui três
formações vegetais principais, sendo: Florestais, Savânicas e Campestres, divididas em vários subtipos.
Eiten (1993) e Walter (1998, apud Troppmair, H. 2008), apresentam 11 subtipos de Cerrado, incluindo
nestes: mata de galeria, palmeiral, veredas, campo rupestre e campo limpo, formações vegetais que,
podem ocorrer entremeados no mosaico do cerrado “stricto senso”. No entanto esse patrimônio está
ameaçado pela intensa ocupação, procedimento este que tem acontecido de forma descontrolada, sem
o planejamento adequado, desconsiderando as possíveis conseqüências dessa intervenção no meio
ambiente. A exploração deste bioma intensificou‐se com as políticas de incentivo a expansão da
fronteira agrícola, neste contexto, a região dos Cerrados, tornou‐se estratégica na incorporação de
novos espaços, tanto pela sua localização geográfica, como por suas particularidades físico‐ambientais.
O relevo suavizado configurado pelas chapadas foi um dos determinantes para o aumento das áreas
agricultáveis. O manejo inadequado, somado as caracteristicas pedológicas, geomorfológicas e
climáticas da região, acarretou significativas alterações nos solos, interferindo na capacidade produtiva
e conseqüentemente na sua integridade. A área de estudo (figura 1) ‐ localiza‐se na Fazenda
Experimental do Glória, pertencente à Universidade Federal de Uberlândia, nas coordenadas geográficas
de 18º 58’19’’ de latitude Sul e 48º 12’ 31” de longitude Oeste de Greenwich, a uma altitude de 847
metros acima do nível do mar. Possui pouca vegetação e volume expressivo de solo exposto,
particularidades que condicionaram a intensificação da erosão pluvial, com formação de ravinas e
voçorocas.
Mapa de Localização da Área de Estudo

Figura 1: Localização da região de estudo: Município de Uberlândia‐MG.
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A erosão pluvial compreende a destruição física das estruturas do solo, bem como o transporte e
deposição do material desagregado, podendo ser desencadeada por processos naturais ou antrópicos,
comprovando que além da biodiversidade, a utilização incorreta dos solos compromete também o meio
físico. Nesta perspectiva, a pesquisa visa chamar a atenção para a necessidade da proteção e
recuperação de ambientes comprometidos pelos processos erosivos. O presente trabalho aponta o
processo de revegetação como uma estratégia de recuperação da paisagem identificando a importância
da cobertura vegetal para a proteção do terreno.
Materiais e Métodos
O método utilizado neste trabalho visa acelerar os processos naturais de recomposição da vegetação. O
modelo implantado procurou contemplar vários estágios de sucessão simultaneamente no ato do
plantio, alternando a distribuição entre pioneiras e climácicas. A tabela 1 demonstra as espécies
utilizadas, bem como sua categoria no estágio sucessional. As espécies do estágio inicial da sucessão, as
pioneiras, são essenciais para que as espécies dos estágios finais tenham condições adequadas para seu
desenvolvimento. Assim a presença das pioneiras é fundamental para o sucesso do plantio, devido ao
seu rápido desenvolvimento e sombreamento, o que termina por fornecer proteção ao solo e condições
microclimáticas necessárias ao estabelecimento das espécies dos estágios sucessionais posteriores.
Sendo as espécies utilizadas no presente reflorestamento listadas abaixo.
Tabela 1‐ Mudas utilizadas no plantio da área degradada na Fazenda do Glória Uberlândia, MG.
Nome científico

Nome popular

Albizia lebbek

Albízia

Gliricidia sepium

Gliricidia

Mimosa artemisiana

Mimosa

Mimosa caesalpineafolia

Sábia/Sansão do campo

Ochroma pyramidalis

Pau‐de‐Balsa

Anadenanthera macrocarpa

Angico Vermelho

Pouteria torta

Guapeva

Guazuma ulmifolia Lam.

Mutamba

Astronium fraxinifolium

Jatobá

Hymenaea coubaril

Gonçalo Alves

Luehea grandiflora

Açoita Cavalo

Classificação

Pioneiras

Climácicas

De acordo com a literatura as espécies escolhidas reúnem características favoráveis de adaptação às
condições do ambiente. Dentre elas somente a Albizia lebbek e a Gliricidia sepium são exóticas, o
restante são nativas ou de freqüente ocorrência no território brasileiro. Para efetivar o plantio das
mudas, primeiramente foi delimitada a área (figura 2).
Posteriormente realizou‐se a analise granulométrica e o processo de adubação, este teve por base a
análise da fertilidade do solo, sendo utilizado em cada cova 50g de Termofosfato (Yoorin); 12g de FTE Br
12 (possui 9 % Zn; 1,8 % Boro; 0,8 % Cu; 2% Mn; 3,5% Fe; 0,1% Mo); 150g de Calcário Dolomítico, 60g de
Gesso Agrícola , 60g de Fosfato Natural e 1 Litro de adubo orgânico de origem animal. A análise
granulométrica, feita pela Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG), fundamentada
na metodologia proposta pela Embrapa (1997), definiu níveis de areia, silte, e argila respectivamente
com: 79,0%, 7,0 % e 14,0 %, classificando sua classe textural como franco arenosa.
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Figura 2 ‐ Área delimitada para o plantio das mudas.
Fonte: Alves 2007. Org. Pereira, J. S. 2010.

Resultado e Discussões
Considerando o crescimento das espécies pertinente ao seu estágio sucessional, observou‐se que dentre
as pioneiras a maior altura foi conseguida pela Ochroma pyramidale, sendo 83,33 cm, já no grupo das
climácicas, a que se destacou foi Astronium fraxinifolium com 57,16 cm. Em relação ao desenvolvimento
do caule, a Gliricidia sepium e a Ochroma pyramidale conseguiram atingir os maiores valores sendo
11,35 mm e 11,32 mm respectivamente. Entre as climácicas, a espécie que novamente se destaca por
conseguir a maior média é a Astronium fraxinifolium com 7,23 mm.
Os dados relacionados ao diâmetro da copa mostram que os valores são relativamente maiores entre as
pioneiras, confirmando a sua aptidão em promover o sombreamento necessário para o crescimento das
outras espécies e também de propiciar uma melhor cobertura do terreno que é essencial para a
proteção dos solos. Gonçalves et.al (1992), verificaram que as espécies pioneiras possuem sistema
radicular mais desenvolvido e raízes finas em maior densidade, além de apresentarem maiores taxas de
crescimento e absorção de nutrientes que as climácicas. As raízes das plantas ao se decomporem são
transformadas em matéria orgânica, a incorporação desta no solo é de muito valor para a estruturação
do solo, visto que aumenta a estabilidade dos agregados diminuindo as taxas de erosão. As observações
em campo comprovam que com o aumento da cobertura vegetal (figura 3) há também uma maior
deposição de serapilheira, entretanto essa produção varia de acordo com as características edáficas das
espécies.

Figura 3 – As setas vermelhas indicam o estabelecimento das epécies na área de estudo. Fonte: Pereira, J.S,2010.
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A formação de serapilheira é fundamental para a proteção do solo, pois impede a incidência direta das
gotas de chuva que caem dos galhos e das folhas barrando o escoamento superficial e o transporte de
sedimentos, se configurando como elemento essencial na estabilidade dos agregados devido à adição
de matéria orgânica ao solo. Assim “a cobertura vegetal, além de influenciar na interceptação das águas
da chuva, atua também, de forma direta, na produção de matéria orgânica, que, por sua vez, atua na
agregação das partículas constituintes do solo”(Guerra, 1995, p.162). De acordo com Morgan (1984
apud Guerra, 1995, p. 161), “A cobertura vegetal pode, também, reduzir a quantidade de energia que
chega ao solo durante uma chuva e, dessa forma, minimiza os impactos das gotas, diminuindo a
formação de crostas no solo, reduzindo a erosão”, uma vez que parte da água proveniente da chuva
passa a ser interceptada pela copa das plantas não caindo diretamente sobre os solos, o que evita o
agravamento dos processos erosivos, diminuindo os efeitos do runnof e do splash, aumentando a
capacidade de infiltração da água no solo.
Conclusão
Ao comparar os dados é possível perceber que a vegetação mesmo em estágio inicial já oferece uma
série de benefícios para a área em estudo, através da cobertura foliar e da deposição de serapilheira, o
que tem proporcionado uma maior proteção ao solo, reduzindo a energia das gotas provenientes da
chuva e aumentando a estabilidade dos agregados por meio da incorporação da matéria orgânica. Além
do estabelecimento das plantas utilizadas no plantio foi observado também o crescimento de outras
inúmeras espécies que se aproveitaram do isolamento da área e da adubação. No entanto o processo de
recuperação ambiental é demorado e exige um tempo maior para obtenção de resultados que
comprovem o desempenho das plantas, visto que, que algumas espécies se sobressaem melhor em
determinados ambientes do que em outros.
Este estudo almeja restaurar o meio ambiente local no tocante à flora, mesmo consciente de que a
vegetação recomposta dificilmente atingirá a mesma diversidade da vegetação original. Entretanto a
revegetação têm a capacidade de mitigar uma série de efeitos e impactos ambientais, como os
desencadeados pelos processos erosivos, permitindo o restabelecimento de algumas características
primitivas da área, como a recomposição da camada superficial do solo e a intensificação das interações
ecossistêmicas. Assim o trabalho ambiciona inverter a situação da área perturbada por meio de um
processo de revegetação, demonstrando a importância da cobertura vegetal na proteção e estruturação
dos solos.
Contudo, é também necessário ocorrer mudanças no conjunto de valores vinculados ao modo de vida
das sociedades, para que estas valorizem mais os recursos naturais conservando‐os e não
comprometendo a sua dinâmica ambiental. Neste contexto é percebida a importância do homem como
elemento integrante da paisagem, agente interferente e transformador do meio. O presente trabalho
enfatiza a fundamental importância do desenvolvimento e aplicação de medidas de conservação em
todos os ambientes, sobretudo naqueles historicamente degradados pela interferência antrópica,
ressaltando que a recuperação necessita da definição de um plano que considere os aspectos
ambientais e sociais da área.
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Estabelecimento de Gliricidia sepium em voçoroca ativa com lençol aflorado no Município de
Uberlândia, MG
Establishment of Gliricidia sepium in active gully erosion with surfaced water table in the municipality of
Uberlândia, State of Minas Gerais, Brazil
D. F. Biulchi1, S. C. Rodrigues2
1

Universidade Federal de Uberlândia, Instituto de Geografia, Av. João Naves de Ávila, 2121, Bloco 1H, Bairro Santa Mônica, 38400‐902,
Uberlândia, MG, Brasil. E‐mail: denise@iftriangulo.edu.br
2
Universidade Federal de Uberlândia, Instituto de Geografia, Av. João Naves de Ávila, 2121, Bloco 1H, Bairro Santa Mônica, 38400‐902,
Uberlândia, MG, Brasil. E‐mail: silgel@ufu.br

Abstract
Gully erosion’s recovery is a challenge, especially as surfaced groundwater condition. The objective of this paper
was to evaluate behavior of the leguminous tree Gliricidia sepium, cultivated into two environments: inside an
active gully erosion with surfaced groundwater in determined periods of the year and outside gully erosion in
Cerrado biome conditions. Soil moisture level has been identified (at 20 and 50 cm depth) inside the channel.
Physico‐chemical analyses were accomplished. The species’ development was done by monthly phytometric
evaluations. The research was accomplished between February of 2009 and April of 2010. Data were submitted to
analysis of variance and to the Scott & Knott average test. At the evaluated conditions, Gliricidia sepium presented
good adaptation in degraded area with annual moisture average of the soil between 14% and 25%, tolerating
soaking during short periods. Gliricidia sepium’s growing at treatment 1(Gs V – Gliricidia sepium at gully erosion
treatment) inside gully erosion overcame the treatment 2(Gs C – Gliricidia sepium at Cerrado treatment) in
Cerrado area. It presented good capacity of adaptation in a Cerrado area of the region called Triângulo Mineiro
(State of Minas Gerais, Brazil) and a great regrowth capacity, independent of the year period, in soil moisture
conditions. The species used in this study shows itself promising to recovery of gully erosion with soil moistures’
rates varying between 10% to 30% during the year.
Keywords
Gully erosion, recovery, soil moisture, Gliricidia sepium.

Resumo
A recuperação de voçoroca é um desafio, principalmente na condição de lençol aflorado. O objetivo deste trabalho
foi avaliar o comportamento da leguminosa arbórea Gliricidia sepium, cultivada em dois ambientes: dentro de uma
voçoroca ativa com lençol aflorado em determinadas épocas do ano e fora da voçoroca em condições de cerrado.
Identificou‐se os níveis de umidade no solo (a 20 e 50 cm de profundidade) dentro do canal. Foram realizadas
análises físico‐químicas do solo. O desenvolvimento da espécie foi realizado com avaliações fitométricas mensais.
A pesquisa foi realizada entre fevereiro de 2009 e abril de 2010. Os dados foram submetidos à análise de variância
e ao teste de média de Scott & Knott. Nas condições avaliadas, a Gliricidia sepium apresentou boa adaptação em
área degradada com média anual de umidade do solo entre 14% a 25%, suportando encharcamento por períodos
curtos. O crescimento da Gliricidia sepium no tratamento 1(Gs V ‐ Tratamento Gliricidia sepium na voçoroca)
dentro da voçoroca superou o tratamento 2(Gs C ‐ Tratamento Gliricidia sepium no cerrado) em área do cerrado.
Apresentou boa capacidade de adaptação em área de cerrado na região do Triângulo Mineiro e grande capacidade
de rebrota, independente da época do ano, em condições de umidade no solo. A espécie utilizada neste estudo
mostra‐se promissora para recuperação de voçorocas que apresentam índices de umidade do solo variando de
10% a 30% no decorrer do ano.
Palavras‐chave
Voçoroca, recuperação, umidade do solo, Gliricidia sepium.
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Introdução
O Cerrado, segundo maior bioma brasileiro, que corresponde a 20% do território nacional também teve
sua ocupação intensificada pela atividade agrícola em função do “desenvolvimento”. Guerra (2003)
destaca que toda intervenção do homem sobre o relevo terrestre demanda a ocupação e a
transformação da sua superfície e, de acordo com o tamanho desta intervenção, das práticas de
conservação adotadas e dos riscos geomorfológicos envolvidos, os impactos ambientais por ela gerados
poderão ocasionar grandes prejuízos aos meios físicos e ao próprio homem. De acordo com Mafra
(1999), “erosão hídrica consiste basicamente numa série de transferências de energia e matéria geradas
por um desequilíbrio do sistema água/ solo/ cobertura vegetal, as quais resultam numa perda de solo
progressiva”. Em climas tropicais sazonais, onde os totais pluviométricos são mais elevados e as chuvas
concentram‐se em determinadas estações do ano, a erosão é mais agravada, chegando às formas mais
avançadas do processo erosivo, no qual os sulcos atingem grandes proporções, expondo as partes mais
profundas do solo. A energia e os excedentes hídricos após as chuvas, ao se dissiparem em escoamentos
superficiais e subsuperficiais, podem alterar a variação na vazão da água dentro dos canais e como
consequência provocar a elevação do lençol freático em determinadas épocas do ano. Ao se
empregarem práticas conservacionistas e/ou técnicas alternativas para a contenção de ravinas e
voçorocas, leva‐se em consideração as especificidades regionais e locais. Estudos demonstram que o uso
de leguminosas na recuperação de áreas degradadas tem dado bons resultados.
Este trabalho teve como objetivo avaliar o estabelecimento de leguminosa arbórea (Gliricidia sepium)
no interior de voçoroca com lençol freático aflorado durante alguns meses do ano, fazendo o
monitoramento da umidade dentro do canal no decorrer de um ano.
Uso de leguminosas para recuperação de áreas degradas
Área degrada por processos erosivos, não apresenta mais uma matriz de solo e sim de material mineral
com uma estrutura física pobre e com o subsolo exposto. A recuperação por meio da cobertura vegetal
dará início a um processo de alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas deste solo,
primeiro pela atividade rizosférica das raízes e na sequência pelo aportes de serrapilheira. De acordo
com Fortes et al.,(2004), o sistema radicular em espécies arbóreas permite a absorção e acúmulo de
nutrientes de uma grande parcela de solo, que será distribuído por toda a superfície via serrapilheira e
devido a capacidade que as plantas leguminosas apresentam de simbiose com o rizobium e associação
com fungos micorrízicos aumenta a sua capacidade de se estabelecer em condições de solos pobres,
principalmente em Fósforo.
Gliricidia ‐ Descrição e Características da espécie
Gliricidia sepium (Jacq.) ‐ família Leguminosae e sub‐família Fabaceae (Papilionoideae).
Nativa do México e América Central, encontrada em regiões localizadas desde o nível do mar até 1500
m de altitude, com precipitação de 600 a 3500 mm ao ano, suportando até oito meses de seca (Dunsdon
& Hughes 1991; Parrotta, 1992). Planta perene, caducifólia, porte arbóreo com 12 a 15 m de altura e
diâmetro do caule até 0,30 m, crescimento rápido, fácil reprodução (sexuada e assexuadamente) e
excelente capacidade de rebrota. Sistema radicular desenvolvido e profundo, associam‐se a bactérias do
gênero Rhizobium, originando um grande número de nódulos, responsáveis pela fixação de nitrogênio
(Franco, 1988; Franco et al., 2003). Na conservação de solos, Perino (1979) recomenda o uso da espécie
para controle de erosão, estabilização de terraços e recuperação de ecossistemas degradados. Corrêa et
al., (2006) observaram, em sistema agroflorestal, uma produção anual de serrapilheira para a G. sepium
de 3,43 t ha‐1. Costa et al., (2004) observaram que a concentração de nutrientes e polifenós sulúveis na
serrapilheira da G. sepium utilizada na revegetação em área degradada em kg ha‐1 foram de; N ‐ 67,98; P
‐3,17; K – 11,88; Ca ‐ 63; Mg – 25,08 e polifenóis 42,9 perfazendo um total de 171 Kg ha‐1 de nutrientes
na serrapilheira.
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Material e Métodos
A área de estudo localiza‐se no Município de Uberlândia – MG, na mesorregião do Triângulo
Mineiro/Alto Paranaíba, na Estação Experimental da Fazenda do Glória, localizada nas coordenadas
geográficas de 18o56’56” de latitude Sul e 48o12’21”. Situada no Domínio dos Planaltos e Chapadas da
Bacia Sedimentar do Paraná, com altitude inferior a 940 m. Os solos da vertente são do tipo Latossolo
Vermelho e o Latossolo Vermelho Eutroférrico com predominância de solos com textura Franco
Arenosa, ácidos e pouca fertilidade. A formação geológica predominante é a Formação Marília, de idade
Cretácea. O clima da região é caracterizado por sazonalidade bem definida, inverno seco e verão
chuvoso com volume médio em torno de 1500 mm anuais. O objeto do estudo é uma voçoroca com
aproximadamente 250 m de extensão e 50 m de largura, onde parte dela, um canal em estágio de
evolução acentuado, foi delimitada para este estudo (Fig. 1 e 2).

Figura 1. Visão geral da voçoroca indicando a área delimitada
para o estudo. Fonte: Imagem Google Earth de 12/06/2010,
com o acesso em 05/09/10. (Org.: Biulchi, 2010).

Figura 2. Mapa planialtimétrico da parcela utilizada
2
no estudo, com área de 556,179 m e altura máxima
de 2 m. (Org.: Biulchi, 2010).

A pesquisa foi realizada entre fevereiro de 2009 e abril de 2010, com o monitoramento do lençol
freático no interior do canal e a implantação de leguminosas arbóreas avaliando‐se o seu
desenvolvimento no interior de uma voçoroca. A quantificação da umidade é de fundamental
importância quando se que estabelecer espécies vegetais para a recuperação de área degradada, pois
pode limitar o desenvolvimento vegetativo.
O experimento consiste no plantio de mudas de Gliricidia sepium, produzidas a partir de sementes,
tendo como variável o local de plantio (dentro do canal e na área de cerrado no entorno da voçoroca)
para avaliar a mudança de comportamento da planta dentro da voçoroca e em condições físico‐
ambientais de cerrado. Delineamento inteiramente casualizado com três repetições. As plantas de G.
sepium utilizadas foram formadas a partir de sementes, inoculadas e micorrizadas. As análises físico‐
químicas do solo foram realizadas nas duas áreas, as amostras foram coletadas a 20 e 40 cm de
profundidade. O experimento foi instalado em duas datas distintas, na área do cerrado realizado no dia
06 de fevereiro em covas de 0,40 x 0,40 x 0,40 m, previamente preparadas, para aproveitar o período de
chuvas. Dentro da voçoroca, como havia excesso de umidade, o plantio foi realizado no dia 1 de maio
em covas de 0,30 x 0,30 x 0,30 m preparadas no momento do plantio. A adubação, com base na análise
da fertilidade do solo, adicionando‐se por cova 150 g de calcário dolomítico; 50 g de Termofosfato
(Yoorin); 12 g de FTE Br 12 (composição: 9% Zn; 1,8% B; 0,8% Cu; 2% Mn; 3,5% Fe; 0,1% Mo) e 1(um)
litro de esterco de curral curtido, misturados ao solo retirado da cova. Os tratos culturais consistiram em
roçadas manuais e coroamento das mudas com enxada. O controle de formigas feito com iscas
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formicidas. O acom
mpanhamento do deseenvolvimento da espécie foi exeecutado porr avaliaçõess
1 dias após o plantio para
p
o tratam
mento 1 (Gs V) “mudas plantadas
p
no
o
fitométrricas mensaiss, iniciadas 140
interior da
d voçoroca” e 224 dias após o planttio para o traatamento 2 (Gs C) “mudas plantadass em área dee
cerrado””. Foram reaalizadas oito medições, a primeira em
m setembro 2009. A altu
ura da plantaa foi tomadaa
a partir do colo até a gema apical, o diâmetro da copa, tomando‐se
t
por parâmeetro a maior abertura dee
u
e régua e fitaa métrica graduadas. Diââmetro do caule
c
com um
m paquímetro manual e
ramos, utilizando‐se
tomado a 0,05 m do nível do solo
o. As plantass foram fotoggrafadas sisttematicamen
nte.
Houve determinação
d
o da umidad
de dentro do
o canal em três pontos ao longo do
o corpo da voçoroca. O
critério utilizado fo
oi com basse na umid
dade aparen
nte no solo
o. A coleta de solo fo
oi realizadaa
semanallmente, no decorrer
d
de um
u ano, com
m trado espiraal, a duas pro
ofundidadess: 20 e 50 cm
m. A umidadee
foi determinada por método gravimétrico.
g
Além do monitoramen
m
nto da umid
dade do solo, os dadoss
pluviométricos foram
m coletados através da estação
e
mete
eorológica in
nstalada na Universidade
e Federal dee
Uberlând
dia ‐ UFU, naa fazenda do
o Glória local do experime
ento.
Resultad
dos e Discusssão
Na classsificação de Köppen, no município de
d Uberlândiia, o clima é do tipo Tro
opical semi‐úmido (Cw),,
o
apresenttando tempeeratura méd
dia anual de 23 C. De accordo com dados
d
do laboratório de climatologiaa
da UFU, a temperattura do ar em 2009 apresentou as médias máxxima e mínim
ma de 28,5 oC e 18,7 oC
o ocorre de forma
f
sazonal apresentaando média de seis mese
es de seca e
respectivvamente. A precipitação
seis messes com chu
uvas. Resulttados do mo
onitoramentto pluviométtrico diário, na área de
e estudo no
o
último ano, são apreesentados naa figura 2.
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Figurra 2. Gráfico diáário de chuvas durante
d
408 diaas na área da pesquisa (Dadoss: Instituto de C
Ciências Agráriaas da UFU.
Organizaçãão: BIULCHI – junho de 2010)..

Observa‐se a má disstribuição daas chuvas no
o período em
m que foi desenvolvida a pesquisa. No mês dee
5
mm em compaaração com os meses de junho e julho quee
dezembrro foram reegistrados 515,42
apresenttaram respectivamente índices
í
de 14
4,97 mm 14,98 mm de ch
huva.
Umidade
e do solo de
entro do canaal
As variaçções de umid
dade do solo
o (Fig. 3, 4 e 5), dentro do canal apreesentaram vaariação semaanal a 20 cm
m
de profu
undidade de 4,85% em agosto/2009 no ponto 2 a 32,13% em
m abril/2009 no ponto 3.. A 50 cm dee
profundidade de 5,7
74% em setem
mbro/2009 no
n ponto 1 a 31,43% em novembro d
de 2009 no ponto
p
3.

ISBN: 978-9
989-96462-2-3

232

Actas / Proceedings do V Coon
ngresso Nacionaall de Geomorfologia
Porto, 8‐11 Dezembro de 2010

Índice
e de umidade no solo ‐ Pon
nto 2

Índice de umidade
u
do solo
s
‐ Ponto 1

Seman
nas 2009 / 2010

11‐Abr

11‐Mai

11‐Jan

11‐Fev
11‐Mar

11‐Dez

11‐Nov

11‐Set

11‐Out

11‐Jul

11‐Ago

11‐Jun

11‐Mar

11‐Abr

11‐Mai

11 M
11‐Mar

11‐Jan

11‐Fev

11‐Dez

11‐Nov

11 Set
11‐Set

11‐Out

11‐Jul

11‐Ago

11‐Jun

11‐Abr

ponto 2 ‐
50cm
ponto 2 ‐
20cm

11‐Abr

%

ponto 1 ‐
20cm

11‐Mai

70
60
50
40
30
20
10
0
11‐Mai

ponto 1 ‐
50cm

11‐Mar

%

60
50
40
30
20
10
0

Semanas 2009 / 2010
2

Figura 3. Gráfico
G
de variaação semanal daa umidade do solo
s
a 20
e 50 cm de
d profundidade de março dee 2009 a maio de 2010
no ponto “1”
“ localizado no
n início do can
nal.

Figu
ura 4. Gráfico de variação sem
manal da umidad
de do solo a 20
0
e 50
0 cm de profundidade de maarço de 2009 a maio de 2010
0
no ponto
p
“2” localizado na parte mediana do canal.
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Figura 5. Gráfico de variação semanal da
d umidade do solo a 20 e 50 cm de profundidade de março
o de 2009 a maaio de 2010 no
ponto
o “3” localizado
o a jusante

Média de
d umidade do
d solo em 12
1 meses de abril de 200
09 a março de
d 2010
A média anual de um
midade do so
olo nos ponttos 1, 2 e 3 é de 15,81%,, 22,95% e 19,45% respe
ectivamente..
A variaçãão média daa umidade do
o solo no decorrer do an
no foi menorr no ponto 3 com média de 17% noss
meses de julho, agossto e setemb
bro, e nos deemais meses com média 19%.
Estabele
ecimento e desenvolvim
d
ento da Glirricidia sepium
m
Os resultados da análise química do solo, nos
n dois trataamentos mo
ostram que ssão baixos os
o índices dee
fósforo (P),
( magnésio (Mg), potáássio (K), cálccio (Ca) e maatéria orgâniica (MO). Ind
dicam acidezz média paraa
o tratam
mento 2 (Gss C) e acideez elevada para o trataamento 1 (G
Gs V). De aacordo com as análisess
granulom
métricas, as áreas foram classificadass como Francco Arenosas nos dois tratamentos.
Dentre os
o parâmetrros selecionaados para avvaliar o cresscimento da espécie tod
dos foram uttilizados. Oss
resultados da primeiira avaliação
o, realizada no mês de settembro, enccontram‐se n
no quadro 1.
Quadro 1. Crescimento das
d plantas de Gliricidia
G
sepium
m nos tratamen
ntos 1 (Gs V) e tratamento
t
2 (G
Gs C) em 17/09//2009.
Local do Plantio
P
Dentro daa voçoroca
Dentro daa voçoroca
Dentro daa voçoroca
Área de Cerrado
C
Área de Cerrado
C
Área de Cerrado
C

Tratamentos
1
1
1
2
2
2

Unidade
es experimentais
Gs 1‐V
Gs 2‐V
Gs 3‐V
Gs 1‐C
Gs 2‐C
Gs 3‐C

Altura da planta
a em m
0,32
0,28
0,42
0,34
0,54
0,37

Diâmetro da copa em m
0,05
0
0,10
0,39
0,45
0,23

Diâmetro do caule
c
em cm
0,6
6
0,6
6
0,6
6
1,3
3
1,5
5
1,0
0

Nesta primeira
p
avaaliação, obsservou‐se que
q
as mud
das no tratamento 2 (Gs C) ap
presentaram
m
desenvo
olvimento vegetativo lento, o que see pode ser attribuído ao período
p
de sseca (maio a agosto) em
m
que as plantas
p
diminuem o seu
u metabolism
mo até a chegada das chuvas,
c
no eentanto obse
ervou‐se um
m
incremento maior no
o desenvolviimento destaas mudas co
om relação ao
o tratamento
o 1 (Gs V). As
A diferençass
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maiores foram verifiicadas no diââmetro do caule
c
e da co
opa, fato quee se atribui a vantagem de 84 dias a
o campo. No tratamen
nto (Gs V), registrou‐se
e ataque dee formigas em todas as
a unidadess
mais no
experimentais deixaando as plan
ntas totalmente desfolhaadas, apreseentou ainda, infestação por pulgõess
em noveembro. Nos meses de deezembro e jaaneiro, na árrea do tratam
mento (Gs V
V), a umidade
e do solo foii
mais aceentuada, no
o entanto ass plantas permaneceram
m folhadas até
a o início de maio quando houvee
desfolhaa parcial. No
o tratamento
o 2 (Gs C), no final de aggosto todas as unidadess apresentavvam número
o
reduzido
o de folhas, o que pod
de ser expliccado pelo faato da gliriccidia ser um
ma espécie caducifólia
c
e
apresenttar queda da
d folhagem, período de seca (Parrrota, 1992; Drumond & Carvalho Filho,
F
1999)..
Observo
ou‐se que a brotação surgiu a partirr de setembro, permaneecendo bem folhadas até dezembro
o
quando iniciou a perrda parcial daas folhas, a partir
p
de abril/2010 a dessfolha passou a ser mais acentuada.
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Figurra 6. Gráfico de crescimento da Glircidia sepiu
um em
alturra nos tratamen
ntos 1(Gs V) e 2(Gs
2
C) no perío
odo de
setembro/2009 a abrril/2010.

Figura 7. Gráfico
o de crescimentto da Glircidia sepium
s
em
diâmetro
d
da cop
pa nos tratameentos 1(Gs V) e 2(Gs C) no
período de setembro/2
2009 a abril/201
10.

Observa‐se na figuraa 6, que o maaior crescimeento médio em
e altura daa G. sepium ffoi obtido no
o tratamento
o
1 (Gs V),, dentro da voçoroca
v
com
m média de 0,87
0
m superando os ressultados do ttratamento 2 (Gs C) áreaa
de cerraado de 0,4
46 m. O crrescimento do diâmetro da copa (figura 7), nos dois tratamentos
t
s
apresenttaram cresccimento médio equivaleente durantte o período
o do estudo
o, no entan
nto pode‐see
observarr que a partiir da quarta avaliação o diâmetro médio da copaa no tratameento 1(Gs V) apresentou
u
valores superiores em
e relação ao
a tratamen
nto 2(Gs C). A G. sepiu
um no tratam
mento 2(Gs C) mostrou
u
decréscimo no diâmetro da copaa, fato que pode estar re
elacionado à disponibilid
dade de águaa em área dee
cerrado.. Os resultados de crescim
mento da G. sepium, obsservado aos 12 meses dee idade, no trratamento 1
(Gs V) ap
presentou altura média de 0,87 m e diâmetro médio
m
de cop
pa com 1,17 m, superando os dadoss
de Araújjo Filho et. al.
a (2007) que registraram
m um crescim
mento médio de 0,7 m d
de altura e 0,6
0 m para o
diâmetro
o da copa ao
os 18 meses. O tratamen
nto 2 (Gs C) apresentou para a G. seepium a altura média dee
0,46 m aos
a 12 mesees, semelhan
nte ao valor observado por Araújo Filho
F
et. al. ((2007), entre
etanto, com
m
relação ao diâmetrro da copa os dados observados neste estudo se apreesentam sup
periores. Oss
resultados foram submetidos à análise de variância,
v
e as
a médias ob
btidas foram
m comparadaas pelo testee
% de probabilidade. A an
nálise de variiância não in
ndicou difereenças significcativas entree
de Scott‐Knott, a 5%
os tratamentos 1(Gs V) e
as médiaas de diâmettro da copa e diâmetro do caule a 5 cm do níveel do solo no
2(Gs C), contudo ap
presentou differença significativa com
m relação ao
o crescimento em altura como podee
ser obseervado nas taabelas 1 e 2.
Tabela 1‐ Resumo
R
da anáálise de variânciia para a variávvel altura com dois
d tratamento
os.
FV
GL
SQ
Q
QM
Fc Pr>Fc
TRA
ATAMENTO
1
2.992.520.833
2.992.520.833
*
REP
PETIÇÃO
2
142.947.9
917
71.47
73.958
*
errro
44
13.447.510
0.417
305.6
625.237
Tottal corrigido
47
16.582.979
9.167
CV (%) =
34.43
Méédia geral:
507.708.333
Número de obseervações: 48
* significativo a níveel de 5%, ** não significativo
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Tabela 2‐ Avaliação das médias de altura, diâmetro da copa e diâmetro do caule com dois tratamentos.
Nome científico
Tratamento
Altura (cm)
Gliricidia sepium
2 GsC ‐ cerrado
42.875000 a
Gliricidia sepium
1 GsV ‐ voçoroca
58.666667 b
Médias seguidas da mesma letra não diferiram entre si estatisticamente.

Diâmetro da copa (cm)
51.375000 a
67.875000 a

Diâmetro do caule (mm)
1.295833 a
1.495833 a

Estudos com Gliricidia sepium comprovam a sua adaptação a regiões tropicais, subtropicais e no semi‐
árido brasileiro (Pereira Júnior et. al., 2008; Drumond & Carvalho Filho, 1999; Costa et. al., 2004; Barreto
& Fernandes, 2001; Araújo Filho et. al., 2007; Dunsdon & Hughes 1991; Parrotta, 1992), apresentando
boa adaptação às condições edafoclimáticas e suportando períodos prolongados de seca de até oito
meses, o que confirma os resultados deste estudo com relação ao tratamento 2(Gs C). Com relação ao
tratamento 1(Gs V), que apresenta uma variação média anual de umidade do solo com 14 % a 25 %, e
onde se obteve 100% de taxa de sobrevivência, apresentando ainda, ao final da avaliação, incremento
mediano geral superior ao tratamento 2(Gs C), resultados que não foram observados em outros estudos
e na literatura.
Conclusões
a) Pode‐se concluir que a Gliricidia sepium apresentou boa adaptação em área degradada que apresenta
média anual de umidade do solo entre 14 % a 25 % com 12 meses de idade; b) A Gliricidia sepium
demonstrou adaptação em área de cerrado na região do Triangulo Mineiro; c) Suporta encharcamento
por períodos curtos; d) Apresenta uma grande capacidade de rebrota, independente da época do ano,
em condições de umidade no solo; e) O crescimento no tratamento 1(Gs V) dentro da voçoroca superou
o tratamento 2(Gs C) em área do cerrado; f) Mostra‐se promissora para recuperação de voçorocas com
índices de umidade do solo variando de 10% a 30% no decorrer do ano; g) A sazonalidade da chuva não
interfere no desenvolvimento da espécie no tratamento 1(Gs V), pois a área não apresentou deficiência
hídrica durante o período do estudo.
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Definição e caracterização de padrões de ravinamento à escala regional: o caso da bacia do
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Definition and characterization of gully erosion patterns at the regional scale: the case of the Tagus
basin
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Abstract
In this paper, gully erosion patterns occurring along a study area of regional scope in the Tagus basin are
characterized. The study area was divided into units corresponding to different combinations between
topography, lithology and soil type, deemed critical factors in gully formation and evolution. Analysis of the largest
units through ortophoto interpretation resulted in the delimitation of 55 locations where gullies are systematically
distributed, as well as the characterization of their erosion patterns, herein defined as combinations between the
morphometry, relative position and dynamics of the forms in each location. All patterns were combined to define
nine general gully erosion patterns, whose relations with the three factors above mentioned, as well as land use
and rainfall, were then investigated. Results show that gullies occur with great variability in the study area, both
morphometrically and dynamically, and that its detailed consideration implies different methodological
approaches as well as different spatial and temporal scales of information. Although it was not possible to observe
control over all general gully erosion patterns on the part of any of the factors considered, relations between five
of these patterns and lithology allowed the proposal of two hypothetical evolutionary sequences, providing a
broad perspective that may constitute a departing point for future investigation. At the same time, results made
evident the locations in the study area where gully erosion presently occurs most dynamically, setting a priority for
detailed studies.
Keywords
Gully erosion, gully erosion patterns, soil erosion, Tagus basin

Resumo
Neste trabalho são caracterizados os padrões espaciais que o ravinamento assume numa área de estudo de
âmbito regional, situada na margem esquerda da bacia do Tejo e abrangendo cerca de 2912 Km2. A área foi
dividida em unidades correspondentes a combinações particulares entre a topografia, a litologia e o tipo de solo,
considerados factores críticos no surgimento e desenvolvimento de ravinas. A análise das unidades maiores com
recurso a ortofotos permitiu delimitar 55 locais onde o ravinamento ocorre de forma sistemática e caracterizar os
respectivos padrões de ocorrência, entendidos como combinações entre morfometria, posição relativa e
dinamismo das formas observadas. Estes padrões foram agrupados em nove padrões gerais de ravinamento, cujas
relações com as três variáveis já referidas, o uso do solo e a precipitação foram depois analisadas. Os resultados
mostram que o ravinamento apresenta grande variabilidade em termos morfométricos e dinâmicos na área de
estudo, implicado o seu estudo aprofundado diferentes abordagens metodológicas e escalas espaciais e temporais
de informação. Embora não tenha sido observado controlo por parte de nenhuma das variáveis analisadas sobre a
totalidade dos padrões gerais de ravinamento, as relações entre cinco dos padrões com formas de maiores
dimensões e a litologia permitiram organizá‐los em duas sequências evolutivas hipotéticas, numa perspectiva de
conjunto generalizada que poderá constituir um ponto de partida para estudos posteriores. Ao mesmo tempo, a
metodologia aplicada permitiu observar onde o fenómeno estudado se apresenta actualmente com maior
dinamismo, e os estudos de pormenor se afiguram prioritários.
Palavras‐Chave
Ravinamento, padrões de ravinamento, erosão do solo, bacia do Tejo
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Introdução
De todos os processos de erosão do solo, o ravinamento é aquele que possui uma maior variabilidade
no que diz respeito à dimensão e configuração das formas resultantes e ao âmbito temporal de
ocorrência. Embora sejam geralmente consideradas como um resultado da erosão hídrica, as ravinas
surgem e evoluem através de diferentes combinações entre o escoamento e os movimentos de massa,
podendo a importância relativa de cada um destes mecanismos variar grandemente ao longo do tempo
(Blong et al., 1982; Betts et al., 2003). As consequências morfogenéticas do fenómeno variam desde a
formação de canais incipientes, eliminados anualmente durante as operações de lavoura, até alterações
significativas na própria topografia, dando origem a áreas densamente entalhadas pelo escoamento e
restritivas de qualquer utilização de carácter agrícola.
Os muitos trabalhos que têm sido dedicados ao fenómeno têm‐se centrado maioritariamente em
formas com características homogéneas, e.g. ravinas efémeras (Capra et al., 2005), formadas em
quebras na topografia (Vandekerkchove et al., 2001), em fundos de vale (Thomas et al., 2009), ou
formas de dimensões hectométricas e mesmo quilométricas, frequentemente estendendo‐se ao longo
de toda uma vertente (e.g. Slaymaker, 1982; Wells et al., 1991; DeRose et al., 1998). Os âmbitos
espaciais considerados também têm sido relativamente restritos, sendo os mais extensos, da ordem dos
milhares de km2, associados a classificações regionais da abrangência e severidade dos processos de
erosão hídrica, i.e. erosão laminar, sulcagem e ravinamento (Morgan et al., 1997; Flügel et al., 2003),
mas nunca centrados especificamente na formação e evolução de ravinas.
Em Portugal, o processo foi tema de trabalhos desde os anos 80 (Rebelo, 1982; Rebelo et al., 1986). Até
ao momento, porém, é pouco numerosa a literatura que lhe é especificamente dedicada (e.g. Pedrosa
et al., 2001; Roxo e Calvo‐Cases, 2009; Martins, 2009), tendo uma parte significativa desta surgido no
âmbito de colaborações possibilitadas pelo projecto MEDALUS (Mediterranean Desertification and Land
Use), entre 1991 e 1998 (e.g. Poesen et al., 1996; Vandaele et al., 1996; Vandekerckhove et al., 1998,
2000).
Objectivos
O objectivo principal deste trabalho foi o de estabelecer uma primeira perspectiva de conjunto sobre o
ravinamento numa área de âmbito regional onde este fenómeno não foi ainda considerado. Subjacentes
a este objectivo estão três objectivos secundários: (1) Caracterizar os grandes padrões que o fenómeno
assume, e aferir de forma preliminar possíveis ligações a diferentes factores de controlo; (2) Definir
questões para investigação num contexto de estudos futuros; (3) Definir áreas prioritárias para estudo,
com base na actividade, dimensão e abundância das formas.
Por oposição à natureza parcelar da maioria dos estudos publicados, o presente trabalho pretende
contribuir para uma abordagem integradora do fenómeno, propondo uma primeira perspectiva de
escala regional cujos resultados constituam pontos de partida para futuras abordagens mais específicas
a diferentes escalas espaciais e temporais.
Metodologias
Com base numa revisão da literatura, uma ravina foi conceptualizada como “um canal, de dimensões e
morfologia variável, resultante de diferentes combinações entre o escoamento e os movimentos de
massa, ao longo do tempo”. Neste contexto, foram considerados críticos para o seu surgimento e
desenvolvimento cinco factores: a precipitação, a topografia, a litologia, as propriedades do solo e o uso
do solo, sendo assumido que diferentes combinações estarão associadas a formas com diferentes
propriedades.
Dada a grande extensão da área de estudo (2912km2, Figura 1), optou‐se por considerar as áreas que
reúnem as combinações mais frequentes dos factores referidos. Estas áreas, denominadas Unidades
Espaciais Homogéneas (UEH) foram obtidas através do cruzamento de quatro temas cartográficos: o
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Índice de Potência do Escoamento e o Índice Topográfico de Encharcamento, representando o controlo
exercido pela topografia e obtidos com base na altimetria de escala 1:25000, a litologia, obtida com
base na carta geológica de Portugal de escala 1:500000, e o tipo de solo, obtido a partir da carta
complementar de solos de Portugal de escala 1:25000. A distribuição das classes/valores em cada um
dos temas foi analisada visualmente, sendo a área de estudo dividida quanto aos seus grandes padrões
de ocorrência. No caso dos solos, a informação foi adicionalmente reclassificada ao nível mais básico da
Ordem. Esta divisão em grandes padrões resultou na generalização da informação de maior escala,
compatibilizando‐a com a pequena escala do tema de geologia, considerada adequada ao âmbito
regional pretendido para o presente trabalho.
Optou‐se por não utilizar o uso do solo na definição de UEH em função da sua natureza transitória. No
caso da precipitação, a reduzida variação dos totais anuais médios através da área de estudo (cf. Daveau
et al., 1977, escala 1:500000) levou a que este factor fosse assumido como espacialmente invariante. A
potencial importância destas duas variáveis foi alvo de análise posterior.
Para cada uma das 10 UEH mais extensas, abrangendo conjuntamente 62,4% da área de estudo (Figura
1), foram definidas aleatoriamente áreas amostrais circulares de 15km2, na quantidade necessária para
ocupar 60% da extensão das respectivas UEH.

Figura 1. Limites da área de estudo, principais localidades, e as dez unidades espaciais homogéneas sujeitas a análise.

A análise de ortofotos digitais (Instituto Geográfico Português, 2004, resolução 0,5m) referentes às 77
áreas amostrais circulares permitiu delimitar 55 padrões de ravinamento, correspondendo a locais
apresentando ravinas de forma sistemática e tendo uma extensão mínima de 1 ha. Foram consideradas
ravinas os canais entalhados e claramente distinguíveis da topografia envolvente, não obstante o grau
de actividade. Os padrões de ravinamento foram depois caracterizados com base no conjunto de
parâmetros apresentado no Quadro 1. A validação no terreno desta caracterização encontra‐se ainda
em curso, podendo os resultados vir a ser alvo de eventuais mudanças no futuro.
A análise visual comparativa dos diferentes padrões foi articulada com as suas características na
definição de nove padrões gerais de ravinamento (PGR). A distribuição de cada PGR foi depois
comparada com os quatro temas cartográficos já referidos, bem como com o uso do solo, de forma a
aferir possíveis relações.
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Quadro 1. Parâmetros para a classificação dos padrões de ravinamento.
Parâmetro
Tipo

Organização

Classes
Incipientes: Formas com carácter linear e largura mínima para serem perceptíveis na ortofoto (aprox.2 m), indiciando
um grau de entalhe reduzido.
Desenvolvidas: Formas entalhadas e de largura facilmente perceptível na ortofoto.
Isoladas: formas não estão organizadas em redes hierárquicas.
Formas simples
Ramificadas: formas organizam‐se hierarquicamente, havendo
ravinas tributárias de outras.
Formas em complexos: Para os mesmos limites, formas possuem mais do que uma cabeceira e um canal, separados
por interflúvios topográficamente inferiores à superfície envolvente.

Pequenas a médias: Formas possuem extensões longitudinais tendencialmente < 30m
Médias a grandes: formas possuem tendencialmente extensões longitudinais >30m
Muito grandes: Formas possuem centenas de m de extensão e pelo menos vários metros de largura.
Activas: A generalidade das formas apresenta sinais de actividade: áreas extensas sem vegetação, limites bem
marcados e tonalidade diferente da envolvente.
Predominantemente activas: a maioria das formas apresenta sinais de actividade
Actividade
Predominantemente inactivas: maioria das formas encontra‐se estabilizada, estando colonizada pela vegetação e/ou
apresentando limites suaves.
Inactivas: generalidade das formas encontra‐se estabilizada.
¹Para formas ramificadas, a classe refere‐se à rede, e não a cada ravina individual
Dimensão¹

Resultados
A análise dos 55 padrões delimitados quanto às propriedades das formas permitiu observar que apenas
uma pequena parte dos padrões (9,1%) apresenta formas incipientes (i.e. ravinas efémeras). Estas estão
invariavelmente activas e não ocorrem em conjugação com formas de maiores dimensões.
No que diz respeito às formas desenvolvidas, a área de estudo é marcada pela prevalência de ravinas
“muito grandes” (vd. Tabela 1), ocorrendo em 62% de todos os padrões delimitados. Estas formas
hectométricas apresentam‐se total ou predominantemente inactivas em 94% dos casos, em contraste
com as ravinas consideradas “médias a grandes” e “pequenas a médias”, que se apresentaram total ou
predominantemente activas em, respectivamente, 87,5% e 100% dos padrões onde ocorrem.
É de salientar a associação frequente entre complexos de ravinas e formas simples: dos 18 padrões
onde se verificam estas conjugações, correspondendo a 33% de todos os padrões delimitados, apenas
em 2 as ravinas não são “muito grandes”.
Os complexos revelaram ter uma presença importante nos padrões de ravinamento observados,
ocorrendo em 26 casos (47% do total). Adicionalmente, salientam‐se pela relação entre dimensão e
actividade, já que ocorrem com dimensões “médias a grandes“ e/ou “muito grandes” em 20 dos 55
padrões delimitados (36%), e total ou predominantemente activos em 19 desses 20.
A análise comparativa dos 55 padrões permitiu agrupá‐los em 9 padrões gerais, designados com letras
de A a I (Quadro 2). Os dois últimos foram associados a um polígono apenas, na medida em que as
formas observadas não se enquadram em nenhum dos outros padrões gerais.
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Quadro 2. Características dos padrões gerais de ravinamento definidos.
PGR

A
B
C

D
E
F
G

H
I

Descrição
Grandes ravinas em rede de dimensões hectométricas. As formas apresentam‐se entalhadas e com limites bem
definidos, em particular nos sectores de cabeceira, e presentemente inactivas. Os sectores jusante encontram‐se
mais ou menos assoreados e de limites suavizados.
Grandes ravinas ramificadas, inactivas e de dimensões hectométricas. Presença generalizada de complexos de ravinas
ao longo das paredes, total ou predominantemente activos, e estendendo‐se frequentemente do alto até à base.
Grandes ravinas inactivas, de dimensões hectométricas. As formas não são ramificadas ou apresentam ramificação
incipiente, organizando‐se em torno de fundos de vale aplanados. Menos entalhadas e de contornos menos
marcados do que A e B.
Predomínio de complexos de ravinas, total ou predominantemente activos, frequentemente em associação com
grandes ravinas em rede (inactivas) e com ravinas menores (activas). Complexos situam‐se predominantemente em
torno de depressões topográficas.
Ravinas incipientes, de carácter linear (i.e. ravinas efémeras). Dezenas a centenas de m de comprimento, ocorrendo
sobretudo em rede, e activas.
Ravinas mais profundas e largas do que em E, com comprimentos de dezenas de metros. Formas frequentemente
descontínuas, em associação com estradas florestais, e sem um controlo topográfico claro.
Ravinas entalhadas, tanto isoladas como ramificadas, ao longo de depressões topográficas. Embora se estendam ao
longo de dezenas a centenas de m, e tenham poucos m de largura, os canais são descontínuos, apresentando
sectores com graus de incisão muito diferentes, e frequentemente desconectados do resto da rede.
Ravinas entalhadas e com centenas de metros de comprimento, embora com dimensões inferiores às formas
hectométricas em A, B e C. As formas constituem a cabeceira da rede de drenagem. Encontram‐se
predominantemente inactivas.
Ravinas de grandes dimensões (centenas de m de comprimento, embora menores do que A, B e C) entalhadas ao
longo de fundos de vale. Contexto topográfico semelhante a G, mas formas maiores.

Total

nº de
padrões
delimitados
4
5
15

16
6
3
4

1
1
55

A análise da correspondência entre estes nove padrões, os temas cartográficos utilizados para dividir a
área de estudo, o uso do solo (Cartografia CORINE Land Cover 2007, escala 1:100000) e a precipitação
anual média (Daveau et al., 1977, escala 1:500000) não permitiu definir nenhum factor de controlo
geral. Embora os índices topográficos pareçam ter alguma associação com alguns dos padrões, a sua
objectividade é condicionada pela presença de fundos de vale em algumas das áreas delimitadas,
resultando em valores relativamente elevados. Ao mesmo tempo, os valores dos índices são
condicionados pela própria forma das ravinas hectométricas nos padrões gerais A, B, e C (e de alguns
dos complexos em D) com expressão na informação topográfica de base.
O tipo de solo parece apenas poder exercer controlo sobre os padrões E (formas efémeras), onde os
solos Podzolizados correspondem a 89,2% da área delimitada (desvio padrão de 8,9) e G, onde os solos
Litólicos abrangem 96,2% da área delimitada (desvio‐padrão de 2,8). Em todos os outros, os tipos de
solo apresentam grande variabilidade e dispersão.
O uso do solo é caracterizado em todos os padrões pelo predomínio das classes florestais, não
permitindo assumir qualquer controlo face aos diferentes padrões gerais. O mesmo ocorre com a
precipitação anual média.
Ao contrário das outras variáveis, a litologia parece exercer um controlo importante sobre o
ravinamento à escala utilizada. A articulação da proporção relativa das duas litologias dominantes
(Conglomerados da Serra de Almeirim e Arenitos de Ulme, subjacentes) com a noção de uma variação
progressiva entre uma importância máxima dos conglomerados até uma importância máxima dos
arenitos à medida que se dá o entalhe e alargamento da rede de drenagem ao longo do tempo permitiu
organizar cinco dos nove padrões em duas sequências hipotéticas de desenvolvimento, culminando nas
amplas áreas de arenitos expostas onde hoje evoluem os complexos e as ravinas de menores
dimensões.
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Discussão
As análises realizadas tornaram claro que a variabilidade morfométrica existente condiciona a
capacidade da informação utilizada para diferenciar padrões de ravinamento. Ao terem expressão na
cartografia topográfica de base, as formas hectométricas são a causa, e não a consequência, dos valores
dos índices topográficos aplicados, ultrapassando também a actual espessura do solo por muitos
metros. Cronologicamente, não pode ser suposta qualquer relação entre a sua evolução e o presente
uso do solo, cuja duração só pode ser assumida para alguns anos. Apenas a litologia, único factor cujo
controlo abrangeu a quase totalidade da sua evolução, permite diferenciar estes grandes padrões.
No caso das formas menores, a escala da informação revelou‐se excessivamente generalizada. Os
índices topográficos só podem ser considerados com relação a cada forma individual, de forma a não
serem condicionados pela topografia exterior à forma (e.g. fundos de vale próximos). A escala da
Cartografia CORINE desconsidera elementos lineares ou pontuais como estradas florestais ou locais de
extracção de matérias‐primas como cascalho ou areias. Estas actividades são frequentes na região
estudada e foram observadas em associação com ravinas e complexos, podendo constituir um factor
relevante apenas observável em estudos de pormenor.
À escala das formas com profundidades centimétricas e métricas, as propriedades pedológicas deverão
ser consideradas a um nível mais específico, como o do grupo ou subgrupo. Porém, conforme foi
possível observar no campo, a reduzida espessura do solum faz com que esta variável só possa exercer
qualquer efeito numa fase muito incipiente do entalhe (e.g. ravinas efémeras). A observação de campo
tornou também clara a necessidade de, em estudos de pormenor, considerar a litologia separadamente
para cada uma das formas individuais, já que o perfil do rególito apresenta frequentemente uma
sucessão, por vezes ao longo de poucos metros, de materiais com propriedades texturais e estruturais
muito diferenciadas.
As características dos vários padrões gerais permitiram definir duas questões centrais para investigação
futura, cujos âmbitos temporais distintos implicam diferentes abordagens metodológicas:
(1) Como é que os padrões de ravinamento hectométricos (A, B, C) se relacionam com a cronologia da
erosão e sedimentação na área de estudo desde a deposição da unidade litológica mais recente
(Conglomerados da Serra de Almeirim) e quais os factores que controlaram a sua diferenciação?
(2) Que factores controlam o surgimento, evolução e diferenciação das formas menores, actualmente
activas?
No contexto deste segundo grupo de questões, a actividade, extensão da degradação e abundância
associada aos complexos de ravinas, associados aos padrões gerais B e D e ocorrendo no Concelho da
Chamusca, tornam estas formas claramente prioritárias para futuros estudos de pormenor.
Conclusões
A metodologia aplicada permitiu diferenciar na área de estudo nove padrões gerais de ravinamento
ocorrendo sob as condições topográficas, litológicas e pedológicas mais frequentes. Estes padrões
apresentam grande variabilidade morfométrica e dinâmica, não podendo ser diferenciados com base na
topografia, tipo de solo, uso do solo ou precipitação anual. A litologia, ao contrário das outras variáveis,
permitiu associar cinco dos padrões apresentando formas de maiores dimensões numa sequência
evolutiva hipotética, assente num entalhe progressivo da rede hidrográfica.
A variabilidade inerente aos nove padrões diferenciados permitiu definir duas questões centrais para
investigação futura, assentes em contextos teóricos e metodológicos distintos: um centrado na
morfogénese fluvial a uma escala temporal estendendo‐se no máximo até ao Pliocénico superior, altura
da deposição dos conglomerados que constituem a superfície culminante da área de estudo, e outro
centrado nas formas presentemente activas e na sua dinâmica a uma escala multi‐decadal.
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Com base na dinâmica presente, extensão da degradação e abundância das formas, foram considerados
como objecto prioritário para estudos de pormenor os complexos de ravinas que presentemente
evoluem sobre arenitos no Concelho da Chamusca.
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Abstract
This study aims to identify areas susceptible to desertification, from the elaboration of the geomorphological map
of the northern region of Bahia, through the use of GIS in order to characterize and understand this phenomenon
related geomorphological units with the processes that trigger it. Adopted as a basis for the identification of
geomorphologic units the relief taxonomy proposed by ROSS (1992), thematic maps generated by DTM‐
SRTM/NASA, field surveys and previously published data. The referred processes produce features erosive widely
distributed and impute significant instability in environmental system, which makes the representation of the
forms of relief, excellent contribution to the identification of prone areas to desertification ‐ ASD. Geomorphic
processes have important function in raising rates of erosion and mobilizing sediments in characterized areas by
natural fragile environment and by inappropriate use and possession. The ASDs show erosive system produced by
geomorphic processes of laminar, grooves, rills and gullies type in low areas, notably pedimented, flat to soft‐
corrugated depressions, with declivities between 0 ° and 7 °. These are areas where extensive animal husbandry
practice intensive trampling soil with reduction of caatingas.
Keywords
Prone areas to desertification, digital terrain Model, environmental degradation

Resumo
Este trabalho propõe‐se identificar áreas susceptíveis a desertificação na região norte da Bahia, a partir da
elaboração do mapa geomorfológico, através do uso do geoprocessamento, visando caracterizar e compreender
este fenômeno relacionando as unidades geomorfológicas com os processos desencadeantes. Adotou‐se como
base para a identificação das unidades geomorfológicas a taxonomia de relevo proposta por ROSS (1992), mapas
temáticos gerados por meio do MDT‐SRTM/NASA, levantamentos de campo e dados publicados anteriormente. Os
processos referidos elaboram feições erosivas amplamente distribuídas e imputam significativa instabilidade no
sistema ambiental, o que torna a representação das formas do relevo uma excelente contribuição para a
identificação de áreas suscetíveis à desertificação (ASD). Os processos geomórficos têm um importante papel no
aumento das taxas de erosão e mobilização dos sedimentos, em áreas caracterizadas por fragilidade natural do
ambiente e pelo uso inadequado dos solos. As ASD’s exibem formas associadas a processos erosivos do tipo
laminar, sulcos, ravinas e voçorocas, em superfícies baixas, notadamente depressões pedimentadas, planas a
suave‐onduladas, com declives entre 0° e 7°. Estas são áreas onde a pecuária extensiva exerce intenso pisoteio dos
solos com redução das caatingas.
Palavras‐Chave
Áreas suscetíveis à desertificação, Modelo Digital de Terreno, Degradação ambiental

Introdução
O termo desertificação, entendido conforme o conceito estabelecido na Convenção das Nações Unidas
de Combate à Desertificação (1977, p.4) significa “degradação da terra nas regiões áridas, semi‐áridas e
sub‐úmidas secas, resultante de vários fatores, entre eles variações climáticas e atividades humanas”. A
desertificação caracteriza‐se como processo essencialmente dinâmico, resultante da interação de
fatores naturais e antrópicos, que reduz a biodiversidade, provoca perdas na produtividade das terras
agrícolas e instabilidade econômica e política (Oliveira‐Galvão; Saito, 2003). Por degradação da terra
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compreende‐se a degradação dos solos, dos recursos hídricos, da vegetação e a redução da qualidade
de vida das populações afetadas. Considerando que a desertificação está associada à fragilidade natural
do ambiente e deriva do uso e ocupação inadequados do solo, o mapeamento geomorfológico pode
contribuir para a identificação de áreas susceptíveis, pois certos compartimentos do modelado e suas
feições apresentam maior potencial para geração deste processo.
Este trabalho propõe‐se, a partir da elaboração do mapa geomorfológico da região, através do uso do
geoprocessamento, do sensoriamento remoto e do Modelo Digital de Terreno (MDT), identificar áreas
susceptíveis a desertificação na região norte da Bahia, visando caracterizar e compreender este
fenómeno na sua relação com as unidades geomorfológicas e com os processos que desencadeiam o
fenómeno. Neste sentido, foi realizada a vetorização das unidades e tipos de modelado adotando a
taxonomia proposta por Ross (1992), com base nos mapas gerados com o Modelo Digital do Terreno
(SRTM/NASA, 2003), levantamentos de campo e dados publicados anteriormente.
O Estado da Bahia possui mais de 60% do seu território sob ação do domínio morfoclimático semi‐árido,
com baixo índice pluviométrico (até 800mm anuais), irregularidade temporal e espacial na distribuição
das precipitações, economia baseada na agropecuária, e manejo dos solos tipicamente tradicional.
Nessas condições, os processos de degradação e de desertificação têm levado a perdas significativas dos
recursos ambientais. A avaliação integrada de dados recolhidos no campo com a informação obtida por
meio do geoprocessamento, permitiu identificar padrões de paisagens de áreas degradadas e
susceptíveis a desertificação (ASD).
A área em estudo está compreendida entre as coordenadas 8º38’50.00” e 10º56’19.74”S e 42º51’00.46”
e 40º26’25.77”W, no extremo norte do Estado da Bahia (limites com os estados do Piauí e Pernambuco),
inserindo‐se no Território de Identidade do Vale do Rio São Francisco, às margens do Lago de
Sobradinho. Envolve quatro municipios, designadamente Remanso, Casa Nova, Sento Sé e Sobradinho
(fig. 1), os dois primeiros já identificados como suscetíveis à desertificação (AOUAD, 1995). Trata‐se de
uma região inserida no domínio morfoclimático semi‐árido, fator preponderante para que um conjunto
de variáveis físicas, biológicas e sociais desencadeie o processo de desertificação. A região faz parte do
Polígono das Secas e apresenta tipologia climática de árido a semi‐árido e pluviosidade média anual
entre 400 mm e 600 mm (SEI, 1999), distribuídas entre os meses de Março e Abril (INMET, 2009). O
elemento da paisagem que está em foco neste trabalho, o relevo, apresenta formas resultantes da ação
de processos geomórficos controlados pela semi‐aridez e pela agressividade do período chuvoso.

Figura 1. Área de Estudo
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Materiais e Métodos
A análise da paisagem deve ser realizada de forma integrada e respaldada no método sistêmico, que
leva em consideração sua composição e as interações existentes entre suas variáveis. Os fluxos
produzidos interferem diretamente na dinâmica da paisagem, nas escalas de tempo e espaço,
resultando em arranjos geográficos passíveis de identificação. As paisagens são derivadas, portanto, de
uma série de conectividades ambientais e sociais, que exibem feições, dentre elas as geomorfológicas,
correlatas às dinâmicas temporais e espaciais do seu sistema. Neste trabalho, que objetiva mapear estas
feições e interpretar os níveis de degradação e de susceptibilidade à desertificação da região norte da
Bahia, estes foram os princípios adotados, cujos procedimentos metodológicos se organizaram nas
seguintes etapas:
1. Revisão bibliográfica e cartográfica: foram consultadas publicações sobre o tema em livros e artigos,
bem como no banco de dados georreferenciados produzidos em 2002 pela Secretaria de Recursos
Hídricos ‐ Bahia, atual INGÁ (Instituto de Gestão das Águas e Clima).
2. Aquisição do Modelo Digital de Terreno (MDT‐SRTM/NASA, 2003).
3. Elaboração de um Banco de Dados vetorial e raster específico para a área de estudo. O formato
vetorial, refere‐se a shapes de polígonos, linhas e pontos que armazenam dados e informações sobre
geomorfologia, geologia, pedologia, vegetação, rede de drenagem e isoietas, fatores importantes para o
diagnóstico de processos que podem desencadear a desertificação. Engloba, ainda, os limites
municipais, cidades, unidades de conservação, dentre outros, importantes para as análises
complementares. Os dados em formato raster, gerados a partir do MDT, referem‐se à declividade,
hipsometria, aspecto e relevo sombreado.
4. Levantamentos de campo: dados georreferenciados em campo relativos à fisionomia da paisagem e
ocupação do espaço, para serem somados ao Banco de Dados do projeto. Em paralelo foi feita validação
dos dados obtidos no pré‐campo.
5. Vetorização das unidades de paisagem a partir dos mapas elaborados com o MDT. A identificação das
unidades e compartimentos geomorfológicos foi feita a partir da classificação taxonômica de Ross
(1992), que leva em consideração a morfologia e gênese do modelado.
6. Elaboração do mapa geomorfológico (escala 1:250.000) e correlação entre as unidades
geomorfológicas e as ASD’s.

Resultados e Discussão
A análise e caracterização da área em estudo, como de todos os produtos gerados aliados aos
levantamentos de campo, permitiu a identificação e vetorização das unidades geomorfológicas, baseado
na proposta taxonômica de Ross (1992). Este trabalho usa uma escala de semi‐detalhe – 1:250.000 –,
pelo que a classificação do relevo destacou as características e formas englobadas, no máximo, até ao 3º
táxon. Foram identificadas as seguintes unidades (Tab. 1):
• 1º Táxon – Unidades Morfoestruturais – foram identificados dois grandes compartimentos: a
Chapada Diamantina Setentrional e a Depressão Sertaneja;
• 2° Táxon – Unidades Morfoesculturais – Superfícies de Cimeira e Depressões Interplanálticas
Periféricas;
• 3° Táxon – Unidades Morfológicas ‐ Planície de Inundação (Lago de Sobradinho), Região de
Acumulação (Paleodunas do Rio São Francisco); Superfície Pedimentada Rugosa (afloramento
rochoso) e Pedimentada Suave Ondulada.
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Tabela 1. Níveis Taxonômicos
1º Táxon

Unidade Morfoestrutural

Chapada Diamantina Setentrional;
Depressão Sertaneja.

2º Táxon

Unidade Morfoescultural

Superfície de Cimeira;
Depressões Periféricas Interplanálticas;
Encostas.

Unidade Morfológica

Planície de inundação ;
Região de acumulação;
Superfícies pedimentadas rugosas;
e/ou suave/onduladas.

3º Táxon

As áreas degradadas e, dentre elas as mais suscetíveis à desertificação, apresentam semelhanças no que
se refere ao padrão de paisagens (Tab. 2): estrutura litológica do tipo metassedimentar, caatinga aberta
de porte baixo/médio, solo exposto com forte pedregosidade e lajedos. Exibem sistemas erosivos
produzidos por processos geomórficos do tipo laminar, sulcos, ravinas e voçorocas, em superfícies com
altitudes entre 378 a 457 metros, notadamente depressões pedimentadas, planas a suave‐onduladas,
com declividades entre 0° e 7°. Estas são áreas onde a pecuária extensiva de caprinos e bovinos exerce
intenso pisoteio dos solos, com redução das caatingas e abertura de clareiras, que acentuam a
vulnerabilidade dos mesmos à erosão. Ocorre também a proliferação de espécies ruderais como velame
(Cróton campestris), faveleira (Cnidoscolus phyllacanthus) e jurema (Mimosa hostilis). Esta fisionomia de
paisagem foi descrita em campo e permitiu que as ASD’s fossem localizadas no mapa geomorfológico,
evidenciando a relação entre as unidades geomorfológicas e o processo de desertificação.

Tabela 2 – Configuração da Paisagem em áreas de ASD’s.
Geologia

Estrutura litológica metassedimentar

Geomorfologia

Região de acumulação; suavemente ondulada; encostas suave; declividade suave

Altitude

Entre 378 e 457 m

Solos

Vegetação
Uso do solo
Processos
geomórficos

Pedregosidade; concreções ferruginosas; cascalhos e calhaus; afloramentos rochosos; areno‐
argilosos; inconsolidados; friáveis
Caatinga arbóre‐arbustiva, baixa primitividade, aberta, predominando espécies de facheiro,
faveleira, pinhão, algaroba, velame, umburana
Pecuária extensiva; agropecuária; irrigação; prática de queimadas; extração de lenha
Sistemas de erosão acelerada; ravinamentos; sulcos; erosão laminar; voçorocamentos

O resultado dessas análises foi a elaboração do mapa de Unidades Geomorfológicas da região norte do
Estado da Bahia (Fig. 2), que subsidiou discussões acerca da relação entre a morfologia e os indicadores
do processo de desertificação na Bahia.
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Figura 2 – Mapa Geomorfológico da região norte da Bahia.

Conclusões
Os estudos de análise da paisagem são adaptáveis a cada realidade pesquisada e as variáveis adotadas
irão depender do enfoque proposto. A depender deste, dá‐se maior peso às variáveis físicas ou às
sociais. Nesta pesquisa optou‐se por realizar análise embasada em aspectos notadamente físicos, em
especial o relevo. A interpretação dos dados adquiridos nas etapas descritas possibilitou caracterizar a
área de estudo e concluir que:
1. As áreas em processo de desertificação estão localizadas nas unidades geormofológicas de depressão,
em áreas pedimentadas rugosas ou suave/onduladas.
2. As áreas susceptíveis ao processo de desertificação possuem um padrão no que se refere aos
elementos que caracterizam a paisagem: estrutura litológica do tipo metassedimentar; altitude entre
378 m e 457 m; solo exposto com forte pedregosidade; caatinga arbórea/arbustiva com pouca
primitividade; pecuária extensiva; sistemas erosivos; áreas pedimentadas suavemente onduladas, com
declividade entre 0° e 7°.
3. O desenvolvimento do processo de desertificação nessas áreas é favorecido pelo relevo aplainado,
que propicia atividades de agropecuária de forma extensiva e intensiva, exaurindo e compactando os
solos. As condições climáticas semi‐áridas, onde a temperatura média anual é elevada (27°C) e a
pluviosidade é mal distribuída no tempo e no espaço, favorecem a fragilidade natural do meio.
4. As áreas menos degradadas localizam‐se nas partes mais elevadas e íngremes do relevo local:
encostas escarpadas, com declividades acentuadas entre 16° e 70° que dificultam o uso e a ocupação,
preservando, assim, a vegetação nativa e mantendo o equilíbrio no ecossistema.
5. As formas erosivas encontradas são produzidas por processos geomórficos do tipo laminar, sulcos,
ravinas e voçorocas, em superfícies de depressões pedimentadas, planas a suave‐onduladas.
6. As formas de uso e ocupação do solo acentuam a vulnerabilidade dos mesmos à erosão, provocando
também a proliferação de espécies ruderais.
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Abstract
This work presents the preliminary results of a geomporphological study of planation surfaces at Paracatu River
Basin, considering the correlation between landscape evolution and litoestratigraphic unit elaboration, that is,
cronoestratigraphic evidence. Erosion has create three landscape levels, covered by sedimentary sequences, now
exhumed. First level, associated to Gondwana Surface, above 850 meters, in Chapadão dos Gerais and Mata da
Corda Plateaux. Second, between 670 and 720 meters, correlated to Sul‐Americana Surface, registered in many
interior unit and watershed. Third, between 480 and 560 meters, over recent terraces, limited by low slope
coluviumm, most youg tarranes in the area. Morphology, topography and structure are invoked to explain the
regional geomorphology.
Keywords
Landscape geomorphology, Paracatu river basin, planation surfaces, topographic levels.

Resumo
Este trabalho discute preliminarmente a identificação de superficies de aplainamento na bacia do rio Paracatu a
partir de uma possível correlação entre os períodos de elaboração das paisagens e as unidades litoestratigráficas
sobre as quais foram esculpidas, como evidências cronoestratigráficas. O arrasamento das unidades
litoestratigráficas resultou na elaboração de três níveis da paisagem, recobertos por ciclos sedimentares
subseqüentes, que ora se encontram em diferentes estágios de exumação. O primeiro nível, associado à Superfície
Gondwana e situado a cotas superiores a 850 metros, localiza‐se no Chapadão dos Gerais e Planalto da Mata da
Corda. O segundo, entre 670 e 720 metros, correlacionável à Superfícies Sul‐Americana, observa‐se em diversos
compartimentos no interior e nas vertentes dos interflúvios. O terceiro, entre 480 e 560 metros, coincide com as
planíces e terraços atuais delimitados pelas rampas de colúvio das baixas vertentes, associando‐se à Superfície
Velhas e delineando os terrenos mais jovens da área. Morfologia, regularidade topográfica e controles estruturais
são utilizados para explicar a geomorfologia regional.
Palavras‐Chave
Evolução da Paisagem, bacia do rio Paracatu, superfícies de aplainamento, níveis topográficos.

Introdução
A bacia hidrográfica do rio Paracatu, um compartimento geomorfológico inserido na unidade geológica
Bacia Sanfranciscana, conserva um certo conjunto de evidências geológicas e geomorfológicas que a
tornam um objeto de estudo atrativo para a análise e compreensão das superfícies de aplainamento do
Planalto Central Brasileiro. A bacia possui cerca de 45.000 km², dos quais 3.250 km² estão inseridos no
Distrito Federal, portanto, fora do Estado de Minas Gerais (ver mapa de localização em Bragança e
Oliveira, 2010, neste evento).
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A investigação das superfícies de aplainamento está direcionada para o setor que se estende do vale do
rio da Caatinga ao Chapadão dos Gerais, passando pelo interflúvio do Sono‐São Francisco, apresentando
evidências suficientes para se estabelecer as correlações topográficas necessárias. Contudo,
consideram‐se também evidências identificadas em toda a extensão da bacia.
Este setor oriental da bacia do rio Paracatu diferencia‐se da morfologia regional pelo gradiente
topográfico de aproximadamente 500 metros, permanecendo ‘suspenso’ na paisagem por dois motivos
aparentes. Primeiro, devido à resistência das rochas constituintes ao avanço da erosão, nomeadamente
das Formações Abaeté e Três Barras, do Grupo Areado, e ao capeamento laterítico da Formação
Chapadão. Segundo, devido ao soerguimento de parte de seu leito por uma falha inversa de baixo
ângulo, no médio e alto vales, cujos registos são evidenciados nos litotipos do Subgrupo Paraopeba.
O planalto sobre o qual se instalou o vale do rio do Sono, por sua vez, configura‐se como uma extensão
ocidental do Chapadão dos Gerais, tendo sido seccionado pela drenagem, instalada em linhas de falha
de direção geral NNW‐SSE e ENE‐WSW (Hasui e Haralyi, 1991). Como uma unidade diferenciada, guarda
evidências cronoestratigráficas de grande abrangência espacial, importantes para identificação das
superfícies erosivas.

Metodologia
A pesquisa foi elaborada a partir da revisão da bibliografia geológica e geomorfológica relativa à Bacia
Sanfranciscana, com ênfase na Sub‐bacia Abaeté. Esta etapa norteou a delimitação da área de interesse
e a construção de um marco espacial sobre as folhas Três Marias, João Pinheiro e São Romão da carta
topográfica e geológica da área, na escala 1:250.000. Em seguida, procedeu‐se ao reconhecimento de
campo, durante quatro dias de trabalho (no mês de Julho de 2010), orientado pela cartografia
topográfica e geológica na escala 1:100.000.
Na etapa posterior, foram identificadas superfícies niveladas na bacia do rio Paracatu e proposta a
correlação entre as litologias antigas, sua morfologia registrada nos contatos em discordância erosiva e
o modo como essas morfologias se expressam nas feições geológicas e geomorfológicas atuais. São
propostas relações diretas e sucessivas entre os hiatos deposicionais e os períodos de arrasamento de
cada unidade geológica, antes de seu posterior recobrimento, que criará a base da unidade superior, de
idade mais recente.
A proposição de superfícies erosivas é feita, então, mediante a associação direta dos níveis topográficos
com os afloramentos dos compartimentos geológicos, expressos em perfis topográficos (figura 1). Esse
critério considera a sugestão de uma descontinuidade erosiva atual, esculpida sobre várias
paleosuperfícies exumadas.
Foi construído um modelo de terreno sobre a cartografia topográfica da bacia na escala 1:100.000, com
equidistância de 40 metros, mediante algoritmo de triangulação irregular, utilizando o software Arcgis
versão 9.3. Os perfis topográficos foram construídos no sentido Oeste‐Leste (figuras 2 a 5), em razão do
padrão de deposição das coberturas da bacia Sanfranciscana, orientado predomiantemente na direção
Sul‐Norte. Foram registradas distâncias verticais de 50 em 50 metros para melhor visualizar a correlação
de topos ao longo da bacia.

Resultados e discussão
O relevo da bacia do rio Paracatu parece obedecer a um padrão de evolução da paisagem característico
dos domínios tropicais úmidos, marcado pelo aplanamento e pela dissecação fluvial, intensificado pelo
umidecimento do clima no pleistoceno e holoceno. Essa afirmação encontra respaldo na observação
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geral dos relevos aplainados e dos cursos atuais assentes sobre leito rochoso, em praticamente toda
rede de drenagem de menor ordem.
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Figura 1. Localização dos perfis topográficos elaborados na bacia do rio Paracatu.

A bacia do rio Paracatu é uma unidade topográfica interplanáltica (CETEC, 1983, p. 29), constituída por
rochas dos Grupos Bambuí e Santa Fé, rebaixadas e regularizadas por processos de aplainamento e
entalhamento fluvial bastante antigos, com retomadas agressivas da erosão em tempos recentes. Essa
unidade é entremeada por compartimentos mais elevados, resultantes da resistência diferencial de seus
materiais constituintes, tais como as rochas dos Grupos Areado, Urucuia e Mata da Corda, que possuem
como feição geomorfológica marcante bordas abruptas delimitadas por processos erosivos atuais.
O compartimento geomorfológico interplanáltico surgiu e evoluiu a partir da remoção e esvaziamento
de uma parte do compartimento geológico‐geomorfológico marcado pelo Alto Estrutural do Paracatu,
marco entre as Sub‐bacias Abaeté e Urucuia. As evidências estratigráficas e cronológicas da gênese e
evolução geomorfológica da bacia são encontradas nas vertentes de médio e alto vale. Essa correlação é
melhor demonstrada através de perfis topográficos e geológicos.
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Os relevos esculpidos sobre as litologias dos Grupos Bambuí e Santa Fé, de idade consideravelmente
mais antiga, situam‐se a cotas entre 480 e 560 metros, sendo amplamente recortados pela drenagem
atual. Encontram‐se, muitas vezes, recobertos por espessos pacotes sedimentares de natureza aluvial e
elúvio‐coluvional, ocasionalmente, lateríticos. Dada sua posição na parte mais baixa da área em estudo,
em locais de menor energia, a sua morfologia é mais regular e constituída por extensas rampas de
colúvio interdigitadas por amplas planícies de inundação, sobre as quais estão instalados cursos
meandrantes.
Há, no interior da bacia, alguns compartimentos elevados, que resistem ao avanço da erosão. Entre eles,
podem ser destacadas as Serras da Maravilha e do Boqueirão. Estes testemunhos alcançam 840 metros
de altitude e exibem arenitos do Grupo Areado (Formação Três Barras) sobrepostos às rochas dos
Grupos Bambuí ou Santa Fé, e capeados pelas concreções ferruginosas da Formação Chapadão.
A regularidade geomorfológica da bacia do Paracatu é interrompida pelo compartimento que sustenta o
rio do Sono e seus afluentes Esculpido na borda ocidental do Chapadão dos Gerais, o rio do Sono escava
seu leito rochoso expondo todos os litotipos que compõem a geologia regional, sendo raros os locais de
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sedimentação. O seu leito é fortemente condicionado por descontinuidades estruturais de direção NNE‐
SSW. Um perfil no sentido leste‐oeste mostra que as altitudes decrescem do Chapadão dos Gerais em
direção ao vale do rio Paracatu, traduzindo‐se na existência de patamares que foram correlacionados a
superfícies erosivas definidas por King (1956).
O topo da ‘paisagem’ está situado acima da cota de 900 metros, abrangendo a Serra da Tiririca, a Serra
de Urucânia, o Chapadão dos Gerais e o Planalto da Mata da Corda. Estes níveis mais elevados podem
ser correlacionados ao ciclo de desnudação ‘Gondwana’ e essa superfície é resultante do nivelamento
dos sedimentos terrestre cretáceos, recobertos por materiais enriquecidos em ferro, nomeadamente
pelas Formações Chapadão (Terciário) e Patos e Capacete (Cretáceo – Grupo Grupo Mata da Corda). De
acordo com King (1956, p. 163) sempre que a rocha matriz forneceu o material adequado, a superfície
Gondwana apresenta‐se protegida por uma camada de canga.
Um segundo nível, intermediário, situado entre 670 e 720 metros sobre as Formações Três Barras,
Quiricó e Abaeté (Grupo Areado), parece coincidir com o Ciclo Sul‐Americano proposto por King (1956,
p. 163), enfatizando que aqui a discordância do Cretáceo em relação às formações permianas e
carboníferas representa a superfície em estudo.
Na base do Grupo Areado uma discordância erosiva marca as evidências geomorfológicas da Superfície
Velhas, resultante do entalhamento de todo o pacote sedimentar de idade cretácea acumulado
regionalmente, expondo sua formação basal. Contraria‐se a afirmação de King (1956, p. 169) de que,
localmente, as planícies do ciclo Sul‐Americano teriam sido soerguidas no Terciário‐médio. O fato pode
ter ocorrido apenas isoladamente, por exemplo, sobre as unidades do Subgrupo Paraopeba.
O desmonte da Superfície Sul‐Americana, a partir do entalhamento das rochas cretáceas, deu origem ao
pavimento erosivo reconhecido por King (1956, p. 171) como Superfície Velhas, associado ao atual nível
de inundação do rio São Francisco e seus afluentes principais, em torno de 480 a 560 metros: Os rios do
Sono, Abaeté, São Francisco, Paraopeba e Velhas, todos correndo em amplos vales de fundo plano que
apagaram a maior parte dos indícios dos cilcos de erosão anteriores. Assim, o ciclo Velhas termina em
Olho d’Água (Olhos d’Água do Oeste) próximo aos morros dos Dois Irmãos (King, 1956, p. 188).
Esse nível é observado nas atuais unidades eluviais e rampas de colúvio dos compartimentos mais
baixos e regulares da paisagem, entre 480 e 560 metros de altitude, esculpidos diretamente sobre as
rochas dos Grupos Bambuí (Proterozóico Superior) e Santa Fé (Permo‐Carbonífero). As rochas mais
antigas foram arrasadas, rebaixadas e regularizadas, constituindo‐se num piso erosivo, em fase de
recobrimento durante o Terciário e o Quaternário, pela remobilização de materiais de idade Cretácea
(Grupos Areado, Mata da Corda e Urucuia) e Terciário (Formação Chapadão).
Finalmente, é presumível a identificação da Superfície post‐Gondwana na bacia do rio Paracatu, na
medida em que King (1956, p. 164) indica, em foto, sua ocorrência ao norte de Carmo do Paranaíba,
localidade situada na vertente ocidental do Planalto da Mata da Corda, esculpida sobre litologias
semelhantes e em condições paleoclimáticas e topográficas análogas. Assim, os arenitos cretáceos da
Formação Três Barras (Areado), intemperizados, formariam os bancos ou terraços sobre os flancos das
montanhas que são cortadas pela superfície Gondwana (King, 1956, p.164). Esse compartimento
encontra correlações em todas as direções, com raras evidências de controles estruturais; postula‐se a
hipótese da exumação dos ambientes deposicionais do Período Cretáceo, que configuram as Superfícies
Gondwana e Post‐Gondwana, registrados nas formações do Grupo Areado.
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Conclusões
O estudo das superfícies de aplainamento na bacia do rio Paracatu encontra elementos de controle em
razão de certa estabilidade tectônica, principalmente ao longo do Cretáceo e Terciário, que mantém o
substrato geológico próximo às condições de deposição sobre as discordâncias erosivas mais antigas,
permitindo afirmar que a evolução da paisagem regional obedeceu preferencialmente à dinâmica
climática.
Há, na bacia, registros das mudanças climáticas e ambientais ocorridos desde o Proterozóico Superior ao
Quaternário, passando de mar raso no final do Proterozóico e durante todo o Paleozóico, sucedido por
rigoroso período glacial entre o Carbonífero e o Permiano, seguido pelo ressecamento drástico do clima
da Pangéia, que perdurou do Triássico ao Cenozóico, quando a abertura do oceano Atlântico instala o
clima tropical, úmido, com uma estação chuvosa bem marcada.
Observa‐se um claro nivelamento regional coincidente com os afloramentos das formações basais de
cada unidade cronoestratigráfica. Essa constatação topográfica encontra correlação direta com o
modelo de evolução da paisagem elaborado por King (1953, 1956), sendo possível estabelecer uma
relação direta entre a idade dos substratos aflorantes e os hiatos deposicionais que levaram ao seu
arrasamento.
A paisagem organiza‐se em patamares escalonados de SW para NE e de SE para NW, obedecendo às
direções preferenciais da drenagem. Apenas no setor noroeste da bacia, dado o condicionamento de
uma zona de falhas inversas que marcam o contato do Cráton Brasiliano do São Francisco com a
Província Tocantins, a hidrografia corre em direção sudeste. Assim, os topos da paisagem seriam as
Serras da Tiririca e Urucânia, a oeste, o Planalto da Mata da Corda e o Chapadão dos Gerais, ao sul e as
Serras do Boqueirão e de Santa Teresa, a norte.
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O papel dos relevos quartzíticos na prospecção de água subterrânea: dois casos de estudo
(Portugal e Espanha)
The role of the quartzitic reliefs on groundwater exploration: two case studies (Portugal and Spain)
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Abstract
In this work two typical case studies are presented, with focus on hydrogeomorphological studies as a decision
support tool to groundwater exploration. These groundwater projects where carried out in order to supply two
main bottling water plants. In both sites, in Portugal and Spain, the main geological units are Low Ordovician
quartzitic rocks. The hydrogeomorphological cartography obtained from topographic maps, digital terrain models,
photogeology and GIS analysis was confirmed as an efficient tool to identify the most favourable sites and
structures for groundwater flow, i.e., with higher transmissivity. The history of crustal deformation is an important
condition for groundwater circulation in some faults, and we have identified some N‐S regional faults, filled with
quartz veins, almost unproductive. In the most successful areas, transmissivity have reached 4 m2/day in Castelo
de Vide area (Portugal) and 26 m2/day in Herrera del Duque area (Spain).
Keywords
Quartzite, applied geomorphology, exploration hydrogeology, transmissivity, Iberian Peninsula

Resumo
No presente trabalho são apresentados dois casos típicos em que estudos hidrogeomorfológicos apoiaram
projectos de pesquisa e captação de águas minerais em formações quartzíticas de Portugal e Espanha para
abastecer oficinas de engarrafamento de água. Foi evidenciada a eficácia da cartografia hidrogeomorfológica a
partir de mapas topográficos, de modelos digitais de terreno, de fotogeologia e de análise SIG para a definição dos
locais mais adequados à circulação de águas subterrâneas, isto é, com maiores transmissividades. A deformação
crustal e a sua história, condiciona a circulação de água nalgumas falhas, tendo sido registado, num dos locais,
fracturação regional N‐S preenchida com filões de quartzo praticamente desprovidos de circulação. Nas zonas
mais produtivas da área de Castelo de Vide a transmissividade alcançou 4 m2/dia, e na área de Herrera del Duque
(Espanha) atingiu os 26 m2/dia.
Palavras‐Chave
Quartzitos, geomorfologia aplicada, prospecção hidrogeológica, transmissividade, Península Ibérica

Enquadramento
Em Portugal e Espanha, as rochas quartzíticas que configuram relevos estruturais imponentes
correspondem, na maioria das situações, a rochas de idade ordovícica (Arenigiano) que sofreram
intenso dobramento no ciclo Varisco. Estas rochas são comummente referidas na literatura geológica da
Península Ibérica como quartzitos Armoricanos (e.g., Romano & Diggens, 1973/74; Ribeiro et al., 1990).
A área de Castelo de Vide ocupa uma área de cerca de 6 km2 e situa‐se no flanco SW do sinclinal de
Castelo de Vide, Marvão, em que as camadas metassedimentares inclinam cerca de 65° para NE, e em
que a crista de quartzitos maciços “Armoricanos” (Ordovícico) apresenta uma possança de cerca de 150
m (Carvalho,1993, 2006). Na área de Herrera del Duque (Espanha) a geologia é dominada por rochas
metassedimentares (xistos ardosíferos fossílíferos, xistos, arenitos, grauvaques, e quartzitos), numa
estrutura em sinclinório com eixo aproximado NW‐SE. Esta megaestrutura complexa encontra‐se
intensamente fracturada por falhas transversais e sub‐paralelas à orientação axial, com direcções
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principais de fracturação compreendidas nos eixos NW‐SE a NNW‐SSE e NE‐SW a N‐S. Os quartzitos
maciços apresentam uma grande possança, atingindo por vezes valores na ordem dos 300 m. Os
principais afloramentos situam‐se a cotas próximas de 700‐750 m, circundando uma área deprimida,
que na sua base não ultrapassa os 400 m de altitude (TARH, 2007).
Neste estudo pretende‐se demonstrar a importância da hidrogeomorfologia como ferramenta de apoio
aos estudos de prospecção hidrogeológica e de captação de águas subterrâneas, recorrendo a
ferramentas como detecção remota, fotografia aérea e análise SIG, e recorrendo também aos métodos
de análise da fracturação, com recurso a cartas topográficas e rede de drenagem.
Prospecção e pesquisa de águas subterrâneas em rochas cristalinas
A geomorfologia da área de Castelo do Vide é dominada pelas cristas quartzíticas orientadas a NW que
são rejeitadas, no sector Sul, pela falha de Castelo de Vide, importante acidente com direcção N‐S. A
falha exibe preenchimento irregular de quartzo leitoso. Do ponto de vista hidrogeológico ocorre o
aquífero dos quartzitos ordovícicos e o aquífero dos calcários dolomíticos da série de transição silúrico‐
devónica, separados por uma faixa de xistos negros, mosqueados, do Silúrico, que tem praticamente o
papel de camada confinante. Os caudais de exploração nesta unidade xistenta, no sector a Sul da vila de
Castelo de Vide até à falha, não ultrapassam 0,4 l/s. A água captada é hipossalina, muito ferruginosa.
Nos calcários dolomíticos da série de transição silúrico‐devónica existe carsificação e ocorrem descargas
naturais na Fonte da Mealhada e na Fonte da Vila, no centro de Castelo de Vide, sendo, portanto, o
fluxo no sentido SE‐NW. As águas são mesossalinas (mineralização total de 420 mg/l) e utilizadas na
indústria do engarrafamento. Os quartzitos estão muito fracturados e neles circulam águas hipossalinas,
silicatadas, com mineralização total de 54 mg/l – utilizadas, também na indústria do engarrafamento de
água – e têm a direcção de fluxo SE‐NW, segundo a orientação geral da xistosidade e da estratificação.
Têm a descarga natural no contacto a Norte com arcoses e granitóides. Nos sectores afastados da falha
regional de Castelo de Vide os quartzitos apresentam caudais de exploração da ordem de 1 a 2 l/s,
sendo praticamente improdutivas as pesquisa intra‐falha. Várias tentativas de captação na falha de
Castelo de Vide mostraram que ela não funciona como estrutura capaz de permitir a circulação de água
subterrânea.
Na área de Herrera del Duque foi possível distinguir 4 unidades geomorfológicas, a saber: i) uma
superfície de aplanamento, no exterior do sinclinório, e delimitado pelas cristas quartzíticas, com
altitudes a rondar os 400 m; ii) as cristas quartzíticas, as quais formam elevações proeminentes, com
altitudes a rondar os 700‐750 m, relacionadas com processos de erosão diferencial e incisão fluvial
quaternária; iii) a depressão de Dehesa de las Navas, com altitudes a rondar os 450‐500 m, rodeadas
pelas cristas quartzíticas e com um relevo isolado no seu interior (Cerro del Cabezo), com altitude
aproximada de 678 m; iv) por último, surge uma série de plataformas, na base das cristas quartzíticas,
onde se encontram depósitos sedimentares. Os caudais de exploração nos quartzitos, em zonas de
fracturação aberta, alcançam 10 l/s. Todas as restantes unidades, de características xistentas, são
praticamente improdutivas do ponto de vista hidrogeológico.
Os dois casos apresentados são exemplos elucidativos do papel da geomorfologia na prospecção
hidrogeológica ao evidenciar, a partir do encaixe da rede de drenagem, a ocorrência de unidades
litológicas de deformação frágil (os quartzitos da base do Ordovícico) e a ocorrência de fracturação
hidrogeologicamente activa.
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Considerações finais
A geomorfologia, e em particular a geomorfologia estrutural e a geomorfologia aplicada, desempenham
um papel relevante na prospecção e pesquisa de águas subterâneas em rochas cristalinas. Os casos aqui
apresentados, indiciaram feições que condicionam as condições de recarga dos aquíferos e as possíveis
estruturas mais favoráveis para a circulação de águas subterrâneas. Estas disciplinas assumem‐se, assim,
como um auxiliar precioso à prospecção e pesquisa de água subterrânea, e influenciaram de forma
decisiva o sucesso das sondagens de pesquisa e captação realizadas, tendo‐se verificado uma correlação
positiva entre os relevos e as estruturas geomorfológicas e os caudais de exploração. A morfoestrutura
contribuiu de forma decisiva para o sucesso da prospecção constituindo‐se, ainda, um significativo
factor de produtividade.
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Geomorfologia como Elemento Essencial no Estudo dos Riscos Ambientais e Civis Inerentes
ao Loteamento Irregular do Bairro Tarumã
Geomorphology as an essential element in the studies of the environmental and civil risks
inherent to the irregular land division of the Tarumã neighborhood
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Abstract
This work aims to study the neighbourhood of Tarumã II, Maringá‐PR, Brazil, considering that it is placed in an
environment preservation area. Through the research accomplished by using the director plan management of the
city and using fieldwork surveys we conclude that it was set in the wrong location. So, these actions should go
against the main director plan regulations and have civil risks on local geomorphology, to offer to the population
there placed and civil engineer infrastructures.
Keywords
Geomorphology, environment preservation, civil risks

Resumo
Este trabalho visa o estudo do bairro Tarumã II, em Maringá‐PR, BRAZIL, tendo em vista que este se localiza numa
área de preservação ambiental. Através de uma pesquisa realizada por meio do plano diretor do município e
utilizando‐se de levamtamentos de campo verifica‐se que este foi implantado de forma irregular, contrariando as
regras que regem tal plano no que diz respeito aos riscos que a geomorfologia local oferece à população ali situada
e e às infraestruturas de obras civis de engenharia.
Palavras‐Chave
Geomorfologia, preservação ambiental, riscos civis

Introdução
A cidade capitalista é o lugar privilegiado de ocorrências de uma série de processos sociais. Processos
como a acumulação de capital e a reprodução social criam funções e formas espaciais e sua distribuição
espacial constitui a própria organização espacial urbana (Corrêa, 1994).
O espaço urbano é o resultado da materialização da ação dos seus agentes modeladores, ou seja, os
produtores do espaço, definidos por Corrêa (1989) como os proprietários dos meios de produção, os
proprietários fundiários e os promotores imobiliários, o Estado e os grupos sociais excluídos. Schmidt
(2002) afirma que, neste processo de construção do espaço, as estratégias se modificam de acordo com
os interesses de cada grupo, principalmente nas esferas estatal e privada, que são responsáveis diretas
pela produção de moradias.
Assim como a maioria das cidades brasileiras, Maringá apresenta desigualdades sociais. Para Araújo
(2005), Maringá, desde o início da sua edificação, foi segmentada com a criação e a manutenção de
zonas diferenciadas. O espaço urbano maringaense expressa uma hierarquia social e as chances
desiguais de acesso aos bens materiais e simbólicos existentes na cidade.
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De acordo com Schmidt (2002), no mercado imobiliário de Maringá existem condicionantes primordiais
para o processo de produção imobiliária. É neste sentido que as estratégias não se desenvolvem
livremente e sem a intenção de circulação e produção do capital. O autor acentua ainda que a terra
urbana adquire um valor resultante das ações dos agentes modeladores do espaço urbano tornando‐se
uma mercadoria produzida e articulada para a geração do capital.
Esta ação pode ser observada por toda a configuração do espaço urbano maringaense. Os bairros são
criados visando a um determinado público. O lucro resultante do parcelamento da terra urbana pode
provir tanto de loteamentos destinados à classe média ou alta quanto de destinados às classes mais
baixas.
Desta forma, este trabalho visa o estudo do Bairro Tarumã II, localizado na cidade de Maringá‐PR, Brasil,
tendo em vista que este se localiza numa área de preservação ambiental. Portanto o bairro foi
implantado de forma irregular contrariando as regras que regem o plano diretor do município no que diz
respeito aos riscos que a geomorfologia local oferece à população ali situada e as obras civis que
compõem infraestrutura.
Objetivos
Estudar o bairro Tarumã II, Maringá‐PR, Brasil no que diz respeito aos possíveis riscos ambientais
oferecidos em conseqüência da implantação irregular deste em uma área de preservação ambiental.
Localização da área de estudo
O município de Maringá, com área de 489,76 km², localiza‐se na Região Sul do Brasil, no Norte do Estado
do Paraná, entre as coordenadas 23º15’15’’ e 23º33’27’’ de latitude Sul e 51º50’05’’ e 52º05’59’’ de
longitude Oeste (Barros et al., 2004). O bairro Tarumã fica localizado no contato do perímetro urbano
com a zona rural, na região Sul do município.

Figura 1. Mapa de localização da área de estudo.
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Metodologia
O desenvolvimento desta pesquisa se deu a partir das seguintes etapas:
• Levantamentos bibliográficos a respeito do tema em questão.
• Estudo do plano diretor do município de forma a verificar as normas ambientais estabelecidas
para implantação de um loteamento.
• Levantamento de campo para análise dos aspectos físicos como geomorfologia, geologia,
pedologia e hidrografia.
• Analise do cumprimento das normas estabelecidas pelo plano diretor à área em estudo.
Resultados e Discussões
Aspectos pedológicos
De acordo com o levantamento de reconhecimento dos solos do Paraná (Embrapa, 1984; Barros et al.,
2004) encontram‐se no município de Maringá as seguintes unidades: solos de origem eruptiva (terra
roxa estruturada e latossolo roxo) e solos resultantes da decomposição do Arenito Caiuá e das rochas
eruptivas (latossolo vermelho‐escuro e solos litólicos. Na área de estudo podem ser encontrados os
solos: latossolo vermelho‐amarelo (LVA), litólicos (LI) e podzólicos vermelho‐amarelo (PVA).
Aspectos geomorfológicos e geológicos
O município pertence à área de abrangência dos basaltos originados de derrames basálticos da
Formação Serra Geral, pertencente ao Grupo São Bento, capeados a oeste pelos arenitos da Formação
Caiuá, Grupo Bauru (Barros et al., 2004). A formação rochosa basáltica é recoberta por solos residuais
argilosos (Fórum Da Comarca De Maringá, 2004b). O relevo da região é predominantemente suave‐
ondulado, sobretudo na área de ocorrência do Arenito Caiuá, com altitudes variando entre 500 e 600m
(Barros et al., 2004).
O Tarumã II se deu em uma encosta com declividades variadas, localmente superiores a 30%. No local
ainda houve significativas modificações nas condições geológicas do terreno devido ao uso inadequado
do solo. Cortes realizados para a construção das fundações das casas interceptaram o nível freático da
região ocasionando sua surgência em superfície (Fórum Da Comarca De Maringá, 2004b).
A figura 2 (Afloramento do lençol freático no Tarumã II) mostra uma nascente que escoa por uma rua
em direção ao córrego. A ocupação urbana não é recomendada no local, uma vez que existem
dificuldades para a estruturação do loteamento, tais como a presença constante de água e umidade no
solo, impossibilidade de implantação de fossas sépticas pelo fato do nível freático ser raso ou
subaflorante e consequentemente causando riscos constantes a proteção civil.
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Figura 2. Afloramento do lençol freático no Tarumã II (foto: M. OLIVEIRA)

De acordo com as informações obtidas nos autos da Ação Cível (Fórum Da Comarca De Maringá, 2004a),
existia no local onde ocorreu o loteamento do Tarumã II um curso d’água classificado como rio perene
que foi aterrado, tendo sido instalada uma rede de drenagem com o objetivo de captar as águas de
superfície e subsuperfície. Apesar da descaracterização da topografia ocasionada pelo aterramento e
pelas edificações no local, a área ainda apresenta a típica feição côncava semicircular de nascente, com
nível freático aflorante na porção mais a jusante. Na Figura 3 (Mapa de Profundidade de Solos do
Residencial Tarumã II) pode‐se observar na porção Sul do bairro, onde estão os solos mais rasos, a
demarcação com linha tracejada em azul do curso d’água em discussão, assim identificado neste mapa
pelo fato de estar atualmente aterrado.

Figura 3. Mapa de profundidade do solo (adaptado de Hiran Zani)
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Aspectos hidrológicos
Na região onde se localiza o município de Maringá, o padrão de drenagem é dendrítico, com orientação
estrutural caracterizada (Norte‐Sul) dos cursos d’água principais (Leste‐Oeste) e dos seus afluentes
(Barros et al., 2004).
O bairro Tarumã II se localiza no fundo de vale do córrego Cleópatra que é afluente do ribeirão Pingüim,
ambos pertencentes à bacia do rio Ivaí. O nível freático é aflorante, apresentando inúmeros “olhos
d’água” (Fig. 4) Os volumes d’água na superfície são incrementados pela presença de níveis vesiculares
de rochas basálticas, porosos, permeáveis e saturados (Fig. 5). A região apresenta a instalação de drenos
para a captação destas águas, porém estes não surtiram resultado, em face da grande quantidade de
água disponível no sistema (Fórum Da Comarca De Maringá, 2004b).
A ocupação da área do Tarumã II para fins de assentamento humano foi condenada pelo Ibama, “tanto
pela intromissão em área de Preservação Permanente quanto pela impossibilidade de instalação de
fossas sépticas, redes de esgoto e pluviais” (Fórum Da Comarca De Maringá, 2004c). Em razão disto os
danos ambientais são graves.
O Tarumã II não tem suas ruas pavimentadas, e a implantação de pavimentação, caso venha a ocorrer,
configurará mais uma agressão à área de preservação permanente.

Figura 4. Surgência do lençol freático no Tarumã II (Fonte: Matievecz, Dez. 2005).

Figura 5. Escoamento de águas em superfície no Tarumã II (Fonte: Matievecz, Out. 2004).
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Nas disposições que seguem, o Plano Diretor de Maringá (Prefeitura Municipal De Maringá, 1991)
preconiza o seguinte: nos incisos IV e V do artigo 23, seção II do capítulo I do título II, a Política de
Desenvolvimento Territorial e Ambiental deve promover a justa distribuição dos benefícios e ônus
decorrentes do processo de urbanização e da produção do espaço e o acesso à habitação, priorizando a
população de baixa renda. Para tanto, o Plano Diretor (Prefeitura Municipal de Maringá, 1991), no artigo
24, os incisos II, IV, VIII, XIII e XV desta mesma seção e capítulo observa as seguintes estratégias deve‐se:
“(…) definir diretrizes para uso e ocupação do solo que respeitem as características
específicas do ambiente natural e construído; deve‐se monitorar a distribuição,
capacidade e qualidade dos equipamentos de saúde, educação, lazer e cultura;
monitorar o desenvolvimento urbano, definindo indicadores de qualidade de vida;
criar Unidades Territoriais de Planejamento com a finalidade de possibilitar análises
comparativas e prioridade de investimentos; definir política municipal de habitação,
com ênfase em baixa renda, contemplando: a) destinação de áreas para Habitação de
Interesse Social; b) combate à exclusão sócio‐territoria l(…)”

Todas estas determinações, integralmente ou parcialmente, não foram ou não estão sendo seguidas
atualmente no que diz respeito a este bairro. No título III, capítulo III, seção I, subseção II, artigo 94,
define‐se o empreendimento de impacto como sendo “aqueles que podem causar danos e ou alteração
no ambiente socioeconômico, natural ou construído ou sobrecarga na capacidade de atendimento de
infra‐estrutura básica, quer sejam construções públicas ou privadas, residenciais ou não residenciais”
(Prefeitura Municipal De Maringá, 1991), ou seja, o bairro Tarumã é um empreendimento de impacto
que causa danos e alterações no meio ambiente.
Conclusões
Segundo Chinelli (1981), uma séria de indícios leva a crer que os loteadores manipulam mecanismos e
relações com o Poder Público capazes de permitir um menor ou maior, e muitas vezes total afastamento
das normas estabelecidas pela legislação.
Assim, acredita‐se que os resultados deste estudo podem contribuir para as tomadas de decisão em
níveis políticos, administrativos e econômicos, facilitando a realização de diagnósticos das condições
ambientais, oferecendo subsídios a um planejamento que seja mais eficiente e possibilite a redução de
riscos que a geomorfologia local oferece à proteção civil.
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Identificação e caracterização dos movimentos de vertente desencadeados por eventos
sísmicos em Portugal Continental.
Earthquake‐induced landslides in Portugal mainland: identification and characterization.
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Abstract
The seismic activity often induces landslides, which amplify the consequences of earthquakes. The Portugal mainland
territory is located in a tectonic environment responsible for a relevant neotectonic and seismic activity (Cabral, 1995).
Although the historical seismicity data have been compiled, the information addressing earthquake‐induced landslides is
missing. In this context the main purpose of this work is: (i) to identify landslides induced by seismic events in Portugal
mainland territory, (ii) to recognize the current morphology of these slope movements and their main geomorphologic
features; (iii) to analyze the spatial distribution of earthquake‐triggered landslides and to compare it with the spatial
distribution of landslides triggered by rainfall. 29 earthquake‐triggered landslides were identified through historical
records; afterwards these were included into a database and mapped, as rigorous as possible. The identification of
landslides in the present morphology was based in the analysis of cartographic, photographic, historical and
archaeological documents, and was supported by digital elevation models and field work. However, the terrain
recognition of landslides was very difficult because of the elapsed time on the landslides and morphologic modifications.
In most cases, it was not possible to accomplish the accurate identification of landslides at the slope level. Consequently,
establishing the relationship between landslides, the conditioning factors and the seismic parameters was not always
possible. However, it is possible to conclude that earthquake‐triggered landslides concentrate in the south and central
part of Portugal mainland, contrasting with the recurrent occurrence of landslide induced by precipitation in the north
and center part of the country.

Keywords
Landslides; earthquakes; historical seismicity; triggering factors.

Resumo
A actividade sísmica é, muitas vezes, responsável pelo desencadeamento de movimentos de vertente, os quais
ampliam as consequências dos próprios sismos. O território de Portugal Continental localiza‐se num ambiente
tectónico responsável por uma actividade neotectónica e sísmica relevante (Cabral, 1995). Mas enquanto a
informação sobre sismicidade histórica encontra‐se compilada, a informação sobre movimentos de vertente
desencadeados pelos sismos é ainda muito reduzida. Desta forma, neste trabalho procurou‐se: (i) identificar os
movimentos de vertente desencadeados por eventos sísmicos no território de Portugal Continental; (ii) reconhecer
esses movimentos na morfologia actual e reunir as suas principais características; e (iii) analisar a sua distribuição
espacial e compará‐la com a dos movimentos associados a outros factores desencadeantes, nomeadamente a
precipitação. Neste contexto, foram identificados 29 movimentos de vertente provavelmente desencadeados por
sismos, através dos registos históricos, os quais foram posteriormente inseridos numa base de dados e
cartografados com o rigor possível. A identificação dos movimentos de vertente na morfologia actual apoiou‐se na
análise de informação cartográfica, fotográfica, histórica, arqueológica, na criação de modelos digitais de elevação
de pormenor e em trabalho de campo. No entanto, o tempo decorrido sobre os movimentos de vertente e as
alterações na morfologia dificultaram o seu reconhecimento, não sendo exequível, na maior parte dos casos, uma
identificação rigorosa ao nível da vertente. Desta forma, nem sempre foi possível estabelecer relações entre os
movimentos de vertente, os factores condicionantes e os parâmetros sísmicos. Contudo, foi possível concluir que
os movimentos de vertente desencadeados por sismos concentram‐se quase exclusivamente na parte sul e centro
de Portugal continental, em claro contraste com a distribuição conhecida para os movimentos desencadeados pela
precipitação, que tendem a ocorrer mais frequentemente no norte e centro do país.
Palavras‐Chave
Movimentos de vertente; sismos; sismicidade histórica; factor desencadeante.
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Introdução
Os sismos são um dos principais factores desencadeantes para a ocorrência de movimentos de vertente,
os quais ampliam, muitas das vezes, os danos originados pelo próprio evento sísmico (Bommer e
Rodríguez, 2002). Estes movimentos de vertente são responsáveis por alterações na paisagem, danos
económicos e muitas vezes perdas de vidas (Keefer et al., 2006; Keefer e Larsen, 2007). O território de
Portugal Continental localiza‐se num ambiente tectónico responsável por uma significativa actividade
neotectónica e sísmica (Cabral, 1995), comprovada pela análise da actividade sísmica histórica e
instrumental, onde se evidencia a ocorrência de poucos eventos de magnitude elevada, mas com um
grande potencial destruidor. Enquanto a informação sobre os sismos que afectaram o território nacional
encontra‐se compilada e tratada, a informação sobre os movimentos de vertente por eles
desencadeados encontra‐se dispersa e os estudos dedicados ao assunto são em número muito reduzido
(e.g. Zêzere et al. 2001; Ferreira et al., 2002; Marques, 2005). Adicionalmente, os sismos que
desencadearam os movimentos de vertente mais significativos em Portugal Continental ocorreram num
passado distante, sendo o último caso digno de registo o sismo de Benavente de 1909. Este facto faz
centrar a análise na exploração de registos históricos e dificulta sobremaneira a identificação e
delimitação dos movimentos de vertente no terreno, pela obliteração das topografias originais.
Objectivos
Considerando a dispersão da informação e o pouco tratamento dado ao assunto, perspectiva‐se com
este trabalho identificar os principais movimentos de vertente desencadeados por eventos sísmicos no
território de Portugal Continental, contribuindo para a construção de uma base de dados. Através da
informação recolhida nos registos históricos, pretende‐se reconhecer esses movimentos na morfologia
actual e determinar as suas características. Perspectiva‐se identificar o padrão de distribuição dos
movimentos desencadeados por sismos e compará‐los com os desencadeados pela precipitação.
Metodologia
Tendo em conta a dispersão de informação relativa aos movimentos de vertente desencadeados por
sismos, a primeira fase de trabalho consistiu na pesquisa e recolha da informação bibliográfica. Para
além de dispersa, a qualidade da informação é muito variável e a sua distribuição pelo território é
também pouco uniforme. Os resultados obtidos através da pesquisa bibliográfica foram posteriormente
inseridos numa base de dados construída no software Microsoft Access, contendo as tabelas principais,
informação relativa à própria citação e ao fenómeno. A identificação da localização dos movimentos de
vertente baseou‐se em informação cartográfica, fotográfica, histórica, arqueológica, na criação de
modelos digitais de elevação de pormenor e, sempre que possível, em trabalho de campo.
Os valores de magnitude, intensidade e localização epicentral foram retirados do catálogo de Martins e
Mendes‐Victor (2001), com correcção da magnitude do sismo de 23.04.1909, com base em Teves‐Costa
et al. (1999). As intensidades foram baseadas em Justo e Salwa (1998), Baptista et al. (2003), Choffat e
Bensaúde (1912) e Mendes (1970).
Resultados
Através de descrições históricas foram identificados 29 movimentos de vertente provavelmente
desencadeados por sismos (Vaz, 2010) (figura 1). Foi identificado um intervalo de tempo que vai desde
os anos de 309‐382, com a ocorrência de um movimento no Rio Cavalum, no lugar da Lardosa e que
apresenta data incerta, até à queda de blocos identificadas no Algarve com o sismo de 28 de Fevereiro
de 1969. A localização dos movimentos de vertente apresentou algumas dificuldades, pois muitas das
citações histórias indicam pontos de referência que já não existem actualmente ou cuja toponímia
sofreu alteração. Em todos estes movimentos de vertente, a topografia original do movimento
encontra‐se sempre modificada e pouco conservada. Devido ao seu tamanho e aos materiais que os
constituem, os movimentos são facilmente erodidos, situação agravada pela sua antiguidade.
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Figura 1. Localização das descrições de movimentos de vertente com desencadeamento sísmico.

Discussão
Os 29 movimentos de vertente, com um provável desencadeamento sísmico, concentram‐se
essencialmente no centro e sul do país, e junto a áreas litorais.
A escassa informação existente sobre os movimentos de vertente desencadeados por sismos (quadro I)
é agravada pelo tempo decorrido sobre o acontecimento, permanecendo a sua localização em alguns
casos como incerta, o que limita as relações que se possam estabelecer entre os movimentos de
vertente, os factores condicionantes e os parâmetros sísmicos.
O declive é um dos factores condicionantes com uma importância decisiva, no entanto, no caso dos
movimentos de vertente históricos, a topografia original encontra‐se muito alterada, principalmente
quando os movimentos decorreram em meio urbano e sobre o mesmo foram já realizadas várias
intervenções. Apenas nos desabamentos de rocha, a topografia se poderá aproximar da existente na
altura do sismo. Considerando os valores do gradiente médio das vertentes do Trancão (14), com 29o,
Rocha da Pena (17), com 19º e Ventas do Diabo (22), com 26,5o, verifica‐se que se encontram abaixo do
valor de 35‐40o, referido por Keefer (1984) para este tipo de movimento.
Na relação dos factores sísmicos com os movimentos de vertente é necessário ter algum cuidado na
utilização dos valores de magnitude e intensidade local dos sismos históricos. Um dos problemas
encontrados, e com o qual se debatem igualmente os investigadores na elaboração dos catálogos
sísmicos, resulta dos efeitos de sítio, nos quais se incluem os movimentos de vertente. Frequentemente,
os movimentos de vertente ampliam os danos resultantes da actividade sísmica, o que poderá levar ao
exagero na determinação da intensidade e magnitude do sismo. Apenas nos sismos de 26 de Janeiro de
1531; 1 de Novembro de 1755; 23 de Abril de 1909; e 28 de Fevereiro de 1969, a identificação de
relações da magnitude com os movimentos de vertente tem maior sustentação, pela grande quantidade
de danos ocorrida, para além dos movimentos, e pela documentação produzida.
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Quadro 1. Síntese dos movimentos de vertente desencadeados pela actividade sísmica.

Data
309?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Magnitude do
Sismo (Mb)
71

Intensida
de local
‐

1

382?

7,5

382
28.01.1512

7,51
6,31

26.01.1531

7,11

22?.07.1597
13.02.1621
26.06.1626

5,71
41
41

01.11.1755

8,5

1

‐
‐
‐
3
IX
IX3
VII3
‐
‐
‐
VII4
VII4
VII4
VII4
VIII4

15
VIII4
16
IX4
17
VIII 4
18
IX 4
19
20.01.1856
‐
‐
20
VII5
21
IV5
22
V5
2
23.04.1909
6
23
VIII5
24
VIII5
25
VI a VII5
26
IV5
6
27
VII
28.02.1969
7,51
28
VII6
29
VII6
1 Martins e Mendes‐Victor, 2001
2 Teves‐Costa et al., 1999
3 Justo e Salwa, 1998 (intensidade MSK)

Material afectado
Granitos monzoníticos porfiróides, de duas
micas essencialmente biotiticos/Microgranitos
alcalinos turmalino‐moscoviticos
Sinemuriano (Liássico)
Calcários de Casal Vistoso/Areias de Quinta do
Bacalhau/Argilas de Forno do Tijolo
‐
‐
Formações das Areolas de Estefânia/Formação
das Argilas dos Prazeres
Aluvião
‐
Aluvião?
‐
‐
Calcário com rudistas

Tipologia do
movimento
‐
‐
Escoada
Escoada
‐
‐
Deslizamento de solo
‐
‐
‐
‐
‐
Desabamento de rocha
Desabamento de rocha
Deslizamento
rotacional de solo
‐
Desabamento de rocha
‐
‐
‐
‐
Desabamento de rocha
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Aluvião
‐
Formação de Picavessa
Miocénico Marinho
Argilas dos Prazeres
Doleritos e rochas afins
‐
Margas e Calcários margosos do Zambujal
Aluvião
Aluvião?
‐
‐
‐
‐
‐
4 Baptista et al., 2003
5 Choffat e Bensaúde, 1912 (escala de Mercalli Cancani)
6 Mendes, 1970 (escala de Rudolph)

No caso específico do sismo de 1969, acresce o início da era instrumental, com medições mais seguras.
Analisando a relação entre a magnitude e distância máxima do movimento de vertente ao epicentro, a
maior parte dos movimentos incluem‐se nas envolventes definidas por Keefer (1984, 2002) (figura 2).
Ficam excluídos os movimentos do Castelo de Leiria e da Serra do Barão ocorridos em 1909, se
considerarmos a magnitude de 6 referida por Teves‐Costa et al. (1999) para o sismo de Benavente. É de
referir que em sismos de magnitude elevada (7 ou superior), o que controla as intensidades será a
distância (mais curta) à fonte sísmica (a falha sismogénica), e não ao epicentro (projecção à superfície
do local na falha onde se iniciou a ruptura). Desta forma, os resultados alcançados deverão ser
analisados com algum cuidado, pelas discrepâncias que podem surgir quando as áreas de ruptura são
grandes. No entanto, no campo de conhecimento actual, se já a localização do epicentro se reveste de
grande incerteza, esta acresce quando nos referimos às fontes sísmicas, impedindo de serem incluídas
nesta análise.
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Figura 2. Distância máxima dos movimentos de vertente ao epicentro, em função da magnitude sísmica. A ‐ Deslizamentos e
desabamentos de material desagregado (disrupted slides and falls); B ‐ Deslizamentos em material coerente (coherent
slides); C ‐ Expansões laterais e escoadas (lateral spreads and flows) (Keefer, 2002). Localizações e magnitudes segundo
Martins e Mendes Victor (2001), excepto magnitude do sismo de 23 de Abril de 1909, que segue o referido em Teves‐Costa
et al. (1999).

%

O trabalho elaborado por Quaresma (2008), dedicado à inventariação de eventos hidro‐geomorfológicos
com consequências danosas em Portugal Continental, com base em notícias de jornais entre 1900 e
2006, assemelha‐se a este trabalho em termos de metodologia e de limitações. Considerando a
distribuição dos movimentos de vertente apresentada em Quaresma (2008), verifica‐se uma
concentração dos movimentos de massa no centro e norte do país, o que se justifica atendendo aos
factores condicionantes de natureza topográfica e geológica. Estes movimentos apresentam como
principal factor desencadeante a precipitação, e a sua distribuição é claramente distinta da apresentada
pelos movimentos de vertente desencadeados pela actividade sísmica. A distribuição destes últimos
segue de perto as isossistas da sismicidade histórica e instrumental (Atlas do Ambiente Digital ‐ Instituto
do Ambiente), com zonas de maior intensidade no centro e sul do país e nas áreas do litoral. A maior
parte dos movimentos (90%) verificou‐se nas zonas do território continental que sofreram intensidade
sísmica máxima de VIII, IX e X (figura 3).
60
40
20
0
V

VI

VII

VIII

IX

X

Zona de intensidade

Figura 3. Distribuição dos movimentos de vertente com desencadeamento sísmico por zonas de intensidade máxima da
sismicidade histórica e instrumental.
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Conclusões
Através dos registos históricos foram identificados 29 movimentos de vertente desencadeados pela
actividade sísmica, num intervalo de tempo que vai desde os anos de 309‐382 a 1969.
Nem sempre foi possível identificar as principais características dos movimentos de vertente, já que a
informação coligida é frequentemente insuficiente e pouco rigorosa, sendo a localização muitas vezes
apenas provável. Desta forma, a maior parte dos movimentos de vertente não pôde ser classificada
relativamente à sua tipologia. No entanto, os movimentos encontrados correspondem principalmente a
desabamentos de rocha, os quais parecem preservar melhor as suas formas. Os declives das vertentes
afectadas por este tipo de movimento em situação de desencadeamento sísmico são inferiores aos
encontrados por Keefer (2002).
As incertezas na localização dos movimentos limitam igualmente, como é evidente, as relações que se
podem estabelecer entre os movimentos, os factores condicionantes e os parâmetros sísmicos. No
entanto, analisando a relação entre a magnitude e distância máxima dos movimentos de vertente ao
epicentro para os sismos de 1531, 1755, 1909 e 1969, verifica‐se que a maior parte dos movimentos se
incluem na envolvente definida por Keefer (1984, 2002). Estes resultados necessitam, no entanto, de ser
tomados com alguma precaução, pois existem imprecissões relativamente à localização epicentral dos
sismos de 1531 e 1755, bem como sobre as falhas sismogénicas que lhes estão na origem. Este último
parâmetro, no caso de estar disponível, seria um critério mais preciso do que a distância ao epicentro,
principalmente quando se trata de áreas de ruptura de grandes dimensões.
Verificou‐se que existe uma diferenciação no padrão de distribuição para os movimentos
desencadeados por sismos e pela precipitação. Os primeiros concentram‐se essencialmente no centro e
sul do país, enquanto os desencadeados por precipitação, de acordo com os dados de Quaresma (2008),
concentram‐se preferencialmente no centro e norte de Portugal.
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Abstract
A methodology for landslide susceptibility assessment at the regional scale is presented. The study area is the
Loures municipality which is located in the area north of Lisbon. The landslide inventory necessary for the creation
of the susceptibility model was made for the whole area starting from the photo‐interpretation of detailed
ortophotomaps combined with the detailed representation of the terrain elevation. Susceptibility is evaluated
using algorithms based on a bivariate statistical analysis called Information Value Method. The accuracy of the
landslide susceptibility model obtained is assessed using two strategies: in the one hand by the division of the
landslide inventory in two parts, the first one being used to model and the second one to check; on the other hand
with a landslide inventory made up with polygons representing some of the landslides which had been validated
by field work. The robustness and the accuracy of the landslide susceptibility model are assessed by a success‐rate
curve and two prediction‐rate curves. These curves show that the model is rather robust in the sense that 70% of
the future landslides are expecting to occur in only 20% of the total area.
Keywords
Susceptibility, Landslides, Success‐Rate Curve, Prediction‐Rate Curve, Municipal Planning.

Resumo
Neste trabalho é apresentada uma metodologia de avaliação da susceptibilidade a deslizamentos à escala regional.
A área de estudo é o concelho de Loures, situado na região a norte de Lisboa. O inventário dos deslizamentos
necessário para criar o modelo de susceptibilidade foi estabelecido a partir da interpretação de ortofotomapas
detalhados do concelho, combinada com a representação da elevação do terreno. A susceptibilidade é avaliada
usando algoritmos baseados num método estatístico bivariado: o Método do Valor Informativo. A exactidão do
modelo de susceptibilidade obtido foi avaliada, por um lado, com a separação do inventário de deslizamentos em
duas partes, a primeira utilizada para modelar e a segunda para validar os resultados; e por outro lado, com um
inventário parcial de deslizamentos com representação poligonal e validados com trabalho de campo. A robustez e
a exactidão do modelo de susceptibilidade aos deslizamentos são avaliados por uma taxa de sucesso e por duas
taxas de predição. Essas curvas mostram que o modelo construído é bastante robusto, no sentido que 70% dos
deslizamentos futuros devem ocorrer em somente 20% da área total.
Palavras‐Chave
Susceptibilidade, Deslizamentos, Taxas de Sucesso, Taxas de Predição, Planeamento Municipal.

Introdução
Neste trabalho é aplicada uma metodologia para avaliar a susceptibilidade aos deslizamentos, numa
perspectiva de aplicação prática ao planeamento municipal. A área de estudo corresponde ao concelho
de Loures (169,3km²), situado na região a norte de Lisboa.
De acordo com Soeters & van Westen (1996), a susceptibilidade aos deslizamentos é a expressão da
propensão da ocorrência do deslizamento numa área dada, com base em características do terreno, não
considerando o período do retorno ou a probabilidade de ocorrência dos fenómenos de instabilidade. A
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sua avaliação é baseada no princípio que os deslizamentos futuros têm uma probabilidade de ocorrência
mais elevada sob circunstâncias similares àquelas que determinaram a instabilidade passada e presente
(Varnes, 1984; Soeters & van Westen, 1996; Guzzetti et al, 1999; Zêzere et al, 2004; Guzzetti, 2005).
Metodologia
Um inventário dos deslizamentos já ocorridos no território concelhio foi elaborado a partir da
interpretação de ortofotomapas digitais pormenorizados (pixel = 0.5 m), combinados com a
representação detalhada da elevação do terreno (curvas de nível espaçadas a cada 10 m). Este
inventário de deslizamentos é constituído por 419 pontos, cada ponto representando o centróide de um
deslizamento. Foi chamado inventário #1 e foi integrado numa base de dados SIG. Um segundo
inventário de deslizamentos, composto pela representação poligonal de alguns deslizamentos validados
com trabalho de campo, é utilizado para avaliar a exactidão do modelo de susceptibilidade criado a
partir do primeiro inventário de deslizamentos. É chamado inventário #2.
Para a avaliação da susceptibilidade aos deslizamentos assume‐se que a distribuição espacial dos
deslizamentos futuros pode ser prevista através de relações estatísticas entre os deslizamentos
passados e um conjunto de factores de predisposição da instabilidade geomorfológica (e.g. declive,
exposição e curvatura das vertentes, inverso do wetness index, geologia, tipos de solo, e uso do solo). A
susceptibilidade é avaliada usando algoritmos baseados numa análise estatística bivariada (Método do
Valor Informativo) sobre unidades de terreno de condição única, numa base raster. O mapa de
susceptibilidade aos deslizamentos, representado na Figura 1, é preparado classificando todos os pixéis,
de acordo com o seu valor de susceptibilidade, em ordem decrescente. A validação da robustez e da
exactidão do modelo criado é possível pela construção das taxas de sucesso e de predição dos modelos
(Chung & Fabbri, 2003, Zêzere et al, 2004; Guzzetti et al., 2006).

Figura 1 – Mapa de susceptibilidade
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A robustez e exactidão do modelo de susceptibilidade aos deslizamentos são avaliadas por uma taxa de
sucesso e por duas taxas de predição, que estão representadas na Figura 2. Para traçar a primeira taxa
de predição, o inventário #1 é dividido em duas partes de maneira aleatória. O primeiro subconjunto é
utilizado para obter uma imagem de predição e o segundo subconjunto é comparado aos resultados
preditos para validação. A segunda taxa de predição é traçada utilizando o inventário #2. As taxas de
predição obtidas são utilizadas para a interpretação quantitativa do mapa inicial de susceptibilidade.

Figura 2 – Taxas de sucesso e de predição

Resultados e Discussão
O valor da Área Abaixo da Curva (AAC) da taxa do sucesso é elevado e mostra que o modelo é robusto.
Assim as variáveis seleccionadas correspondem realmente aos factores de predisposição dos
deslizamentos que ocorreram. Além disso, as classes que foram definidas dentro de cada variável
permitiram um cálculo correcto do Valor Informativo (VI), porque, de facto, é nos pixéis que têm o valor
de VI mais elevado que ocorre a maioria dos deslizamentos: A Tabela 1 mostra que no 10% dos pixéis
quais têm os valores de VI mais elevados encontram‐se 52,7% dos centróides dos deslizamentos do
inventário #1.
Tabela 1 ‐ Percentagem de deslizamentos correctamente classificados. As AAC são igualmente especificadas.
Zona de estudo
classificada como
susceptível (%)

Deslizamentos
correctamente
classificados (%)

5

10

20

40

60

AAC

Taxa de sucesso

37.4

52.7

70.6

88.1

97.1

0.843

Taxa de predição 1

32.9

49.8

69.6

85.5

96.6

0.828

Taxa de predição 2

31.2

52.8

73.0

87.8

95.2

0.836

As duas taxas de predição são muito próximas da taxa de sucesso, como pode ser observado pelas suas
disposições na Figura 2 e pelos seus valores de AAC na Tabela 1. Este facto mostra que a exactidão do
modelo de susceptibilidade é elevada.
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Conclusão
Os resultados obtidos permitem concluir que 70% dos futuros deslizamentos no território de Loures
deverão ocorrer na área classificada como sendo a mais susceptível aos deslizamentos e que
corresponde a 20% da área total (cf. Figura 2), ou seja às Classes I e II da susceptibilidade aos
deslizamentos (Figura 1). Deste modo, a inclusão desta área mais susceptível na Reserva Ecológica
Nacional (REN), sob a figura das “Áreas de Instabilidade de Vertentes” deverá garantir que serão
evitados 70% dos futuros deslizamentos no concelho de Loures, assim como os danos por eles causados.
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Impactos de temporais em praias encastradas do sudoeste Algarvio: respostas
morfodinâmicas em ambientes de elevada energia
Storm impacts on embayed beaches of the southwest Algarve coast: morphodynamic responses in
high energy environments
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Abstract
Three embayed beaches exposed to energetic wave conditions along the south‐western Algarve coast were
regularly monitored over two years. Throughout this period, storms of variable characteristics, ranging from
extreme single storms to storm groups, impacted the coast, promoting widespread beach erosion. On the three
beaches, Arrifana, Monte Clérigo and Amoreira, moderate erosion observed during individual storms was generally
linked to the development of large‐scale rip current systems (megarips) and associated feeder channels. Extreme
erosion, however, occurred when megarips and feeder channels became persistent during storm grouping,
promoting continued erosion and offshore sediment export. The combined analysis of profile morphological
change with megarip and feeder channel influence highlights the close association of megarips and feeder
channels to erosion in embayed beaches exposed to high energy wave conditions. Differences within and between
beaches were found to be related to embayment geometry and orientation, which determine megarip location by
inducing alongshore variations in breaking wave height and gradients of radiation stress. By exploring nearshore
circulation and embayment response to storms, the present work provides new insights into the morphodynamics
of embayed beaches. Although megarip activity has long been recognized as an important morphodynamic
mechanism, its impact in the erosion of embayed beaches is still poorly understood and further research is
required.
Keywords
Embayed beaches, storms, rip currents, morphodynamics, numerical wave modelling

Resumo
A monitorização topográfica de três praias encastradas expostas a um clima de agitação energético na costa
sudoeste do Algarve foi efectuada regularmente durante dois anos. Ao longo deste período, vários temporais com
características diversas, desde eventos individuais extremos a grupos de temporais em sucessão rápida, assolaram
este trecho costeiro, provocando erosão generalizada. Nas três praias monitorizadas, Arrifana, Monte Clérigo e
Amoreira, verificou‐se erosão moderada durante temporais individuais, geralmente associada ao desenvolvimento
de sistemas de correntes de retorno de grande dimensão (megarips) e respectivos canais de alimentação. Quando
as megarips e canais de alimentação se tornaram persistentes durante grupos de tempestades, observou‐se um
acréscimo acentuado na erosão das praias devido à continuidade na exportação de sedimento para a zona
submersa. A análise conjunta da variação morfológica dos perfis de praia e da influência das megarips, permitiu
destacar a estreita associação entre o desenvolvimento de megarips e dos seus canais de alimentação com a
erosão de praias encastradas expostas a condições de agitação de elevada energia. As diferenças verificadas entre
as diferentes praias e entre perfis em cada praia estão relacionadas com a geometria e a orientação das baías, na
medida em que determinam a localização das megarips ao induzirem variações longilitorais na altura das ondas na
rebentação e promoverem o desenvolvimento de gradientes de tensão de radiação. Este trabalho, ao analisar a
circulação hidrodinâmica na zona submersa adjacente às praias e a resposta destas aos temporais, permitiu a
obtenção de um conhecimento mais detalhado sobre a morfodinâmica de praias encastradas.
Palavras‐Chave
Praias encastradas, temporais, correntes de retorno, morfodinâmica, modelação numérica de agitação
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Introduction
On wave‐dominated beaches, whether embayed or unconstrained, major morphologic changes
generally occur in response to changing wave conditions associated with storms (Komar, 1998). Beach
response under high waves is to redistribute sand from the subaerial beach, mainly from the berm, to
the intertidal and nearshore parts of the beach profile, promoting subaerial beach erosion and forming
bars that force waves to break further seaward (Carter, 1988). While this response mechanism to storms
is generally applicable to all wave‐dominated beaches, on embayed beaches the most severe beach
erosion has long been associated to the occurrence of large scale rip current systems, defined as
megarips by Short (1985). Megarips occur when the embayment topography alters surf zone dynamics
during high waves, inducing longshore gradients and the development of cellular circulation (Short and
Masselink, 1999). This is particularly prevalent due to the presence of headlands. Due to increased flow
velocities and seaward extent of megarips, sediment is removed from the beach and transported further
seaward, being deposited in the lower shoreface or even at the inner shelf, leading to enhanced beach
erosion (Short and Masselink, 1999; Coutts‐Smith, 2004).
This work reports observations of the impacts of storms on embayed beaches in the south‐western
coast of Portugal, presenting details on the role of megarips as a morphodynamic mechanism
responsible for extreme beach erosion when associated to sequences of storms. Conditions for megarip
development are analysed based on beach morphodynamic behaviour and numerical wave modelling,
and the role of storm grouping in the persistence and enhanced action of megarips is discussed.
Field sites and methods
The south‐western coast of Portugal is directly exposed to the North Atlantic swell, and therefore
experiences energetic wave conditions throughout the entire year, although with higher waves during
the maritime winter (between October and March). Mean offshore significant wave height (Hso) is
between 1.5 and 2 m and peak periods are between 9 and 13 s, predominantly from north‐westerly to
westerly directions (Costa et al., 2001). Energetic conditions are relatively frequent, with Hso exceeding 3
m 10% of the time (Costa et al., 2001). Storms along the western Portuguese coast occur when Hso
exceeds 5 m (Pita and Santos, 1989), and are usually associated with frontal systems connected with
high‐latitude depressions (Costa et al., 2001).
In the south‐western coast of Portugal, beaches occur generally in embayments associated with small
streams or in coastal re‐entrants within the Carboniferous shale and greywacke cliffs. Field surveys were
conducted in Arrifana, Monte Clérigo and Amoreira beaches (Figure 1), the former two directly exposed
to the dominant north‐westerly waves, while Arrifana roughly faces west, partially protected by a
prominent northern headland. All three beaches are composed of well‐sorted medium sand and, being
exposed to a high‐energy wave climate, are modally dissipative or intermediate skewed to dissipative.
Regular surveys were conducted along cross‐shore beach profiles between September 2007 and
September 2009. Three profiles representative of different beach sectors (Figure 1) were monitored on
each beach using a Trimble RTK‐GPS system. During every survey, observations of megarip and feeder
channel presence and relation to beach profiles were made according to three classes (1 – profile
intersected or immediately fronting megarip channel; 2 – profile intersected or adjacent to feeder
channel; 3 – profile without megarip or feeder channel influence).
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Figure 1. Geographical location of the study area (A). Arrifana (B), Monte Clérigo (C) and Amoreira (D) embayments with profile
location represented by black lines.

Detailed topo‐bathymetric data from the beach and nearshore was collected in September 2008 using a
single beam echosounder for depth measurement, coupled to the RTK‐GPS system for positioning and
tide correction. Wave data was obtained continuously for the entire monitoring period from the Sines
wave buoy, located 65 km north of the field sites. Gaps in the measured wave record where filled using
modelled wave data from a nearby WANA network deepwater grid point (Lahoz and Albiach, 2005).
Numerical wave modelling with SWAN (Booij et al., 1999) was undertaken to explore nearshore wave
breaking conditions and obtain indications of potential circulation patterns. The modelling domain
comprised a nested grids scheme, from a regional grid where deepawater wave characteristics from
Sines wave buoy were used as input boundary conditions, to a local beach grid where surfzone
conditions were obtained in detail.
Results
Offshore wave conditions during the monitoring period were consistent with the overall wave climate
for the south‐western coast of Portugal. High energy events were concentrated between October and
April, while during the remaining months wave conditions were less energetic (Figure 2A). Morphologic
change, evaluated using the beach profile volume above mean low water spring tide level (1.4 m below
mean sea level), is analysed in combination with rip influence classification and synthetized in Figure 2
for Arrifana Beach. Erosion dominated periods occur mostly during high waves and are associated with
the development of feeder channels and megarips intersecting or in the vicinity of the profiles (Figure
2). During the first year of monitoring, erosion was dominant between late November 2007 and early
April 2008. In this period the lowest volumes attained in Arrifana beach profiles where always
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associated with development of megarips in the North profile and latter in the South profile, while in
the centre of the beach only feeder channels influenced profile evolution. Significant recovery took
place in all three beaches between May and November 2008, following the infilling of megarip and
feeder channels, which allowed the displacement of sand bars from the intertidal to the subaerial
beach. During the second year of monitoring, a group of storms between mid January and early
February 2009 caused generalized erosion on all beaches, although more severe erosion was registered
in profiles intersected by megarips, as in the case of Arrifana North and South profiles (Figure 2B and
2C). The impact of this event was severe, with rapid erosion and delayed recovery, with profiles taking
as log as 7 to 9 months to recover to the volume attained before the storm group.

Figure 2. Time series of offshore significant wave height (A); cumulative volume change (solid black line) and rip influence
classification (grey dashed line) for Arrifana profiles: North (B), Centre (C) and South (D). Shading highlights high energy events.

In the absence of hydrodynamic measurements in the shoaling and surf zone of the three beaches,
particularly during high energy events when megarips develop, numerical modelling was used for wave
simulation. Alongshore variation in breaking wave height was computed for a range of offshore
conditions, from moderate to high‐energy events. Results indicate that at Monte Clérigo and Amoreira
beaches, directly exposed to the dominat north‐westerly waves, alongshore variation in breaking wave
height is almost negligible. Arrifana beach, on the other hand, shows considerable alongshore variation
and important reduction in breaking wave height when compared to the offshore conditions. Radiation
stress gradients, presented as wave induced force (WIF), were simulated for high energy conditions,
providing indications of potential wave‐driven nearshore circulation. On the north‐eastern sector of
Arrifana embayment, oblique offshore convergence of WIF vectors indicate circulation patterns that
point towards the observed location of the northern megarip during storms (Figure 3). At Amoreira and
Monte Clérigo beaches, WIF vectors present reduced longshore variation, and no convergence was
observed where megarips normally develop.
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Figure 3. Simulated wave induced force for Arrifana embayment, based on January‐February 2009 storm group average
conditions. Gray arrows represent schematic interpretation of wave driven nearshore gradients and profile location is depicted
by black lines. Light gray shading indentifies intertidal depths.

Discussion and conclusion
The results presented highlight the impact of megarips in the erosion of high‐energy embayed beaches,
demonstrating that their persistence during storm groups leads to extreme erosion. Megarips are a
characteristic morphodynamic mechanism of intermediate to dissipative embayed beaches, differing
from normal erosive rips by their large‐scale, both alongshore and offshore, association to high‐energy
conditions and ability to dominate circulation of entire embayments (Short, 1985; Short, 2010). Despite
their association with extreme beach and even foredune erosion during major storms along high energy
coastlines, efforts to conduct detailed measurements of megarips have been exceptionally limited,
making megarips an area of required research (MacMahan et al., 2006). However, even without
comprehensive measurements of megarip dynamics, their occurrence can be ascertained by visual
observation and their influence on beach erosion evaluated as proposed in the present work.
Megarips are a major mechanism of beach erosion along compartimentalized coastlines within small
and bedrock bounded embayed beaches (Short, 1985). Destructive effects and erosive hazards may be
greatly enhanced by the action of megarips (Wright, 1981). Most severe beach erosion occurs in the lee
of megarips (Short, 1985), and for profiles Arrifana South and North, Monte Clérigo Centre and
Amoreira Centre, where megarip development was more frequent, erosion was generally higher and
quicker than in the remaining profiles. Profiles intersecting or adjacent to feeder channels draining to
the main rip where also subjected to enhanced erosion.
The coupling of megarips and feeder channels to enhanced erosion in Arrifana, Monte Clérigo and
Amoreira beaches is noticeable during storms, although the response is not always immediate or related
in a linear way to wave action since morphodynamic response is influenced by antecedent conditions,
requiring an adjustment time (Wright and Short, 1984). Nevertheless, under the action of the January‐
February 2009 storm group such a remarkable association was observed. Storm groups, or sequences of
storms without significant recovery in between (Ferreira, 2006), have long been recognized as an
important mechanism for extreme erosion of embayed beaches (Thom, 1974). Considering that the
most significant beach cut on short embayed beaches is produced by megarips (Wright, 1981), their
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maintenance during storm groups would expectably produce extreme and continued erosion. Our
results provide categorical evidence of such association. All profiles were influenced by either megarips
or feeder channels during the January‐February 2009 storm group, inducing widespread beach erosion.
Except for profiles Arrifana Centre, where feeder channel influence was tangential, and Amoreira South
where megarip and feeder influence was brief, all profiles were severely eroded. Moreover, this storm
group clearly demonstrated the spatial extent of megarips and confirmed their ability to dominate the
circulation of entire beaches.
Longshore variations in wave height produce gradients in radiation stress and wave setup, leading water
to flow from areas of high waves towards areas of low waves, where a rip current would form, flowing
seaward (Bowen, 1969). Megarips share this same forcing mechanism, resulting from longshore
variations in wave height due to wave attenuation and refraction around offshore topographic features
like headlands and rocky outcrops (Short, 1985; Coutts‐Smith, 2004). Alongshore variations in breaking
wave height obtained using numerical modelling for Arrifana beach, are consistent with the
development of a megarip in the more protected northern sector, which is further confirmed by
modelled radiation stress gradients. For Amoreira and Monte Clérigo beaches, the absence of such
pronounced topographic control on wave breaking and nearshore circulation, rendered modelling
results inconclusive regarding the positioning of megarips.
Comprehensive field measurements of megarips have still to be accomplished, and this study does not
fill such gap. However, by relating megarip influence to profile variation and analysing modelled
indications of megarip location, the present work provided new insights into the conditions that drive
megarip development and the role of megarips as a primary morphodynamic mechanism for the erosion
of embayed beaches.
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Acreção da superfície das plataformas rochosas de sopé. Ribeira de Ilhas, Estremadura,
Portugal
Surface swelling of bedrock on shore platforms. Ribeira de Ilhas, Estremadura, Portugal
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Abstract
On the portuguese west coast of Estremadura, the monitoring of the shore platform of Ribeira de Ilhas delivered a
collection of data with some swelling results ‐ rise in elevation of a measured point on a bedrock surface. The
measurements of the shore platform evolution were performed with a TMEM (Traversing Micro‐Erosion Meter)
with an accuracy higher than 0.005mm and capable of evaluate 255 points in a 117cm2 area. The monitoring
period began in September 2008 and ended in Mars 2010 with a two months interval. The geomorphological
characteristics of the Ribeira de Ilhas shore platform were achieved, namely lithology, geological structure,
compressive strength and sedimentological composition, in order to support the data analysis. In addition, the
swelling points data was compared in the two TMEM monitored areas, taking into account the different air
exposition. Finally, the possible occurrence of seasonal patterns was analysed and the processes capable of justify
the swelling points were identified.
Keywords
Shore platforms, Traversing Micro‐Erosion Meter (TMEM), swelling, weathering, Portuguese west coast (Estremadura)

Resumo
A monitorização do rebaixamento de uma plataforma rochosa de sopé do litoral da Estremadura (Ribeira de Ilhas)
forneceu um conjunto de resultados de acreção – crescimento em altura de um ponto da superfície rochosa
medido anteriormente. A avaliação da evolução da plataforma foi efectuada utilizando um TMEM (Traversing
Micro‐Erosion Meter) com capacidade máxima para monitorizar 255 pontos contidos numa área de 117 cm2, com
uma precisão superior a 0,005mm. O período de estudo decorreu entre Setembro de 2008 e Março de 2010 com
campanhas de medição efectuadas a cada dois meses.
Determinaram‐se as características do substrato da plataforma rochosa de sopé da Ribeira de Ilhas,
nomeadamente a litologia, estrutura, resistência à compressão e composição sedimentológica.
Relativamente aos pontos que sofreram acreção, analisou‐se comparativamente a sua ocorrência nas duas áreas
de monitorização em função da sua diferente exposição ao ar, bem como a possível ocorrência de padrões
estacionais e identificaram‐se os processos com capacidade de justificar os valores registados.
Palavras‐Chave
Plataformas rochosas de sopé, Traversing Micro‐Erosion Meter (TMEM), acreção, meteorização, litoral da Estremadura
(Portugal)

Introdução
As plataformas rochosas de sopé desenvolvem‐se na base de algumas arribas testemunhando o seu
recuo. A sua génese e desenvolvimento estão ligados a um conjunto de processos de meteorização
física, química e biológica ligados à presença da água do mar. Quando se considera uma escala temporal
da ordem das dezenas ou centenas de anos, a evolução destas formas litorais tende para um
rebaixamento da superfície rochosa a um ritmo dependente do conjunto de factores que interagem em
cada local. No entanto, quando se levam a cabo estudos apoiados numa frequência de recolha de dados
superior, mensal ou mesmo anual, ocorrem por vezes registos positivos.
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Identificada pela primeira vez por Kirk (1977), foi Mottershead (1989) quem nomeou esta ocorrência
por swelling, termo adoptado a partir daí (Stephenson & Kirk, 1998, 2001) e que identifica crescimento
em altura de um ponto da superfície rochosa medido anteriormente. Neves (2004) propôs a designação
para português de acreção, termo que não sendo a tradução literal de swelling, se adapta melhor ao
conjunto de processos envolvidos pois é relativamente independente destes.
Objectivos e Metodologia
Este trabalho insere‐se no âmbito do projecto BISHOP‐ Bioprotection and bioerosion on shore platforms
in the Algarve and Estremadura (Portugal South and West Coast) que tem como objectivo avaliar o
capacidade bioprotectora ou bioerosiva das comunidades de macro‐organismos na evolução das
plataformas rochosas de sopé, em diferentes tipos de substrato e condições ambientais. Nesse sentido,
foram instaladas áreas de monitorização em quatro plataformas rochosas de sopé da faixa costeira
portuguesa, duas na costa sul do Algarve (Galé e Olhos de Água) e duas no litoral da Estremadura
(Ribeira de Ilhas e Malhadinha). A avaliação quantitativa do rebaixamento das plataformas foi efectuada
com recurso a um TMEM (Traversing Micro‐Erosion Meter), que permite a monitorização de um máximo
de 255 pontos contidos numa área de 117 cm2, com uma precisão superior a 0,005mm. A metodologia
seguida implicou que em cada local de monitorização se tivessem instalado dois pares de áreas TMEM,
na faixa entre marés inferior. Em cada par, uma das áreas foi deixada sem interferência permitindo a
sua colonização, enquanto na outra se impedia a ocupação biológica, efectuando aí uma monitorização
a cada dois meses, que decorreu entre Setembro de 2008 e Março de 2010 (Neves et al. 2010).
Complementarmente, analisou‐se a resistência à compressão da rocha que constitui aqui a plataforma
rochosa de sopé através da utilização de um martelo de Schmidt e da determinação do peso específico
aparente seco de amostras de rocha colhidas no local.
Analisados os resultados, nem sempre se obtiveram valores de rebaixamentos da superfície rochosa,
tendo em várias medições e diferentes locais sido obtidos registos positivos. É a análise dos resultados
positivos obtidos nas áreas de monitorização da Ribeira de Ilhas que se leva a cabo neste trabalho.
Resultados
A plataforma rochosa de sopé monitorizada neste estudo localiza‐se a Norte da praia da Ribeira de
Ilhas (Mafra), sendo uma das mais extensas plataformas do litoral da Estremadura portuguesa.
Desenvolve‐se ao longo de 1200m com uma largura máxima de 120m e um declive 1,1º‐1,7º WSW
(Neves, 2006). As duas áreas de monitorização TMEM referidas neste estudo foram instaladas sobre
uma bancada de calcário margoso com inclinação 4N180 a uma altitude relativa ao nível médio do mar
de ‐0,71m (RI2A‐S) e de ‐0,09m (RI2B‐S). A análise sedimentológica indicou uma rocha com predomínio
claro de carbonatos 88,5%, mas igualmente com uma percentagem importante de argilas e siltes (10%).
Esta plataforma apresenta uma resistência à compressão intermédia de 145‐150MPa.
As 9 campanhas de monitorização (8 conjuntos comparativos) levadas a cabo nas duas áreas de
monitorização da Ribeira de Ilhas traduziram‐se em 1796 medições comparativas na área TMEM RI2A‐S
e 2017 na área RI2B‐S. A primeira apresentou 7,6% de valores de acreção, enquanto na segunda se
registaram 38,4% de valores positivos. A comparação entre as duas áreas forneceu mais alguns dados
interessantes. Em RI2A‐S, 55% dos pontos de monitorização não sofreu qualquer valor de acreção, 34%
só registou um valor de crescimento e não ocorreu nenhum ponto com mais de 3 medições positivas.
Em RI2B‐S, o comportamento foi consideravelmente diferente. Aqui, somente 3,5% dos pontos de
monitorização não sofreu qualquer valor de acreção, enquanto 45% registaram 4 ou mais valores
positivos. Finalmente, quando comparadas as medições final e inicial, em RI2A‐S, todos os valores
sofreram rebaixamento, enquanto em RI2B‐S, 70 pontos registaram valores de acreção atingindo um
máximo de 0,587mm.
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Numa análise estacional, RI2B‐S registou praticamente o dobro de pontos de acreção nos meses de
Inverno que nos meses de Verão. Em RI2A‐S, este padrão estacional não é claro. No entanto, há que ter
em conta o curto período de estudo.
Discussão e conclusões
Os resultados obtidos até ao momento permitem desde já extrair algumas conclusões. Desde logo, a
acreção foi sempre superior na área de medição situada a uma cota mais elevada e quase metade dos
pontos aqui monitorizados registaram ao longo do período de estudo continuadas situações de acreção
ao contrário da área localizada a uma cota inferior que registou poucos valores de acreção e com uma
reduzida percentagem de repetição. Para além disso, considerando o conjunto do período estudado,
todos os pontos monitorizados em RI2A‐S se encontravam a uma cota inferior tendo o rebaixamento
global excedido a acreção intermédia. Três processos afiguram‐se possíveis de estar na base dos valores
de acreção registados: (1) hidratação‐dessecação das argilas – as argilas quando hidratadas têm a
capacidade de se expandir; a plataforma sobre a qual foram instaladas as áreas TMEM é talhada em
calcário margoso com uma percentagem de argilas suficiente para que este processo possa ocorrer; (2)
cristalização do sal – a evaporação da água salgada aquando das situações de maré baixa, mais
acentuada nos meses de Verão, origina o desenvolvimento e crescimento de cristais de sal nas
microfraturas das rochas que pode originar, numa primeira fase acreção da superfície rochosa;
Stephenson & Kirk (2001) referem estes dois processos como predominantes na explicação da acreção
das plataformas por estes autores estudadas; (3) ocupação biológica – apesar da utilização do peróxido
de oxigénio, é possível que pequenos núcleos de algas calcárias ou líquenes se tenham instalado
contribuindo para os valores positivos registados; Neves et al. (2001) registaram valores de acreção em
pontos ocupados pelo líquen Verrucaria maura.
O estudo comparativo dos dados em vias de recolha nas restantes três plataformas estudadas
permitirá complementar a análise agora efectuada.
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Rock ledge and coastal cliff evolution during the winter of 2009‐2010. An example from Praia
Pequena, western coast of Portugal
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Abstract
Rocky coasts are complex geomorphological systems as their evolution depends on the interaction of different
physical elements (geological structure, climate, wave and biological actions). It is common to find that in coastal
cliffs that have a structure with alternating beds of different degrees of hardness (i.e. limestone, marls and clay)
the response to weathering processes tends to be different in each bed, which leads to the formation of
structurally controlled rock ledges. Under such structural and morphological conditions, coastal cliff retreat events
are not limited to the cliff top but tend to occur along the slope if a rock ledge is present. This research work focus
on the analysis of the processes responsible for coastal cliff erosion, with particular emphasis on the evolution of
individual rock ledges along the cliff of Praia Pequena (Sintra, Portugal). The main goal is to examine the rock
properties of individual rock ledges and the weathering processes responsible for triggering or increasing their
instability. Thus, the main objectives are to: (1) evaluate the role of rock properties in mediating rock ledge
erosion; (2) identify the processes involved in rock ledge erosion; (3) appraise the contribution of small scale ledge
failures to bigger rockfall/slides; and (4) discuss possible rock ledge and coastal cliff evolution models for the study
area.
Keywords
Rocky coast, slope movements, structural control, Praia Pequena (Portuguese west coast)

Resumo
Os litorais rochosos constituem sistemas geomorfológicos complexos dado que a sua evolução depende da
interacção de múltiplos elementos físicos (estrutura geológica, clima, agitação marítima e acção biológica). Nas
arribas talhadas numa alternância de bancadas resistentes e brandas (i.e. calcários, margas e argilas), a resposta
aos vários processos de meteorização tende a reflectir estas diferenças, dando origem a um perfil transversal
claramente controlado pela estrutura, onde se destacam as bancadas mais resistentes. Nestas condições
estruturais e morfológicas, os episódios de recuo da arriba não afectam exclusivamente o topo, podendo ocorrer
em qualquer sector da face da arriba em que aflorem as bancadas resistentes. Neste estudo, foram analisados os
processos responsáveis pela erosão da arriba com particular destaque para aqueles que afectaram as bancadas
salientes na Praia Pequena. Para além disso, foram também determinadas as propriedades físicas das rochas que
constituem as bancadas resistentes e os processos de meteorização responsáveis pelo incrementar ou
desencadear de instabilidade na vertente. Em suma, este trabalho teve então 4 objectivos: analisar a relação entre
as propriedades das rochas e a erosão das bancadas resistentes; analisar os processos envolvidos na erosão das
bancadas resistentes; analisar a contribuição de descontinuidades de pequena dimensão para o desencadear de
eventos significativos de desabamento e/ou deslizamento; elaborar, para a área de estudo, modelos de evolução
das bancadas resistentes e da arriba, em geral.
Palavras‐Chave
Litoral rochoso, movimentos de vertente, condicionalismo estrutural, Praia Pequena (litoral oeste Portugal)
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1. Introduction
A large percentage of the coastal systems of the world is rocky, either plunging over sea or having their
base level on shore platforms or on sandy and cobble beaches. (Emery & Kuhn, 1982; Griggs &
Trenhaile, 1994). Rocky coasts are complex geomorphological systems as their evolution depends on the
interaction of different physical elements (geological structure, climate, wave and biological actions),
where rock resistance determines the amount of energy necessary for erosion to take place through the
action of exogenic forces. As the geological and climatic context varies from site to site, the geomorphic
response (i.e. processes, landforms and erosion rates) is equally distinctive. This observation led to the
classification of rocky coasts as threshold‐dominated, non‐linear dynamical systems (Phillips, 2006).
The importance of Rock Control in coastal cliff evolution has been long recognized in the literature, and
has been described as the influence of rock properties (geological and material properties) in landform
evolution (Yatsu, 1966). Thus, the acquisition of precise measures of rock properties and the analysis of
its connections to geomorphic response are highly important as coastal systems suffer from human
pressure and sea‐level rise (Griggs & Trenhaile, 1994; Thom, 2004; Stephenson & Thornton, 2005;
Nicholls et al. 2007; Dickson et al. 2007).
In rocky coasts where alternating beds composed by harder and softer materials prevail (for example,
limestone and marls), the response to weathering processes tends to be different in each bed. This
process of differential erosion acts upon softer beds, leaving harder beds exposed and often
overhanging along the cliff’s face forming isolated, structurally controlled, rock ledges. These features,
located at the base or placed several meters above present sea level, have been the focus of attention
of several researches over the years, who question whether they constitute geomorphic markers to
former, higher, sea level position, or the result of differential erosion between more and less resistant
strata (Trenhaile, 1971).
According to Scheidegger (2004), rock ledges expose three sets of discontinuities: one runs horizontal to
stratification and is normally related to lithological transitions, whilst the other two are sub‐vertical to
stratification and are normally related to past tectonic stress. Discontinuities such as joints or fractures
play an important role in the way rock ledges respond to the action of external forces as they tend to
facilitate the penetrative action of weathering processes (i.e. salt spray, sub‐surface flow, weathering
along fractures). Furthermore, the geometrical relation between discontinuities together with joint
properties such as density, continuity and spacing help to determine rock fall block size, magnitude and
frequency.
Therefore, exposed rock ledges tend to present a break‐out niche morphology where the fracture plains
are coincident with rockfall failure planes. In such structural and morphological conditions, cliff retreat
events are not limited to the cliff top, tending to occur along the slope if a rock ledge is present. The
partial collapse of a rock ledge creates new conditions for failure as it forces tension on neighboring
fractures, creates accommodating space for slope instability along the upper sections of the cliff and
compromises the stability of a complete section of the cliff due to post failure readjustments.
In this work we identified the processes responsible for cliff erosion focusing our attention on the
evolution of individual rock ledges along the cliff of Praia Pequena. Our objective is to analyze the rock
properties of individual rock ledges and the weathering processes responsible for triggering or
increasing rock ledge instability. We use field and laboratory techniques to study the processes involved
in cliff erosion over a period of 41 years. Geomorphological field mapping together with photo‐
interpretation of aerial photographs from the years 1967 (scale 1:25000), 1987 (scale 1:17000) and 2008
(scale 15000) enabled the identification of the surface processes involving cliff retreat events over that
period of time. High quality digitalization of aerial photograph (2600dpi) allowed the identification of
the cliff top and of the individual rock ledges along the cliff slope. For each rock ledge, the intact rock
resistance was assessed through the use of the Q value of a Schmidt Hammer and the properties of
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discontinuities such as orientation (strike and dip), density, spacing, weathering and sedimentary fill
were evaluated.
The high amounts of rainfall that took place in the winter of 2009‐2010 allowed us to follow closely the
response of the cliff to climatic forcing. The inexistence of a meteorological station at Praia Pequena and
the unattainable data of the nearest station (Cabo da Roca), forced us to use data from the INAG
stations of Malveira da Serra and Sobral da Abelheira, located 8km south and 20km NE of the study
area, respectively. For those two stations, we analyzed daily rainfall data between 1/09/2009 and
1/09/2010. This allowed the cross analysis between rainfall events, the amount of rainfall (total and
accumulated) and the events of cliff erosion identified in the field.
By comparing the results from the two time frames – 1967‐2008 and 1/10/2009‐1/09/2010 – and by
focusing on the study of rock ledges, we achieved four main objectives: (1) evaluate the role of rock
properties in mediating rock ledge erosion; (2) identify the processes involved in rock ledge erosion; (3)
appraise the contribution of small scale ledge failures to bigger rockfall/slides; and (4) discuss possible
rock ledge and cliff evolution models for the study area.
2. The study area
The study area is located on the western coast of Portugal approximately 30Km to WNW of Lisbon. Data
from a 30 year climatic period (1931 – 1960) from the Cabo da Roca station (located 5Km southwest of
the study area) shows that rainfall in the study area is concentrated from November to April, reaching
an average a peak value of 76.5mm during November and dropping to its minimum values during the
summer months (July and August). Average annual rainfall is 441.7mm and is distributed over 108 rainy
days. Nevertheless, only 14 days have values over 10mm and are concentrated in the winter months.
The temperature regime is characterized by high values during July and August with an average
temperature of 18°C, reaching exceptional peaks of 36°C. Minimum values of average temperature are
reached between December and February (approximately 11°C), occasionally dropping down to 0°C.
The prevailing winds come from N, NW, NE and SE, with wind from north and northwest being the most
frequent from March to November and the most intense from July to August.
According to Lautensach (1987) and Henriques (1996) prevailing wave motion reaches the continental
coast of Portugal from northwest (approximately 70% of the observations). Southwest storms, although
less common, are more energetic and are normally concentrated at the beginning of the winter. The
average wave amplitude calculated for the coastline of Cabo da Roca is 2.1m, reaching a maximum value
of 9.9m (Pontes et al., 1996 & 2000). Estimated average wave energy values range from 40 to 45kWm‐1y‐
1
(Andrade & Barata, 2002, in Andrade et al., 2002). The tidal variation along the Portuguese coastline is
characterized by a semidiurnal regime with an average and maximum range of two and four meters,
respectively (Neves, 2004).
The coastal cliff height at Praia Pequena varies between 20 and 35 meters and is cut in gently south
dipping upper Cretaceous to Oligocene formations. The contact between the Oligocene and the
Cretaceous is established by a vertical fault oriented towards N40 located in the northern sector of the
beach. South of this fault outcrops a complete sedimentary sequence from middle Albian to middle
Cenomanian. The upper Cretaceous (middle Albian to middle Cenomanian) is characterized by strong
thickness variations. Middle to upper Albian is composed by an intercalation of nodular limestone,
marls, clays and marly limestone, varying from 0.2 to 1 meter in thickness and by compact coral and
sandy limestone attaining 2 meters in thickness. Lower to middle Cenomanian is represented by thin
beds (0.3 to 1 meters) of marls, clays and sandstone and by thick (2 to 3 meters) compact dolomitic and
wackstone limestone. The Oligocene sedimentation is limited to the northern sector of the study area
and is characterized by a conglomeratic structure composed by marls and clays containing limestone
and flint clasts.
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Ten rock ledges where chosen along the face of the cliff in Praia Pequena. Each ledge was numbered
from the bottom to the top of the cliff from one to ten. The values of uniaxial compressive strength
obtained during field work show an increment in rock strength from north to south and bottom‐up,
ranging on average from 40 – 55Mpa to 70 – 75Mpa. This trend is due to the presence of thick dolomitic
and wackstone limestone beds that outcrop along the top of the cliff.
Measurements (bed thickness; Q value) 1 to 6 were made in the northern sector of the Praia Pequena in
a sequence of marl‐limestone (0.4m; 42.2), marly silt (0.3m; 54.5), sandy limestone (0.8m; 49.2), coral
and sandy limestone (1.30m; 51.6), marly limestone (0.5m; 46.7) and dolomitic limestone (1.40m; 66.3).
As stratification is dipping south, the base of the cliff along the central sector of the study area shares
the same dolomitic limestone bed which outcrops at the top of the northern sector. Above this bed,
Schmidt hammer measurements were made on marl (0.4m; 51.5) and marly limestone beds (0.8m;
54.5), as well as from the uppermost sections of the cliff where the dolomitic (1.5m; 64) and wackstone
(1.6m; 70.9) limestone beds can be found. In the intermediate sections between the analyzed beds it
was impossible to use the Schmidt hammer due to the presence of either thin and highly fractured beds
(Schmidt hammer values would be too low) or a thick slope deposit that covers the outcrops.
The fracture orientation data reveals that, besides the discontinuities related to the contact between
beds, three sets clearly stand out from the sampled set collected in the field: N40, 80E; N140, 90E and
N170, 90E. The first set is present through the ten rock ledges and is particularly important because it
corresponds to a sea‐dipping fracture set parallel to cliff orientation. The other sets play an important
role in individualizing blocks prone to future failure and are visible along the cliff controlling break‐out
niche morphology along every rock ledge.
Fracture properties, such as density and spacing, reveal that thicker beds (> 1m) with high uniaxial
compressive strength value (> 50) present low fracture density (1 fracture per m2) and a spacing
between fractures of over 1.5 meters. This feature is particularly evident along the central and southern
sectors of the study area in association with the dolomitic and wackstone beds (rock ledges 9 and 10).
Rock ledges 1,4,5,7 and 8 have high fracture densities (10 to 20 fractures per m2) and an average spacing
of 0.1 to 0.3 meters.
Fracture weathering can be seen along each and every one of the studied rock ledges. However,
weathering is particularly active in the northern sector, where exurgences can be seen along the bases
of the coral and sandy limestone (rock ledge 5) and of the dolomitic and wackstone limestones, where
calcium carbonate concretions fill the base of fracture planes. Clay‐sand filling of fractures is limited to
the limestone beds reaching a maximum value of 4cm in thickness.
The average cliff profile is highly influenced by the position along the slope, strength and thickness of
the limestone beds in relation to the marl and clay beds. Vertical sectors are normally associated with
thick dolomitic and wackstone beds, particularly along the central and southern sectors of the beach,
where it outcrops along the top of the cliff. Rectilinear and concave sectors occur either in between
thick limestone sections (i.e. central sector of the beach) or above, in association with marl, marly
limestone and clay beds (i.e. in the northern sector of the beach). The rectilinear and concave sectors
are normally covered by a 0.1m ‐ 1m thick slope deposit.
The cliff retreat events can be classified in five distinct groups: (1) individual rockfalls from exposed rock
ledges; (2) large rockfall/slides affecting several beds or complete sections of the cliff; (3) earth flow; (4)
rotational superficial slides affecting the slope deposits along the concave sector of the cliff; and (5) one
deep rotational slide affecting the Oligocene formation in the northern sector of the study area.
The southern sector of the beach has sand throughout the entire year and is covered by large dolomitic
and wackstone blocks (4 to 10m3) which protect the base of the cliff from wave erosion. The northern
sector is partially covered by compact coral and sandy limestone blocks (1 to 3m3) which lay on top of a
cobble accumulation. During winter months, clearly associated to south and southwest storms, this
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sector is covered by sand all the way to the cliff toe, partially overlapping the base of the fallen blocks
(+‐ 30cm).
These fallen blocks along the base of the cliff tend to protect it against the action of breaking waves.
Nevertheless, some sectors along the northern and southern edges of the beach show evidence of being
affected by minor wave quarrying.
3. Processes and models of rock ledge evolution during the winter of 2009‐2010
The winter of 2009‐2010 was characterized by heavy and prolonged periods of rain over a period of
almost 6 months. Between the 1st of October and the 9th of March (160 days) the meteorological
stations at Malveira da Serra and Sobral da Abelheira registered a total of 623.3 mm and 722.9mm of
rainfall, respectively, distributed over 132 rainy days. Four rainfall events coincide with the dates when
cliff erosion was observed: 28th and 29th of December 2009; 11th, 12th and 13th of January 2010; 21st
of February 2010; and 6th of March 2010.
During the three months that preceded the first event, the water content along, and in between beds,
along fractures and within slope deposits, increased, as the marl and clay composition of both bedrock
and fracture fill sediment tends to reduce the cliffs draining capacity, retaining water in between
precipitation events. Processes that are precursors of failure can be subdivided into several different
groups: a) soil and bed saturation along the top of the cliff, saturating and adding weight to the dolomite
and wackstone rock ledges; b) clay expansion and increase of water pressure along fractures; c)
subsurface flow; d) fracture weathering; and e) expansion of clay beds and marl beds. Strong rainfall
events push variables close to the threshold values and cause failure if there is no water draining
capacity.
By the 27th of December, the accumulated rainfall in Malveira da Serra and Sobral da Abelheira since
17/11/2009 and 7/12/2009 (total of 40 and 20 days before the erosion event) had reached 155.8 –
187.9mm and 71.7 – 83.8mm, respectively. The events of the 28th and 29th of December added 50mm
of rain, which is over the 100mm of rain threshold (for a period of 20 days), a value referenced in
northern Lisbon for triggering slope failure (Zêzere & Rodrigues, 2002). For a period of 40 days the
accumulated rainfall (249.2mm at Sobral da Abelheira) is below the threshold defined by the same
authors. Over these two days, the northern and central sectors were affected by earth flows and several
individual rockfalls along fracture planes, which blocked the access to the beach, and by the opening of
tension fractures on slope deposits. In the northern sector, a rockfall along the coral and sandy
limestone bed (rock ledge 5) mobilized approximately 30m3 of debris and forced the reactivation of a
superficial rotational slide on the upper section of the cliff. The failure plane was established along a
N40, 80W oriented fracture and deformation was interrupted by a fracture oriented towards N140,90W.
The next two events in January and February are responsible for continuing slope deformation along
slope deposits and for triggering another earth flow in the central sector. During this period, wave
action along the base of the cliff partially eroded the toe of a slope deposit, causing tension fracture
opening and sliding.
On the 5th of March of 2010, around 14:28, an earthquake with a magnitude of 2.0 (ML – Local
magnitude), struck the western coast of Portugal 10km southwest of the study area, at a depth of 2Km.
During the night, 31mm and 40.9mm of rainfall where registered in Malveira da Serra and Sobral da
Abelheira. A rock fall/slide mobilizing over 70m3 of debris occurred on the southern sector of the study
area affecting a complete section of the cliff. The landslide also evolved along a fracture oriented
towards N40, 80W and deformation was limited by a N170, 90W fracture. Over the following days,
erosion began to act upon the upper section of the cliff causing small superficial slides.
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4. Conclusions
The main problem in this research work is about data representativeness, i.e. whether the rainfall data
measured at the meteorological stations are representative of the conditions on the beach. The issue
arises due to the geographical position of the study area: on the northwestern flank of Serra de Sintra,
the orographic effect on precipitation forces local showers that may not extend to the meteorological
stations sites. Thus, it is likely that rainfall may actually be underestimated.
Nonetheless, it is interesting to observe that the time the cliff took to respond to climatic forcing
coincided with the 100mm of rainfall threshold for a period of 20 days. During the 28th and 29th of
December, the majority of unstable sectors along the cliff responded to 50mm of rainfall in two days by
failing. Over the following days, rock ledge failure was practically inexistent and deformation was limited
to the slope deposits where water content was higher. It is also important to point out the possibility
that the earthquake which took place on the 5th of March contributed to the rock fall/slide that occurred
shortly after that date. Nevertheless, the occurrence of 30 to 40mm of rainfall on that same day makes
it difficult to separate both effects.
The N40 fracture set has proven to play an important role in the definition of rock fall failure plains.
Perpendicular fracture sets tend to limit propagation of deformation sideways, which inevitably controls
size and magnitude of rock falls.
Depending on rock ledge position along the slope and on rock fall location, the geomorphic response to
future events related to climatic forcing will be different. Processes such as subsurface flow, rock and
fracture weathering, fracture sediment expansion, and bed expansion and retraction from winter to
summer tend to progressively reduce rock stability. Ledge failure momentarily renews stability along the
ledge but destabilizes further the sections located above. This is particularly clear where slope deposits
or marl beds are placed immediately above the ledge, because it triggers retrogressional superficial
sliding.
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Abstract
The coast is a very dynamic zone and an area much sought by men. Currently, coastal areas are subject to a strong
anthropogenic stress, which interferes with the balance of these systems, which are already fragile, making their
occupation even more dangerous. This project fits in the need for monitoring and establishing a basis of precise
information to evaluate the dynamic of these sectors, trying to avoid possible dangers inherent to their
occupation. In this case the study deals with the northern coastal area of the tongue of sand of Ofir‐Esposende (in
the mouth of the Cávado river), with a length of approximately 1.5 km. The vegetal cover was analyzed with the
help of aerial photographs, informatic tools and coordinates were taken in the field with differential GPS. The
method of the location of vegetation lines of different years was used as an indicator of migration of the shoreline.
It was concluded that the line of vegetation in the sector north of the tongue of sand is increasing towards the sea
at a rate of approximately 3.1 m/year (during 1995‐2009). This expansion should have been caused by increased
sediment load due to the presence of a groine in the middle of the tongue.
Keywords
Coastal monitorization, indicators of costal migration, vegetation line, differential G.P.S., G.I.S.

Resumo
A costa é uma zona bastante dinâmica e uma área muito procurada pelo Homem. Actualmente, as zonas costeiras
estão sujeitas a um forte stress antrópico, que interfere no equilíbrio destes sistemas, já por si frágeis, tornando a
sua ocupação ainda mais perigosa. Este projecto enquadra‐se na necessidade da monitorização e criação de uma
base de informação precisa e fiável, para que se possa avaliar a dinâmica destes sectores, tentando antecipar
possíveis riscos inerentes à sua ocupação. Neste caso o estudo recaiu sobre o sector litoral Norte da restinga de
Ofir‐ Esposende (Foz do rio Cávado), numa extensão de, aproximadamente, 1.5 km. Para estudar a dinâmica deste
sector, fez‐se a análise do coberto vegetal com auxílio a fotografias aéreas georreferenciadas, ferramentas
informáticas e levantamentos de campo, com GPS diferencial. Foi utilizada a linha de vegetação como indicador da
migração da linha de costa. Concluiu‐se que a linha de vegetação do sector Norte da restinga tem vindo a
aumentar em direcção ao mar, a um ritmo de, aproximadamente, 3.1 m/ano (no período de 1995 a 2009). Esta
expansão deverá ter sido causada pelo aumento da carga sedimentar causado pela presença de um esporão a
meio da língua de areia.
Palavras‐Chave
Monitorização costeira, indicadores de migração costeira, linha de vegetação, G.P.S. Diferencial, S.I.G.

Introdução
Os processos de dinâmica costeira caracterizam‐se por uma elevada variabilidade, à escala geológica,
alternando entre períodos transgressivos e regressivos. Desde o final do Pliocénico ocorreram repetidos
ciclos climáticos que determinaram variações na temperatura média do ar e, consequentemente, nos
níveis marinhos, influenciando a evolução da costa ocidental da Península Ibérica (Granja, 1999). Desde
o final do Pliocénico ocorreram repetidos ciclos ambientais que determinaram variações na temperatura
média do ar e, consequentemente, nos níveis marinhos, influenciando a evolução da costa ocidental da
Península Ibérica (Granja, 1999). Nesse contexto, a subida do nível do mar tem‐se verificado desde o
último máximo glaciário, ainda que com alguns episódios de regressão marinha (Tullot, 1986; Dias et al.
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1997). Nas últimas décadas, nalguns sectores da costa norte de Portugal, tem‐se observado os efeitos
do recuo da linha de costa e da implementação de obras de engenharia costeira para a contenção desse
avanço em áreas de ocupação humana. A necessidade de um melhor ordenamento das áreas costeiras
implica a sua constante monitorização, com a obtenção de dados fidedignos, no sentido de se avaliar a
evolução em curso, colmatar erros passados, responder às necessidades presentes e antecipar
problemas.
A vegetação é um indicador do estado de conservação das dunas, sendo sensível a diversas fontes de
stress ambiental. A constante modificação das condições ambientais, induzida pela mobilidade costeira,
faz com que a cobertura vegetal se adapte continuamente. Em períodos com tendência mais erosiva,
ocorre morte das plantas da praia, havendo uma relocalização da vegetação mais para o interior. Em
períodos mais progradantes ocorre a colonização do sedimento entretanto acumulado, no sentido da
duna para a praia. Deste modo, o limite da vegetação entre a duna e a praia funciona como um
excelente indicador de migração costeira (Henriques, 2006).
No presente trabalho é efectuada a análise da evolução recente do sector litoral da restinga do Ofir,
situada na margem esquerda da foz do rio Cávado, com base na variação da posição da linha de
vegetação.
Objectivos
A foz do rio Cávado caracteriza‐se por uma elevada dinâmica geomorfológica, com registos de intensa
mobilidade de sedimentos e de formação de canais no sector fluvial da restinga. A existência de
esporões nas imediações da foz do rio Cávado, a norte e a sul, parece ter igualmente influência na
alimentação sedimentar da praia, à semelhança do que tem acontecido nos sectores envolventes nas
últimas décadas. Com o presente trabalho pretende‐se contribuir com dados precisos da evolução
recente da linha de costa local, no sentido de se quantificar a mobilidade ocorrida.
Metodologias
Este trabalho assentou, essencialmente, na análise de fotografia aérea, diferenciada temporalmente, na
interpretação da morfologia e da vegetação costeira e num levantamento dGPS. A informação existente
foi processada com a utilização de software de informação geográfica e de desenho gráfico. Foram
usadas duas fotografias aéreas que abrangiam o sector em estudo, uma de 1995 e outra de 2006, e um
levantamento, no terreno, de coordenadas com GPS diferencial, feito em 2009. Posteriormente, foi feito
o processamento digital da fotografia aérea para a criação de ortofotomapas devidamente
georreferenciados.
Dada a inexistência de fotografias aéreas actuais, utilizou‐se o modelo de GPS diferencial Trimble 5800
L1/L2 RTK para o levantamento das coordenadas da linha de vegetação de 2009. A partir dos
ortofotomapas fez‐se a vectorização das linhas de vegetação das duas fotografias. Os pontos de
coordenadas GPS, levantados no campo, foram utilizados para a construção da linha de vegetação de
2009. O cálculo da migração, a partir da análise da mobilidade da linha de vegetação (tabela 1 e gráfico
1), foi feito utilizando a extensão Digital Shoreline Analisys System (DSAS) 4.1 para ArcGIS (Thieler et al.,
2008). Foi criada uma “linha base”, paralela à costa, a partir da qual foram gerados perfis
fotogramétricos, perpendiculares àquela, com espaçamento lateral de 25 metros (figura 1). Ao longo
destes perfis foi medida a distância entre as posições das três linhas em análise. O cálculo da migração
foi feito com base em três métodos estatísticos diferentes: taxa do ponto terminal; taxa de regressão
linear simples; taxa de regressão linear pelo método dos mínimos quadrados. Como foram obtidos
valores muito próximos com estes três métodos, apenas são referidos, nos resultados, os valores
obtidos pela taxa de regressão pelo método dos mínimos quadrados, pois é o método mais robusto para
este tipo de cálculo (Henriques, 2006).
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Resultad
dos
No sector em estudo, existe uma
u
franca expansão da
d linha de vegetação, bem visível pela fortee
colonização de Elym
mus farctus (Gomes ett al., 2002). Existe um sistema dee dunas reccentes, bem
m
conservaado, com uma
u
grande presença de
d Ammoph
hila arenaria
a. A topogrrafia aprese
enta algumaa
complexxidade, send
do observáveeis nebkas (dunas embrrionárias) e um cordão de dunas frontais com
m
desenvo
olvimento raazoável. No interior dass dunas, pod
de‐se observar uma co
omunidade vegetal
v
bem
m
desenvo
olvida, que embora
e
ameaçada pelo Carpobrotuss edulis, aind
da apresentaa grande divversidade dee
espéciess.
A partir da análise da mobilidadee da linha dee vegetação foram obtidos os valoress de migraçãão presentess
na tabela 1 e no gráffico 1.
Tabela 1. Valores
V
médioss, máximos e mínimos, da taxaa de migração e do Balanço fin
nal de migração
o (1995‐2009).
Méd
dia

Máximo

Mín
nimo

Taxa de miggração (m/ano))

3,13
39

4,35
50

2,0
060

Balanço Finaal Migração (m
m)

45,0
070

62,240

29,9
930

Gráficco 1. Histograma das taxas de migração anuais medidas ao longo dos perfiss fotogramétriccos (intervalo 1995‐2009).
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Figura 1. Ortofotomapa,, com base na fotografia aéreaa de 2006 (IGP),, com as linhas de vegetação e perfis usados para o cálculo
daas taxas de miggração.

Discussãão
Os valorres de migraação medido
os indicam que o sector em estudo, situado a norte de um esporão, see
encontraa em prograd
dação, tendo
o migrado, em
e média, ce
erca de 45 metros
m
no sen
ntido do marr entre 1995
5
a 2009, o que corressponde a uma taxa médiaa de 3.14 me
etros/ano.
Apenas foi
f possível proceder
p
à análise
a
da migração a partir do perfill fotograméttrico 12, porq
que é este o
primeiro
o que interssecta a linhaa de vegetação de 2009. Deste mo
odo, foram ignorados os
o primeiross
segmenttos das linhaas de vegetaação de 1995 e 2006. Essta diferençaa implica qu
ue a linha de
e vegetação,,
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embora esteja generalizadamente em migração no sentido do mar, pressupondo progradação, era em
2009 menos extensa para norte do que em 1995 ou 2006. Isto pode ser justificado pelo facto da ponta
da restinga ser, recorrentemente, fustigada por tempestades marítimas (Loureiro, 2006) que,
conjugadas com aumentos pontuais do caudal do Rio Cávado, em épocas de elevada precipitação,
provocam uma reconfiguração muito grande da distribuição de sedimentos nesta zona, normalmente
por acções do tipo washover. No Inverno de 2008/2009 verificaram‐se estas condições, tendo sido
observado o desenvolvimento de uma arriba de erosão na face interna da restinga, claramente
provocada pela intensificação do caudal do Rio Cávado, tendo ocorrido a formação de um canal, por
galgamento marinho, que isolou a extremidade mais a norte. A barra de sedimentos isolada acabou por
ser mobilizada, provocando a redução da extensão da restinga. Em épocas de maior acalmia, volta a
acumular‐se sedimento e a ponta da restinga volta a crescer para norte.
A progradação do sector em estudo parece ser mediada pela actuação do esporão, visível na imagem 1,
cuja acção na dinâmica sedimentar tem favorecido a acumulação de sedimentos a montante.
Conclusões
A área de estudo é uma zona em progradação, no intervalo de tempo em análise (1995/2010),
provavelmente induzida pela existência de um esporão situado a Sul (tal como é visível imediatamente
abaixo do perfil fotogramétrico 59, na figura 1), construído no final da década de 80 do século passado,
que tem originado o crescimento de uma praia em cunha.
Se se mantiver a tendência evolutiva registada entre 1995 e 2006, continuará a verificar‐se progradação
neste sector, até ocorrerem condições de equilíbrio entre o efeito de retenção de sedimentos induzido
pelo esporão e o limite da extensão desta estrutura.
A análise da linha de vegetação como indicador de migração revelou‐se um instrumento válido para
detectar a dinâmica ocorrida neste sector. A utilização da extensão DSAS, em ambiente SIG, permitiu a
agilização do processo de cálculo da migração da linha de vegetação.
Embora o sector Norte da Restinga de Ofir tenha registado progradação (de 1995‐2009), esta é uma
geoforma muito vulnerável, não só à dinâmica natural como à acção antrópica, sendo por isso
importante a sua preservação e o condicionamento do seu uso.
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Abstract
The present work aim analyze the dynamic equilibrium in beaches of the bays in region of the Ubatuba, cost north
of State of São Paulo, Brasil. To analyze the dynamic equilibrium used the program call MEPPE (Model of the
Equilibrium in plant of the beaches bays) that can help to verify if the beaches it’s in equilibrium. Then, it can
indicate which beaches it´s in equilibrium at the moment of taking the aerial pictures or if the beach is not
equilibrium showing it’s in erosive period.
Keywords
Geomorphology, dynamic equilibrium, beach, bay

Resumo
O presente trabalho tem por objetivo principal analisar o equilíbrio dinâmico em praias de enseada na região de
Ubatuba, litoral norte do Estado de São Paulo. Para a realização da medidas de equilíbrio dinâmico utilizou‐se o
programa denominado MEPPE (Modelo de Equilíbrio em Planta de Praias de Enseadas), o qual possibilita a análise
do equilíbrio em praias de enseada em planta, ou seja, em mapas. Desta forma pode indicar quais as praias se
encontram em equilíbrio dinâmico no momento da retirada da foto aérea ou se a praia está em desequilíbrio
indicando que a mesma se encontra num período erosivo.
Palavras‐Chave
Geomorfologia, equilibrio dinâmico, praia, enseada

Introdução
As áreas costeiras do Brasil, bem como em todo o mundo apresentam desequilíbrios nos processos de
sedimentação e erosão. Esses desequilíbrios podem estar associados a diversos fatores que
correspondem a fenômenos naturais ou decorrentes de atuação direta e/ou indireta do homem.
O método Meppe (Modelo de Equilíbrio em Planta de Praias de Enseada) auxilia na análise do equilíbrio
dinâmico nas praias e na determinação das condições de equilíbrio que se encontram as praias de
enseada. Esse modelo proporciona a análise de quais praias se encontram em período erosivo e quais
estão em período de equilíbrio.
A análise do equilíbrio dinâmico nas praias adveio da preocupação com a fragilidade ambiental nesse
compartimento de relevo da área costeira que, por ser um ambiente de transição, sofre influências
naturais advindas do continente, do mar, dos fatores atmosféricos e de um quarto fator, a interferência
antrópica. Todos esses fatores, agindo ao mesmo tempo, conferem ao sistema um caráter ainda mais
frágil no que se refere à tendência ao não equilíbrio.
Nesse sentido, destaca Bird (2003), , a definição de equilíbrio, é uma condição de balanço entre forças
opostas, por serem tão estruturadas, seu resultado é zero. A variabilidade das feições praiais é
resultado das mudanças constantes dos processos que atuam sobre elas e da escala que representa o
equilíbrio. Em resposta às mudanças de processos, verificam‐se feições praiais de grande variabilidade,
em busca de certa escala de equilíbrio.
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Objetivos
O objetivo principal deste estudo é verificar se a praias analizadas na Enseada da Fortaleza no litoral de
Ubatuba se encontram em equilíbrio dinâmico ou em processo erosivo, por meio de um programa
denominado MEPPE (Modelo de Equilíbrio em Planta de Praias de Enseada) e elaborado com o intuito
de agilizar o trabalho de pesquisadores sobre dinâmicas em praias de enseada.
Metodologia
A metodologia básica consiste em utilizar o modelo MEPPE (Modelo de Equilíbrio em Planta de Praias de
Enseada) para comprovar se este funciona como instrumento de planejamento ambiental.
De acordo com Vargas et al (2001) o sistema desenvolvido e denominado Meppe oferece uma interface
que permite ao usuário indicar os pontos importantes do modelo parabólico10, com base em uma
fotografia aérea, uma imagem de satélite, ou um mapa de uma praia (arquivos no formato Raster). O
aplicativo possibilita a experimentação instantânea da representação gráfica da linha de costa teórica,
ou seja, onde teoricamente deveria estar a faixa de areia da praia em relação aos pontos selecionados
na figura, de acordo com o modelo. Com a utilização do Meppe, a implementação do modelo parabólico
tornou‐se uma tarefa mais simples, com um custo de tempo menor, além de apresentar resultados que
facilitam a interpretação. Por meio dele, o usuário pode definir seu objeto de estudo com base em uma
ação consciente, porque o resultado gerado pelo programa dependerá da seleção dos pontos de
definição do modelo pelo usuário. Este, por sua vez, pode analisar o efeito possível que determina a
ação, como a mudança do ponto de difração de ondas, pode causar na morfologia da linha de costa da
praia analisada.
Assim, é possível elaborar soluções para os problemas, como por exemplo, o de uma praia que
se encontra em processo de erosão, conforme descreve Vargas et al (2001).
O sistema funciona da seguinte maneira:
a)
o usuário carrega na tela do computador um mapa ou uma fotografia aérea, em
formato Raster (extensões bmp, jpg), de uma determinada praia de enseada;
b)
com a imagem na tela, devem ser selecionadas as opções que indicam ao Meppe a
disposição da praia e o promontório em relação à tela (se a faixa de areia da praia está
para cima ou para baixo etc.); 3.O usuário deve selecionar na imagem, com o mouse,
três pontos, segundo o modelo parabólico – (1) o ponto de difração das ondas que
chegam à praia; (2) o ponto final da praia e (3) a direção predominante das ondas.
Assim, o usuário pode calcular e simular os resultados na tela, conforme mostra a figura
1

10

O modelo parabólico baseia‐se nas relações entre as características geométricas da praia em planta e o ângulo de incidência
das ondas na praia ( Silvester & Hsu, 1993 apud Vargas et al., 2001), representado pela equação 1:
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Figura 1 –Representação do Modelo Parabólico
Fonte: Hsu & Evans (1989); Silvester & Hsu (1993, apud Vargas et al, 2001).
Ro ou linha de controle: linha que une o ponto de difração de ondas até o final da parte retilínea da praia.
Linha de direção predominante de ondas: indica a direção predominante de ondas.
Rn: raios traçados a partir do promontório e unidos ao longo da praia;
Ângulo β: formado entre a linha de direção de ondas predominantes e a linha Ro.
Ângulos θ: formados entre a linha de direção predominante de ondas e os demais.
Raios Rn, C1, C2, C3: coeficientes obtidos em função do 1 2 3 ângulo β e definidos por meio de testes e experimentos tabelados.

O sistema apresenta então o valor do ângulo β, os valores de todos os ângulos θ, seus respectivos raios
Rn e o comprimento do raio Ro. O mais importante é que ele desenha sobre a imagem da praia a linha
teórica de costa, isto é, o local onde deveria estar a linha de costa em relação aos pontos indicados pelo
usuário. Assim, define‐se a condição em que a praia está em equilíbrio dinâmico, dependendo da
localização e formato da linha teórica de costa em relação à linha de costa real existente. Em equilíbrio
estático, a linha de costa teórica coincide com a linha de costa observada na imagem.
O usuário pode testar outras situações para a mesma praia, como alterar a posição do ponto de
difração, simulando, talvez, a construção de um molhe ou quebra‐mar. Nesse caso, o Meppe desenha
novamente a linha de costa teórica e apresenta todos os resultados para essa nova situação. Dessa
maneira, o usuário pode exercitar a aplicação do modelo, comprovando a teoria, o que lhe ajudará no
estudo do tema. Tendo em vista as diferentes direções de ondas que chegam até as praias, aplicou‐se o
modelo considerando as várias opções de chegada das ondas, que varia ao longo do ano.
Resultados e Discussão
O equilíbrio dinâmico nas praias foi analisado com a utilização do programa Meppe, conforme descrito
anteriormente, no capítulo de métodos e técnicas da pesquisa, e os resultados estão sintetizados na
tabela 1.
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Tabela 1. Equilíbrio dinâmico na enseada da Fortaleza

Enseadas ‐ fotos

Nome

Orientação da
praia

Litoral norteEnseada da
fortaleza

Direção de
incidência das
ondas

Resultados

inverno

verão

Inverno

verão

Prainha

SE

S‐SE

S‐E

eq.din.

eq.din.

Dura

SSE

S‐E

S‐E

eq.din.

eq.din.

Domingas
Dias

SW

S‐SE

S‐W

eq.din.

eq.din.

Lázaro

SO

S‐SE

S‐W

eq.din.

eq.din.

Sununga

SSO

S‐SE

SW

não‐
eq.din.

não‐
eq.din.

Fortaleza

NE

S‐E

N‐E

eq.din,

eq.din,

Brava da
Fortaleza

SE

S‐E

SE‐NO

não‐
eq.din.

não‐
eq.din.

do Costa

NE

S‐E

S‐E

eq.din.

eq.din.

Vermelha
do Sul

W

S‐E

S‐E

eq.din.

eq.din.
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Elaboração e organização: Matos Fierz (2008)
Na tabela 1 é possível perceber que algumas praias, no período de verão, apresentam características
diferenciadas das que ocorrem no inverno. As figuras ilustram uma situação momentânea para
situações específicas de direções de ondas, nesse caso no mês de junho, ou seja, no inverno. Trabalhou‐
se aqui com a predominância das direções das ondas no verão e no inverno, como amostragens
temporárias, mas predominantes para o estabelecimento do equilibro dinâmico nessas praias.
É importante destacar que, neste trabalho sempre ocorreu a preocupação de correlacionar as direções e
posição geográfica, fato fundamental para entender as influencias de ventos, ondas e passagens de
frentes polares. Assim como afirma Cruz (1998) a posição e a direção das praias dependem de como os
materiais detríticos se acomodam nos vãos por entre os maciços e morros costeiros e por entre seus
esporões e costões. Dependem também da direção das ondas de tempestade, do marulho “swell”, da
pista “fetch”, de ventos fortes, da refração das ondas e de seu espraiamento na praia, o que vai
influenciar implantação de certas atividades, tais como implantação de loteamentos.
A primeira praia analisada foi a Prainha, que possui embocadura com orientação para SE e foi
classificada em equilíbrio dinâmico tanto no período do inverno quanto no verão, por causa da sua
orientação para SE a protege dos embates diretos de ondas de tempestade que geralmente advém da
direção SSW‐S‐SSE, conforme afirma Souza (1997).
A praia Dura é situada mais ao fundo da baía da Fortaleza, mas sua embocadura é voltada para SE; as
ondas chegam com pouca energia pela diminuição gradual da profundidade da plataforma interna
adjacente, carregando apenas sedimentos arenosos finos. Seu nome está relacionado às suas
características de praia dissipativa de baixa energia e, portanto, com granulação mais fina de
sedimentos de “maior coesão”, conforme afirma Souza (1997).
A praia Domingas Dias que está orientada no sentido SSW, fica protegida pelos promontórios que a
circundam e por isso se encontra em equilíbrio dinâmico.
A praia do Lázaro, que possui orientação na direção SSW, assim como a praia Domingas Dias, que possui
dois pontões rochosos limitando‐a, ficam também protegidos dos embates das ondas que vêm em
direção oposta da sua orientação. Conforme explica Souza (1997), a praia do Lázaro é a mais abrigada,
porém parte dela é voltada para o sul.
A praia da Sununga sofre fortes embates de ondas vindas de sudeste, sobretudo porque está orientada
para essa direção e não possui promontórios que a protejam das ondas, que chegam
perpendicularmente a ela. É uma praia reflexiva e possui declividade acentuada, em que as ondas
chegam com dinâmica forte. A declividade é perceptível na batimetria, que mostra a profundidade da
plataforma interna rente à praia da Sununga, já se inicia em 10 metros aproximadamente. Na avaliação
com o programa Meppe resultou em não‐equilíbrio. Essa praia recebe ondas diretas vindas de NE e de
SE.
Segundo Souza (1997), as praias de maior declividade e menor largura são as de Fortaleza e Vermelha
de Fortaleza. Ambas têm características intermediárias a reflexivas, sendo as menos abrigadas por
estarem voltadas para a boca SE da baía.
A praia da Fortaleza, de fato, é uma praia estreita e com sedimentos finos, e apresenta declividade
também baixa na parte sul, que, por estar protegida por um pontão rochoso, apresenta sedimentos
finos. A parte norte, mais voltada para SE, é mais reflexiva e apresenta sedimentos mais grossos. A praia
Brava da Fortaleza, como o nome indica, constitui outra praia com dinâmica elevada pela alta energia
das ondas que a atingem. Suas areias são grossas e a declividade é média. Na análise com o programa
Meppe, essa enseada também resultou em não‐equilíbrio.
A praia do Costa tem desembocadura voltada para NE e apresentou‐se em equilíbrio dinâmico no
inverno e no verão, porque se encontra protegida do embate direto das ondas que adentram a enseada
da Fortaleza.
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Para Souza (1997), na enseada da Fortaleza, no inverno analisado, as larguras foram muito menores e as
inclinações, maiores que no verão. Isso ocorreu por causa das condições de frontogênese e de preamar
de sizígia no inverno, em contraposição ao tempo bom e de maré de quadratura no verão. A ilha do Mar
Virado, localizada ao sul, mas fora da baía, também contribui para a atenuação das ondas associadas às
frentes frias (SSW‐S‐SSE).
Conclusões
Assim conclui‐se que as praias que são voltadas na direção SE e se encontram mais próximas à entrada
da grande baía, como a praia da Sununga, apresentam‐se em condições de não‐equilíbrio dinâmico,
sobretudo por causa das ondas decorrentes das frontogêneses que atingem a enseada, sobretudo,
durante o verão.
Outras praias, como Lázaro e Domingas Dias, têm a desembocadura voltada para SE, entretanto, por
estarem localizadas mais para o interior da baía e por estarem protegidas por promontórios,
encontram‐se em equilíbrio dinâmico.
Algumas justificativas apresentadas nas conclusões desta pesquisa não são automaticamente obtidas
somente com a utilização do MEPPE. É necessário que se tenha conhecimento a respeito da dinâmica,
seja de circulação das correntes, bem como de todos os processos, geomorfológicos, climáticos que
envolvem a área costeira submetida. Este método não descarta ainda, a realização de trabalho de
campo para verificação de informações tais como processos erosivos e deposicionais que possam estar
ocorrendo na área.
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Intervenções antrópicas responsáveis pela destabilização do troço costeiro Cova do Vapor‐
Costa da Caparica
Human interventions responsible for the coastal destabilization Cova do Vapor‐Coast Caparica coastal
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Abstract
In order to act against the erosive evolution and to promote the stabilization of the littoral between the Cova do
Vapor and Costa da Caparica, several important interventions have been made in a sector 4500 m long. It is one of
the problematic Portuguese coastal reaches, where the interventions date back to the 50s and 60s of the
twentieth century and consisted in the construction nine groins and a seawall. Since the year 2000 the
interventions occurred almost every year. They included the repair and extension of the seawall and groins and the
placing of large quantities of sand on the beach between the groins and dune ridge. Despite these works, the
erosive evolution continued. Thus, the artificial feeding of the coast with sand had positive effects, but ephemeral.
The 1 million m3 that was placed at the end of the 2008 summer was eroded almost completely in just four
months. This already happened previously. In the late summer of 2009, the beaches of Cova do Vapor ‐ Costa da
Caparica had an artificial feeding of 1 million m3. The monitoring that we continue to do reveals that the rapid
erosion of sand repulsed from the adjacent coast remains. Because on half of this intervened 4500 m long
coastline the urban front is located more than 700 m inland the effort is mainly to protect two camping parks and
a forest of acacias.
Keywords
Coastal erosion, artificial beach nourissement, littoral dune ridge, groins.

Resumo
Para contrariar a tendência erosiva e tentar estabilizar a faixa litoral da Cova do Vapor à Costa da Caparica têm
vindo a ser realizadas grandes intervenções numa extensão de cerca de 4500 m. Trata‐se de um troço costeiro
português problemático, onde as intervenções remontam às décadas de 50 e 60 do século XX as quais consistiram
na construção de nove esporões e de uma obra de defesa longitudinal aderente (paredão). A partir do ano 2000 as
intervenções têm ocorrido, praticamente, todos os anos. Incluíram a reparação e prolongamento do paredão e dos
esporões e a colocação de significativos volumes de areia na praia entre os esporões e no cordão dunar frontal.
Apesar destas obras, a tendência erosiva continuou. Assim, a alimentação artificial do litoral com areia tem tido
efeitos positivos, mas efémeros. A que foi colocada no final do Verão de 2008 (1 milhão de m3) foi erodida, quase
na totalidade, em apenas 4 meses. Esta situação já tinha acontecido em relação às alimentações anteriores. No
final do Verão de 2009, as praias da Cova do Vapor e Costa da Caparica voltaram a beneficiar de uma alimentação
artificial de 1 milhão de m3 (site do INAG de 3 de Maio de 2010 – Alimentação Artificial das Praias da Costa da
Caparica). A monitorização que continuamos a executar, revela‐nos que a rápida erosão da areia repulsada a partir
do litoral adjacente continua. Em metade do troço de costa que está a ser intervencionado a frente urbana
encontra‐se a mais de 700 m, estando‐se a proteger dois parques de campismo e uma mata de acácias.
Palavras‐Chave
Erosão litoral, alimentação artificial de praia, cordão dunar frontal, esporões.
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Introdução
A destabilização do troço da costa, Cova do Vapor – Costa da Caparica, verifica‐se após as dragagens
junto da Cova do Vapor, na década de 50 do séc. XX. Nos tempos seguintes, julgamos que a diminuição
do acarreio fluvial ao litoral pelo rio Tejo e seus afluentes devido à extracção de areia e à retenção nas
barragens, aliada à redução da competência de transporte fluvial, devido à laminação das pontas de
cheia e diminuição do caudal provocado pelos transvazes em Espanha, têm contribuído para o recuo
erosivo das praias da Cova do Vapor/Costa da Caparica.
Ordenamento do território
No troço Cova do Vapor – Costa da Caparica, a situação mais grave de erosão costeira tem ocorrido a
norte, nas praias da Cova do Vapor, S. João e S. António.
Junto das praias de S. João e de S. António não existem construções, apenas uma mata de acácias e dois
parques de campismo. A frente urbana encontra‐se entre os 700 e os 1000 m para o interior (fig. 1). A
Cova do Vapor é uma povoação clandestina que teve início nos anos 20 do século XX, como um pequeno
bairro piscatório; entretanto, tem crescido anarquicamente como zona balnear, em alguns casos como
segunda habitação.
O Plano de Ordenamento da Orla Costeira (POOC) Sintra – Sado ‐ Relatório, publicado no Diário da
Republica ‐ I Série ‐ B Nº 144 ‐ 25 de Junho de 2003, nas páginas 88 e 96, prevê a demolição progressiva
desta povoação. Em relação aos parques de campismo refere que “…A afectação de enormes áreas a
estes parques de campismo, que funcionam numa situação da maior ilegalidade para com todas as
normas da prática do campismo, de segurança, de sobrelotação e de utilização do solo, constitui um
óbice à qualificação da orla costeira”.
Passados sete anos os parques de campismo mantêm‐se, a povoação continua a crescer e foram
construídos apoios de praia de grande dimensão ao longo de um paredão que está a sofrer galgamentos
marinhos.
A Assembleia Municipal de Almada, na sessão extraordinária de 25 de Fevereiro de 2005, aprovou a
construção na Costa da Caparica de um Estabelecimento Hoteleiro. Em 2009 foi posto à venda um lote
de terreno para Hotel com projecto aprovado de 15000 m2; 8 pisos acima do solo. Pela análise que
fizemos da localização geográfica deste lote, concluímos que se localiza a ocidente da actual frente
urbana (fig. 1). O Web Site ‐ Projectos de Almada, consultado em 3 de Março de 2010, refere que este
terreno se encontra a 20 m da praia do Traquino Paraíso. Sendo assim, encontra‐se no Domínio Público
Marítimo e na zona de intervenção do Plano de Ordenamento da Orla Costeira (POOC), áreas da
responsabilidade do Ministério do Ambiente. Nestas praias ainda não se verificam galgamentos
marinhos mas em período de preia‐mar de marés vivas o mar bate no paredão, mesmo depois das
sucessivas alimentações artificiais.
Na mesma sessão, a já referida Assembleia Municipal aprovou a “Consolidação da área de duna e sua
valorização urbanística e paisagística”. A ASPEA (Associação Portuguesa de Educação Ambiental), com a
participação dos alunos de todos os graus de ensino do concelho de Almada, organizou, no ano lectivo
de 2006/2007, o Projecto DUNAS VIVAS SOS, cujo objectivo era “valorizar a importância dos
ecossistemas dunares através do envolvimento dos alunos na resolução de problemas decorrentes da
actividade humana na zona costeira local”. Este projecto foi apoiado pelo Programa Ciência Viva e pela
Câmara Municipal de Almada. Mas, em Maio de 2010, imediatamente, a sul do lote de terreno para
construção do Hotel continuava a ser desmantelado o que restava do cordão dunar frontal (histórico).
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A figura 1 mostra que nos cerca de
4500m onde têm sido feitas intervenções
para estabilização da costa, em cerca de
metade dessa extensão, a frente urbana
encontra‐se muito para o interior. Nessa
metade, na situação de poderem ser
atingidos por galgamentos marinhos,
estavam dois parques de campismo e
uma mata de acácias. Entretanto as obras
áreas
do Polis
edificaram, em
susceptíveis de galgamento (ao longo do
paredão), um passeio, vinte e quatro de
apoios de praia, e parques de
estacionamento. O cordão dunar frontal
(histórico),
último
obstáculo
aos
galgamentos
marinhos,
foi,
desmantelado para colocação destas
estruturas.
Localização aproximada do lote de
terreno, para Hotel, com projecto
2
aprovado de 15000 m ; 8 pisos acima do
solo.
Frente da mata de acácias

* Cova do Vapor

Frente urbana
Frente urbana a cerca de 1000 m da linha de costa
Frente urbana a cerca de 750 m da linha de costa
Frente urbana a cerca de 700 m da linha de costa
Frente urbana a cerca de 200 m da linha de costa
Passeio, imediatamente a nascente do paredão

Frente dos parques de campismo

Figura 1. Cova do Vapor /Costa da Caparica
(adaptado do Google Earth ‐ imagem de 23 de Junho de 2007).

Historial da destabilização deste troço costeiro
Várias intervenções antrópicas estão na base deste acentuado recuo da linha de costa:
‐ Dragagens de areia junto da Cova do Vapor (década de 50 do séc. XX) para enchimento da praia do
Tamariz – Estoril e do cais fluvial de Lisboa. Posteriormente, para as obras da Expo 98, volta a retirar‐se
areia;
‐ Diminuição do acarreio fluvial do Tejo e afluentes devido às extracções de areia, às barragens (existem
na bacia hidrográfica do Tejo 43 barragens em Espanha e 14 em Portugal, todas com capacidade de
armazenagem superior a 10 hm3, num total de 11000 hm3 em Espanha e 2700 hm3 em Portugal) e à
diminuição do seu caudal, em período de estiagem, provocada pelos transvases operados em Espanha.
No ano hidrológico de 2009 entraram em Portugal menos 200 hm3 do que o caudal mínimo acordado no
Protocolo Adicional à Convenção de Albufeira (2700 hm3).
Os valores a que tivemos acesso sobre o volume de água retirado do Tejo no transvase Tejo – Segura
referem que nas décadas de 80 e 90 do século XX foram, em média, de cerca de 350 hm3/ano. No
entanto, nos últimos anos, desse período, esses valores subiram para quase 600 hm3/ano, o que
corresponde a quase 25% da capacidade total de armazenagem de todas as barragens portuguesas, na
bacia hidrográfica do Tejo (2700 hm3).
A diminuição do caudal do rio Tejo reduz a sua capacidade de transporte sedimentar. Parte dos
sedimentos que deveriam ser transportados até à foz e alimentar as praias, ficam retidos ao longo do
curso médio e baixo do rio, mas de imediato retirados até à exaustão.
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A Associação dos areeiros portugueses refere que, entre 2001 e 2005, extraíram‐se do rio Tejo cerca de
10 milhões de m3 de areia que terão proporcionado uma receita, em taxas, à Administração Pública de
cerca de €15 milhões, para um volume de negócio da ordem dos €36 milhões. Entre Abrantes e Vila
Franca de Xira há 18 areeiros licenciados (Jornal Expresso de 29 de Junho de 2007).
A presidente da Câmara de Salvaterra de Magos referiu que a excessiva extracção de areia no rio Tejo,
perto da localidade de Porto Sabugueiro, está a alargar o leito, aumentando o seu assoreamento e
destruindo a paisagem da zona (Jornal O Público de 24 de Agosto de 2006).
Nalguns casos a extracção de areia dá origem a pequenas depressões (charcos), nas quais a água fica
estagnada, criando condições ao desenvolvimento de insectos, que podem actuar como vectores de
algumas doenças.
Dados do Plano de Bacia Hidrográfica do Rio Tejo, Outubro de 1999, referem que:
‐ A extracção anual de areia, nos últimos anos, deverá ser da ordem dos 2 milhões de m³/ano e tem tido
crescimento regular. A maior parte do volume extraído, cerca de 60%, provém do troço a jusante de
Santarém;
‐ A comparação dos levantamentos dos perfis transversais do Tejo concluiu pela descida generalizada da
cota média do leito, de Alferrarede a Vila Franca de Xira;
‐ Não existem dados fiáveis, recentes, de transporte sólido por arrastamento no Tejo, mas os valores
actuais de extracção de areia excedem largamente os últimos valores fundamentados conhecidos de
transporte sólido no Tejo;
‐ No que toca aos leitos dos rios, há referências históricas a elevado grau de assoreamento do leito no
Baixo Tejo, motivando sucessivas intervenções das entidades públicas responsáveis. O panorama mudou
substancialmente, primeiro, pela construção de grandes barragens, limitando a origem de sedimentos
quase só à bacia própria do curso principal do Tejo, e mais recentemente, pela industrialização e
incremento explosivo da extracção de sedimentos. Os efeitos deste corte nos afluxos de caudal sólido
são mais notórios a jusante de Santarém, mas desde Abrantes que, através da análise de perfis
transversais, se tem verificado abaixamento do leito menor do Tejo;
‐ Desde, pelo menos, a década de oitenta (século XX) que tem sido explicitada a preocupação pelas
consequências do abaixamento do leito do Tejo. Através da comparação de perfis transversais, é nítida a
erosão do leito do rio Tejo, a jusante da região de Abrantes. Pela estimativa apresentada em 1999, pelo
LNEC, entre 1970 e 1998, teria havido uma diminuição do volume de sedimentos no leito do Tejo, desde
Alferrarede até Vila Franca de Xira, de cerca de 53 milhões de metros cúbicos.
Fecho da golada
Golada é o nome dado a uma restinga arenosa que existia entre a Cova do Vapor e o Bugio e pela qual
se podia, na baixa – mar, ir a vau até este farol.
As dragagens junto da Cova do Vapor, na década de 50 do séc. XX, e, posteriormente, as extracções de
areia no curso médio e baixo do Tejo, aliadas à perda de competência de transporte, devido à redução
do seu caudal, terão sido as causas do desaparecimento desta restinga. O Rio deixou de ter capacidade
para transportar os sedimentos para o litoral. Este facto é tido como a causa da destabilização do troço
Cova do Vapor – Costa da Caparica (Conferência, realizada em Janeiro de 2010 na Academia de Marinha
em Lisboa “O Porto de Lisboa e a Golada do Tejo”).
Alimentação artificial das praias Cova do Vapor ‐ Costa da Caparica
Desde 2008 temos procedido à monitorização das praias Cova do Vapor ‐ Costa da Caparica, que têm
tido alimentação artificial de areia retirada do “banco do Bugio”.
Em 2008 foram repulsados um total de 1 milhão de m3. Em todas as praias, depois da alimentação, a
superfície da areia ficou ao nível superior dos esporões junto do enraizamento com a defesa longitudinal
aderente (paredão).
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Em Fevereiro de 2009, passados menos de 4 meses após a intervenção, quase toda a areia repulsada
tinha sido erodida, nomeadamente, nas praias a norte, S. João e S. António, onde a erosão vertical
atingiu 5 m e se verificaram galgamentos marinhos. Na praia de S. João, o cordão dunar existente na
parte norte (onde, também, tinha sido feita reposição topográfica), estava em franco recuo erosivo.
Em 2009 foi feita nova alimentação em todas as praias, num total de 1 milhão de m3 (site do INAG de 3
de Maio de 2010 – Alimentação Artificial das Praias da Costa da Caparica). Um mês depois, quando
iniciámos a monitorização, já se verificava forte erosão, nomeadamente, nas praias de S. João e de S.
António. Dado nos ser impossível monitorizar com pormenor topográfico todas as praias, optámos por
aquelas que nos anos anteriores apresentaram maior erosão. Assim, foram feitos perfis topográficos
transversais, em baixa‐mar de marés vivas, que se iniciaram a nascente, junto do paredão. Estes perfis
foram efectuados no final do período do ano que considerámos característico de erosão, final do
Inverno (com perfil dissipativo) e no final do período do ano característico de acreção, final do Verão
(com perfil reflectivo).
Conclusões
Pelo estudo que fizemos podemos concluir que o rio Tejo tem diminuído a sua capacidade de transporte
sedimentar, devido principalmente à laminação das pontas de cheia pelas barragens na sua bacia
hidrográfica e dos transvazes em Espanha, originando maiores taxas de sedimentação no seu curso
médio e baixo, enquanto que o abastecimento ao litoral é diminuído. Entretanto, a extracção exagerada
de areia e dragagens têm contribuído para o rebaixamento do leito do rio. Poderá deduzir‐se que estes
factos serão responsáveis pela diminuição da alimentação sedimentar à restinga Cova do Vapor – Bugio
e da destabilização do troço da costa imediatamente a sul.
Apesar das grandes intervenções no troço Cova do Vapor – Costa da Caparica, a estabilização está longe
de ser conseguida. Não é possível conseguir a estabilização com 1 milhão de m3/ano de sedimentos, se
a montante, além dos que ficam retidos nas albufeiras das barragens, existe extracção no rio em mais
de 2 milhões de m3/ano.
Os galgamentos marinhos e a erosão do cordão dunar frontal continuam. A erosão em sapa junto do
paredão e esporões está a provocar o seu desmoronamento. Estas situações ocorrem, essencialmente,
nas praias a norte, S. João da Caparica e S. António da Caparica. No entanto, o Instituto Nacional da
Água continua a afirmar que as obras realizadas têm sido um êxito. Estas afirmações são contraditórias;
depois de ter cancelado em Junho de 2010 nova alimentação artificial das praias, porque tudo estava
bem, que o sistema tinha recuperado areia e que a rebentação das ondas se passou a verificar em faixas
mais afastadas das praias, vem em Setembro de 2010, admitir nova intervenção ainda para este ano.
As verbas despendidas nas intervenções costeiras eram suficientes para a deslocalização da povoação
da Cova do Vapor e dos parques de campismo e permitia‐se o desenvolvimento natural dos processos
erosivos que iriam alimentar as zonas a sotamar através do reperfilamento da costa compatível com o
menor caudal sedimentar litoral que actualmente se verifica. A exígua acreção que se fez sentir no
período de fraca agitação marítima (perfis reflectivos de 08 de Outubro de 2010) são prova disso.
Contrariamente, o Ministério do Ambiente continua a autorizar construções em zonas de risco.
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Vestígios do terramoto de 1755 em ambiente urbano (Belém, Lisboa)
1755 earthquake remants in urban environment (Belém, Lisbon, Portugal)
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Abstract
This paper presents the results of an emergency field survey in the area where the new Museu dos Coches will be
build, in Lisbon. During the available time (2.30h), the team surveyed the area, namelly 5 trenches (6x5m), with 3m
of maximal depth. Under the artificial landfill, the exposed deposits were identified – beach deposits with several
beach layers (sandy or pebble). By macroscopic observation they were characterized in the field and collected
samples for laboratory analysis. A particular pebbly layer drawed the attention because of its composition and
chaotic structure. Heavy minerals lamminae in the sand beach layers under the chaotic layer exhibits disturbance
features. The 14C data of human bones related to the chaotic pebble layer are consistent with the middle 18th
century. An extreme event was recognized – the chaotic pebble layer. Its presence, the identification of deformed
heavy mineral lamminae, present below and inside the extreme event sediments and the 14C ages allows us to
propose that the identified sedimentological extreme event is the result of the 1755 Lisbon earthquake. The
tsunamiite found between two medium‐size sandy layers not only stresses the destructive tsunamic event, but
also reinforces the importance of the detailed sediment analysis. The Belém tsunamiite is one of the first records
of its kind in the urban Portuguese territory.
Keywords
Tsunamiite, disturbed lamminae, seismic hazard

Resumo
Este trabalho apresenta o resultado de uma intervenção de emergência realizada nos terrenos onde está a ser
construído o novo Museu dos Coches de Lisboa. No escasso tempo disponível (2.30h), a equipa de intervenção fez
o reconhecimento do local bem como de 5 sanjas (6mx5m), com profundidade máxima de 3m. Sob o aterro, foram
identificados os vários depósitos expostos – depósitos de praia, com vários leitos cascalhentos e arenosos. Foi
realizada a caracterização macroscópica detalhada de campo e recolhidas amostras para ulterior análise
laboratorial. Um leito chamou a atenção pela sua textura – cascalhenta com matriz arenosa, mas sobretudo pela
sua estrutura caótica. O depósito arenoso subjacente possui lâminas de minerais pesadas com claras evidências de
deformação. Foram datados fragmentos de ossos humanos encontrados em análogos do referido leito e na
mesma área de intervenção, cuja datação 14C indica meados do século XVIII. Foi, por isso, reconhecido um evento
extremo testemunhado pelo leito cascalhento e de disposição caótica que, juntamente com a deformação das
lâminas de minerais pesados sob e no seio do referido leito e as datações radiocronológicas permitem propôr
tratar‐se de vestígios do tsunami de 1755 e do terramoto e réplicas que se lhe seguiram. O tsunamito encontrado
entre dois leitos de areia média bem calibrada evidencia o efeito destrutivo do tsunami, mas também reforça a
importância da análise sedimentológica de pormenor. O tsunamito de Belém é o primeiro vestígio reconhecido em
meio urbano em Portugal.
Palavras‐Chave
Tsunamito, lâminas perturbadas, perigosidade sísmica
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Introduçção e objectiivos
A sismiccidade na maargem ibéricca é reconheecidamente capaz de originar sismoss de grande magnitude,,
com elevvadas destru
uições e tsun
namis associaados. Os reggistos históriccos apontam
m nesse sentido, sendo o
sismo dee 1755 o maiis bem docum
mentado.
Esta com
municação su
urge na sequ
uência de um
ma intervençção de emerg
gência solicittada, por inttermédio do
o
IGESPAR
R, pela emprresa de arqu
ueologia ressponsável pe
elo acompan
nhamento daas obras con
nducentes à
construçção do novo Museu dos Coches,
C
em B
Belém (fotoss 1 e 2).
Os trabaalhos realizaados no decurso de 20009 consistiraam na abertura de váriaas sanjas co
om 6X5m dee
dimensãão e profundidade máxim
ma de 3m.

Foto 1. A áárea de Belém‐Ajuda, em Lisbo
oa.

ermelho), ondee
Fotto 2. A área intervencionada ((assinalada a ve
serrá construído o novo Museu ddos Coches.

ortes possibillitou desde l ogo a verificcação das successões sedi mentares exxpostas, mass
A observvação dos co
também
m indícios de perturbação
o.
Metodologia
O tempo
o disponível para a análisse dos cortess foi apenas de 2h30, com
m a água a suubir no fund
do das sanjass
em conssequência daa subida da maré.
m
Nestass condições foi possível re
ealizar:
i) o reconhecimento de toda a árrea intervenccionada;
ii) o reco
onhecimento
o das 5 sanjas existentes;;
(iii) o reggisto fotográáfico;
(iv) a geo
oreferenciaçção dos elem
mentos morfoológicos e sedimentológicos;
(v) a caaracterização
o macroscóp
pica dos seddimentos exxpostos ‐ de
epósito de praia ‐ e id
dentificar oss
diferentees leitos (areenosos e casccalhentos, footo 3);
(vi) recolher amostraas.
Esta anáálise de camp
po foi completada com o tratamento
o laboratoria
al das amost ras recolhida
as, realizado
o
no laborratório do Centro
C
de Esstudos Geoggráficos, bem
m como a pesquisa
p
de mapas antiggos e dadoss
histórico
os. Dataçõess 14C de fraggmentos de esqueletos humanos encontrados nos depósittos de praiaa
completaram a inforrmação desta
a primeira abbordagem.
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Foto 3. O corte de uma das sanjas, evidenciando a sequência sedimentar encontrada. A parte superior do martelo assinala o
tsunamito.

Resultados
Foi assim possível reconhecer a morfologia natural anterior aos vários aterros e construções a que a
área foi sujeita, nomeadamente a antiga arriba cortada no Complexo Vulcânico de Lisboa, parcialmente
fossilizada por uma extensa praia estuarina, predominantemente arenosa, mas também com leitos
cascalhentos, prévia ao traçado regular e alinhado do Rio Tejo. Estas variações de calibre mostram
também diferentes energias de transporte marinho.
Os leitos arenosos possuem vários níveis com elevadas concentrações de minerais pesados, alguns dos
quais evidenciando deformação relativamente à deposição inicial dos sedimentos (foto 3).
A análise macroscópica e sedimentológica dos níveis arenosos e da matriz de um dos níveis cascalhentos
mostrou, da base para o topo:
1 – um leito maciço, cascalhento, de seixos e burgaus rolados de basalto até 20cm de diâmetro,
inclinando 8° SSW;
2 – um leito de areia média, bem calibrada, terminando em cunha para N, com estrutura planar,
inclinando 2 ° S, com lâminas de abundantes minerais pesados, cuja disposição está perturbada;
3 – um leito caótico, sem estrutura, com seixos e burgaus (basálticos e raros calcários) numa matriz
arenosa grosseira e muito grosseira, de areia mal calibrada; o leito torna‐se menos espesso para terra
(N) até desaparecer;
4 – um leito de areia média bem calibrada semelhante a 2, mas com as lâminas de minerais pesados não
perturbadas;
5 – aterro.
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As datações de 14C efectuadas a fragmentos ósseos de dois esqueletos encontrados em análogos
estratigráficos, próximos do local estudado, indicam pertencerem a meados do século XVIII e poderão
estar relacionados com o evento extremo responsável pelo leito 3 que se considera ser um tsunamito.
As primeiras conclusões
O estudo, ainda em curso, mostra o efeito de um fenómeno destrutivo, testemunhado pelo tsunamito e
a perturbação das lâminas de minerais pesados. Estes dados são os primeiros registos deste tipo em
área urbana em território nacional.
Em Maio do corrente ano re‐iniciaram‐se as obras para a construção do Museu e foram feitas mais duas
intervenções de emergência em novas sanjas que, não pondo em causa as conclusões alcançadas,
trazem ainda novos dados.
A investigação, ainda em curso, mostra como uma análise macroscópica de campo pormenorizada e a
análise sedimentológica elementar, associadas ao enquadramento geomorfológico são desde logo uma
excelente fonte de informação.
Agradecimentos
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Determinação da susceptibilidade à inundação e à erosão em praias expostas.
Beach susceptibility to flooding and erosion.
J. Trindade1, A. Ramos‐Pereira1
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Abstract
This paper presents the beach morphodynamic monitoring results of three beach systems in the Estremadura
coast. The aim of this research is to define the local susceptibility to marine flooding and erosion, distinguishing
different levels of exposure to hazard. Conceptual susceptibility model for beach system and adjacent areas is
proposed based on the indexes of potential marine flooding and erosion. These indexes are calculated using field
measured morphodynamic and hydrodynamic data and empirical modelling of the beach profile response to
extreme events. Results clearly show that different exposure levels relative to marine flooding and erosion are
directly driven by beach profile and frontal dune morphology types.
Keywords
Coastal Systems, risk, extreme events, morphodynamics

Resumo
Apresentam‐se os resultados da monitorização de três sistemas de praia no litoral estremenho, tendo como
objectivo a determinação da susceptibilidade local à inundação e à erosão marinhas. São propostos dois
indicadores do potencial de inundação e erosão, recorrendo a parâmetros morfológicos e hidrodinâmicos
observados e à modelação empírica do comportamento dos perfis de praia sob condições extremas de ondulação.
Os resultados e o zonamento da susceptibilidade a este tipo de perigo revelam níveis distintos de exposição ao
risco de inundação e erosão marinhas dos vários sistemas analisados e das suas áreas adjacentes sob a influência
de temporais extremos, com período de retorno de 100 anos.
Palavras‐Chave
Sistemas costeiros, risco, fenómenos extremos, morfodinâmica

Introdução
O elevado dinamismo que caracteriza o ambiente litoral e em particular as praias está associado a
elementos forçadores capazes de induzir mudanças dramáticas na linha de costa. As praias
correspondem a um dos sistemas litorais mais dinâmicos, onde se concentram vários tipos de usos
permanentes ou temporários (sazonais), cuja vulnerabilidade dependerá da robustez que o sistema
apresenta no momento em que ocorre um fenómeno com potencial destruidor. Este perigo materializa‐
se na frequência e magnitude com que as ondas atingem as praias. As consequências mais importantes
e também as mais frequentes do impacto dos temporais na costa ocidental portuguesa são a erosão,
por perda temporária ou permanente de sedimentos para a plataforma continental, e a inundação, por
galgamento oceânico, das praias e das áreas adjacentes.
Entre os elementos em risco podem enunciar‐se os que são encontrados dentro do limite do sistema de
praia, ou seja, as pessoas e as estruturas de apoio à prática balnear. No entanto, estes fenómenos
potencialmente danosos fazem estender os seus efeitos para lá dos limites do sistema, tendo por isso de
ser considerados em risco todos os tipos de uso do território próximos do sistema, nomeadamente as
infra‐estruturas marítimas e terrestres, os bens, as propriedades e, em última análise, as actividades
económicas.
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Objectivvos
O objecttivo deste esstudo é a deeterminação da susceptiibilidade à in
nundação e à erosão em
m três praiass
português (Fig. 1), a praaia de Sta. Riita, a praia A
expostass do litoral estremenho
e
Azul e a praiia da Foz do
o
Lizandro
o, localizadass entre Penicche e Cascaiss.

F
Figura
1. Localizzação dos perfiss de praia monitorizados nas praias
p
de Sta. Ritta (a), Azul (b) e Foz do Lizandro (c).

Metodologias
Apresentam‐se os reesultados das campanhas quinzenaiss de monitorrização sequencial de pe
erfis de praiaa
m
ico após a occorrência dee
nos três sistemas esttudados, salientando‐se o seu comportamento morfodinâmi
temporaais. Os perfiss de praia foram monitorizados com recurso a dGPS e estaçãão total a paartir de umaa
rede de referenciaçãão local construída para o efeito, entre os anos de 2005 e 200
06.
São propostos os in
ndicadores do
d potencial de inundaçção e erosão
o como basee para o zon
namento daa
susceptibilidade nos sistemas esstudados e áreas adjacen
ntes, concepttualizados nu
um modelo de
d avaliação
o
2
de susceeptibilidades locais (Fig. 2).

Figura 2. Su
usceptibilidade dos sistemas de praia à inundação e à erosão
o.

m determinaados a parrtir da parrametrização
o da hidrodinâmica e
Ambos os indicadores foram
do os processsos de calib
bração e a validação) do
o
morfodinâmica locais e da modeelação empíírica (incluind
ob o efeito de
d temporaiss registados durante
d
o peeríodo de mo
onitorização
o
comporttamento doss sistemas so
e de um temporal exxtremo, com período de retorno de 100
1 anos.
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O indicador do potencial de inundação foi determinado pelo somatório de vários níveis de alturas de
água a partir do nível médio do mar [nível médio da preia‐mar viva + sobreelevação do nível do mar de
origem meteorológica + runup (Stockdon et al., 2006)], diferenciando o perfil de partida segundo os
limites de declive apurados durante as campanhas. Os dados utilizados para a determinação do
indicador do potencial de inundação correspondem a séries de alturas de maré registadas, no marégrafo
de Cascais, e previstas pelo modelo disponibilizado pelo Instituto Hidrográfico (entre 01.01.2004 e
31.07.2007), a dados da bóia ondógrafo de Sines, referentes aos parâmetros das ondas de largo da
semana anterior a cada monitorização e a dados que caracterizam a morfologia das praias estudadas à
data de cada monitorização.
O indicador do potencial de erosão é representado pelo recuo da linha de costa e pelas perdas
volumétricas no perfil de praia, resultado da ocorrência de um temporal extremo, paraperfis de partida
próximos do dissipativo e do reflectivo. Estes parâmetros foram calculados através da modelação
numérica da resposta dos perfis de praia, incluindo processos de calibração e validação do modelo
empírico SBEACH (Larson & Kraus, 1989; Wise et al., 1996). Os resultados do processo de validação do
modelo SBEACH revelaram‐se muito positivos. 20 dos 32 perfis testados apresentam uma taxa de
explicação das previsões do balanço volumétrico superior a 90%, tendo em conta os dados observados
(Fig. 3).

Figura 3. Valores de volumes pós‐temporal medidos vs Previstos, nos três sistemas analisados.

Resultados
Os resultados revelam a importância da modelação de perfis de praia na previsão do seu
comportamento sob o efeito de temporais extremos e no zonamento das principais consequências da
sua ocorrência.
A cartografia das áreas inundáveis nas três praias analisadas aponta para diferenças muito significativas
quanto à susceptibilidade dos sistemas e das áreas circundantes à ocorrência de galgamentos oceânicos.
As praias Azul e Foz do Lizandro correspondem aos sistemas mais afectados pelo perímetro de
inundação previsto devido às baixas altitudes das planícies aluviais junto à foz dos rios Sizandro e
Lizandro, respectivamente (Fig. 4).
Salienta‐se ainda a descontinuidade ou ausência de cordão dunar frontal como factor amplificador dos
efeitos dos galgamentos oceânicos induzidos pelos valores considerados para um temporal extremo
com período de retorno de 100 anos. A praia de Sta. Rita revelou uma baixa exposição à inundação de
origem marinha, mesmo considerando o cenário extremo de um temporal centenário. Neste sistema de
praia, a altitude do cordão dunar frontal é bastante superior aos níveis calculados do indicador do
potencial de inundação, apresentando‐se robusto e sem descontinuidades.
A previsão das áreas afectadas pela erosão marinha, como consequência de um temporal secular, revela
os elevados níveis de pressão sobre os sistemas estudados (Fig. 5), nomeadamente a reactivação de
processos marinhos em arribas que actualmente evoluem, no essencial, por processos continentais.
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(a)

(b)

(c)

Figura 4. Susceptibilidade à inundação nas praias de Sta. Rita (a), Azul (b) e Foz do Lizandro (c).

(a)

(b)

(c)
ta

Figura 5. Susceptibilidade à erosão nas praias de S . Rita (a), Azul (b) e Foz do Lizandro (c).

Salienta‐se o caso do sector Sul da praia de Sta. Rita onde o recuo proporcionado pela perda total de
sedimentos da praia origina o recuo da linha de costa, implicando uma actuação directa e permanente
das ondas sobre a base da arriba. Actualmente, este sector do sistema de Sta. Rita apenas é atingida pelo
mar esporadicamente.
Outra consequência do recuo da linha de costa por ocorrência de um temporal extremo secular é o
desaparecimento total ou parcial de dunas frontais, aumentando de forma directa e consequente a
susceptibilidade à inundação por galgamento oceânico das áreas próximas do sistema. Este facto é
particularmente evidente na praia Azul e na praia da Foz do Lizandro.
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Conclusões
O estudo dos parâmetros que determinam as modificações da forma planimétrica das praias e da
geometria dos seus perfis é essencial na previsão da dinâmica dos sistemas associada a condições
extremas de agitação marítima. Salientam‐se os resultados obtidos pela determinação dos potenciais de
inundação e erosão como indicadores de susceptibilidade das praias face à ocorrência de temporais
extremos. Assim, foi possível determinar os perímetros de inundação esperados na sequência da
ocorrência de um temporal secular. A Praia de Sta. Rita apresentou‐se como a mais robusta e pouco
susceptível a este tipo de perigo, sendo de salientar a reduzida área afectada pela inundação marinha.
As praias Azul e Foz do Lizandro possuem uma elevada exposição à inundação por galgamento oceânico,
essencialmente devido à morfologia das áreas adjacentes ao limite do sistema, que configuram um
estuário amplo no caso da praia Azul e encaixado no caso da praia da Foz do Lizandro. O recuo da linha
de costa associado à ocorrência de um temporal extremo com período de retorno de 100 anos evidencia
perdas sedimentares muito significativas que implicam, por um lado, a reactivação e intensificação de
processos de origem marinha em arribas associadas a estes sistemas e, por outro, o desaparecimento
do cordão dunar frontal, aumentando de forma indirecta a susceptibilidade à inundação das áreas
ribeirinhas próximas das praias estudadas.
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Avaliação e validação temporal da susceptibilidade à ocorrência de deslizamentos rotacionais
e translacionais superficiais (área‐amostra de Calhandriz)
Rotational and shallow translational slides susceptibility assessment and temporal validation (test‐
site of Calhandriz)
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Abstract
This work presents the assessment and validation using a temporal criterion of rotational and shallow translational
slides susceptibility. The statistical method of the Information Value is used to model susceptibility using a
landslide inventory produced by Zêzere (1997) for the test‐site of Calhandriz. The temporal validation is based on
the analysis of the predictive capability of the landslide susceptibility models when confronted with the same type
of slides occurred in the study area from January to March 2010. This quantitative evaluation showed a predictive
ability of 81% for the rotational slides and 79% for shallow translational slides, which suggest a good capacity to
predict new areas where the phenomenon may occur.
Keywords
Rotational slides, shallow translational slides, temporal validation, Informative Value method.

Sumário
Este trabalho apresenta a validação temporal dos modelos de susceptibilidade à ocorrência de deslizamentos
rotacionais e translacionais superficiais elaborados com o método estatístico do Valor Informativo, a partir do
inventário de movimentos de vertente produzido por Zêzere (1997) para a área‐amostra de Calhandriz. A validação
temporal foi efectuada com base na análise da capacidade preditiva destes modelos quando confrontados com o
mesmo tipo de deslizamentos ocorridos nesta área entre Janeiro e Março de 2010. Esta avaliação quantitativa
demonstrou que a capacidade preditiva dos modelos se situa na ordem dos 81% para os deslizamentos rotacionais
e 79% para os deslizamentos translacionais superficiais, o que sugere uma boa aptidão para detectar novas áreas
de ocorrência do fenómeno em estudo.
Palavras‐Chave
Deslizamentos rotacionais, deslizamentos translacionais superficiais, validação temporal, método do Valor Informativo.

Introdução
A área‐amostra de Calhandriz, situada na Região a Norte de Lisboa, está integrada na bacia hidrográfica
do Rio Silveira e possui cerca de 11,2km2. A altitude varia entre os 43 e os 359m e as vertentes
apresentam uma exposição dominante ao quadrante sul, acompanhando o pendor geral das formações
geológicas. 62% da área total possui declives compreendidos entre os 5 e os 15 graus.
A área‐amostra de Calhandriz integra três unidades litológicas. As “margas da Abadia”, do Kimeridgiano
inferior e médio, abrangem cerca de 30% da superfície total da área e referem‐se a uma unidade
litológica heterogénea, onde predominam as margas e argilas, com intercalações de arenitos,
calcarenitos e camadas lenticulares de calcários recifais. Os “calcários corálicos de Amaral”, do
Kimeridgiano superior, ocupam 13,5% da área e correspondem a uma unidade litológica com uma
espessura reduzida, muito compacta, e responsável pela formação de cornijas. Por último, os “calcários
e margas de Arranhó”, do Kimeridgiano superior ‐ Portlandiano inferior, abrangem cerca de 55% da
área‐amostra e dizem respeito a uma unidade litológica bastante heterogénea, incluindo margas e
calcários margosos, com intercalações de argilas, calcarenitos e calcários compactos que também dão
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origem a cornijas. Os fundos dos vales principais estão preenchidos por uma cobertura aluvial, que
ocupa cerca de 1,5% da superfície da área‐amostra.
De acordo com Zêzere (1997), encontram‐se na área‐amostra de Calhandriz alguns dos maiores
movimentos de vertente da Região a Norte de Lisboa.
Objectivos
O inventário de movimentos de vertente elaborado por Zêzere (1997) para a área‐amostra de
Calhandriz, através de levantamentos de campo sistemáticos, integra um elevado número de
ocorrências, não só devido à grande variedade de movimentos existentes, como também devido aos
levantamentos de campo terem sido realizados imediatamente após o período de intensa actividade
morfodinâmica ocorrida em Novembro e Dezembro de 1989. Consequentemente, o autor elaborou
modelos de susceptibilidade à ocorrência dos diferentes tipos de movimentos de vertente, entre os
quais dos deslizamentos rotacionais e translacionais superficiais. Durante o período compreendido entre
Janeiro e Março de 2010, verificou‐se a existência de um novo conjunto de movimentos de vertente na
área de estudo, os quais foram imediatamente inventariados, à semelhança do que tinha sido feito
anteriormente. Desta forma, a existência de dois inventários para a mesma área‐amostra, em períodos
de tempo distintos, possibilitou a validação temporal dos modelos elaborados por Zêzere (1997), bem
como a avaliação quantitativa da sua capacidade de aferir áreas potencialmente sujeitas à ocorrência de
instabilidade. Importa referir que a validação foi efectuada para os deslizamentos rotacionais e
translacionais superficiais, atendendo a que, no evento de 2010, não se verificaram ocorrências
significativas de outros tipos de movimentos.
Metodologia
Os modelos de susceptibilidade à ocorrência de deslizamentos rotacionais e translacionais superficiais
foram elaborados através do método do Valor Informativo (VI).
O Valor Informativo é um método estatístico que pressupõe uma definição prévia de unidades de
terreno (no caso de estudo, unidades matriciais com 5m de lado) e a consideração de um conjunto de
factores que controlam a resposta da variável dependente. Para cada uma das variáveis em estudo é
determinado o respectivo Valor Informativo, a partir da equação 1 (Yin e Yan, 1988):

I i = log

Si / ni
S /n

1

onde Ii é o Valor Informativo da variável i; Si é o número de unidades de terreno com deslizamentos de
tipo y (variável dependente) e com a presença da variável xi (variável independente); ni é o número de
unidades de terreno com a presença da variável xi; S é o número total de unidades de terreno com
deslizamentos de tipo y; e n é o número total de unidades de terreno. O Valor Informativo total de uma
unidade de terreno j é determinado pela equação 2:
m

I j = ∑ X ij I j
i =0

2

onde m corresponde ao número de variáveis; e Xji assume o valor 0 se a variável não se encontra
presente na unidade de terreno e 1 na sua presença. Quando o valor de Ii é negativo, considera‐se que a
variável independente não é determinante na ocorrência da variável dependente. Já os resultados
positivos indicam uma relação entre a presença da variável independente e a ocorrência da variável
dependente, tanto mais acentuada quanto maior for o score.
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No presente trabalho, consideram‐se as seguintes variáveis independentes: declive (9 classes),
exposição (9 classes), curvatura das vertentes (3 classes), litologia (3 classes), espessura dos depósitos
de vertente (2 classes), morfoestrutura (2 classes) e wetness index (5 classes). Da sobreposição dos 7
temas resultou a definição de cerca 4800 unidades de terreno de condição única.
Os modelos estatísticos permitem efectuar, posteriormente, uma avaliação quantitativa dos resultados,
através da determinação da performance ou sucesso do modelo (taxa de sucesso) e da sua capacidade
preditiva (taxa de predição) (Chung e Fabbri, 2003; Guzzetti et al., 2006).
Para calcular as taxas de sucesso é necessário cruzar o mapa final de susceptibilidade com o mapa dos
deslizamentos a partir do qual se elaborou o modelo. Através deste cruzamento obtém‐se, para cada
condição de susceptibilidade, a área correspondente (área total), bem como a área relativa ao
fenómeno em estudo e presente nessas mesmas condições de susceptibilidade (área dos
deslizamentos). Uma vez obtidos estes dados, torna‐se necessário ordenar de forma decrescente todos
os valores de susceptibilidade. Posteriormente, calculam‐se as frequências acumuladas da área total,
bem como as frequências acumuladas da área dos deslizamentos. Para efectuar as taxas de predição
utiliza‐se esta mesma metodologia, com a diferença que o mapa final de susceptibilidade é elaborado
com base nas ocorrências inventariadas por Zêzere (1997) (inventário 1) e o cruzamento é efectuado
com o mapa correspondente às ocorrências mais recentes (inventário 2).
A transposição, para um gráfico de dispersão, das frequências acumuladas da área total e das
frequências acumuladas da área dos deslizamentos, traduz‐se na representação das curvas de sucesso
ou de predição. Contudo, estas curvas possibilitam, somente, uma análise visual dos modelos. De forma
a quantificar o nível de performance ou predição do modelo, bem como efectuar comparações entre
modelos, é necessário calcular a Área Abaixo da Curva (AUC) (Van Den Eeckhaut et al., 2009).
Resultados
Através da comparação entre os dois inventários (quadro 1) é possível constatar que existem diferenças
significativas nos parâmetros morfométricos dos deslizamentos rotacionais em questão.
Quadro 1. Parâmetros morfométricos dos deslizamentos rotacionais presentes nos inventários 1 e 2

Inventário 1
Inventário 2

Nº de
casos
19
9

Comp.
Máx. (m)
495
106

Comp.
Méd. (m)
167
63

Larg.
Máx. (m)
462
92

Larg.
Méd. (m)
105
48

Área
2
média (m )
16 565
2 224

Área
total (m2)
314 743
20 014

O inventário 1 regista 19 deslizamentos rotacionais que abrangem uma área total de 314 743m2, sendo
que o maior possui 142 090m2 e o mais pequeno 776m2. Já o inventário 2 integra 9 registos, claramente
com dimensões inferiores relativamente ao primeiro, sendo de ressalvar que o maior deslizamento
rotacional possui uma área de 5 606m2, enquanto que o menor abrange cerca de 194m2.
Relativamente aos deslizamentos translacionais superficiais (quadro 2), o inventário 1 integra,
igualmente, movimentos com maiores dimensões, embora a diferença não seja tão acentuada como
acontece com os deslizamentos rotacionais.
Quadro 2. Parâmetros morfométricos dos deslizamentos translacionais superficiais presentes nos inventários 1 e 2

Inventário 1
Inventário 2

Nº de
casos
59
17

Comp.
Máx. (m)
138
60

Comp.
Méd. (m)
50
27

Larg.
Máx. (m)
61
36
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Larg.
Méd. (m)
31
19

Área
média (m2)
1 148
410

Área
total (m2)
67 723
6 970
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O inventário 1 possui 59 ocorrências, com áreas compreendidas entre 4 222 e 127m2, enquanto que o
inventário 2 regista 17 ocorrências com áreas entre os 1 017 e os 67m2.
O modelo de susceptibilidade à ocorrência de deslizamentos rotacionais, elaborado com base no
inventário 1, pode ser observado na figura 1.

Figura 1. Modelo de susceptibilidade à ocorrência de deslizamentos rotacionais, elaborado com base no inventário 1, através
do método estatístico do Valor Informativo.

De acordo com o método estatístico do Valor Informativo, as classes da variável exposição com maior
relação espacial com os deslizamentos rotacionais são as exposições a oeste e noroeste e, no que
respeita à curvatura total, destacam‐se as áreas côncavas. No caso dos depósitos de vertente, aqueles
que possuem uma espessura superior a 0,5m são os que o modelo considera como mais importantes na
ocorrência dos deslizamentos rotacionais, assim como a unidade litológica referente às margas da
Abadia e as vertentes não cataclinais, no que respeita à morfoestrutura. Relativamente ao wetness
index, os valores mais elevados são os que se consideram mais relevantes. As classes dos declives que se
encontram acima dos 30º, embora apresentando um Valor Informativo pouco elevado, assumem uma
importância relativa no contexto da variável.
De forma a estimar a performance e robustez do modelo, elaborou‐se a taxa de sucesso (figura 2), com
base na qual foi possível quantificar a sua eficácia através do cálculo da Área Abaixo da Curva (AUC). O
resultado obtido foi de 88%. Relativamente à capacidade preditiva, determinada a partir do confronto
do modelo com o inventário 2, o resultado da AUC foi de 81% (figura 2).
A curva de predição indica que nos 5% da área total classificada como mais susceptível aos
deslizamentos rotacionais, se registaram 37% dos novos movimentos de vertente, valor que se alarga
para 52% quando se consideram os 20% da área total classificada como mais susceptível. Quando
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es de VI mais elevados, a percentaggem de áreaa
instabilizzada validada é de 97%.
O modelo de suscep
ptibilidade à ocorrência de
d deslizame
entos translaacionais superficiais, elaborado com
m
base no inventário 1,
1 pode ser observado na figura 3.

Figura 2. Taaxa de sucesso e taxa de predição do modelo
o de susceptibillidade
à ocorrên
ncia de deslizam
mentos rotacion
nais.

Figuraa 3. Modelo de susceptibilidad
de à ocorrênciaa de deslizamen
ntos translacion
nais superficiaiss, elaborado com base no
inventárrio 1, através do
o método estattístico do Valor Informativo.
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osições maiss preponderrantes são as de norte
e e nordestte e, tal co
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eslizamentoss
rotacionais, destacaam‐se as áreas côncavaas e as vertentes não cataclinais. Contudo, ao
a contrário
o
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c
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Relativam
mente ao weetness indexx, os valores que reflectem uma menor propensão à acumulaação de águaa
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O resultaado da AUC das curvas de
d sucesso e de predição foi de 84% e 79%, respeectivamente (figura 4).

Figura 4. Taaxa de sucesso e taxa de predição do modelo
o de susceptibillidade
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d
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t
s
superficiais.
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Conclusõ
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Desenvolvimento de um Sistema Empírico de Alerta para Movimentos de Vertente
(ELEWS‐Pov) através da aplicação da Distribuição Generalizada dos Valores Extremos (dGVE)
na determinação de limiares de precipitação no concelho da Povoação
(ilha de S. Miguel, Açores)
Empirical Landslides Early‐Warning System (ELEWS‐Pov) development for the Povoação county (S.
Miguel island, Azores) based on the application of the Generalized Extreme Values distribution (GEVd)
for rainfall‐triggering thresholds assessment
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Abstract
For the development of the Empirical Landslide Early‐Warning System to Povoação County (ELEWS‐Pov), the role
of rainfall on landslide activity was analysed. The process comprised the reconstruction of absolute rainfall for
different rainfall durations (D=[1,90] ϵ IR) associated with each one of the 55 landslide events identified from
1976/77 to 2007/08. The critical rainfall combination Intensity(I)‐Duration(D) responsible for each landslide event
was assessed using the Generalised Extreme Values distribution (GEVd). For the distribution parameters
estimation it was used the Maximum Likelihood (ML) method. Landslide events in the study area are ruled by the
function I(D)=136,86 D‐0,556 (R2=0,94). For D≠1, I values underestimate the rainfall registered on the day of the
event (PD1) increasing this bias with D→90. To overturn this bias it was calculated the correlation function between
D and PD1 given by PD1(D)=131,81 D‐0,143. Rainfall‐triggered landslides threshold was defined using the best
boundary function (BF) between landslide events and non landslide events that result in the highest ratio between
true landslide events truly predicted and false positives for both I‐D and PD1‐D correlations. For I‐D and PD1‐D
correlations the BF functions correspond to BFI(D)=61,93 D‐0,4643 and BFPD1(D)=61,93 D‐0,0582, respectively. The alert
and the alarm of the ELEWS‐Pov are activated for a specific date dx(I(D); PD1) when the rainfall threshold
conjunction dx(I(D)) ≥ BFI(D) ˄ dx(PD1) ≥ BFPD1(D)‐c is satisfied using c=0 to the alarm and c=10 for the alert. The
threshold conjunction was normalized by the mean annual precipitation (MAP) and applied to 1 meteorological
stations and 4 other rain gauges located at Povoação County. All the calculation processes were automated in
MATLAB language, for update the functions at the end of each year or at each new landslide event, giving a
dynamic behaviour to the rainfall threshold conjunction. A JAVA application was developed to read real‐time
rainfall data and automatically calculate if the alarm or the alert conjunctions are satisfied, sending alert and alarm
messages by e‐mail and SMS.
Keywords
Early‐warning System, Rainfall Thresholds, Landslides, GEVd, Povoação county, Azores

Resumo
Para o desenvolvimento do Sistema de Alerta Empírico para Movimentos de Vertente no concelho da Povoação
(ELEWS‐Pov) foi estudado o papel da precipitação no desencadeamento de movimentos de vertente nesse
concelho. Este processo contemplou a reconstrução da precipitação acumulada absoluta para diferentes durações
(D=[1,90] ϵ IR) associada com cada um dos 55 eventos identificados entre os anos climatológicos de 1976/77 e
2007/08.
A combinação crítica Intensidade(I)‐Duração(D) responsável por cada um dos eventos foi definida utilizando a
distribuição Generalizada dos Valores Extremos (dGVE). Para estimar os parâmetros da distribuição foi utilizado o
método da Máxima Verosimilhança (MV). Verificou‐se que a ocorrência de eventos de instabilidade
geomorfológica se rege pela função I(D)=136,86 D‐0,556 (R2=0,94). Para valores de D≠1, os valores de I subestimam a
precipitação registada no dia do evento (PD1) agravando‐se este problema com D→90. Para contornar este
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problema foi definida uma função entre PD1 e D dada por PD1(D)=131,81 D‐0,143. O limiar de precipitação para o
desencadeamento de movimentos de vertente foi definido utilizando as funções de fronteira (BF) dos eventos de
instabilidade geomorfológica para ambas as correlações I‐D e PD1‐D, cujos resultados representem a maior razão
entre eventos correctamente preditos e falsos positivos. Para as correlações I‐D e PD1‐D as funções BF
correspondem a BFI(D)=61,93 D‐0,4643 e BFPD1(D)=61,93 D‐0,0582, respectivamente.
O alerta e o alarme do sistema são activados para uma determinada data dx(I(D); PD1) quando a conjunção do
limiar de precipitação dx(I(D)) ≥ BFI(D) ˄ dx(PD1) ≥ BFPD1(D)‐c é satisfeita, utilizando c=0 para o alarme e c=10 para o
alerta. A conjunção do limiar de precipitação foi normalizada pela precipitação média anual (PMA) e aplicada a 1
estação meteorológica e 4 postos udométricos localizados no concelho. Todos os processos de cálculo foram
automatizados em MATLAB, por forma a actualizar todas as funções a cada novo ano de dados ou a cada novo
evento de instabilidade geomorfológica, dando um carácter dinâmico à conjunção do limiar de precipitação. Os
alarmes e alertas são enviados por e‐mail e SMS por uma aplicação desenvolvida em JAVA que lê os dados de
precipitação em tempo real e automaticamente verifica se a conjunção de alarme ou alerta é satisfeita.
Palavras‐Chave
Sistema de alerta, Limiares de precipitação, Movimentos de vertente, dGVE, Concelho da Povoação, Açores

1. Introdução
A precipitação é um dos factores desencadeantes de instabilidade geomorfológica mais importantes no
nosso planeta. Desde há muito tempo que os investigadores se preocupam em determinar
quantitativamente a precipitação necessária para o desencadeamento deste tipo de fenómenos, a
diversas escalas, devido não só ao interesse científico sobre a temática, mas também, com o objectivo
de desenvolver sistemas de alerta e alarme, para mitigar o impacte deste perigo sobre o Homem e a
sociedade.
Os limiares de precipitação podem ser definidos tendo por base modelos físicos (conceptuais e
baseados no funcionamento dos processos físicos envolvidos) e modelos empíricos (com base na análise
estatística/probabilística de casos passados) como o que se apresenta neste trabalho.
Revisões da literatura sobre esta temática (e.g. Wieczoreck e Glade, 2005; Guzzetti et al., 2007) têm
demonstrado que não existem limiares de precipitação universais para o desencadeamento de
movimentos de vertente. Os limiares de precipitação podem ser definidos a diversas escalas, sendo os
regionais normalmente definidos para zonas com um enquadramento climático, meteorológico e
fisiográfico específico, e áreas que não excedem algumas centenas de quilómetros quadrados, sendo
estes os limiares mais apropriados para a definição de sistemas de alerta e de alarme. Neste contexto,
importa no entanto sublinhar que a aplicação de tais limiares se restringe às áreas para as quais são
desenvolvidos por reflectirem intrinsecamente as suas características (Crosta, 1989).
Este trabalho dá continuidade à investigação iniciada por Marques et al. (2008) e visa a apresentação de
um sistema de alerta e alarme denominado por ELEWS‐Pov (Empirical Landslide Early Warning System ‐
Povoação), que se baseia na definição de um limiar empírico de precipitação responsável pela
ocorrência de eventos de instabilidade geomorfológica no concelho da Povoação, a partir do qual os
alertas e alarmes são definidos.
2. Enquadramento geral da área de estudo
A área de estudo corresponde ao Concelho da Povoação, localizado no sector SE da ilha de S. Miguel, do
arquipélago dos Açores (Fig. 1). Trata‐se de um concelho com uma área aproximada de 116 km2 onde
residem 6726 habitantes (CENSUS, 2001), que abrange os vulcões poligenéticos com caldeira das Furnas
e da Povoação.
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Arquipélago
dos Açores

S. Miguel

Figura 1. Enquadramento geográfico do concelho da Povoação (S. Miguel, Açores), localização da estação meteorológica de
referência e da estação meteorológica e postos udométricos que compõem o ELEWS‐Pov.

Os produtos eruptivos aflorantes, sobretudo resultantes de erupções explosivas (e.g. cinzas e lapilli
pomíticos), de natureza muito friável, maioritariamente provenientes de erupções no Vulcão das Furnas,
associados à acentuada inclinação das vertentes, fazem com que esta área seja muito regularmente
afectada por episódios de instabilidade geomorfológica.
Desde 1900 contabilizaram‐se no concelho 41 mortes provocadas por eventos de instabilidade
geomorfológica desencadeada por precipitação, tendo o mais gravoso neste período ocorrido a 31 de
Outubro de 1997 e sido responsável pela morte de 29 pessoas.
3. Metodologia
Para a definição do limiar de precipitação responsável pela ocorrência de movimentos de vertente no
concelho da Povoação, foi feita a reconstrução da actividade geomorfológica entre os anos
climatológicos de 1976/77 e 2007/08, com base essencialmente em jornais regionais e locais, mas
também recorrendo a relatórios técnico‐científicos, teses, livros e a testemunhos locais. Deste modo, foi
possível identificar 55 eventos de instabilidade geomorfológica para o período de referência, na área em
estudo.
Com base nos dados diários de precipitação acumulada absoluta para diferentes durações de
precipitação (D=[1,90] ϵ IR) que antecederam cada um dos episódios de instabilidade geomorfológica,
calculou‐se o período de retorno (PR) e a probabilidade de excedência, utilizando‐se para tal a
distribuição Generalizada de Valores Extremos (dGVE). Para o cálculo dos 3 parâmetros da dGVE, para
cada um dos valores de D considerados foi utilizado o método da máxima verosimilhança.
Para cada evento de instabilidade foi escolhido o par intensidade (I)‐duração (D) com maior período de
retorno. Deste modo foram seleccionados os períodos de precipitação mais raros (mais extremos) para
cada evento, fazendo‐se uma discriminação máxima entre períodos de precipitação caracterizados por
instabilidade geomorfológica e períodos de precipitação não relacionados com a instabilidade à
semelhança do critério utilizado por Zêzere et al. (2005), Marques et al. (2008) e Pereira et al. (2009).
Com base no par I‐D de cada um dos eventos traçou‐se uma função envolvente BFI(D) correspondente à
melhor descriminação entre dias em que se registou instabilidade geomorfológica e dias em que não
houve instabilidade, fazendo variar os parâmetros da função da envolvente, de forma a obter o valor
mais elevado resultante da razão entre eventos correctamente preditos e falsos positivos. Para valores
de D≠1, os valores de I subestimam a precipitação registada no dia do evento (PD1), agravando‐se este
problema com D→90. Para contornar este problema foi definida uma função entre PD1 e D, traçando‐se
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para estes pares, igualmente, a envolvente BFPD1(D) que fizesse a melhor descriminação entre dias em
que se registou instabilidade geomorfológica e dias em que não houve instabilidade, tendo em conta os
critérios anteriormente definidos.
O limiar de precipitação responsável pelo desencadeamento de movimentos de vertente corresponde,
deste modo, a uma conjunção entre duas funções distintas: I(D) ˄ PD1(D) ambas do tipo y = a x‐b (função
potencial), sendo o parâmetro a igual para ambas as funções.
4. Resultados
4.1. Limiares de precipitação
Através da aplicação da dGVE verifica‐se que 14 eventos de instabilidade geomorfológica têm PR inferior
a 2 anos, 21 eventos têm PR entre 2 e 10 anos, e que apenas 10 eventos têm PR superiores a 10 anos.
Os eventos que causaram mortes, correspondentes aos dias 2 de Setembro de 1986, 31 de Outubro de
1997 e 6 de Março de 2005, apresentam D=1, intensidades de 161,6, 220,0 e 197,8 mm/dia e períodos
de retorno de 7, 50 e 24 anos respectivamente.
A ocorrência de movimentos de vertente no concelho da Povoação é regida pela função
I(D)=136,86 D‐0,556 (R2=0,94), correspondendo BFI(D)=61,93 D‐0,4643 à envolvente de descriminação entre
episódios de instabilidade geomorfológica e dias em que não se registou instabilidade (Fig.2).
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Figura 2. Função de regressão potencial dos pares I‐D dos eventos de instabilidade geomorfológica (I(D) a preto) e envolvente
de descriminação entre eventos de instabilidade geomorfológica e dias em que não se registou instabilidade (BFI(D) a
vermelho).

Na figura 2 verifica‐se claramente a existência de dois regimes hidrológicos distintos associados com a
ocorrência de movimentos de vertente, um caracterizado por curtas durações de precipitação
acumulada, às quais estão associadas elevadas intensidades, e outro associado a longas durações de
precipitação acumulada, caracterizadas por intensidades médias de precipitação claramente mais
baixas.
Para valores de D≠1, os valores de I subestimam a precipitação registada no dia do evento (PD1)
agravando‐se este problema com D→90. Para contornar este problema foi definida a função
PD1(D)=131,81 D‐0,143 (R2=0,44), correspondendo BFPD1(D)=61,93 D‐0,0582 à envolvente de descriminação
entre episódios de instabilidade geomorfológica e dias em que não se registou instabilidade (Fig.3).
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Figura 3. Função de regressão potencial dos pares PD1‐D dos eventos de instabilidade geomorfológica (PD1(D) a preto) e
envolvente de descriminação entre eventos de instabilidade geomorfológica e dias em que não se registou instabilidade
(BFPD1(D) a vermelho).
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Verifica‐se, pela análise da figura 3, que para durações curtas de precipitação acumulada a exigência da
precipitação no dia do evento de instabilidade é superior à precipitação necessária para desencadear
movimentos de vertente para episódios caracterizados por períodos de precipitação acumulada de
maior duração.
Considerando uma determinada data dx(I(D); PD1), a conjunção dx(I(D)) ≥ BFI(D) ˄ dx(PD1) ≥ BFPD1(D)
traduz o limiar de precipitação para o desencadeamento de um episódio de instabilidade
geomorfológica. A figura 4 representa a probabilidade mensal relativamente a D do limiar definido pela
conjunção ser atingido, verificando‐se uma boa concordância entre os eventos considerados neste
trabalho e as zonas de maior probabilidade. Para D=1, correspondente a elevadas intensidades de
precipitação, a probabilidade de desencadear fenómenos de instabilidade geomorfológica é
particularmente elevada (Prob>0,3), entre os meses de Outubro e Dezembro mas também entre
Fevereiro e Março, tendo correspondência com 23,6% do total dos eventos identificados (Fig. 4) e com a
totalidade dos eventos causadores de mortes. Para durações de precipitação acumulada mais longas
D=[20,90] é entre Novembro e Abril, e particularmente entre Novembro e Janeiro, que se verifica a
maior probabilidade de ocorrência de movimentos de vertente, fruto da acumulação de precipitação
durante o Outono e principalmente no Inverno, tendo correspondência com 50,9% dos eventos
identificados (Fig. 4). Verifica‐se que, independentemente da duração de precipitação acumulada
associada ao episódio de instabilidade geomorfológica, entre Outubro e Maio existe uma elevada
probabilidade de ocorrência de um fenómeno desta natureza com um período de retorno inferior a 5
anos, tendo correspondência com 90,9% dos eventos identificados (Fig. 4).

PR=50

PR=25

PR=10
PR=5
PR=5

PR=10
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Figura 4. Probabilidade mensal do limiar de precipitação para a ocorrência de instabilidade geomorfológica ser excedido e
respectivas frequências mensais e de duração de precipitação acumulada para os eventos estudados. Os círculos pretos
representam os eventos de instabilidade geomorfológica estudados.

4.2. Sistema de alarme
Para o desenvolvimento do sistema ELEWS‐Pov foi acrescentada uma constante c à conjunção de limiar,
tomando a forma de dx(I(D)) ≥ BFI(D) ˄ dx(PD1) ≥ BFPD1(D)‐c. Considera‐se c=0 para a definição de um
alarme e c=10 para a definição de um alerta.
Como forma de validação foi utilizado um método de retro‐análise entre 1990/91 e 2007/08,
calculando‐se ciclicamente, no término de cada ano climatológico ou a cada nova ocorrência de um
evento de instabilidade geomorfológica, os pares I‐D e PD1‐D, bem como as funções BFI(D) e BFPD1(D),
dando‐se assim um carácter temporalmente dinâmico à conjunção de alerta e alarme.
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Verificou‐se que o sistema prediz correctamente a totalidade dos eventos de instabilidade
geomorfológica identificados, com um uma taxa de 6,1 falsos alarmes/ano, situando‐se no mês de
Dezembro, para o período de validação, a maior taxa de falsos alarmes (1,6 falsos alarmes/ano).
5. Considerações Finais
A identificação de 55 episódios de instabilidade geomorfológica no concelho da Povoação entre os anos
climatológicos de 1976/77 e 2007/08, demonstra indubitavelmente a elevada reincidência deste tipo de
fenómeno nesta área da ilha de S. Miguel. Este facto é corroborado pelo baixo período de retorno,
inferior a 5 anos, associado à probabilidade de excedência da conjunção de limiar de precipitação para o
desencadeamento de movimentos de vertente entre os meses de Outubro e Maio, tendo
correspondência com 90,9% dos eventos identificados.
O presente trabalho permite confirmar a existência de dois regimes hidrológicos distintos para a
ocorrência de movimentos de vertente no concelho da Povoação, à semelhança do que já havia sido
identificado por Marques et al. (2008), através da função I(D). Um regime associado a períodos curtos
de precipitação acumulada, caracterizados por intensidades de precipitação elevadas, ao qual têm
correspondência a totalidade de eventos causadores de mortes; e um regime associado a períodos mais
longos de precipitação acumulada e a intensidades médias de precipitação mais baixas.
Com a definição da função PD1(D) verificou‐se que, com o aumento da precipitação acumulada no solo,
diminui a quantidade de precipitação necessária para desencadear um episódio de instabilidade
geomorfológica no dia da sua ocorrência, demonstrando a importância da precipitação acumulada
antecedente para o desencadeamento de movimentos de vertente associados a durações mais longas.
O desenvolvimento do ELEWS‐Pov, baseado na conjunção entre as funções empíricas I(D) e PD1(D),
demonstra ser uma boa ferramenta para a mitigação do impacte deste perigo, revelando uma média de
6,1 falsos alarmes/ano para o período de validação entre 1990/91 e 2007/08.
A conjunção do limiar de precipitação foi normalizada pela precipitação média anual (PMA) e aplicada a
1 estação meteorológica e 4 postos udométricos localizados no concelho. Todo o procedimento descrito
foi automatizado por uma série de rotinas programadas em MATLAB e os alertas e alarmes enviados,
por uma aplicação desenvolvida em JAVA, por SMS e e‐mail, para o Centro de Operações de Emergência
do Centro de Vulcanologia e Avaliação de Riscos Geológicos da Universidade dos Açores.
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Avaliação da susceptibilidade a movimentos de vertente a escalas médias (1:50 000) ‐
Estudos de caso na região norte
Landslide susceptibility evaluation at medium scales (1:50 000) ‐ case studies in the northern region of
Portugal.
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Abstract
This paper presents examples of landslides susceptibility evaluation at medium scale in the northern region. In the
last years, in the study area, landslides have shown to be more dangerous than other natural hazards due to an
increasingly human intervention in the territory. The spatial modelling of landslides susceptibility at 1:50 000 scale
was performed using heuristic methods and GIS tools, weighting factors such as lithology, morphological units,
slopes and land use. The case studies are the Oporto district and the Douro Region. Higher susceptibility to
landslides occur at mountainous and intermediate relief areas in the east sector of the Oporto district, along the
Douro valley, at on the mountain of Valongo and schist hills. In the Douro region, results show that slopes higher
than 25°, sectors that are strongly dissected by the fluvial system and slopes with vineyard plantations heavily
marked by human action, are areas with higher susceptibility to landslides occurrence.
Keywords
Susceptibility, Landslides, GIS, Spatial Analysis, Heuristic Method

Resumo
Este trabalho apresenta exemplos da avaliação de susceptibilidade a movimentos de vertente a médias escalas na
região Norte. Os movimentos de vertente são, do conjunto dos riscos naturais, os que têm demonstrado maior
perigosidade nos últimos anos perante situações de acréscimo de intervenção humana sobre o território regional.
A modelação da susceptibilidade a movimentos de vertente à escala 1:50 000 executou‐se com recurso a métodos
heurísticos, ponderando‐se factores como a litologia, as unidades morfológicas, os declives e os usos do solo com
o apoio das ferramentas SIG. Os exemplos apresentados são o distrito do Porto e a Região Demarcada do Douro
(RDD). A maior susceptibilidade a movimentos de vertente no Distrito do Porto verifica‐se nas áreas montanhosas
e de relevo intermédio no sector Este do Distrito do Porto, ao longo do Vale do Douro, nas Serras de Valongo e
Colinas de xisto. Na RDD, os resultados mostram que as vertentes com declives superiores a 25°, os sectores que
se encontram fortemente dissecados pela rede hidrográfica e as vertentes de implantação da vinha, fortemente
marcadas pela intervenção antrópica, são as áreas com maior susceptibilidade a movimentos de vertente.
Palavras‐Chave
Susceptibilidade, Movimentos de Vertente, SIG, Análise Espacial, Método Heurístico

A avaliação da susceptibilidade a movimentos de vertente é fundamental no Ordenamento do Território
na componente do planeamento físico e, simultaneamente, essencial na prevenção e mitigação de
situações de emergência, no âmbito da Protecção Civil. Do conjunto dos riscos naturais que afectam a
região Norte de Portugal, os movimentos de vertente são dos que registam maiores ocorrências e
demonstram maior perigosidade perante situações de intervenção humana sobre o território.
O objectivo deste trabalho é a apresentação dos resultados da aplicação da metodologia de avaliação da
cartografia de susceptibilidade a movimentos de vertente, no distrito do Porto e na Região Demarcada
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do Douro (RDD), com recurso a ferramentas de sistemas de informação geográfica (SIG) à escala 1:50
000.
Com o apoio das ferramentas SIG desenvolvemos uma base de dados geográfica para agregar a
informação cartográfica e respectivos atributos relativos à informação histórica das ocorrências de
movimentos de vertente entre 1900 e 2007, com base em trabalhos académicos, artigos publicados,
trabalhos de alunos da licenciatura, artigos de jornal, jornais online e Comandos Distritais de Operações
e Socorro da Protecção Civil e aos factores condicionantes (geomorfologia, litologia, fracturação,
declives e usos e ocupação do solo).
A modelação da susceptibilidade a movimentos de vertente à escala 1:50 000 executou‐se com recurso
a métodos heurísticos. Assim, procedeu‐se à normalização e ponderação dos vários factores
condicionantes, considerando o número de classes relevante para cada um dos parâmetros, o valor de
ponderação atribuído a cada classe e o valor de importância de cada parâmetro. A validação do
zonamento resultante foi calibrada em função dos movimentos de vertente existentes na base de
dados. Uma vez que representa, apenas, os eventos danosos na área de estudo que aparecem nas
notícias, não é por si só suficientemente robusta para uma modelação estatística.
A maior susceptibilidade a movimentos de vertente no Distrito do Porto verifica‐se nas áreas
montanhosas e de relevo intermédio no sector Este do Distrito, ao longo do Vale do Douro, nas Serras
de Valongo e Colinas de xisto. Na RDD, as vertentes com declives superiores a 25°, os sectores que se
encontram fortemente dissecados pela rede hidrográfica e as vertentes de implantação da vinha,
fortemente marcadas pela intervenção antrópica, destacam‐se com maior susceptibilidade a
movimentos de vertente.
Esta metodologia apresenta como principal vantagem, a operacionalização de todas as fases de
construção e avaliação da cartografia de susceptibilidade em ambiente SIG. Todavia, exige um
conhecimento prévio das áreas a estudar, dos factores condicionantes e da dinâmica dos processos que
originam o desencadeamento de movimentos de vertente. Sendo um método indirecto e qualitativo,
apresenta alguma subjectividade associada à atribuição de valores ponderados a cada parâmetro. Por
outro lado, os SIG são uma ferramenta de trabalho essencial para a previsão espacial e temporal das
áreas potencialmente afectadas por um processo físico, permitindo identificar áreas prioritárias na
análise de detalhe dos riscos naturais.
É essencial complementar a base de dados, devido ao facto de não estar completa e não
constituir uma base estatística segura para enveredar por métodos de análise de
susceptibilidade mais consistentes, através de pesquisa e georreferenciação de ocorrências
em outras fontes (levantamento de campo apoiado por inquéritos) e para um período temporal
mais alargado, realizando cartografia de susceptibilidade a uma escala de maior pormenor,
prioritariamente nas áreas urbanas, de modo a constituir uma base de trabalho no âmbito do
Ordenamento do Território e da Protecção Civil.
Aliás, uma experiencia futura seria a comparação de cartografia com base em métodos
estatísticos e heurísticos, no sentido de consolidar os resultados obtidos.
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Análise sensitiva dos factores condicionantes da avaliação da susceptibilidade a
deslizamentos em Santa Marta de Penaguião (Vale do Douro – Portugal)
Sensitivity analysis of conditioning factors for landslide susceptibility evaluation in Santa Marta de
Penaguião (Douro valley – Portugal)
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Abstract
The municipality of Santa Marta de Penaguião (70 square kilometres) is one of the test sites of the project Maprisk.
The study area has been affected in recent years by destructive landslides that were responsible for deaths and
house and roads destruction. The study area is characterized by a transition landscape between the Marão
mountain and the Douro valley, with deep incised valleys, tectonic depressions and slopes controlled by the
geological structure. This landscape is characterised by the vineyard monoculture cultivated in agricultural terraces
over centuries. There are historical records of destructive landslides, although they were aggregated in a landslide
geodatabase only recently. The most complete landslide inventory was performed in 2005, 2008 and 2009 and
includes 859 landslides, most of shallow translational slide type (80% of total). Using the information value
method, a sensitivity analysis was performed to identify the most important conditioning factors (8 spatial
thematic layers) concerning the spatial distribution of shallow translational slides. Land use, terrace structures
build in slopes and slope aspect are the landslide conditioning factors that show the highest success rates.
Susceptibility maps produced with different number of conditioning factors were tested and good results were
achieved using only 3 factors. The results must be carefully analysed, because they result from few inventories and
the land use changes rapidly in order to get more space for vineyard plantations. In addition, the slope structures
that sustained the soil erosion have been replaced for slopes without soil support structures.
Keywords
Landslides; Information Value; Sensitivity Analysis; Douro Valley; Maprisk

Resumo

O município de Santa Marta de Penaguião (70 km2) é uma das áreas‐amostra do projecto Maprisk. A área de
estudo foi afectada recentemente por movimentos de vertente destrutivos, que foram responsáveis por mortes e
destruição de casas e estradas. A área de estudo é caracterizada por uma paisagem de transição entre a Serra do
Marão e o vale do Douro, com vales fortemente encaixados, depressões tectónicas e vertentes controladas pela
estrutura geológica. Esta paisagem é caracterizada pela monocultura da vinha em terraços agrícolas ao longo dos
séculos. Existem registos históricos de movimentos de vertente destrutivos, contudo apenas recentemente foram
integrados numa base de dados geográfica. O inventário mais completo de movimentos de vertente realizou‐se
em 2005, 2008 e 2009 e inclui 859 movimentos de vertente, a maioria do tipo deslizamento superficial (80% do
total). Utilizando o método do valor informativo, aplicou‐se uma análise sensitiva para identificar os factores
condicionantes mais importantes (8 níveis espaciais temáticos) relacionados com a distribuição espacial dos
deslizamentos superficiais. O uso do solo, o arranjo das vertentes e a exposição das vertentes são os factores
condicionantes dos deslizamentos que apresentam taxas de sucesso mais elevadas. Nos mapas de susceptibilidade
produzidos com diferentes números de factores condicionantes obtiveram‐se bons resultados apenas com 3
factores. Os resultados devem ser analisados cuidadosamente pois resultam de poucos inventários.
Adicionalmente, o uso do solo altera‐se rapidamente para a obtenção de mais espaço para a plantação da vinha e
os muros de suporte que sustêm a erosão dos solos são substituídos por taludes em terra.
Palavras‐Chave
Movimentos de vertente; Valor Informativo; Análise Sensitiva; Vale do Douro; Maprisk
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Introdução
O concelho de Santa Marta de Penaguião (70 km2), localizado no Vale do Douro, na Região Norte de
Portugal, caracteriza‐se por uma forte dinâmica de instabilidade de vertentes, que tem sido responsável
por perdas humanas e materiais.
Nesta área foram testadas metodologias para a identificação, classificação e cartografia da
susceptibilidade a movimentos de vertente, no âmbito do Projecto MapRisk (PTDC/GEO/68227/2006,
financiado pela FCT, 2008‐2010), que pretende desenvolver a análise da perigosidade e risco a
movimentos de vertente, para fornecer uma base sólida, científica e técnica, para a tomada de decisões
no planeamento ao nível municipal.
Este concelho localiza‐se numa área de transição entre a Serra do Marão, no sector Norte, e o Vale do
Douro, a Sul. Nesta área identificam‐se as seguintes unidades geomorfológicas: cristas quartzíticas com
abrupto rochoso; depressão tectónica com colmatação por aluviões; interflúvios aplanados; planície de
inundação; vales encaixados em metaquartzograuvaques; vales encaixados em pelitos da formação da
Desejosa; vertentes complexas em granitóides; e vertentes controladas pela tectónica.
Os declives mais elevados localizam‐se no sector Norte do concelho, nas vertentes do sector Este da
Serra do Marão, no vale do Rio Aguilhão e no sector Este ao longo do vale do Rio Corgo. As exposições
das vertentes predominantes em Santa Marta de Penaguião são N, NE, E e SE.
Em relação ao perfil transversal das vertentes, os sectores côncavos das vertentes são ligeiramente
dominantes (46% da área total) por comparação com os sectores convexos (43% da área total), devido
ao encaixe da rede hidrográfica em rochas metassedimentares.
A nível geológico, na maior parte do concelho aflora a Formação da Desejosa, que corresponde a uma
intercalação de filitos com laminação fina e paralela, e metagrauvaques e metaquartzograuvaques, às
vezes carbonatados. No Norte e no vale do Rio Corgo encontram‐se alguns afloramentos da Formação
do Pinhão, que é composta por filitos cloríticos, quartzo cloríticos e metaquartzograuvaques com
magnetite. No limite Norte localiza‐se uma mancha de granito de Parada de Cunhos, que é um granito
de grão médio a grosseiro com esparsos megacristais de duas micas. No extremo Oeste do concelho
encontram‐se afloramentos de quartzitos e de conglomerado de Bojas.
A parte central do concelho tem uma grande densidade de fracturação, justificada pela presença do
alinhamento tectónico de Verin‐Régua‐Penacova, que é acompanhado por uma faixa de deformação
principal bastante mais larga.
A paisagem de Santa Marta de Penaguião é fortemente marcada pela monocultura da vinha com auxílio
da mecanização da produção de vinho do Porto, que influencia a ocupação e arranjo intensivos das
vertentes. Neste concelho cerca de 52% da área é ocupada por vinha, seguida pelas florestas mistas
(16%), agricultura em espaços naturais (12,6%) e espaços florestais degradados (8%).
Na parte Sul do concelho a vinha domina a paisagem, enquanto a Oeste esta é progressivamente
substituída pela floresta, agricultura em espaços naturais e pastagens naturais. O cultivo da vinha faz‐se
ao longo das vertentes, principalmente expostas a Sul, em encostas com os tradicionais muros de
suporte, ou nos mais recentes taludes em terra. As estruturas construídas para o suporte dos terraços
agrícolas aumentam a pressão sobre os materiais pelíticos, induzindo a instabilidade das vertentes.
Cerca de 47% da área do concelho não possui estruturas de suporte de terraços agrícolas e de
prevenção da erosão, porque corresponde a vertentes naturais. Os tradicionais terraços agrícolas com
muro de suporte de pedra em seco ocupam 34,4% da área do concelho, tendo vindo a ser
progressivamente substituídos por taludes em terra, que neste momento ocupam 17,4% da área total
do concelho. Os terraços agrícolas com taludes em terra foram introduzidos há cerca de 10 anos, com o
propósito de reduzir custos de manutenção com os tradicionais muros de suporte e facilitar a
automatização de trabalhos agrícolas. Os taludes em terras em vertentes têm sido expandidos para
áreas bastante declivosas e sem sistemas de drenagem eficientes.
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Objectivos
Neste artigo pretende‐se avaliar quais são os factores condicionantes mais importantes na modelação
da susceptibilidade a delizamentos superficiais no concelho de Santa Marta de Penaguião. Nesta
modelação foram utilizados 8 factores condicionantes (declives, exposições, perfil transversal das
vertentes, densidade de fracturação, geologia, uso do solo, arranjo das vertentes e unidades
geomorfológicas).
Para avaliar de entre este conjunto de factores condicionantes quais os que têm uma maior importância
na explicação da localização dos deslizamentos superficiais translacionais, e determinar se é possível
construir um modelo de susceptibilidade com boa capacidade preditiva com um número reduzido de
factores condicionantes, realizou‐se uma análise sensitiva.
O método aplicado implicou o cálculo das curvas de sucesso de vários modelos gerados pelo método do
valor informativo, tal como Zêzere et al. (2007) já haviam realizado para a Região a Norte de Lisboa.
Metodologia
a)Base de dados de movimentos de vertente
O mapa do inventário de movimentos de vertente foi realizado, numa primeira fase, entre Junho e
Setembro de 2008, tendo sido actualizado em Fevereiro de 2009. No total estão contabilizados 859
movimentos de vertente, a maior parte identificada em trabalho de campo (Fig. 1).
O tipo de movimento de vertente predominante é o deslizamento superficial (85% dos registos),
localizado preferencialmente em terraços agrícolas sem muro de suporte.
b)Base de dados de factores condicionantes
da instabilidade de vertentes
O estudo dos factores condicionantes da
instabilidade foi precedido pela reunião da
informação necessária para a sua cartografia.
As curvas de nível têm uma equidistância de
10 metros. A partir das curvas de nível e de
pontos cotados à escala 1:10 000 foi
construído o MDT, do qual foi derivada
informação sobre os declives, exposições e
perfil transversal das vertentes.
As
unidades
geomorfológicas
foram
interpretadas a partir do MDT e da Carta
Geológica à escala 1/ 50 000, tendo sido
desenhadas à escala 1/ 5 000. Nos vales
encaixados em pelitos da Formação da
Desejosa regista‐se 48% do total de
deslizamentos superficiais. Nas áreas do
concelho
onde
as
vertentes
são
predominantemente
controladas
pela
tectónica também há condições favoráveis
Figura 1. Localização do concelho de Santa Marta de
Penaguião e Inventário de movimentos de vertente
para o desenvolvimento de deslizamentos
superficiais translacionais (30% do total) e
por fluxos de detritos, pois as rochas encontram‐se bastante alteradas e fracturadas em resultado da
intensa fracturação regional. Nos vales encaixados em metaquartzograuvaques encontram‐se evidências
de desabamento de rocha e fluxos de detritos, bem como deslizamentos superficiais (15% do total).
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A informação dos declives foi classificada em oito classes (< 5o; 5,1o ‐ 10o; 10,1o ‐ 15o; 15,1o ‐ 20o; 20,1o ‐
25o; 25,1o ‐ 30o; 30o ‐ 35o ; e > 35o). A exposição das vertentes foi classificada em octantes e o conjunto
das vertentes foram classificadas em côncavas, convexas e plano/ rectilíneas, de acordo com o seu perfil
transversal, a partir de um MDT com um pixel de 50 m.
O maior número de deslizamentos superficiais não coincide sempre com as áreas de maiores declives.
Os deslizamentos superficiais translacionais predominam nas vertentes expostas a S e SE, coincidindo
com o maior desenvolvimento de terraços agrícolas com vinha, destinada à produção do vinho do Porto.
O maior número de deslizamentos superficiais ocorre nas vertentes côncavas, no entanto as vertentes
convexas também têm bastantes deslizamentos superficiais.
A litologia do concelho foi adaptada a partir de fontes com datas e escalas diferentes. É na Formação da
Desejosa que ocorre a maior parte dos deslizamentos superficiais translacionais (75% do total), seguida
da Formação do Pinhão (21% do deslizamentos superficiais). Nestas formações, os materiais mais
instabilizáveis são as camadas de filitos, que são bastante argilosas e espessas.
A fracturação foi obtida a partir da cartografia geológica, do traçado e encaixe da rede hidrográfica e da
análise da morfologia.
O uso do solo foi retirado da Corine Land Cover 2000 à escala 1/ 100 000, tendo sido validado e
rectificado com trabalho de campo. As áreas de vinha ocupam cerca de 80% da área do concelho e
registam um maior número de deslizamentos superficiais (85% da área instabilizada).
Os tipos de arranjo das vertentes foram vectorizados, a partir da análise de ortofotomapas à escala
1/5000. Nos terraços com muros de suporte registaram‐se mais de 62% dos deslizamentos superficiais
translacionais identificados no concelho. Numa posição secundária encontram‐se os terraços sem muros
de suporte, que incluem 22% dos deslizamentos superficiais.
c)Modelação da susceptibilidade a deslizamentos superficiais
Na modelação da susceptibilidade à escala 1: 10 000 aplicou‐se um modelo de estatística bivariada
(Valor Informativo) e unidades de terreno matriciais (pixel de 5 metros).
Os deslizamentos superficiais foram seleccionados para a modelação da susceptibilidade, pela sua maior
importância no concelho, utilizando a metodologia de Zêzere et al. (2004, 2008) para a produção da
cartografia de susceptibilidade. Esta cartografia foi elaborada com recurso ao conceito de função de
favorabilidade (Chung e Fabri, 1999 e 2003).
Todos os mapas temáticos foram convertidos para unidades matriciais com pixel de 5 metros. Os
resultados da avaliação da susceptibilidade, não classificada, a partir do Valor Informativo variam entre
‐12,227 e 2,882 e foram identificadas 10058 unidades de condições únicas.
A qualidade da predição dos mapas de susceptibilidade pode ser avaliada pela determinação das
respectivas curvas das taxas de sucesso, construídas a partir do cruzamento do mapa da
susceptibilidade com a distribuição dos deslizamentos superficiais translacionais.
Os resultados obtidos mostram que o modelo tem uma Área Abaixo da Curva bastante satisfatória
(AAC=0,78). Em 10% da área de estudo estão localizados 30% dos deslizamentos superficiais
translacionais, enquanto que em 20% da área de estudo se encontram 60% dos deslizamentos
superficiais translacionais.
d)Análise sensitiva
Nesta análise considerou‐se isoladamente cada um dos factores condicionantes da instabilidade. Para
cada classe de cada factor condicionante foi calculado o respectivo Valor Informativo (V.I.) e
representado cartograficamente. Em seguida, através do cruzamento da área de estudo classificada por
ordem decrescente de susceptibilidade com o total de deslizamentos superficiais preditos foi calculada a
taxa de sucesso.
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O factor uso do solo tem a melhor taxa de sucesso (Quadro 1) com uma AAC de 0,810, seguido pelo
arranjo das vertentes (AAC=0,683) e as exposições (AAC=0,675), o que prova a forte relação entre o uso
do solo com o cultivo da vinha em terraços agrícolas localizados principalmente nas vertentes expostas
ao quadrante Sul.
Quadro 1. Hierarquia dos factores
condicionantes de instabilidade de vertentes,

O arranjo das vertentes é o o segundo factor mais
relevante, devido à importância dos terraços agrícolas no
desenvolvimento de instabilidade de vertentes. Nesta
Uso solo
Arranjo das Vertentes
modelação, as vertentes com muros de suporte
Exposições
obtiveram o score mais alto de susceptibilidade.
Unidades Geomorfológicas
Contudo,
após a observação de alguns episódios de
Declive
Densidade de Falhas
precipitação com condições para o desencadeamento de
Perfil Transversal das Vertentes
deslizamentos superficiais, verificou‐se que estes
Litologia
tendem a desenvolver‐se mais rapidamente em áreas de
terraços agrícolas com taludes em terra. As unidades geomorfológicas são o quarto factor com melhor
taxa de sucesso, pela destrinça que fazem nas condições geomorfológicas condicionantes da localização
dos deslizamentos.
A hierarquia dos factores de instabilidade (Quadro 1) foi respeitada na análise sensitiva, introduzindo‐se
uma nova variável a cada passo no modelo de susceptibilidade. Para cada combinação de variáveis no
modelo foi calculada a respectiva taxa de sucesso (Quadro 2) e calculada a Área Abaixo da Curva (AAC).
N.º de
Ordem
1
2
3
4
5
6
7
8

Factor Condicionante

AAC Taxa
de Sucesso
0,810
0,683
0,675
0,604
0,593
0,549
0,531
0,527

Quadro 2. AAC das taxas de sucesso dos modelos de avaliação da susceptibilidade a deslizamentos superficiais obtidas por
análise sensitiva com a combinação de diferentes variáveis condicionantes da instabilidade, segundo o método do V.I.
N.º de
Variáveis
2
3
4
5
6
7
8

Variáveis Utilizadas
Uso do Solo + Arranjo das Vertentes
Uso do Solo + Arranjo das Vertentes + Exposição
Uso do Solo + Arranjo das Vertentes + Exposição + Unid. Geomorf.
Uso do Solo + Arranjo das Vertentes + Exposição + Unid. Geomorf. + Declive
Uso do Solo + Arranjo das Vertentes + Exposição + Unid. Geomorf. + Declive + Dens. de Falhas
Uso do Solo + Arranjo das Vertentes + Exposição + Unid. Geomorf. + Declive + Perfil Transv. Vertentes
Uso do Solo + Arranjo das Vertentes + Exposição + Unid. Geomorf. + Declive + Perfil Transv. Vertentes +Litologia

AAC Taxa
de Sucesso
0,716
0,758
0,750
0,764
0,766
0,764
0,764

Resultados/Discussão
Na cartografia da susceptibilidade a qualidade e resolução espacial dos mapas de factores
condicionantes influenciam os resultados das curvas de sucesso e o próprio zonamento da
susceptibilidade. Um exemplo desta afirmação é a reduzida importância que o factor declive assumiu na
análise sensitiva (é apenas o 5º factor mais importante no zonamento da susceptibilidade).
Normalmente, quando se estudam deslizamentos superficiais translacionais, o factor declive assume
uma maior importância, como por exemplo no trabalho de Zêzere et al. (2007).
No território de Santa Marta de Penaguião o declive não se assume como um factor com grande
importância na modelação da susceptibilidade, o que pode estar relacionado com a resolução do
Modelo Digital de Elevação. As curvas de nível utilizadas para a construção do MDE têm uma
equidistância de 10 metros e não reflectem em pormenor a variação altimétrica do terreno, sobretudo
nas áreas de terraços agrícolas. Neste contexto, as unidades geomorfológicas desempenham um papel
de substituição da informação dos declives.
A litologia apresenta a mais baixa taxa de sucesso da AAC, o que pode ser justificado pelo grau de
uniformidade existente na representação da Formação da Desejosa e do Pinhão, a que acresce o
carácter superficial dos deslizamentos, pouco controlados pelas características do substrato profundo.
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A análise sensitiva efectuada demonstrou que o acréscimo de factores condicionantes ao modelo de
susceptibilidade não produz um aumento automático na taxa de sucesso. Com efeito, os deslizamentos
superficiais translacionais podem ser preditos sem o conjunto completo de factores condicionantes e,
assim mesmo, apresentar resultados satisfatórios. De acordo com a análise sensitiva realizada, sendo
utilizadas 3 variáveis no modelo de susceptibilidade (uso do solo, arranjo das vertentes e exposição), a
AAC da taxa de sucesso (0,758) é aproximada à obtida com as 8 variáveis (AAC= 0,764). A melhor taxa de
sucesso (AAC = 0,766) é obtida com 6 variáveis: Uso do Solo + Arranjo das Vertentes + Exposição +
Unidades Geomorfológicas + Declive + Densidade de Falhas.
En contrapartida, o incremento de novas varáveis no medelo de susceptibilidade reflecte‐se no aumento
significativo de unidades de condição única. Por exemplo, o modelo de susceptibilidade a deslizamentos
superficiais translacionais obtido com 8 variáveis (uso do solo, exposição, unidades geomorfológicas,
declive, densidade de falhas, geologia, perfil transversal das vertentes e estruturas de suporte nas
vertentes) é constituído por 9351 condições únicas, enquanto que o modelo realizado com apenas 3
variáveis (uso do solo, arranjo das vertentes e exposição) possui apenas 256 condições únicas. Esta
diferença confere ao mapa produzido com apenas 3 variáveis uma maior homogeneidade espacial,
enquanto o mapa de susceptibilidade realizado com a totalidade de factores condicionantes apresenta
uma maior variabilidade espacial, asociada a um padrão menos uniforme de distribuição das classes de
susceptibilidade.
Conclusões
A análise sensitiva mostra que o zonamento da susceptibilidade pode ser atingida com bons resultados
com menos factores condicionantes, mas só funciona em áreas com as mesmas condições morfológicas,
geológicas, climáticas e tipo de instabilidade de vertentes (Pereira, 2010). A qualidade e resolução
espacial da informação cartográfica influenciam os resultados das curvas de sucesso.
Os mapas de susceptibilidade realizados com os 3 factores condicionantes que obtiveram as melhores
taxas de sucesso apresentam uma maior homogeneidade espacial, porque possuem menos unidades de
condições únicas. Os mapas de susceptibilidade realizados com todos os factores condicionantes têm
uma maior variabilidade espacial e evidenciam uma maior fragmentação no zonamento.
Os resultados obtidos demonstram uma forte intervenção antrópica e volatilidade de alguns factores
condicionantes, como o arranjo das vertentes, que também podem alterar o declive médio das
vertentes e o uso do solo (Pereira, 2010). Deste trabalho também se conclui que o aumento do número
de factores condicionantes introduzidos na modelação da susceptibilidade não implica um aumento
directo das respectivas taxas de sucesso.
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Análise da Vulnerabilidade de Edificado e Rodovias a Deslizamentos Translacionais
Superficiais no Concelho de Santa Marta de Penaguião, Vila Real
Vulnerability Assessment of Buildings and Roads to Shallow Translational Landslides in Santa Marta
de Penaguião, Vila Real
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Abstract
The purpose of this study is to present a contribution to the vulnerability assessment of buildings and roads to
landslide dynamics, integrating three main components – the typology and social functionality of the exposed
element, its constructive consistence and resistance and the destructive capacity of the process. This methodology
is applied in Santa Marta de Penaguião, localized in the district of Vila Real (North of Portugal). The identification
of the exposed elements placed in areas of high and very high susceptibility to shallow translational landslides, the
evaluation of their degree of loss and in the production of vulnerability maps are the main results of the work.
Keywords
Vulnerability, Landslides, Exposed Elements.

Resumo
O propósito deste estudo reside na apresentação de um contributo para a avaliação da vulnerabilidade de
edificado e rodovias a movimentos de vertente, integrando três componentes elementares – a tipologia e
funcionalidade social do elemento exposto, a sua consistência construtiva e resistência face à dinâmica do
fenómeno e a capacidade destrutiva do processo em análise. Aplica‐se esta metodologia ao concelho de Santa
Marta de Penaguião, localizado no distrito de Vila Real (Norte de Portugal). Os resultados desta investigação
consistem sobretudo na identificação dos elementos situados em áreas de elevada e muito elevada
susceptibilidade a deslizamentos translacionais superficiais, na estimação do seu grau de perda potencial e na
produção de cartografia de vulnerabilidade.
Palavras‐Chave
Vulnerabilidade, Movimentos de Vertente, Elementos Expostos.

Os movimentos de vertente encontram‐se entre os processos geomorfológicos mais recorrentes em
todo o planeta e, todos os anos, é considerável o número de perdas humanas e prejuízos económicos
decorrentes destes fenómenos.
De acordo com a expressão proposta por Varnes (1984), adoptada posteriormente no âmbito da
“Estratégia Internacional da Organização das Nações Unidas para a Redução de Desastres”, a análise e
cartografia de risco comporta três componentes fundamentais – a probabilidade de ocorrência de um
determinado fenómeno com dada magnitude, a identificação e valoração dos elementos que se
encontram expostos ao dito processo e, por fim, o grau de perda expectável desses elementos
(vulnerabilidade).
Neste seguimento, o conceito de vulnerabilidade poderá então ser definido como o grau de perda que
se espera que os elementos em risco experimentem por consequência de um determinado fenómeno
com dada magnitude (Glade et al., 2005). Essencialmente, a vulnerabilidade refere‐se ao potencial de
perda, danos ou destruição de um particular elemento (Alexander, 2000).
Todavia, ainda que os estudos de susceptibilidade e perigosidade a movimentos de vertente sejam
relativamente frequentes e que a identificação dos elementos expostos seja razoavelmente fácil,
internacionalmente poucos trabalhos têm contemplado a avaliação espacial da vulnerabilidade (Bell &
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Glade, 2004). Uma vez que o termo vulnerabilidade é definido e compreendido de múltiplas maneiras, a
quantidade de métodos e variáveis seleccionadas para a sua análise é igualmente extensa (Hufschmid et
al., 2005). De facto, as dificuldades inerentes à obtenção de dados e a necessidade de colaboração entre
especialistas de diferentes campos científicos, tornam os trabalhos sobre vulnerabilidade bastantes
onerosos, morosos e difíceis de produzir (Parise, 2001). Este sério impasse releva‐se ainda mais quando
se assume que são as avaliações de risco quantitativas que tornam possível a identificação de áreas
onde são expectáveis as maiores perdas e, portanto, onde os esforços de mitigação deverão ser
empreendidos de modo a obter o melhor equilíbrio possível entre custo e benefício (Remondo et al.,
2008) na ocupação do território.

Neste contexto, o presente estudo,
parte integrante do projecto de
investigação
“MapRisk
–
Metodologias de Avaliação da
Perigosidade e Risco de Movimentos
de Vertente no Âmbito dos Planos
Municipais de Ordenamento do
Território”, procura fornecer um
contributo para o desenvolvimento da
análise da vulnerabilidade de
elementos
expostos
fixos
a
movimentos
de
vertente,
nomeadamente o edificado e as
rodovias.
Tomando como área de trabalho o
concelho de Santa Marta de
Penaguião (70 km²), localizado no
distrito de Vila Real (Figura 1), os
objectivos e tarefas estruturantes
deste estudo visam a identificação
dos diferentes elementos expostos e
a estimação da sua vulnerabilidade
face a deslizamentos translacionais
superficiais.

Figura 1. Localização do Concelho de Santa Marta de Penaguião em
Portugal Continental

Considerando o conceito de vulnerabilidade como o grau de perda de um determinado elemento
exposto, expresso numa escala entre 0 (sem perda) e 1 (perda total), resultante da ocorrência de um
processo com um determinado grau de intensidade; esta análise ao edificado e rodovias contemplou
três vectores – a capacidade destrutiva do fenómeno, a consistência construtiva do elemento exposto e
a sua funcionalidade. Com base nestes três conceitos, desenvolveu‐se uma fórmula que abarca estas
componentes e da qual resulta a classificação da vulnerabilidade para diferentes estruturas: V = (FEE x
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CD) / CC, sendo V = Vulnerabilidade, FEE = Funcionalidade do Elemento Exposto, CD = Capacidade
Destrutiva e CC = Consistência Construtiva.
Para a área de Santa Marta de Penaguião encontra‐se disponível a cartografia de susceptibilidade a
deslizamentos translacionais superficiais elaborada por Pereira (2009), igualmente no âmbito do
projecto “MapRisk”. Para identificação dos elementos expostos e cálculo da vulnerabilidade foram
cartografados o edificado e as rodovias presentes, com base em ortofotomapas datados do ano 2006.
Neste estudo recorreu‐se também a trabalho de campo para levantamento funcional e fotográfico da
quase totalidade das estruturas construídas cartografadas, considerando as suas características
(tipologia, técnica de construção, material de construção predominante, número de edifícios por
polígono, número de habitações por polígono, número de pisos total, número de pisos habitáveis,
estado de conservação, tipo de material de revestimento, idade provável da última intervenção,
proximidade a vertentes e sua orientação, …); identificação das estruturas afectas a serviços de
Protecção Civil (corporações de bombeiros, postos da G.N.R., centros de saúde, postos médicos, …); e
diferenciação das diferentes tipologias de estradas presentes no concelho.
Classificaram‐se todos os edifícios identificados no terreno e agruparam‐se em cinco grandes conjuntos
– Edifícios com Valor Patrimonial, Edifícios com Funções de Apoio Social, Edifícios com Funções
Comerciais, Empresariais ou Industriais, Edifícios com Funções Residenciais e Outros Edifícios.
No que respeita às rodovias, foram também diferenciadas e classificadas em seis classes, quanto à sua
importância para a sociedade e robustez – auto‐estradas, estradas nacionais, estradas municipais, ruas
pavimentadas, ruas calcetadas e estradas de terra batida.
Estas diferentes tipologias de edificado e de rodovias foram hierarquizadas em termos de importância e
tipo de utilização para a comunidade, atribuindo‐se‐lhes uma ponderação variável entre 0 e 1,
constituindo dessa forma a componente “Funcionalidade do Elemento Exposto” a integrar na fórmula
de cálculo da vulnerabilidade.
Compreendendo que a integridade física de um determinado edifício ou rodovia face ao impacto
provocado por um agente externo se encontra relacionada com as suas características construtivas,
procurou‐se estipular uma diferenciação entre os edifícios e rodovias cartografados no decorrer deste
estudo, de forma a distinguir a sua “Consistência Construtiva” e resistência perante o impacto de
movimentos de vertente. Enquanto nas rodovias a consistência construtiva apresenta similitudes entre
as mesmas tipologias, no edificado são múltiplos os parâmetros que contribuem para esta
diferenciação. Por consequência, discutiram‐se, definiram‐se e hierarquizaram‐se alguns dos critérios
mais importantes para a integridade dos edifícios cartografados – técnica de construção, existência de
placa de betão armado, material de construção predominante, número de pisos, estado de
conservação, idade provável da última intervenção e tipo de material de revestimento. O cruzamento
destes sete parâmetros e respectivas classes em ambiente SIG possibilitou a obtenção de um mapa com
valores harmonizados entre 0 e 1, definindo a maior ou menor consistência construtiva dos edifícios, ou
seja, uma distinção entre as capacidades de resistência perante o impacto da massa transportável por
meio de um deslizamento translacional superficial.
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No que toca à “Capacidade Destrutiva”, o
cruzamento dos elementos cartografados
com a carta de susceptibilidade elaborada
por
Pereira
(2009)
possibilitou
a
identificação dos edifícios e lanços de
estradas localizados em áreas de elevada e
muito
elevada
susceptibilidade
a
deslizamentos translacionais superficiais. A
inexistência de uma base de dados sobre
danos resultantes da ocorrência de
movimentos de vertente neste território
impossibilita a determinação adequada do
grau de intensidade expectável para este
tipo de fenómenos recorrentes nesta área. A
este facto acresce a raridade de valores de
vulnerabilidade indicativos e fiáveis para
cada tipo de elemento em risco face a um
determinado processo e uma magnitude
específica (Bell & Glade, 2004). Ainda assim,
a inventariação de 859 movimentos de
vertente realizada por Pereira (2009)
permitiu
compreender
melhor
as
características
destes
processos
geomorfológicos nesta área e formular uma
estimativa da intensidade esperada para
este tipo de deslizamento, traduzindo‐se
num valor entre 0 e 1. Desta forma, atribuiu‐
Figura 2. Pormenor da Vulnerabilidade do Edificado a
se um valor uniforme às áreas de elevada e Deslizamentos Translacionais Superficiais numa Área da Freguesia
muito elevada perigosidade a deslizamentos de São Miguel de Lobrigos, Santa Marta de Penaguião
translacionais superficiais, obtendo‐se a
componente “Capacidade Destrutiva”.
Os principais resultados deste estudo assentam na identificação dos diferentes elementos localizados
em áreas de elevada susceptibilidade a deslizamentos translacionais superficiais e determinação da sua
vulnerabilidade, em função da sua importância e resistência à instabilidade das vertentes (Figura 2).
Graças à aplicação de uma versão adaptada da fórmula de cálculo utilizada pela Direcção‐Geral de
Impostos, a estimação do valor aproximado de cada uma das estruturas em risco foi também alcançado.
A tradução cartográfica do posicionamento espacial dos agentes de protecção civil, revelou‐se ainda
uma mais valia para finalidade de planeamento de acções de socorro. A cartografia final produzida com
este trabalho constitui um contributo para a análise do concelho de Santa Marta de Penaguião,
permitindo determinar as estruturas que apresentam uma maior vulnerabilidade face aos movimentos
superficiais translacionais e fornecendo um instrumento para o estudo e mitigação das possíveis
consequências advindas deste tipo de risco.
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Identificação e caracterização da deformação do terreno induzida por gelo no solo, nas Ilhas
Shetlands do Sul (Antárctica Marítima) com InSAR
Detection and Characterization of Ground‐Ice‐Induced Terrain Deformation at the South Shetlands,
Maritime Antarctica, using DInSAR
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Abstract
This paper describes the aims and first results of the ESA Category‐1 project TIDefInSAR – Detection and
characterization of ground‐ice‐induced terrain deformation in the South Shetlands (Antarctica) using InSAR. D‐
InSAR is applied to ERS 1‐2, ENVISAT and ALOS SLC SAR products in order to compute high resolution deformation
maps, whose spatial resolution is capable of distinguishing medium‐scale geomorphological features related to ice‐
rich permafrost creep and active‐layer rheology. We intend to derive centimetric‐resolution displacement values
for some geomorphological processes, such as Rock Glacier deformation, large‐scale solifluction and thermokarst.
Two ERS 1‐2 tandem‐pairs reveal high coherence in the ice‐free terrain of Deception, Livingston and Rugged
Islands. All C Band satellites provide coherent interferograms dating between the mid‐1990's and the late 2000's
and with temporal baselines ranging from tenths of days to around a year, sometimes with perpendicular
baselines under 10 meters. In some cases, coherence is obtained with temporal baselines up to two years. On the
basis of a geological‐geomorphological rationale and of the topographic information available, 3 areas are
analyzed separately: (i) Byers Peninsula of Livingston island together with Rugged island, (ii) Hurd and Mackay
Peninsulas of Livingston Island, and (iii) Deception Island. Using SRTM 3‐arc‐second data as well as 3 and 4 pass
interferometry techniques, other areas will also be studied. Ideally, since different process rates manifest
themselves in distinct temporal baselines, the deformation signal of all the coherent pairs will be searched for
movement and used to classify the kinematics of the geomorphological features that can be identified.
Keywords
InSAR, Periglacial Geomorphology, Antarctica, South Shetlands

Resumo
Este trabalho descreve os objectivos e os primeiros resultados do projecto de Categoria‐I da ESA, TIDefInSAR –
identificação e caracterização da deformação do terreno induzida por gelo no solo, nas Ilhas Shetlands do Sul
(Antárctica), com InSAR. Aplica‐se D‐InSAR a imagens dos satélites ERS 1‐2, ENVISAT e ALOS, cuja resolução
espacial permite distinguir formas dinâmicas de média escala relacionadas com a deformação de permafrost rico
em gelo e com a reologia da camada activa. Pretende‐se derivar valores de deslocação, com resolução
centimétrica, para alguns processos geomorfológicos, tais como a deformação de glaciares rochosos, solifluxão e
termocarso. Dois pares da missão Tandem ERS 1‐2 de 1996 possuem elevada coerência nos terrenos actualmente
não glaciados das ilhas Deception, Livingston e Rugged. Os arquivos de imagens dos satélites ERS (1996‐2003) e
ENVISAT (2008‐2010) permitem obter interferogramas coerentes, de base temporal entre dezenas de dias a cerca
de 1 ano. Em alguns casos, obtém‐se coerência com bases temporais de 2 anos. Com base numa lógica geológica‐
geomorfológica e na informação topográfica disponível, analisam‐se 3 áreas separadamente: (i) a Península Byers
da Ilha Livingston e a Ilha Rugged, (ii) as penínsulas Hurd e Mackay da Ilha Livingston e (III) a Ilha Deception.
Utilizando altimetria SRTM 3‐segundos‐de‐arco, bem como técnicas interferométricas de 3 e de 4 passagens,
outras áreas serão também estudadas. Uma vez que diferentes cinemáticas se manifestam em bases temporais
distintas, explorar‐se‐á a presença de deformação em todos os pares coerentes de forma a derivar uma
classificação para as taxas de actividade das formas dinâmicas identificadas.
Palavras‐Chave
InSAR, Geomorfologia Periglaciária, Antárctida, Ilhas Shetlands do Sul
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Introduçção
As Ilhas Shetlands do Sul (Figuraa 1) são particularmente relevantes para
p
o estud
do da geomo
orfodinâmicaa
periglaciiária. A temp
peratura méd
dia anual ao nível do mar é de ca. ‐2//‐3ºC e o arq
quipélago maarca o limitee
Noroestee do permaffrost da regiãão da Penínssula Antárctiica. Para além disto, entre 1950 e 20
000 a região
o
da Penín
nsula Antárctica registou
u um aumen
nto da tempe
eratura méd
dia anual de 0,56ºC por década, um
m
dos valo
ores mais eleevados da Terra (Turner et
e al. 2005). O arquipélago das Shetlands do Sul é uma áreaa
chave para estudar os impactos das alteraações climáticas no perm
mafrost e no
os ambiente
es terrestress
(Vieira et al. 2010).

Figura 1. Locaalização da áreaa de estudo e trracks utilizadas dos satélites ERS.

A adequ
uabilidade dee DInSAR (D
Differential In
nterferometrry of Synthetic‐Aperture Radar) paraa detectar a
deformaação do terreeno em ambientes frios com
c
grande precisão já foi
f demonstrrada em vários trabalhoss
(por ex. Kenyi, 2003 e Delaloye et
e al. 2007). Por outro lad
do, o DInSAR
R pode ser uttilizado paraa classificar a
magnitude da activvidade de formas
f
dinâmicas, como
o demonstrrado por Laambiel et all. (2008). A
interfero
ometria diferencial de imagens SAR
R é um méttodo parcim
monioso, poiss pode perm
mitir derivarr
valores de
d deformaçção muito preecisos para áreas
á
extensaas de modo rápido. Com o projecto TiDefInSAR
T
–
Identificação e Caraccterização daa Deformaçãão de Terreno Induzida por
p Gelo no Solo nas Ilhaas Shetlandss
do Sul, Antárctica Marítima,
M
co
om InSAR – realiza‐se uma
u
das prrimeiras tenttativas de quantificar
q
a
actividad
de de formass periglaciáriias na região
o Antárctica; o trabalho de
d Rignot et aal. (2002) rep
presenta um
m
dos pouccos trabalhos publicadoss.
Com as condições
c
id
deais, um intterferogramaa diferencial representa valores apro
oximados de movimento
o
num esp
paço (pixel), relativamentte à perspecctiva da obse
ervação do saatélite, entree dois mome
entos; e, noss
locais on
nde o terren
no se desloco
ou acima dee um valor máximo,
m
deteerminado peela relação entre
e
a basee
temporaal do par de imagens e do
d comprimeento de ondaa no espectrro micro‐ond
das, represen
nta áreas dee
“fase ruidosa”, em virtude
v
da frraca coerênccia. Assim, co
om as condições ideais, a mesma im
magem podee
fornecerr valores de movimento para as entiidades dinâm
micas cuja ciinemática su
ustenta coerê
ência para a
base tem
mporal do paar utilizado, bem como indicar
i
a localização de movimentoss de maior magnitude,
m
e
“sugerir”” a sua análisse em pares interferoméétricos de base temporal menor.
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Métodos, Resultados
Calcularam‐se interferogramas para todas as combinações possíveis (67) de imagens (Quadro 1) no
software gratuito DORIS (Delft object‐oriented radar interferometric software; DEOS, Delft University of
Technology), compilado no Linux Ubuntu 10.04 32b. Este primeiro passo foi executado com o objectivo
de seleccionar os pares interferométricos com maior coerência para diferentes bases temporais.
Identificou‐se coerência em pares com bases temporais de 1 dia (pares tandem), de 35 +‐1 dia, de ca. 1
ano e de ca. 2 anos, que, sendo a extracção da fase topográfica dos seus interferogramas bem sucedida,
poderão permitir derivar valores de deformação para algumas formas dinâmicas. A figura 2 representa a
coerência e o interferograma do par 17‐13‐1997/18‐03‐1996. As áreas de maior coerência localizam‐se
nos locais actualmente não glaciados. As franjas interferométricas da imagem B são proporcionais à
topografia e, a partir daquela matriz de valores de fase seria possível derivar valores de altitude. Com
DInSAR de 2 passagens é necessário um MDT externo para simular a fase topográfica e extrair a
contribuição da topografia para os valores de fase do interferograma. O MDT deve ser tanto mais
preciso quanto maior a base perpendicular do par interferométrico, pois maior é a sensibilidade do
interferograma à topografia, relação expressa no conceito de “ambiguidade na altitude” – o desnível
necessário para criar uma diferença de fase da onda de um ciclo.
Para as Ilhas Deception e Rugged, e para as penínsulas Byers e Hurd da Ilha Livingston, criaram‐se MDT a
partir de informação topográfica à escala 1:25.000; para a área da Base Antártica Espanhola Juan Carlos
I utiliza‐se um MDT derivado de um mapa topográfico à escala 1:10.000. Para todas as restantes áreas,
utiliza‐se informação SRTM re‐amostrada para 30 metros de pixel com recurso a uma interpolação
bilinear no SIG ILWIS. Para o Arquipélago das Shetlands do Sul, o modelo global ASTER possui uma
grande quantidade de erros não sistemáticos que impossibilita a sua utilização. Para validar os
resultados de deformação obtidos com a interferometria, serão efectuados levantamentos geodésicos
no campo com recurso a técnicas de posicionamento “diferencial” com correcção em pós‐
processamento e em tempo real (GNSS‐RTK).
Quadro 1. Relação entre a base temporal e a base perpendicular dos pares de imagens SAR (todos as combinações possíveis).
time interval / bperp

0‐25 m

25‐50 m

50‐100 m

100‐200 m

200‐400 m

400‐600 m

1day

19960317 / 19960318

19960306 /19960307

35+‐1day

19960212 / 19960317
19960212 / 19960318

20100320 /20100424
19970127 /19970303
20020121 /20020225

19960201 / 19960306

20081220 /20090228

20100109 / 20100320

70days
105days
140days
280days

20091205 /20100320

> 600 m

20080105 / 20080209
20091205 / 20100109
19960201 / 19960307
20030106 / 20030210
20100109 / 20100424

20091205 / 20100424
20090228 / 20091205

315+‐1day

19960317 /19970127

350+‐1day

20080105 / 20081220

19960212 /19970127
20020121 /20030106

13to 16months

20081220 / 20100109

20090228 /20100320

22to 28months

20080105 / 20100109

20080209 /20091205
20080209 /20100424

ca. 5years

19970303 /20020225

ca. 6years

19970303 / 20030106

ca. 7years

19960212 /20030210
19960317 / 20030210
19960318 /20030210
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20090228 /20100109
19960318 /19970127
20020225 /20030106

20080209 / 20081220
19960317 / 19970303
19960318 / 19970303
20020225 / 20030210

20081220 / 20091205

20080105 /20090228

20080209 / 20090228
19960212 / 19970303
20090228 / 20100424
20081220 / 20100320

20020121 / 20030210
20081220 / 20100424

20080209 /20100320

20080105 / 20100320

20080105 / 20091205
20080209 / 20100109
20080105 /20100424

19970127 /20020225
19970303 /20020121

19970127 / 20020121

19960212 /20020225
19960317 /20020225
19970127 /20030210

19960318 / 20020225
19970127 / 20030106
19970303 / 20030210

19960212 / 20020121
19960317 / 20020121
19960318 / 20020121

19960212 / 20030106
19960317 / 20030106

19960318 / 20030106
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Neste momento,
m
o projecto
p
TIDeefInSAR iniciia a segundaa fase do pro
ocessamento
o, a criação de
d mapas dee
deformaação. Em algguns dos paares coerentes, o sinal topográfico
o já foi extrraído e a faase restantee
desenrolada (estimaação do nº total de ciclo
os completoss do comprimento da on
nda). Numa terceira – a
última – fase, os mapas
m
de deeformação seerão analisaados detalhaadamente, n
na expectativva de obterr
valores concretos
c
dee movimento
o do terreno
o para formaas classificad
das como dinâmicas e de identificarr
novos lo
ocais em defo
ormação.

Figura 2.
2 Par tandem 17‐03‐1996/18
1
‐03‐1996. Imaggem de coerênccia (A) e Interferograma com 1 dia de base temporal sem
subtracção do sinal topográfico e sem desenrolamento
d
o da fase (B). A escala de coerêência varia entrre 0 (a fase inte
erferométrica é
composta somente por ru
uído) e 1 (ausên
ncia completa de
d ruído). Em B, cada pixel rep
presenta um vallor de fase que corresponde a:
fase + 2π radianos
r
* n, em
m que n é um nº
n inteiro que exxprime o enrolaamento da fasee; nesta fase do processamento, o verdadeiro
o
valor de fase
f
é desconhecido. Em B, no
otar a disposiçãão das franjas in
nterferométricaas em conformidade com as cu
urvas de nível.
Ambas as imagens estãão em coorden
nadas RADAR e com um Multilo
ooking de facto
or de 5 para 1 (p
pixel de 20 mettros uma vez
efectu
uada a georeferrenciação).
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New cosmogenic exposure dates for the Serra da Estrela glaciation. Preliminary results
Novas datações da glaciação da serra da Estrela através de isótopos cosmogénicos. Resultados
preliminares.
G. Vieira1, D. Palacios2
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Abstract
The Serra da Estrela is a granite mountain in Central Portugal showing a plateau that rises to 1,993 m asl. The
mountain range is part of the Iberian Central Cordillera and is limited by two steep fault scarps with a relative relief
of over 1,000 m. The upper area shows two plateaus, divided by the NNE‐SSW tectonic lineament of the Zêzere
and Alforfa valleys. The western plateau is the highest at 1,400 – 1,993 m asl, while on the eastern plateau
altitudes stay below 1,750 m.
Plateaux above ca. 1,750 m asl are marked by erosional landforms, with areas of glacial scouring, knock‐and‐lochan
morphology and roches mouttonées. Tors and the weathering mantle are lacking in the highest area and only
occur in small patches where glacial erosion was limited, or where tor exhumation is postglacial. Cirques are
present mainly in the eastern side of the plateau. The areas where glacial erosion was strongest, still show
widespread bare rock outcrops. These were mapped using very detailed digital orthophotos followed by a GIS
classification of the percent coverage of bedrock by unit area.
In the western plateau, areas between 1,500 and 1,700 m asl, show few traces of glacial erosion, moraines and, in
some areas, remnants of weathering mantle. The valleys show typical geomorphological features of the glaciated
valley land system, with cirques in the upstream sections, u‐shape cross‐sections, overdeepenings (above ca. 1,200
m asl), different types of moraines and kame terraces.
The glaciated area during the LMGSE was ca. 66 km2 and is well‐defined by latero‐frontal moraines in the valleys
and ice‐marginal moraine complexes. Most of the glaciation occurred in the western plateau, between Alto da
Torre and Fraga das Penas, where a plateau icefield with several radiating valley glaciers was present. The more
important glaciers were: Zêzere, Alforfa, Loriga, Covão Grande and Covão do Urso. On the eastern plateau, only
small glaciers occurred and geomorphological evidence of glaciation is lacking. Nevertheless, recent
micromorphological analysis of a diamicton in an area without typical glacial landforms, suggests that the
diamicton is glacigenic. This fact points for the occurrence of an icefield on the eastern plateau during an older
glacial episode, probably of pre‐ or early‐Weichselian age (Vieira, 2004).
The general geomorphological characteristics of the Weichselian glaciation of the Estrela are well‐known but a
detailed glacial chronology is still lacking. Cabral (1884) was the first to show the occurrence of glacigenic features
in the Estrela, but it was only with Lautensach (1929), that the glaciation was studied in some detail. Daveau (1971)
revised Lautensach’s ideas and presented a more comprehensive account of the glacial geomorphology of the
mountain. More recently, Vieira (2004) presented a detailed study on the glacial and periglacial geomorphology of
the Estrela, including geomorphological mapping, sedimentological analysis of glacial and fluvioglacial deposits and
modelling of the glacier surfaces.
Unpublished dates by Vieira and Woronko from massive fluvioglacial silts from an intermoraine depression
provided ages of 30±4.5 TL ka BP, and from silts in a fluvioglacial terrace provided an age of 33.1±5.0 TL ka BP,
suggesting that the Last Maximum of the Glaciation of the Serra da Estrela (LMGSE) occurred before the LGM. The
TL method itself shows several limitations for fluvioglacial dating as discussed by several authors (Gemmel, 1997;
Prescott and Robertson, 1997; Preusser, 1999). However, it is worth noting that all the dates obtained are in
chronological agreement with their geomorphological and stratigraphical setting. Palynological analysis and
radiocarbon dates from organic infills of glacial basins, suggest that small glaciers still existed into the Late Glacial
(Van der Knaap and Van Leeuwen, 1997).
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In order to define more accurately the glacial chronology of the serra da Estrela and to compare the results from
different methods, we are currently using cosmogenic radionuclide (36Cl) to date polished outcrops and large
moraine boulders at different sites. Details on the methodology can be found at Palacios et al. (2010).
Preliminary results from samples of a moraine boulder from Lagoa Seca show an age of 31.4 ka BP, a number that
agrees with the TL ages for the LMGSE. Glacial polished surfaces at Salgadeiras, in the western plateau provided an
age of 15.4 ka BP dating the glacier retreat from the summit areas.
The results presented in this poster constrain the timing of the serra da Estrela glaciation and together with the
ongoing research on new rock samples, on sedimentary infills of glacial basins, on weathering pits on moraines and
micromorphological analysis of slope deposits, will contribute for clarifying the timing of the glacial events in the
area.
Keywords
Glaciation, chronology, cosmogenic isotopes, serra da Estrela.

Resumo
As características gerais da glaciação da serra da Estrela são relativamente bem conhecidas, uma vez que o tema
tem sido estudado de forma aprofundada por diferentes autores, como Lautensach (1929), Daveau (1971) e Vieira
(2004). Contudo, a cronologia da glaciação está ainda escassamente estudada e só com as mais recentes técnicas
de datação, este problema pode começar a ser resolvido. Vieira (2004) apresentou datações por
termoluminescência de vários depósitos siltosos de origem fluvioglaciária, método que, como realçado pelo autor
apresenta várias limitações. Os resultados então apresentados estavam contudo, de acordo com os testemunhos
geomorfológicos e apontavam, em particular, que o Último Máximo Glaciário da Serra da Estrela (UMGSE) tivesse
precedido o Last Glacial Maximum (LGM), com idades de 30±4,5 TL ka BP e 33,1±5,0 TL ka BP. O mesmo autor
encontrou ainda evidências de eventos glaciários mais antigos, mas ainda não datados. O presente trabalho vem
apresentar os resultados provisórios das primeiras datações por isotopos cosmogénicos (36Cl) efectuadas num
bloco morénico da área da Lagoa Seca, que deu uma idade de 31,4 ka BP e de uma superfície polida nas
Salgadeiras, cuja idade fornecida são 15,4 ka BP. Estes resultados estão de acordo com a idade TL para o UMGSE,
mostrando que a glaciação na serra da Estrela no LGM, já estaria em recessão. Estes dados, também indicam que
as margens do planalto superior, na cabeceira do vale da Candeeira estariam livres de gelo glaciário há cerca de 15
mil anos. Neste momento, aguardam‐se datações de outros sectores da serra da Estrela que, esperamos, venham
a clarificar de modo significativo a cronologia glaciária da área. Os trabalhos em curso, visam também, analisar a
sedimentação nas bacias de sobreexcavação glaciárias, o modelado de alteração como indicador de idades
relativas e clarificar a génese dos depósitos de vertente, em particular, através de uma detalhada análise
micromorfológica.
Palavras‐Chave
Glaciação, cronologia, isótopos cosmogénicos, serra da Estrela.
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As Brandas de Gado da Serra da Peneda e da Serra do Soajo
As Brandas de Gado of Serra da Peneda and Serra do Soajo
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Abstract
The purpose of the study is the shelters for shepherds of the Peneda and Soajo Mountains, in the Peneda‐Gerês
National Park. Were selected those located above 900 meters and with good access. The results obtained from
spatial and geomorphic analysis indicates that the criteria for the edification of the shelters are common. All have
water availability, pasture spontaneous, protection and good sun exposure. The shelters are built on the granite
substrate, mainly with slabs and blocks. This is a cultural heritage and together with the geomorphology has great
potential for the rural development planning.
Keywords
Geomorphological Heritage, Spatial Analysis, Peneda and Soajo Mountains, shepherds shelters

Resumo
O objecto de estudo são as brandas de gado do complexo montanhoso das Serras da Peneda e Soajo, situadas
acima de 900 metros de altitude e com bom acesso, circunscritas ao Parque Nacional da Peneda‐Gerês.
Os resultados obtidos por análise geomorfológica e espacial, indicam que os critérios para edificação das brandas
são comuns. Todas têm disponibilidade de água, de pastagem espontânea, de protecção e boa exposição solar. Os
cortelhos e bezerreiras enquadram‐se no substrato granítico e utilizam os recursos locais sem afeiçoamento,
designadamente lajes e blocos tabulares. Este é um património do tipo cultural, mas com ligações evidentes ao
contexto geomorfológico, apresentando grande potencialidade no desenvolvimento territorial.
Palavras‐Chave
Património Geomorfológico, Análise Espacial, Serras da Peneda e do Soajo, Brandas de Gado

Introdução
A Serra da Peneda e a Serra do Soajo, montanhas pastoris (RIBEIRO, 1951) são áreas com interesse
científico nos domínios da geomorfologia, geologia, arqueologia, história, etnografia e arquitectura. As
referidas serras enquadram‐se num sector da região do Entre Douro e Minho, cujo património geológico
tem sido estudado, inventariado e valorizado. A ocupação dos territórios está relacionada com as
características da paisagem, e quer a componente geológica, quer a geomorfológica, condicionaram a
fixação das populações. As características biofísicas foram desde tempos remotos exploradas para
prática agro‐pastoril. O processo de exploração baseou‐se, segundo VIANA (2004), no aproveitamento
coerente dos escassos recursos existentes e na articulação dos diferentes contextos históricos,
ambientais, socio‐económicos e culturais.
Destes espaços de montanha, subsiste um património característico regional, as brandas de gado, que
merecem um estudo detalhado centrado na análise espacial e no contexto geomorfológico com recurso
a sistemas de informação geográfica, com aplicação em vários tipos de estratégias de geoconservação e
no desenvolvimento de geoturismo.
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Objectivos e área de estudo
A escolha de locais para a ocupação humana e a sua interligação com o meio, tem motivado a
comunidade científica a identificar aquela ligação nas comunidades pré‐históricas e romanas, como
mostram os estudos de Almeida et al. (1999, 2007), Boaventura (2000), Diniz (2000) e Angelucci (2002).
As Brandas de Gado das serras da Peneda e Soajo, situadas no concelho de Arcos de Valdevez, são um
dos elementos que representam a simbiose entre o Homem e a Natureza. São locais de permanência
estival, correspondendo a áreas de pastoreio em altitude, que contemplam pequenas construções para
abrigo dos pastores, denominadas por cortelhos, destacando‐se ainda as bezerreiras (cercas para o
gado) anexas e zonas de pasto (com herbáceas e matos). Este património foi estudado no campo
etnográfico e geográfico por Brito (1953), Medeiros (1984) e Rey (2000).
Os cortelhos existem noutras regiões, como na vizinha Serra Amarela onde são designadas por
casarotas, na Serra do Gerês, Serra da Cabreira e noutros locais da Europa (Picos da Europa, Pirenéus e
Irlanda). No concelho de Arcos de Valdevez este tipo de construção atinge uma quantidade e variedade
invulgares, tendo Viana (2004) estimado um número superior ao milhar. Oliveira et al. (1988) referem
que foi na Serra da Peneda que encontraram a maior construção em falsa cúpula (cortelho) em Portugal,
com 5,5 m de altura.
O objecto de estudo deste trabalho é o sistema agro‐silvo‐pastoril do complexo montanhoso das Serras
da Peneda e Soajo, nomeadamente as suas brandas de gado, que perfazem 10 conjuntos. Foram
selecionadas as brandas situadas a altitude superior a 900 metros e com condições de visitação,
localizadas nas freguesias de Cabreiro e Gavieira (todas circunscritas ao território do Parque Nacional da
Peneda‐Gerês), respectivamente: Branda de Lamelas, Branda do Arieiro e Branda da Seida (Figura 1).
Pretende‐se, fundamentalmente: a) identificar a relação da localização das brandas e o seu
enquadramento geomorfológico; b) compreender a sua utilização.

Figura 1. Localização do concelho de Arcos de Valdevez e das brandas estudadas.

Metodologias
O estudo baseou‐se na análise de duas componentes: geomorfologia/geologia local fundamentada em
trabalho de campo e análise espacial, numa perspectiva de examinar a paisagem e elencar os recursos
disponíveis, para a compreensão das razões que motivaram a escolha dos locais para a edificação das
brandas. Previamente recorremos à pesquisa bibliográfica e recolha de dados geográficos.
No campo da análise espacial, utilizaram‐se técnicas comuns em sistemas de Informação geográfica,
com o intuito de consolidar a análise territorial e geográfica de cada branda. As operações de análise
espacial e modelação geográfica podem ser consideradas como fases iniciais no processo de análise
exploratória de relações espaciais, as quais permitem gerar informação derivada, considerada
importante nos sistemas de descoberta de conhecimento, com destaque para a extracção de
conhecimento dos territórios (Silva, 2007; Tepfer‐Jacobson et al., 2010). Com recurso a software SIG
Open Source, realizaram‐se as seguintes operações: modelo digital de elevação; exposições solares,
declives.
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Brandas Estudadas
Branda de Lamelas
A Branda de Lamelas (fig.2a), situada na freguesia de Cabreiro, é território de aproveitamento de pastos
de altitude (900m) da população do lugar de Barreirô.
Encontra‐se em substrato rochoso, no designado Granito da Serra Amarela, que facilmente forma
grandes lajes com cerca de 30 cm de espessura, distanciado pelo menos 1,5 km de outro tipo de granito
– o Granito de Extremo. A branda está situada na parte final do tramo mais íngreme da vertente, junto
ao início da chã ocupada por pasto, tendo este um substrato arenoso rico em matéria orgânica (fig.2b).
Nas cotas mais elevadas da branda observam‐se nascentes de água que vêm a constituir a Corga das
Lamelas, representando a ‘base' do Rio Couço, afluente do Rio Vez.
A branda apresenta um núcleo de cortelhos, a maioria de base circular, com diâmetro entre 2,5 a 3
metros e uma altura de 1,5 a 1,7 metros. Para a sua construção foi utilizada a rocha local, o já referido
Granito da Serra Amarela, com configurações diversificadas: lajes, blocos tabulares e blocos pseudo‐
cónicos. Também foram usados, em reduzidas quantidades, pequenos blocos de pegmatito, oriundos de
um filão existente na área da branda.
Branda do Arieiro
A Branda do Arieiro, situada a uma altitude de 1100m, foi erguida pela população de Tabarca da
freguesia de Cabreiro e assenta sobre o Granito de Extremo.
Destaca‐se, no campo gemorfológico, uma chã que divide a branda em dois núcleos de cortelhos, um de
maior dimensão do que o outro. A chã evidencia localmente um solo com cerca de 1m de espessura,
contendo alto teor de matéria orgânica, sendo o substrato mais fino do que o da chã da branda anterior.
São também visíveis diversas nascentes de água que desembocam na Corga de Beai. Por sua vez, esta
debita todo o seu caudal na Corga das Cavadas que contribui para o Rio Outeiro, um dos afluentes do
Rio Vez.
Os dois núcleos de cortelhos estão situados sobre o Granito de Extremo. Para a sua edificação foi
exclusivamente utilizado o granito local, tendo sido escolhidas lajes finas (espessura 10 a 20 cm), blocos
tabulares e blocos prismáticos. A tipologia dos cortelhos é de base circular, com diâmetro de 3 m e
altura de 2 m a 2,5 m. Estes são de maior volume do que na Branda de Lamelas e, na maior parte dos
cortelhos, o piso interior está forrado com lajes de granito.
Branda da Seida
A Branda da Seida é a que se situa a maior altitude: 1200 m. Outrora foi local de pastoreio das
populações dos lugares de Paradela e Adrão, ambos da freguesia da Vila de Soajo, mas actualmente
insere‐se no limite administrativo da freguesia da Gavieira. A branda esta construída sobre o Granito de
Lindoso, observando‐se ainda, na área de 1,5 km de raio circunscrita à branda, metassedimentos do
Silúrico, Granito de Extremo e filões de quartzo.
Está protegida por duas encostas, tendo ao centro a chã ocupada por pastos e com água da nascente
que alimenta o Regato da Feicha, afluente do Rio Gingiela. Há dois núcleos de cortelhos, um na cota
superior da branda e o outro mais abaixo, próximo do contacto com o Granito de Extremo e da rocha
metamórfica.
Os cortelhos são todos de base circular, de um e de dois pisos, com um diâmetro a rondar 3 metros e
altura entre 1,5 a 4 metros. O primeiro núcleo foi construído com todos os recursos locais existentes:
lajes e blocos tabulares graníticos de espessura variada e pequenos fragmentos de metassedimentos
(micaxistos). No outro núcleo predomina o Granito de Lindoso, sendo vestigial o uso do Granito de
Extremo na sua construção.
Na área da branda situa‐se um dos núcleos megalíticos do território (Baptista, 2005), e uma das infra‐
estruturas emblemática do contexto montanhês, o Fojo do Lobo.
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a) Branda de Lamelas (cortelhos dispersos na encosta,
alguns usando blocos como parede)

b) Chã da Branda do Arieiro

c) Cortelho de um piso e bezerreira (escala: 1m)

d) Falsa cúpula (escala: 20 cm)

Figura 2. Localização das brandas (a,b), tipologia (c) e técnica de construção dos cortelhos (d).

Discussão
Da análise efectuada verifica‐se que os locais ocupados pelas brandas de gado obedecem a critérios
funcionais, relacionando‐se com características geológicas e geomorfológicas, sendo similar entre as
brandas estudadas.
No complexo serrano Peneda‐Soajo, o uso do espaço atende a uma unidade integradora, constituída
pelo lugar e território envolvente. O lugar representava o espaço habitado durante todo o ano, onde se
privilegiavam culturas de regadio (milho) nos terraços desenvolvidos até às margens dos rios. Sendo
assim, houve a necessidade de encontrar locais para apascentar o gado na época estival. Ou seja,
encontrar áreas de pastoreio, onde seriam edificadas as brandas de gado, satisfazendo em pleno os fins
pretendidos.
Os locais escolhidos situam‐se a altitude elevada (figura 3 a), amenos (figura 3 b), com condições
favoráveis ao desenvolvimento de pastos espontâneos (chã) e com água. As brandas têm um
ordenamento próprio no que diz respeito a área de pasto, aproveitado ao máximo toda a superfície da
chã, enquanto os cortelhos e as bezerreiras são construídos nas áreas adjacentes à chã, com maiores
declives (figura 3 c), onde por vezes sobressai o substrato rochoso.
A localização das brandas está enquadrada, geomorfológicamente, de modo a proporcionar protecção,
água, pasto e uma exposição solar favorável. Paralelamente, estão disponíveis os recursos geológicos
necessários e com a forma adequada, nomeadamente lajes para a edificação dos cortelhos assentes na
técnica de falsa cúpula, que resultam de processo de meteorização.

ISBN: 978-989-96462-2-3

356

Actas / Proceedings do V Congresso Nacional de Geomorfologia
Porto, 8‐11 Dezembro de 2010

Modelo digital de terreno (a)
MDT
Altitude (m)
1200 - 1400
1000 - 1200
800 - 1000
600 - 800
Local de Implantação
1 - Branda de Lamelas
2 - Branda do Arieiro
3 - Branda da Seida

Exposição Solar (b)
Exposição Solar
Plano
Norte
Nordeste
Este
Sudeste
Sul
Sudoeste
Oeste
Noroeste
Local de Implantação

Declives (c)
Declives (%)
0-5
5,1 - 11
11,1 - 17
17,1- 22
22,1 - 27
27,1 - 33
33,1 - 39
39,1 - 47
47,1 - 84
Local de Implantação

Figura 3. Resultados da análise espacial

Conclusões
Os resultados obtidos mostram que a análise geomorfológica e espacial, são complementares e
fornecem informações a várias escalas. Conclui‐se que as características geomorfológicas do território
definem as áreas potenciais de localização das brandas. Os critérios para edificação destas são comuns
nas brandas estudadas. Verificou‐se que em todas existem disponibilidade de água, de pastagens
espontâneas, protecção e boa exposição solar. Além disso, as construções situam‐se sobre o substrato
granítico e utilizam os recursos locais, lajes e blocos tabulares sem afeiçoamento.
Propõe‐se aplicar o estudo ao restante complexo agro‐pastoril, para que a interpretação deste legado
etnográfico seja significativa. Trata‐se de um património do tipo cultural, mas com ligações evidentes à
geomorfologia. No que diz respeito à sustentabilidade da região, este tipo de abordagem permite reunir
vários tipos de património. O desenvolvimento de estratégias de valorização territorial contemplando
de forma integrada património de valor natural e cultural ou edificado é mais eficaz, pelo que há todo o
interesse em contribuir para o conhecimento e implementação de planos que garantam a sua
protecção, recuperação e divulgação.
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Modificación del trazado fluvial durante el Pleistoceno inferior de la cuenca alta del Henares
(río Tajo, España)
Fluvial Layout Alteration during Lower Pleistocene in Henares High Basin (River Tagus, Spain)
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1
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Abstract
This paper shows that morphological, tectonic and sedimentary traces are outstanding for reviewing the fluvial
layout along the Pleistocene in the central sector of the Iberian Peninsule. The raña, or colluvial fanglomerate,
represents the beginning of succesive climatic phases spanning the Quaternary. Besides, the raña is the
correlative deposit that enables to detect the origin of fluvial cutting and hydrographic system development. The
analysis of several hanging aluvial sediments are here provided, which are located in mountain passes marginal to
the current fluvial network. These deposits are linked to the orography and tectonics so that such traces point to
an endorheic layout during the Lower Pleistocene. The development and definition of the current hydrographic
network take place during the Upper Pleistocene and Holocene. A debate is also presented upon the evolution of
the Henares fluvial system, made up of the tributaries of river Tagus.
Keywords:
Fluvial Layout, Pleistocene, Henares, Sorbe, Bornova, Sierra de Pela, raña.

Resumen
Este trabajo trata de mostrar la relevancia de los distintos vestigios morfológicos, tectónicos y sedimentarios para
revisar el trazado fluvial durante el Pleistoceno en el sector central de la Península Ibérica. La raña representa el
comienzo de una sucesión de fases climáticas, que se extienden durante el Cuaternario. Asimismo, la raña
constituye el depósito correlativo para establecer el inicio de la incisión fluvial y el desarrollo de los sistemas
hidrográficos. En este trabajo, se aporta el análisis de unos sedimentos aluviales colgados localizados en
determinados portillos marginales a la red fluvial actual. Estos depósitos se relacionan con la orografía y la
tectónica, de modo que todos estos restos apuntan un trazado endorreico durante el Pleistoceno inferior. El
desarrollo y definición de la red hidrográfica actual se produce durante el Pleistoceno superior y el Holoceno.
Además, se presenta la discusión sobre la evolución del sistema fluvial del Henares, afluentes del río Tajo.
Palabras‐clave
Trazado fluvial, Pleistoceno, Henares, Sorbe, Bornova, Sierra de Pela, raña.

Introducción
Tras los últimos paroxismos tectónicos de la orogenia alpina producidos al final del Mioceno en el sector
oriental del Sistema Central, en la Península Ibérica se registran cambios climáticos significativos, que se
suceden a lo largo del Cuaternario. La raña, definido como abanico coluvial y ligada a los relieves del
macizo hespérico, está considerada como el depósito sedimentario correlativo situado entre el final de
las mencionadas pulsiones tectónicas y el inicio del encajamiento fluvial en la Península Ibérica. Ahora
bien, tanto la carencia de fósiles como los hiatos en la distribución geográfica generan ciertas
controversias para establecer una correlación estratigráfica rigurosa. Sin embargo, las reconstrucciones
geomorfológicas de las formas de relieve, considerando la organización morfoestructural, las formas
paleofluviales dispersas y colgadas respecto a la red hidrográfica actual, el análisis sedimentológico de
los depósitos aluvionares y de los depósitos tobáceos, así como la datación absoluta de éstos últimos,
proporcionan suficientes datos para elaborar un planteamiento de la evolución de la red hidrográfica de
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la cuenca alta del río Henares durante el Cuaternario. En este sentido, conviene considerar la
organización morfoestructural como punto de partida, ubicando dicho lugar de interés en el Macizo de
Ayllón. En el extremo nororiental del Sistema Central, este conjunto montañoso constituye el interfluvio
de las cuencas del Duero y Tajo. El basculamiento tectónico meridional del sector junto al mayor
hundimiento de la cuenca del Tajo respecto al Duero, una disimetría de vertientes y, sobre todo, un
cambio en el trazado de la cabecera de los afluentes del río Henares, como son Bornova y Sorbe.
En este trabajo, se ofrecen algunos datos que combinan los análisis sedimentológicos, los análisis
tectónicos y de unos depósitos y otros con las formas de relieve en un interfluvio situado entre las
cuencas del Duero y Tajo. Si bien, este interfluvio es un páramo calcáreo, en cuyo entorno se hallan los
depósitos y los restos morfológicos objeto de observación, análisis y discusión. Todos estos datos
sugieren
Contexto geomorfológico
El ámbito geográfico estudiado corresponde al Macizo de Ayllón, situado en el sector nororiental del
Sistema Central. En esta área se localizan un conjunto de crestas de areniscas cuarcíticas paleozoicas, la
Sierra de Alto Rey (1852 m), y el borde de cobertera mesozoico constituido por una paramera calcárea,
la Sierra de Pela (1544 m). En este extremo de la divisoria peninsular se distribuyen las cuencas
hidrográficas de los ríos Duero, al Norte y Tajo, al Sur. La paramera calcárea karstificada de la Sierra de
Pela constituye el interfluvio entre dichas cuencas, pese a su menor altitud (García de la Vega, 2008a). El
resultado geomorfológico consiste en una disimetría fluvial, de manera que los afluentes del Duero, los
ríos Pedro, caracena y Talegones, apenas hienden unas decenas de metros las parameras de la cuenca,
discurriendo a lo largo de 30 km hasta desaguar a los 800 m de altitud. Por el contrario, los tributarios
del sistema hidrográfico del Henares, como los ríos Sorbe, Bornova y Cañamares, en algunos tramos sus
márgenes superan la centena de metros de altura, habiendo recorrido los 70 km de distancia para
enlazar con su colector a los 600 m de altitud. No obstante, en ambas cuencas hay tramos cortos donde
se forman pequeñas hoces y estrechas gargantas. Este es el caso de la hoces del río Caracena, que
corresponde a un boquete cataclinal en la Combe de Tiermes, y a la hoz del Bornova labrada en la
paramera de la Sierra de Pela.
Organización morfoestructural como condicionante fluvial
En este sector geográfico, la clave de la red hidrográfica cabe relacionarla con la organización
morfoestructural regional. Birot y Solé (1954) ofrecieron una perspectiva geomorfológica de este sector
del Sistema Central, resaltando el basculamiento meridional del denominado “bloque de Riaza”. La
revisión de la recientes aportaciones geológicas resaltan la importancia de determinadas líneas
tectónicas en la delimitación del conjunto montañoso y, sobre todo, la dinámica entre los bloques de las
sierras centrales y su relación con las cuencas (De Vicente y Rodríguez Casado, 1991; Santiesteban et al.
1996; Rodríguez Pascua, 1994; Muñoz Martin, 2004 y De Vicente et al., 2004). En este sentido, además
de la reconocida falla meridional de la mencionada cordillera, cabe destacar la falla de Somolinos,
localizada en el borde septentrional del sector estudiado.
Esta falla define el escarpe septentrional de la Sierra de Pela, corresponde a un escarpe de línea de falla
exhumado. Las referencias clásicas a su estudio provienen de Schröeder (1930) y Schwenzner (1936),
además de los ya citados Birot y Solé (1954). Éstos últimos representan una flexión tectónica como ya
adujimos en la revisión de este elemento morfotectónico en el borde del Sistema Central (García de la
Vega, 2008b). La complejidad de esta falla se vincula a los paroxismos tardihercínicos del zócalo
peninsular (Arthaud y Matte, 1975). Esta falla refleja la intensa fracturación del zócalo en este sector, tal
como muestran los relieves andesíticos permotriásicos del sector de Atienza. Además, estas fallas
manifiestan su actividad durante la orogenia alpina, pues condicionan tramos rectilíneos como el arroyo
Diógenes o el río Cañamares.
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La falla de Somolinos enlaza el escarpe de la Sierra de Pela con la Combe de Tiermes. Esta combe posee
un carácter disimétrico, tal como expresan el buzamiento de las crestas septentrionales respecto a las
meridionales. El ejemplo más representativo de esta disimetría corresponde al cerro cumbre de la Sierra
de Pela, Bordega (1544 m), la única cresta subvertical de calizas tableadas liásicas, localizadas en el
sector axial de la Sierra (García de la Vega, 2001). La evolución geológica de la paramera de la Sierra de
Pela informa sobre la discordancia erosiva entre los materiales triásicos y cretácicos en el sector
occidental, en contraste con el sector oriental, donde el escarpe septentrional corresponde a las calizas
y dolomías jurásicas (Garcia de la Vega, 2001).
Alía y Ubanell (1985) destacaron la influencia de la tectónica de la fosa del Tajo sobre la organización de
las redes fluviales, especialmente en el estudio realizado sobre la cuenca del Jarama. En la cuenca alta
del Henares, hemos interpretado que la evolución morfoestructural ha condicionado el entramado
hidrográfico, tal como se refleja en el estudio de la Combe de Tiermes (García de la Vega, 2004).
Precisamente, De Vicente et al. resaltaron el cambio de sistema endorreico a exorreico como
consecuencia de la compresión regional, que origina una actividad N‐S (1996a y 1996b).
En este sentido, los procesos de captura fluvial han sido los más llamativos, como los afluentes del
Duero, Voltoya y Eresma (Garzón y Fernández García, 1989), próximos al sector estudiado, o bien, por
los cambios de dirección producidos en algunos ríos, como el Duero a su paso por Soria (Hernández
Pacheco, 1927). Se han observado procesos de captura en la cuenca del Guadalquivir (Hernández
Pacheco, 1956) con clara referencias tectónicas. El mismo autor ya mostró modificaciones en el trazado
de ríos como el Lozoya (Hernández Pacheco, 1930).
En el Macizo de Ayllón, se observaron determinadas formas de relieve ligadas a las primeras fases de
encajamiento lineal del Pleistoceno inferior. Sin embargo, estas formas estaban vinculadas a los
procesos de captura en el trazado del propio río Bornova y en la desconexión de las mesas de raña del
piedemonte meridional de la Sierra de Alto Rey (García de la Vega, 1994). Esta autocaptura del Bornova,
no es más que el reflejo del remonte del río aguas arriba hasta alcanzar la paramera de la Sierra de Pela
y adueñarse de las aguas del manadero del Bornova. Así, el trazado de este río sería el resultado de una
evolución por epigénesis o sobreimposición, siguiendo la revisión que sobre los modelos de drenaje
fluvial establece Twidale (2004).
Procesos morfoclimáticos en la organización fluvial
El final de la orogenia alpina y el comienzo de unas etapas climáticas desde el final del Plioceno ofrece
una aproximación desde el análisis de los materiales alterados y, como consecuencia, las superficies
generadas. El estudio de las paleoalteraciones de los suelos (Molina, 1991 y 1999) y el establecimiento
de las superficies de erosión han permitido establecer una correlación con la incisión fluvial (Gladfelter,
1971 y Molina y Armenteros, 1986). Algunos autores se han introducido en los procesos de alteración
impresos en los distintos épocas geológicas (Simon‐Coinçon, 1989), o bien, han examinado las
alteraciones generadas durante el Plio‐Cuaternario en el sector estudiado (Ibáñez Martín et al., 1986).
Incluso, Twidale (1999) ha aportado y revisado los posibles métodos para registrar las paleotopografías.
Sin embargo, algunos autores se plantean el comienzo de la incisión fluvial en el tránsito del Plioceno al
Pleistoceno, a partir de la raña. Martín Serrano (1991) considera que no existen suficientes
correlaciones geomorfológicas en la Península Ibérica para defender tal argumento. Sin entrar en este
debate, pues supera los objetivos de este trabajo, hemos considerado el inicio del desarrollo de la red
hidrográfica actual desde la incisión lineal producida sobre las rañas. Por último, recientemente hemos
llevado a cabo la datación absoluta de distintos depósitos tobáceos ubicados en el entorno de la
paramera de la Sierra de Pela. Los resultados proporcionan dos fases, una en el Pleistoceno superior y
otra en el tránsito del Pleistoceno al Holoceno. La construcción de los edificios tobáceos se vincula a una
etapa de mayor pluviosidad y mayor temperatura, unos resultados que han sido confrontados con otros
obtenidos en el área mediterránea (García de la Vega, 2010). En este momento, se realizan otras
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mediciones que apuntan a una fase situada en el Holoceno medio, que también está contrastada. Todas
estas dataciones se relacionan con algunos hallazgos arqueológicos sobre los primeros pobladores de
este sector durante el Paleolítico.
Materiales y métodos
En primer lugar, los vestigios morfológicos se refieren a diferentes niveles escalares, de modo que se
consideran tanto a aquellas formas fluviales ligadas al pautado litotectónico como a las
morfoestructuras que condicionan el nivel de base de la red fluvial, incidiendo en la modificación
hidrográfica. Así, los procesos fluviokársticos del páramo de la Sierra de Pela proporcionan algunos
datos morfológicos para revelar las fases de incisión fluvial tras la fase de karstificación principal. Las
formas kársticas aparecen cinceladas por la incisión fluvial, tras la erosión remontante de los ríos Sorbe
y Bornova.
Por otro lado, las mesas de raña localizadas en el piedemonte de las sierras de cuarcitas y pizarras
ordovícicas establecen un referente de correlación geomorfológica y altitudinal, registrando la incisión
fluvial desarrollada durante el Pleistoceno inferior. Así, las mesas meridionales de la Sierra de Alto Rey o
septentrional de la Sierra de Riaza ofrecen lomazos desconectados del área de procedencia del material
–cuarcitas y pizarras‐ y de su morfología. También se hallan pequeños rañizos adjuntos a sierras
interiores, como la Bodera. Allí, donde se carece de estos depósitos de piedemonte, se registra una
superficie de erosión, como la tallada sobre el río Sorbe.
En segundo lugar, las líneas tectónicas de primer y segundo orden que establecen las principales
canalizaciones en el cambio de orientación y en el encajamiento generalizado de la red. En este sentido,
tal como se señaló más arriba, los condicionamientos tectónicos regionales y locales intervienen a
distinta escala en el desarrollo de la red hidrográfica. A nivel regional, la Sierra de Pela constituye un
testigo morfotectónico, como relieve invertido, y los escarpes generados por la tectónica de la red de
fallas. A escala local, se destacan los sectores donde se puede probar el encajamiento de la red fluvial
está en relación estrecha con una importante falla, como es el caso del río Cañamares, como resaltar
aquellos parajes donde la erosión remontante, o bien, las capturas han logrado encajarse en las crestas
de cuarcitas, formando gargantas, o por el contrario, han formado cascadas. En este sentido, se
pretende establecer una relación entre la red fluvial y la fracturación, guardando una relación con los
sistema de fallas y su orientación. Y, en tercer lugar, los cantos muestran rasgos de corresponder a un
posible aluvión de naturaleza cuarcítica. Además presentan una pátina ferruginosa, como se han hallado
restos de concreciones de ferricreta en el sector más próximo de la cuenca del Duero.
El trabajo de campo ha sido la base de reconocimiento de las pruebas recogidas. En gabinete se han
realizado los cortes geomorfológicos para reflejar la evolución morfoestructural del sector estudiado y
ofrecer también los perfiles de los ríos a fin de reconocer las posibles anomalías fluviales. También se
han realizado reconstrucciones geomorfológicas a partir de los datos altimétricos de las observaciones
realizadas sobre las formas de relieve y las muestras sedimentológicas para establecer la evolución del
relieve. Además se añaden histogramas litológicos para conocer la naturaleza y la morfometría de los
cantos.
Discusión y conclusiones
En primer lugar, los condicionantes morfotectónicos, especialmente la falla de Somolinos, generan un
bloque basculado hacia el Sur en este sector oriental del Sistema Central (Garcia de la Vega, 2008b).
Además, existen otras líneas de fracturación del zócalo que condicionan algunos tramos de los ríos
Sorbe y Cañamares. Asimismo, la organización morfoestructural de estas cuencas también proporciona
una adaptación de la red hidrográfica. En este sentido, el pautado litotectónico, pues tanto el diaclasado
como la fragilidad del roquedo, proporciona un encajamiento mayor sobre las rocas del zócalo que
sobre la cobertera sedimentaria.
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La morfometría de cantos y bloques en la cabecera de algunos afluentes muestra la intensidad del los
arrastres aluviales, al tiempo que se observan amplios lechos y un perfil longitudinal de escasa
pendiente en las cabeceras, como sucede con el arroyos Lillas y Zarzas, afluentes del río Sorbe. En
contraste con otros barrancos próximos, como el del propio río Sorbe, 51,90/00 y el arroyo de la Virgen
situada sobre el 20,80/00, cuyas pendientes son mayores. Los cantos hallados en los collados marginales
a la red fluvial actual, de origen aluvial y con una pátina ferruginosa aportan nuevos datos sobre la
antigua dirección del entramado fluvial hacia el Este. En muchos casos, probablemente éste tuviera un
carácter endorreico hasta el hundimiento definitivo de las cuencas del Duero y Tajo. El mayor
hundimiento de esta última y la inclinación de toda la Península Ibérica hacia el Oeste terminaría por
definir unas redes hidrográficas y el nivel de base de los ríos principales.
Por consiguiente, estos condicionantes morfoestructurales, regionales y locales, y los análisis
sedimentológicos, junto a los anomalías fluviales apuntan hacia el desarrollo de la red hidrográfica del
alto Henares, desde el comienzo del Pleistoceno. Además, los restos sedimentarios y las altitudes donde
se hallan, apuntan la dirección del trazado fluvial desarrollado sobre las formas morfoestructurales,
como la depresión periférica y los pasillos ortoclinales. Siempre localizados entre los ámbitos
montañosos, como sucede con la paramera de la Sierra de Pela y la cresta de cuarcitas y pizarras de Alto
Rey.
La definición de la diferencia altitudinal entre las cuencas del Duero y Tajo genera una erosión
remontante que atraviesa el cordal cuarcítico de la Sierra de Alto Rey (1852 m) a favor del pautado
litotectónico para instalar sus cabeceras en la paramera de la Sierra de Pela (1544 m), siendo éste el
interfluvio entre ambas cuencas. Ahora bien, esto no sucede en todos los casos, el río Sorbe hiende una
superficie de erosión, si acaso condicionada por una línea tectónica N‐S. En su cabecera, por el
contrario, este río se adapta al plegamiento herciniano de dirección NNO‐SSE, alcanzando los ríos Lillas y
Sonsaz, que muestran una dirección O‐E. El río Cañamares aprovecha una falla de dirección NNE‐SSO
para hendirse en el zócalo de materiales precámbricos y continuar aguas arriba para enlazar con la línea
tectónica de la Bragadera, con la misma dirección hacia Atienza.
El tipo de diaclasado y las características del roquedo aportan mayor o menor resistencia a la incisión
fluvial, ocasionando cascadas y gargantas en cada caso. Además, la erosión remontante captura aguas
de tramos encajados en el zócalo y alcanza los manantiales más representativos de la Sierra de Pela. Así,
el resultado es un modelado fluviokárstico, donde se conjugan las formas fluviales y kársticas. Éstas
aparecen recortadas por la incisión lineal.
En suma, como consecuencia de los datos aportados se podría confirmar modificación en la orientación
de los ríos Sorbe, Bornova y Cañamares, aprovechando el pautado litotectónico local y los
condicionantes tectónicos regionales. Asimismo, las formas de relieve residuales y los sedimentos
emplazados en los collados ligados apuntan el mencionado cambio de dirección de la red fluvial del
sistema del río Henares.
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Influencia de la tectónica, litología, pendiente y encajamiento en la sinuosidad fluvial de la
cuenca del Cabe (NW de la Península Ibérica)
Influence of the tectonic, lithology, slope and entrenchment in the fluvial sinuosity. Cabe basin (NW
Iberian Peninsula)
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Abstract
This paper studies the influence of the tectonic, lithology, slope and entrenchment on the fluvial sinuosity in a
region where the tectonic is more important that other environmental variables. The method is based on the use
of graphic material, tools in Geographic Information System (GIS) and reading the principal researchs. In this first
part of the study all the work was made exclusively from cabinet, leaving for a second stage it corresponding to
fieldwork.
Keywords
Sinuosity, tectonic, lithology, slope, entrenchment.

Resumen
Se estudia el papel que tiene la tectónica, litología, pendiente y encajamiento sobre la sinuosidad fluvial en un
territorio donde la tectónica es más determinante que otras variables naturales. El método seguido se basa en el
uso de diverso material gráfico, herramientas GIS y el escrutinio de algunas de las principales obras escritas al
respecto. En esta primera parte del estudio todo el trabajo se hizo exclusivamente desde gabinete, dejando para
una segunda etapa lo correspondiente a campo.
Palabras Clave
Sinuosidad, tectónica, litología, pendiente, ecajamiento.

Introducción
El presente trabajo se adentra en la importancia y relación que ciertos factores del medio natural tienen
sobre el trazado de los principales ríos de la cuenca del Cabe, al sur de la provincia de Lugo (Galicia).
La zona de estudio (Figura 1) se caracteriza por un sector en que la estructura (litología y tectónica) es
causante de un paisaje con fuerte impronta en la red fluvial (Pérez‐Alberti, 1993), lo que condiciona
enormemente los valores de sinuosidad.
La cuenca (733 km2), constituida por una gran depresión central con un reborde montañoso continuo
(altitud máxima de 1.299 m y mínima de 128 m), puede considerarse representativa de la diversidad de
ambientes fluviales del sector hercínico del NW peninsular, de modo que las conclusiones extraídas del
estudio son extrapolables a otros territorios con características similares.
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Figura 1. Encuadre territorial y características geotopográficas de la cuenca y cauce principal (Cabe).

Objetivos
El objetivo principal es conocer para los cuatro principales ríos de la cuenca la relación de causalidad de
determinados factores naturales en la sinuosidad fluvial. En una segunda etapa, los objetivos se
focalizaron en identificar los vínculos existentes entre variables en caso de darse.
Método
El estudio de gabinete llevado a cabo (ver Figura 2) se basó en el análisis de los cursos fluviales con más
de 20 km de longitud, lo que supone una reducción de la red de drenaje a los ríos Cabe (59,6 km), Mao
(32,8 km), Cinsa (22 km) y Saa (20,2 km).
Todas las variables estudiadas fueron tratadas mediante Geographic Information System (GIS). La
sinuosidad fue calculada según la ratio longitud del cauce y longitud del eje de meandros (Brice, 1964) a
una escala de 1:25.000, estableciéndose los siguientes tipos (umbrales basados en las obras de Leopold
y Wolman, 1957; Leopold et al., 1964; Rust, 1978; Schumm, 1981): <1,05 recto; 1,05‐1,3 sinuoso; 1,3‐1,5
ameandramiento moderado; >1,5 meandriforme. El cálculo de la pendiente del cauce se hizo con ayuda
de un modelo digital de elevaciones a una resolución de 10 m y según tramos de 500 m, quedando
fijados los siguientes intervalos: <0,5% baja; 0,5‐2% moderada‐baja; 2‐10% moderada alta; >10% alta. El
nivel de encajamiento se determinó a partir del cociente anchura/profundidad del valle, con los tipos:
<3 escarpe; 3‐12 muy encajado; 12‐22 moderadamente encajado; 22‐40 suavemente encajado; >40
abierto.
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Figura 2. Ejemplo de trabajo desde gabinete. A la izquierda (Fig.2A) recorrido del río Cabe por un sector de roca dura (ver
leyenda litológica de la Figura 1). A la derecha (Fig.2B) trazado sinuoso por presencia de filones en el valle de Valdeorras
(Ourense).

El estudio de la influencia de la estructura (litología y tectónica) en la sinuosidad se basó, para la
variante litológica, en conocer los porcentajes de ocupación de cada tipo de sinuosidad según sustrato y
viceversa (Cuadro 2). Para la tectónica (basculamientos / fallas / fracturas) se recurrió a estudios previos
(Nonn, 1969; den Tex, 1981; Solé Sabarís, 1983; Vidal‐Romaní, 1989; Pérez‐Alberti, 1993), a las hojas
geológicas del Instituto Geológico y Minero de España (I.G.M.E., 1:50.000) 123, 124, 155, 156, 188, 189,
así como a técnicas de filtrado y sombreado con imágenes Landsat 7 ETM+ que determinasen la
cobertura de fallas y fracturas. En último término, la correlación entre la variable dependiente
sinuosidad y las independientes encajamiento y pendiente (Cuadro 1) se obtuvo mediante el test no
paramétrico de Spearman, ya que en la mayor parte de los casos la hipótesis de distribución normal fue
rechazada, lo cual imposibilitó el manejo de pruebas paramétricas. El chequeo de normalidad de los
datos ha sido efectuado con el estadístico de Kolmogorov‐Smirnov o Shapiro‐Wilk en muestras
inferiores a 50, y para un nivel de confianza del 95%.
Resultados
El porcentaje de ocupación espacial de la variable pendiente es: 32,7% baja, 50,5% moderada‐baja,
15,1% moderada‐alta y 1,7% alta. Para el encajamiento: sectores muy encajados 20,5%,
moderadamente encajados 24,1%, suavemente encajados 21,1% y 34,4% los valles abiertos. La
sinuosidad se reparte en: 0,9% tramos rectos, 60,9% sinuosos, 26,8% de ameandramiento moderado y
11,4% meandriformes.
Los resultados de correlación, recogidos en la Cuadro 1, se aplicaron según los tipos de sinuosidad
establecidos, por consiguiente, en tramos de cierta homogeneidad, pero también al conjunto de cada
río, de modo que, en este caso, la topografía y/o sinuosidad es más heterogénea.
Cuadro 1. Resultados del test de Spearman aplicados sobre la sinuosidad
IS
<1,05
1,05‐1,3
1,3‐1,5
>1,5
Cabe
Mao
Cinsa
Saa

ρ

ρ

Coef.

Sig.

Coef.

Sig.

0,50
‐0,01
‐0,31
0,43
‐0,11
‐0,08
0,13
0,12

0,67
0,98
0,28
0,40
0,61
0,78
0,68
0,77

0,35
‐0,06
‐0,32
‐0,21
0,11
‐0,11
‐0,74
0,51

0,00
0,76
0,14
0,27
0,35
0,49
0,00
0,00
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El conjunto total de datos arroja una correlación de ‐0,009 entre sinuosidad y pendiente y de 0,042 para
la sinuosidad y el encajamiento. La sinuosidad media es de 1,28 (tipo sinuoso en transición a
meandriforme moderado) con una desviación estándar de 0,209.
En la Figura 3 se distingue cómo las combinaciones de las variables sinuosidad, pendiente y
encajamiento son muy diversas y no guardan ningún patrón lógico que pueda ser aclarativo. En la zona
señalada un tramo sinuoso transita por tres de los cuatro tipos de pendiente establecidos así como por
valles suavemente encajados y muy encajados. Por consiguiente, proliferan indistintamente meandros
en rocas blandas y otros encajados sobre horst. Se ha observado también un escaso número de tramos
rectos (0,9%) a pesar de la abundancia de fallas y fracturas, si bien éstas no suelen estar gobernadas por
cursos rectilíneos, ya que en la mayor parte de los casos estos componentes estructurales actúan de
guías direccionales de los flujos de agua y no de agentes de rectilinearidad.

Figura 3. Combinación longitudinal de las tres variables en el río Cabe.

Por su parte, el Cuadro 2 almacena la relación porcentual entre las tipologías de sinuosidad y litología.
Cuadro 2. Relación porcentual (%) de ocupación de sinuosidad según litología (blanco) y de la litología según sinuosidad (gris)
Recto

sinuoso

meandrizamiento Meandriforme
moderado

‐

‐

2,4

69,6

3,9

20,2

2,0

10,2

Ígnea

14,2

44,9

3,6

55,1

‐

‐

‐

‐

Metamórfica
sedimento (T y
C)

37,5

10,9

42,4

59,7

54,8

13,6

64,0

15,8

48,2

12,4

51,6

64,1

41,3

9,0

66,6

14,5

Calcárea

La variante tectónica ha sido empleada para contrastar la dirección general y por sectores de los ríos
trabajados con la red de fallas y fracturas.
Conclusiones
La carga explicativa que cada variable estudiada guarda con la sinuosidad del río puede abordarse
individualmente, sin embargo, distinguir la ponderación de cada una de ellas es extremadamente
complejo a causa del elevado grado de interrelación existente entre unas y otras.
De acuerdo con el ensayo llevado a cabo se pueden extraer las siguientes conclusiones:
− A tenor de los datos del Cuadro 1 no existe una correlación bien definida de la sinuosidad con la
pendiente y el encajamiento –lo cual tampoco es indicativo de independencia– con tendencias
de signo diverso. En áreas de poco control estructural la correlación entre sinuosidad y
pendiente se enfatiza (Ollero, 1990; Conesa, 1992), por tanto, la baja carga explicativa de los
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−

−

−

−

−

−

ríos estudiados, menos pronunciada si se consideran tramos de sinuosidad homogénea, puede
atribuirse principalmente a tres causas: i) importancia de los fenómenos de antecedencia y
marcado control estructural (Petrovszki y Timár, 2010); ii) cauces de características muy
heterogéneas (Figura 1); y iii) el entramado de fallas y fracturas provoca bruscos cambios de
dirección que aumentan la sinuosidad. Ahora bien, aunque estadísticamente, la pendiente no se
muestra como un factor explicativo de la sinuosidad ni, por ende, discriminador de ambientes
dinámicos de procesos diferenciados y su influencia decae en favor de los factores topográficos
y tectónicos, la intensidad de este vínculo es variable en función al número de factores que
interactúan en un punto concreto del sistema fluvial, de modo que la pendiente en sí misma
también puede ser indicativa de la geomorfología del cauce.
La correlación entre sinuosidad y encajamiento tampoco es significativa, aunque muestra una
ligera tendencia al ameandramiento en valles más encajados, otro dato que refleja la
presumible condición de red de drenaje subsecuente (Martín‐Serrano, 1991) y ajuste del
trazado a la estructura subyacente.
Se ha observado cómo las zonas de mayor encajamiento se ven constreñidas y con una
movilidad lateral muy baja, lo que provoca una mayor incisión del lecho y que éste tenga
progresivamente más dificultades en rebasar bankfull y alterar el trayecto de su curso. Por el
contrario, en las zonas llanas de la depresión central donde la pendiente es baja y sin rupturas
notables, la potencia energética es menor y el río no tiene tanta capacidad para excavar su
lecho, aunque sí para ensanchar el perímetro como adaptación al progresivo incremento de
caudal aguas abajo (Ollero, 2007) y, de ese modo, elevar paulatinamente la sinuosidad.
Las fallas y fracturas que, en líneas generales siguen las directrices hercínicas (Parga, 1969),
actúan muchas veces como guías direccionales y no como agentes de rectilinearidad, es decir,
indican el trazado del río pero ello, dependiendo de la escala de trabajo, no es necesariamente
sinónimo de una sinuosidad baja.
El influjo de de fallas y fracturas puede ser muy marcado. En ocasiones el río sigue
fidedignamente fracturas transversas que originan estrechos o pasos. Este hecho se ve
perfectametne en la Figura 2A donde el río ‘corta’ un sector cuarcítico y pizarroso de la
depresión en vez de bordearlo.
En otros puntos de la cuenca el curso zizaguea eludiendo el material más resistente dispuesto
según las directrices del buzamiento (Figura 2B). Es propio de aquellas zonas donde la fuerza
erosiva del río no es tan elevada y se ve obligado a buscar el paso más endeble en su recorrido
en el sentido de la mayor pendiente. Se corresponde con un tipo de meandro encajado, al igual
que los presentes en el tramo bajo del río Cabe justo después de abandonar la gran depresión
central. No obstante, este último caso, se trata de una génesis de la sinuosidad diferente, ya que
el río por herencia pretérita se ve obligado a incidir el roquedo ígneo.
El entramado litológico se puede reagrupar en rocas blandas (grupo sedimentario, 49,9%) y
rocas duras (las restantes, 50,1%). Las primeras estás dominadas por pendientes bajas y valores
de sinuosidad notable. Las segundas por pendientes mucho más elevadas pero, igualmente, un
trazado muy curvo del río, incluso ligeramente superior.

En suma, el río, con sus características hidrológicas y trabajo geomorfológico adaptado al medio por el
que transita, debe con la epigénesis readaptarse a unas nuevas condiciones. Será este nuevo ambiente
geomorfológico el que trace las pautas de la sinuosidad presente.
Actualmente, los ríos de la cuenca están sometidos hidrogeomorfológicamente a un dinamismo estático
producido por el clima imperante y, de modo derivado, la densidad de la cubierta vegetal. El término en
cuestión alude al trabajo geomorfológico de muchos ríos gallegos aparentemente ‘inapreciable’, donde
los cauces raramente desvían su trazado y los procesos de erosión‐transporte‐sedimentación no tienen
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la magnitud que en otros ambientes (Horacio, 2010). La explicación hay que atribuírsela a una cubierta
vegetal que favorece la infiltración, la retención de agua y su almacenamiento, por lo que la cuenca está
sometida a una autorregulación hídrica que reduce enormemente la escorrentía superficial y, en
consecuencia, las crecidas fluviales, verdaderos escultores de nuevos paisajes fluviales. A todo ello, hay
que sumarle que el trazado fluvial apenas se modificó en los últimos dos millones de años y los cambios
más relevantes se atribuyen al encajamiento (Vidal‐Romaní, 1989), aspecto que reduce aún más las
posibilidades de movilidad lateral del río.
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Anomalias de drenagem no Planalto Atlântico Paulista (Brasil) e evidências de capturas de
drenagem
Drainage anomalies in Planalto Atlântico Paulista (Brazil) and river capture evidences
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Abstract
This paper presents some cases of anomalous drainages on the Atlantic Plateau Paulista (Brazil) which was
subjected to a sequence of tectonic and climatic events bearing on processes of erosion and sedimentation,
particularly in the Tertiary and Quaternary. One geomorphological consequence of this dynamic is the strong
evidence of river capture shown by the rivers Guaratuba, Cotia, Capivari and Paraiba do Sul . The Digital Elevation
Models (DEM) developed, associated with photo interpretation and field work, sediments collected from rivers
and the analysis of the wind gaps location have favored the interpretation of results.
Keywords
Geomorphology, river capture, relief evolution, Atlantic Plateau Paulista.

Resumo
Este trabalho apresenta alguns casos de anomalias de drenagens no Planalto Atlântico Paulista (Brasil), o qual foi
alvo de uma sequência de eventos de ordem tectônica e climática, com reflexo nos processos de
erosão/sedimentação, em especial no Terciário e Quaternário. Uma consequência geomorfológica desta dinâmica
intensa é demonstrada pelas capturas fluviais que parece existir nos rios Guaratuba, Cotia, Capivari e Paraíba do
Sul. Os Modelos Digitais do Terreno (MDT) elaborados, associados a fotointerpretação e trabalhos de campo, com
coleta de sedimentos dos rios e a análise da localização do vale dos cursos pretéritos (vale seco), têm favorecido a
interpretação dos resultados.
Palavras‐Chave
Geomorfologia, capturas fluviais, evolução do relevo, Planalto Atlântico Paulista.

Introdução
O Planalto Atlântico Paulista é dominado por um modelado composto por formas convexas, com vales
profundos e elevada densidade de drenagem. O traçado da rede de drenagem paulista depende de
vários fatores, dentre eles a posição geotectônica do Estado, estendendo‐se sobre um escudo cristalino
pré‐cambriano, banhado pelo oceano e para o interior, a bacia sedimentar paleozóica do Paraná. O
maciço cristalino, elemento positivo da crosta, sofreu movimentos ascensionais que levaram a erosão a
expor suas estruturas. Os produtos da erosão ficaram acumulados no elemento negativo, a bacia
sedimentar a NW (Almeida, 1964). Desta forma, a maior parte dos rios paulistas avança para o interior,
em direção ao Rio Paraíba do Sul ou para a bacia do Paraná (Ab’Sáber, 1956). Os falhamentos
escalonados da Serra da Mantiqueira e da Serra do Mar levaram a formação de drenagens mais recentes
em declives mais acentuados. Os níveis de base mais próximos e mais baixos surgidos em função do
tectonismo post‐cretáceo no sudeste do Planalto Atlântico forçaram uma inversão progressiva de partes
das drenagens que iam para o interior através de “múltiplas capturas”. (Ab’ Sáber, 1954)
A partir do Plioceno e principalmente no Quaternário se desenvolveu a drenagem direta atual para o
Oceano Atlântico, após o afundamento da plataforma continental (De Martonne, 1943).
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Objectivos
O objetivo deste trabalho é apresentar e discutir alguns casos de anomalias de drenagem existentes no
Planalto Atlântico Paulista, no caso, os rios Guaratuba, Cotia, Capivari e Paraíba do Sul, suas evidências
de capturas fluviais e a possível relação entre si. (Figura 1)

Metodologias
O trabalho segue a abordagem de Small (1977), que define um conjunto de evidências para a
identificação de capturas de drenagem. Em primeiro lugar, a existência de um cotovelo, de um vale seco
(ou abandonado), um knickpoint, um rio muito mais estreito que seu vale e a ocorrência de cascalhos
em seu vale, isto acompanhado de interpretação de fotos aéreas e uso de SIGs, conforme proposta de
Oliveira (2003).
Foram elaborados esboços morfológicos das áreas de estudo com o uso de fotos aéreas para os rios
Cotia e Capivari. O estudo sobre o rio Paraíba do Sul escontra‐se em fase de elaboração.
Os modelos digitais de elevação (MDEs) foram elaborados com o uso de SIGs, dentre eles o software
Ilwis 3.4 e ArcGis 9.3, a partir de cartas topográficas. Com os modelos, elaboraram‐se as cartas
hipsométricas, clinográficas, de orientação de vertentes, perfis topográficos e perfis longitudinais dos
rios.
Os trabalhos de campo permitiram a identificação dos elementos propostos por Small (1977), já
observados nas fotos aéreas, além da coleta de material cascalhento e arenoso, com trado holandês,
nos vales secos ou abandonados dos rios Guaratuba, Cotia e Capivari.
Uma próxima etapa consistirá na coleta de sedimentos do vale atual dos rios em questão, sua
comparação com os sedimentos do vale seco e a sua datação por OSL (Luminescência por Estimulação
Óptica), conforme Duller (2004).
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Resultados
O rio Guaratuba encontra‐se na região de Bertioga, dentro da Estação Biológica de Boracéia da USP.
Acompanha a direção NE‐SW no planalto e quando muda de direção para N‐S, em seu cotovelo,
demonstra capacidade e um poder de entalhamento maior que no trecho montante, ultrapassando a
borda da escarpa em forma de garganta e descendo para o litoral bem encaixado em seu vale. As
evidências apontadas por Small (1977) foram encontradas no rio Guaratuba: um cotovelo bem marcado,
na borda do planalto, próximo ao knickpoint , com desnível de 740 metros, até a planície costeira. No
‘vale seco’ que continuava para a bacia do rio Tietê, foram encontrados cascalhos semelhantes aos do
canal do rio Guaratuba, assim como, Gleissolos com cascalheira até um metro de espessura. Além disso,
no cotovelo do rio Guaratuba, há a evidência de que ele cruza as estruturas evidenciadas pelos
lineamentos NE‐SW, rumando para N‐S. Assim, é possível observar o curso do rio oblíquo até posicionar‐
se perpendicular às estruturas existentes nos gnaisses que compõem o substrato. Estes factos,
suportam a hipótese que o rio Guaratuba fluía em direção à bacia do alto Tietê e que, por conseqüência
da erosão regressiva da escarpa da Serra do Mar e cursos de água associados, foi capturado e hoje
drena em direção ao Oceano Atlântico.
Deste modo, o recuo erosivo da escarpa do Serra do Mar rompeu o nível onde ele se encontrava
inserido, permitindo a captura do Rio Guaratuba, implicando o abandono da sua direção original NE‐SW
e a abertura de uma garganta, à medida que vem descendo a escarpa, seguindo uma direção geral N‐S.
Este rio possui um vale muito encaixado exatamente em seu cotovelo de captura, provavelmente pelo
aumento da energia erosiva em função da elevada declividade da escarpa e do novo nível de base,
muito mais baixo.
O rio Cotia encontra‐se no reverso da Serra do Mar, mais especificamente na Reserva Florestal do Morro
Grande (RFMG), em Cotia – SP. Este rio difere dos demais rios de sua bacia (Sorocaba‐Mirim) que se
direcionam para oeste, por apresentar seu curso desviado para o sentido nordeste, desaguando no rio
Tietê (num ponto à montante da foz do rio Sorocaba‐Mirim, no Tietê). A Reserva Florestal do Morro
Grande insere‐se no Planalto de Ibiúna, região com predominância de migmatitos ao sul e granitos ao
norte, além de ser atravessada pela Falha de Caucaia, que acompanha a direção NE‐SW. Na faixa onde o
rio Cotia cruza a falha, ocorrem inflexões bruscas em torno de 90°, seguidas pela mudança de direção no
vale de S‐N para NE. O contato entre o migmatito e o granito, em setor mais à jusante da Falha de
Caucaia representa também ponto importante nesta mudança de direção, pois aí se localiza um
importante knickpoint que coincide com um dos cotovelos no rio, denominado Cachoeira da Graça.
A RFMG apresenta predominância de relevos de degradação em planaltos dissecados, sendo grande
parte sob forma de pequenos morros alongados e espigões na região leste, ou de morros com serras
restritas nas bordas oeste. No limite sul da RFMG, onde se situam as nascentes do rio Cotia, observa‐se
um trecho de relevo em escarpas festonadas, já em seu trecho norte, encontra‐se um grande anfiteatro,
onde o rio Cotia deixa a RFMG e segue em direção ao alto Tietê.
Com evidências iniciais sobre o padrão e as anomalias de drenagem do alto e médio curso do rio cotia,
pode‐se refletir que tais anomalias são produtos de dois diferentes processos: aquelas localizadas na
RFMG são possivelmente resultado do encaixamento do leito às fraturas ortogonais típicas do
intemperismo de linhas de fraqueza dos gnaisses‐graníticos e migmatitos, os quais exercem controle
litológico sobre aquele trecho do rio expresso pela rede de drenagem angular nos afluentes. Tais
inflexões não caracterizariam capturas; as inflexões localizadas no anfiteatro do setor norte da RFMG
podem ser evidências do rio Cotia ter sido capturado pela erosão regressiva dos tributários do rio Tietê
no Planalto Paulistano, em nível altimétrico mais baixo.
O rio Capivari localiza‐se no interior da Área de Proteção Ambiental (APA) Capivari‐Monos, ao sul da
Cratera de Colônia, reverso da Serra do Mar, em São Paulo‐SP. O seu traçado apresenta uma forte
inflexão na confluência com o ribeirão Embura, desenvolvendo um cotovelo bem pronunciado que
marca a passagem do seu curso superior para seu curso inferior. Da nascente à inflexão, o rio cumpre
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trajetória no sentido S‐N, para então desviar‐se para SE. Em seu médio curso, o rio passa por um trecho
bastante sinuoso e profundamente entalhado, com sentido geral para sudeste. Na confluência com o
ribeirão do Getúlio, onde se desenvolve uma pequena planície alveolar, o rio apresenta mais uma
inflexão, para N. Pouco mais de 1 km depois, o rio volta‐se para E e deriva progressivamente para SE,
tendo seu trajeto totalmente desviado para S na confluência com o ribeirão dos Monos. Seguindo
sentido N‐S, em seu trecho mais inclinado, o Capivari atravessa a escarpa da Serra do Mar atingindo por
fim, a baixada litorânea, desviando‐se para W, sob a designação de rio Branco.
Ab’Sáber (1957) sugere que o Alto Capivari teria sofrido um processo de captura fluvial, por volta do
Plioceno, idade inferida pelo pequeno grau de aprofundamento dos vales, a elevada resistência das
rochas e o grande potencial erosivo proporcionado pela elevada pluviosidade da região. Para se
investigar se houve captura do Alto Capivari, foram seguidas as evidências sugeridas por Small (1977), já
citadas neste trabalho.
Dentre as anomalias na rede hidrográfica no Planalto Atlântico Paulista e que avançam para o interior,
merece destaque o Cotovelo de Guararema, no rio Paraíba do Sul. Supõe‐se que nessa região,
drenagens que corriam em direção ao Alto Tietê sofreram um desvio devido a uma captura fluvial
passando a ser parte integrante da drenagem do Rio Paraíba do Sul.
Discussão
A tectônica foi responsável pela definição de compartimentos topográficos existentes na área de
estudo, que hoje estão sendo destruídos pela ação da erosão. O recuo erosivo da escarpa da Serra do
Mar permitiu a captura do Rio Guaratuba, implicando o abandono da sua direção original NE‐SW e a
abertura de uma garganta, descendo a escarpa, na direção geral N‐S. Este rio possui um vale muito
encaixado exatamente em seu cotovelo de captura, provavelmente, derivado do aumento da
capacidade erosiva motivada pela elevada declividade da escarpa.
A captura da bacia do rio Cotia pela drenagem do rio Tietê evidencia‐se pelos anfiteatros presentes nos
limites norte e leste da Reserva Florestal do Morro Grande, os quais definem frentes erosivas que
representam um forte potencial de energia de cabeceiras opostas. O rio capturante pode ter
aproveitado a zona de fraqueza da Falha de Caucaia, favorecendo o encaixe fluvial neste local, além da
linha de contato entre os migmatitos e granitos.
Anteriormente integrado na bacia do rio Embu‐Guaçu, o alto curso do Rio Capivari passou a sofrer
interferência da drenagem litorânea, tendo como consequência a sua captura. Esta captura fluvial
explicaria vários factos geonorfológicos: a existência da inflexão do rio Capivari, o vale seco presente
entre as drenagens do ribeirão Embura (afluente do Capivari) e do Ribeirão Vermelho (afluente do
Embu‐Guaçu), o desajuste do ribeirão Embura em relação ao seu vale fluvial e as rupturas no perfil
longitudinal do rio Capivari e Embura, a montante do local da inflexão. A semelhança granulométrica,
morfológica e mineralógica entre os materiais sedimentares também reforça o conjunto de evidências,
mas não confirma necessariamente, a passagem pretérita do rio Capivari pelo vale seco, uma vez que
suas características podem ser correlacionadas com as condições do embasamento local.
O Alto Tietê e o Médio Paraíba do Sul apresentam tanto drenagem dendrítica como paralela e, por
vezes, retangular, adaptando‐se às direções NE‐SW das estruturas regionais. Após o Cretáceo,
sucessivos eventos tectônicos teriam aprofundado o Vale do Rio Paraíba do Sul e mudado a sua direção,
enquanto que o Tietê seguia na direção W‐E a SW‐NE. O encaixamento hidrográfico e a movimentação
dos blocos de falhas favoreceu a expansão da hidrografia tributária dos lagos formados na depressão
tectônica principal, no assoalho da Bacia de Taubaté. Nesse período teriam ocorrido sucessivas
pequenas capturas que interceptaram e desviaram os vales dos rios para as depressões tectônicas, e o
cotovelo de captura se mostrou bem marcado no terreno (Ab`Sáber, 1957). Neste caso ainda é
necessário a comparação dos sedimentos das duas bacias e sua datação para a comprovação da possível
captura.
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Conclusões
Nos casos estudados evidenciam‐se a interferência da tectônica na instalação da rede de drenagem,
bem como, a influência do elevado gradiente altimétrico, causando a erosão, mudança do curso dos rios
e favorecendo a ocorrência de capturas fluviais.
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Estacas de Gliricidia sepium, plantadas direto no campo, em voçoroca ativa com lençol
aflorado, no Município de Uberlândia, MG
Gliricidia sepium stakes, planted directly in ground, inside active gully erosion with surfaced
groudwater, at municipality of Uberlândia, State of Minas Gerais, Brazil
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Abstract
Gully erosion is the most advanced stage of erosion processes. Its recovery is a challenge, especially in a surfaced
groundwater condition. The aim of this paper was to evaluate Gliricidia sepium’s behavior, planted directly at
ground and produced by means of stakes, inside an active gully erosion with surfaced groundwater, having
substrate as variable. Soil moisture level has been identified (at 20 and 50 cm depth) inside the channel. Soil
(substrate) physico‐chemical analyses were accomplished. Species’ accompaniment was done by monthly
phytometric evaluations and photos. The research was accomplished between April of 2009 and April of 2010.
Data were submitted to analysis of variance and to the Scott & Knott average test. At the evaluated conditions,
Gliricidia sepium didn’t present relevant difference in its establishment at substrate. It presented good adaptation
capacity in degraded area with annual moisture average of the soil between 14 to 25%. Gliricidia sepium, produced
by means of stakes, shows itself promising to recovery of gully erosion which presents soil moistures’ rates varying
between 10 to 30% during the year.
Keywords
Gully erosion, recovery, moisture, Gliricidia sepium, propagation by stakes.

Resumo
Voçoroca é o estágio mais avançado dos processos de erosão, a sua recuperação é um desafio, principalmente na
condição de lençol aflorado. O objetivo deste trabalho foi avaliar o comportamento de Gliricidia sepium, plantada
direto no campo e produzida a partir de estacas, dentro de uma voçoroca ativa com lençol aflorado, tendo como
variável o substrato. Identificaram‐se os níveis de umidade no solo (a 20 e 50 cm de profundidade) dentro do
canal. Foram realizadas análises físico‐químicas do solo (substrato). O acompanhamento da espécie foi realizado
com avaliações fitométricas mensais e fotos. A pesquisa foi realizada entre abril de 2009 e abril de 2010. Os dados
foram submetidos à análise de variância e ao teste de média de Scott & Knott. Nas condições avaliadas, a Gliricidia
sepium não apresentou diferença significativa no seu estabelecimento com relação ao substrato. Apresentou boa
capacidade de estabelecimento em área degradada, com média anual de umidade no solo entre 14% a 25%. A
Gliricidia sepium, produzida a partir de estacas, mostra‐se promissora para recuperação de voçorocas que
apresentam índices de umidade do solo variando de 10% a 30% no decorrer do ano.
Palavras‐Chave
Voçoroca, recuperação, umidade, Gliricidia sepium, propagação por estacas.

Introdução
A paisagem do Cerrado se apresenta cada vez mais degradada por processos erosivos, intensificados por
práticas agrícolas, em função do “desenvolvimento”. Segundo Baccaro (1999), o sistema geomorfológico
do Cerrado apresenta uma grande complexidade no que se refere a sua estrutura e funcionamento e
através da ação antrópica vem recebendo a entrada de novos e intensos fluxos de energia e matéria.
Assim, a quebra do equilíbrio natural entre o solo e o ambiente, com o tempo, atingem grandes
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proporções expondo as partes mais profundas do solo. Ao se pensar em práticas conservacionistas e
técnicas alternativas para recuperação de voçorocas, há necessidade de se conhecer as especificidades
locais.
Objetivos
Avaliar o estabelecimento de Gliricidia sepium propagada por estaca, plantada direto no campo e tendo
como variável o solo, no interior de uma voçoroca que apresenta lençol aflorado parte do ano;
Acompanhar o índice de umidade no solo no decorrer de um ano.
Referencial Teórico
A estaquia é um método de propagação vegetativa, que sob condições adequadas, segmentos de uma
planta, enraízam originando uma nova planta, com características idênticas a planta que lhe deu origem.
A propagação vegetativa apresenta a vantagem da redução do período de juvenilidade, natural na
planta propagada por sementes. De acordo com Fachinello et al., (1995) o enraizamento de estacas
varia consideravelmente, podendo ser influenciado por diversos fatores externos e internos e além do
seu potencial genético. A propagação da Gliricidia sepium por estacas tem sido amplamente utilizada
(Franco, A. A., 1988; Franco et al., 1992; Barreto, A.C. & Fernandes, F.M., 2001; Matos et al., 2005;
Azevedo et al., 2008; Pereira Júnior, L.R., Gama, J.S. & Resende, I.R.A., 2008.), onde as dimensões das
estacas utilizadas é variável de acordo com a finalidade do plantio. Azevedo et al., (2008) ao avaliarem o
desempenho de estacas de Gliricidia sepium em áreas degradadas de pastagem, concluíram que as
dimensões iniciais das estacas não influenciaram no estabelecimento das mudas. O uso de leguminosas
na recuperação de áreas degradadas tem dado bons resultados, devido a sua capacidade em se associar
com microorganismos do solo. A recuperação por meio da cobertura vegetal dará início a um processo
de alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas deste solo, primeiro pela atividade
rizosférica das raízes e na seqüência pelos aportes de serrapilheira.
Gliricidia ‐ Descrição e Características da espécie
Gliricidia sepium (Jacq.) ‐ família Leguminosae e sub‐família Fabaceae (Papilionoideae).
Nativa do México e América Central, encontrada em regiões localizadas desde o nível do mar até 1500
m de altitude, com precipitação de 600 a 3500 mm ao ano, suportando até oito meses de seca (Dunsdon
et al., 1991; Parrotta, 1992). Planta perene, caducifólia, porte arbóreo com 12 a 15 m de altura e
diâmetro do caule até 0,30 m, crescimento rápido, fácil reprodução (sexuada e assexuadamente) e
excelente capacidade de rebrota. Suas raízes entram em simbiose com bactérias do gênero Rhizobium,
originando um grande número de nódulos, responsáveis pela fixação de nitrogênio (Franco, 1988;
Franco et al., 2003) e associam‐se com fungos micorrízicos que aumentam a sua capacidade de se
estabelecerem em condições de solos pobres.
Material e Métodos
A área de estudo localiza‐se no Município de Uberlândia – MG, na mesorregião do Triângulo
Mineiro/Alto Paranaíba, mais precisamente na Estação Experimental da Fazenda do Glória, localizada
nas coordenadas geográficas de 18º56’56” de latitude Sul e 48º12’21” de longitude Oeste de
Greenwich. Está situada no Domínio dos Planaltos e Chapadas da Bacia Sedimentar do Paraná,
caracterizando‐se por apresentar relevo tabular, levemente ondulado com altitude inferior a 940 m. Os
solos da vertente são do tipo Latossolo Vermelho e o Latossolo Vermelho Eutroférrico com
predominância de solos com textura Franco Arenosa, apresentando acidez e pouca fertilidade. A
formação geológica predominante é a Formação Marília, de idade Cretácea, caracterizando‐se por ser
um pacote superior do grupo Bauru, formado com sedimentação carbonática por espessas camadas de
arenitos imaturos e conglomerados. O clima da região é caracterizado por épocas sazonais bem
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definidas, ou seja, possui um inverno seco e um verão chuvoso quando as chuvas ocorrem de forma
concentrada de outubro a abril apresentando um volume médio em torno de 1500 mm anuais. O
objeto do estudo é uma voçoroca com aproximadamente 250 m de extensão e 50 m de largura, onde
parte dela (Figuras 1 e 2), um canal que se encontra em estágio de evolução acentuada, foi delimitada
para este estudo.

Figura 1. Visão geral da voçoroca indicando a área delimitada
para o estudo. Fonte: Imagem Google Earth de 12/06/2010,
com o acesso em 05/09/10. (Org.: Biulchi, 2010).

Figura 2. Mapa planialtimétrico da parcela utilizada
no estudo, com área de 556,179 m2 e altura máxima
de 2 m. (Org.: Biulchi, 2010).

A pesquisa foi realizada entre abril de 2009 e abril de 2010, com o monitoramento do lençol freático no
interior do canal e a implantação de leguminosas arbóreas objetivando avaliar o seu desenvolvimento
no interior de uma voçoroca que apresenta lençol aflorado em determinado período do ano. A
quantificação da umidade é de fundamental importância quando se quer estabelecer espécies vegetais
para a recuperação de área degradada, pois a mesma pode limitar o desenvolvimento vegetativo.
O experimento consiste no uso de estacas de Gliricidia sepium plantadas direto no campo, tendo como
variável o solo, utilizando o mesmo padrão de plantio e adubação com o objetivo de avaliar o
comportamento da planta dentro da voçoroca com relação ao substrato utilizado. O delineamento
experimental foi o de blocos casualizados com 4 repetições.
As estacas para a propagação foram retiradas de uma única planta, existente no IFTM Campus Uberaba,
e apresentavam as mesmas dimensões de comprimento com 30 cm e com diâmetro variando de 2,8 a
3,1 cm. As análises físico‐químicas do solo foram realizadas nos dois substratos selecionadas para o
estudo. O preparo do solo para plantio das estacas consistiu no coveamento manual, realizado no
momento do plantio e a dimensão das covas de 0,30 x 0,30 x 0,30 m. O plantio foi realizado no dia 1 de
maio colocando‐se a estaca no centro da cova e posterior preenchimento com substrato. Os tratos
culturais ao longo do período experimental consistiram em roçadas manuais no entorno da muda. O
controle de formigas foi realizado com o uso de iscas formicidas e com proteção das mudas utilizando
garrafas “pet” para dificultar o acesso das formigas.
O acompanhamento no campo foi executado através de registros fotográficos e por meio de avaliações
fitométricas mensais, iniciadas aos 140 dias após o plantio, foram realizadas oito medições, sendo a
primeira em setembro 2009. Os parâmetros principais foram: capacidade de pegamento, altura total da
planta tomada a partir do colo até a gema apical, diâmetro da copa tomando‐se por parâmetro a maior
abertura de ramos, ramificação e resistência das plantas à umidade.
Para a determinação da umidade, foram delimitadas três áreas dentro do canal e ao longo do corpo da
voçoroca, no qual o critério utilizado foi de acordo com a umidade aparente no solo. A coleta de solo
para a determinação de umidade foi realizada semanalmente, no decorrer de um ano, com trado
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s meses com
c
chuvas. Os resultados do monittoramento p
pluviométrico
o mensal naa
área de estudo
e
no úlltimo ano são apresentad
dos na figuraa 3.
CH
HUVAS MENSAIS
ABRIL DEE 2009 a MAIO DE 2010
2
600

mm / chuva

500
400
300
200

mm/chuva

100
0

Abr. Mai. Jun. Ju
ul. Ago. Set. Out. Nov. Dezz. Jan. Fev. Mar. Abr. Mai.

meses

Figura 3. Gráfico
G
mensal de chuvas de abril de 2009 a maio
m de 2010 na
n área da pesq
quisa. Dados do Instituto de Ciências Agráriass
daa UFU. Organização: BIULCHI D. F. ‐ junho dee 2010.

Observa‐se a má disstribuição daas chuvas no período em que foi desenvolvida
d
a pesquisa,, no mês dee
5
mm em compaaração com os meses de junho e julho quee
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í
de 14
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á
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udo, a 20 e 50 cm dee
profundidade são ap
presentados nas figuras 4 e 5.
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Substrato de plantio
Substrato I – Como substrato externo, introduzido na cova de plantio, foi utilizado um solo franco
arenoso, coletado na camada de 0 a 20 cm de uma área de cerrado com vegetação natural, sem
intervenção antrópica, solo este que, após seco, foi enviado para análise, a fim de se obter a
caracterização química do mesmo, conforme descrição na tabela 1.
Tabela 1. Caracterização físico‐química do solo de Cerrado.
P resina
mg/dm
2

3

pH CaCl2

MO

Al

3+

g/dm
16

K

+

Ca

2+

2+

H+Al

Mg

SB

CTC

3

3

4,1

6

0,5

1

1

34

3

V
%

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ mmolc/dm ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
37

7

Fonte: Laboratório de Fertilidade do Solo, UNESP – Jaboticabal

Para a correção deste solo, aplicou‐se calcário dolomítico com PRNT de 90% (1,2732g por d3 de solo),
com intuito de elevar o V% a 70. Após devidamente misturados, solo e calcário, promoveu‐se o
umedecimento dos mesmos usando‐se (150 g de água por dm3 de solo) e deixando‐se em processo de
incubação por sete dias, sendo distribuído sobre lonas para secagem a seguir. Uma vez seco, o solo foi
destorroado.
Substrato II – material original do local de plantio (área da voçoroca).
Para as análises físico‐químicas do solo, na área interna da voçoroca, foram coletadas amostras de 0 a
20 e de 21 a 40 cm de profundidade, em três pontos, homogeneizadas e enviadas para análise, a fim de
se obter a caracterização química do mesmo, conforme descritas na tabela 2.
Tabela 2: Caracterização físico‐química do solo no interior da voçoroca.
Prof.

P

MO

em cm

mg/dm

0 a 20
21 a 40

0,1
0,4

3

pH água

Al

3+

+

Ca

2+

2+

Mg

H+Al

SB

CTC

3

dag kg‐1
0,2
0,3

K

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ mmolc/dm ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
5,2
4,9

1,3
1,3

6
9

0,4
0,4

0,2
0,1

2,6
3,2

0,7
0,5

2,0
1,8

V
%
21,6
14,0

Fonte: Laboratório de Análise de Solos, EPAMIG – Uberaba

Neste solo, aplicou‐se 150 g de calcário dolomítico com PRNT de 90% na cova no ato do plantio.
Adubação
Optou‐se por uma adubação padronizada nos dois tratamentos, assim foram incorporados 50 g de
Termofosfato (Yoorin); 12 g de FTE Br 12 (composição: 9% Zn; 1,8% B; 0,8% Cu; 2% Mn; 3,5% Fe; 0,1%
Mo) e 1(um) litro de esterco de curral curtido: para cada 0,027 m3 do substrato I correspondendo ao
volume de substrato necessário para completar a cova do tratamento GED Subs e no tratamento GED ‐
substrato II, a adubação foi feita diretamente na cova no ato do plantio.
Estabelecimento e desenvolvimento da Gliricidia sepium
Dentre os parâmetros selecionados para avaliar o crescimento da espécie todos foram utilizados. Os
resultados do crescimento médio da G. sepium no primeiro ano no campo encontram‐se nas figuras 6 e
7.
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Figuras 6.
6 Gráfico de creescimento da Gliricidia
G
sepium
m em altura
n tratamentoss GED e GED Su
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ubs no período de
setembro/2009 a abrril/2010.

Figuras 7. Gráfiico de crescimeento da Gliricidiia sepium em
diâmetro da copa
c
nos tratam
mentos GED e GED
G Subs no
período de setembro/2009 a abril/2
2010.

Observo
ou‐se que o crescimento médio, em
m altura, diiâmetro da copa e ram
mificação, daa G. sepium
m
plantadaa por estacas, direto no
n campo, nos dois tratamentos apresentou um increm
mento muito
o
semelhaante durante todo o perío
odo da pesquisa.
Os resulltados foram
m submetido
os à análise de variânciaa, e as médiias obtidas fforam comp
paradas pelo
o
teste de Scott‐Knott, a 5% de prrobabilidade.. A análise de
d variância não indicou diferenças significativas
s
s
entre ass médias dee altura e diâmetro da copa nos tratamentos
GED e GED
t
D Subs, com
mo pode serr
observad
do nas tabelas 3, 4 e 5.
Tabelas 3 e 4. Resumo daa análise de varriância para as variáveis
v
altura e diâmetro da copa com doiss tratamentos.
FV

GL

TRATAMENTO
REPETIÇÃ
ÃO
erro

1
3
59

SQ

QM

Fc
Pr>Fc
0.127360 0
0.127360
**
0.919729 0.306576
0
**

3.852.632 0.065299
0
Total corrrigido
63
4.899.721
CV (%) =
38.1
13
Média geeral:
0.6702
2344 Número de observações: 64
* significcativo em nível de 5%,
5 ** não significattivo

FV

GL

TRATAMENTO
REPETIÇÃ
ÃO
erro

1
3
59

SQ

QM

Fc
Pr>Fc
0.020664 00.020664
**
1.209.003 00.403001
**

10.280.383 00.174244
Total corrrigido
63
CV (%) =
44.88
8
Média ge
eral:
0.9300000 Número de observações: 64
* significcativo em nível de 5%,
5 ** não significattivo

Tabela 5. Avaliação
A
das médias
m
de alturaa e diâmetro daa copa e com dois tratamento
os.
Nomee científico

T
Tratamento

Altu
ura (m)

Diâmetro da copa
(
(m)
Gliriciidia sepium
GED Subs
0.625625 a1
0.94
47969 a1
Gliriciidia sepium
GED
0.714
4844 a1
0.912031 a1
Médiaas seguidas da mesma letra não diferirram entre si estatistticamente.

Estudos com Gliricid
dia sepium co
omprovam a sua adaptaação a regiõees tropicais, subtropicaiss e no semi‐‐
árido braasileiro (Pereeira Júnior ett. al., 2008; Drumond
D
& Carvalho Filh
ho, 1999; Co
osta et. al., 20
004; Barreto
o
& Fernandes, 2001; Araújo Filho
o et. al., 200
07; Dunsdon et al., 1991;; Parrotta, 1992), aprese
entando boaa
uportando períodos prollongados de seca de até oito meses..
adaptaçãão às condiçções edafocliimáticas e su
Com relação aos traatamentos “GED
“
e GED
D Subs”, estaabelecimento da espécie, por estacca direta no
o
campo, no
n interior de
d uma voçoroca, que ap
presenta umaa variação média
m
anual d
de umidade do solo com
m
14% a 25
5% e, onde se
s obteve 90
0% de taxa de
d sobrevivên
ncia, estes reesultados nãão foram obsservados em
m
outros estudos
e
e na literatura.
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Conclusões
A Gliricidia sepium não apresentou diferença significativa no seu estabelecimento com relação ao
substrato utilizado; Apresentou boa capacidade de estabelecimento, em solo degradado dentro do
canal, com a utilização de estaca plantada direto no campo; Apresentou boa adaptação em área
degradada que apresenta média anual de umidade do solo entre 14% a 25% com 12 meses de idade;
Suportou encharcamento por períodos curtos;
A espécie utilizada neste estudo produzida a partir de estacas mostra‐se promissora para recuperação
de voçorocas que apresentam índices de umidade do solo variando de 10% a 30% no decorrer do ano.
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An integrated information system to support research on soil erosion mitigation techniques
after forest fires
Sistema Integrado de Informação de apoio à investigação de técnicas de mitigação da erosão dos
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Abstract
The project RECOVER aims to develop mitigation techniques to reduce soil and water degradation immediately after forest
fires. Forest fires are becoming increasingly frequent as a result of climate change and poor forest planning, with deleterious
impacts on soil fertility and structure. It erodes the top soil layers, where is located the only nutrient pool of the majority of
Portuguese soils. This nutrient mobilization happens during the first autumn rainfall events, and therefore sediment and
nutrient exportation typically occurs in the first 4/6 months after fire. The speed at which nutrient loss occurs and the extension
of forest fires limits in terms of costs and logistics the solutions that can be taken to reduce soil and water degradation.
RECOVER will test a set of feasible solutions to reduce ash flush. This is essential to produce feasible solutions that will be easily
adopted by forest managers and forest owners. RECOVER presents an innovative approach based on field surveys of soil and
vegetation properties following forest fires, which will be used to perform a GIS database from which the critical spots will be
identified. The implementation of an integrated information system (integrating a spatial database, a map server and GIS
software) will allow us to store the data collected in the field as well as the information produced through the spatial analysis.
This information will be available in a web‐GIS portal, complemented with information to producers and all other agents
evolved in the forestry management.
Keywords
Forest fires, soil degradation and recovery, GIS database, GIS modeling
Resumo
O RECOVER almeja desenvolver técnicas mitigadoras e estratégias para a redução da degradação do solo e da água
imediatamente após os incêndios florestais. A frequência dos referidos incêndios florestais tem vindo a aumentar, fruto das
mudanças climáticas e do deficiente planeamento florestal, com severos impactes ao nível da fertilidade e estrutura dos solos.
Como consequência aumenta a erosão da camada superior dos solos, onde se localizam, na maioria dos solos portugueses, os
únicos nutrientes existentes. Esta mobilização de nutrientes ocorre nos primeiros eventos chuvosos outonais, e, como tal, a
exportação dos sedimentos e dos nutrientes acontece normalmente nos primeiros 4/6 meses após os incêndios. A velocidade a
que a perda de cada nutriente ocorre e a extensão dos incêndios florestais é uma condicionante em termos de custos e baliza
as soluções que se podem implementar para a redução da degradação do solo e da água. O RECOVER testará um conjunto de
soluções praticáveis de forma a reduzir a lavagem das cinzas. A metodologia proposta apresenta uma integração inovadora de
técnicas quantitativas de campo e irá proceder a análises de percepção junto de todos os intervenientes no planeamento
florestal. Tal abordagem é essencial afim de produzir soluções passíveis de se colocar em prática que poderão ser facilmente
adoptadas pelos planeadores florestais bem como pelos proprietários florestais. Este projecto apresenta uma abordagem
inovadora baseada em levantamentos de campo das propriedades do solo e da vegetação após a ocorrência de incêndios
florestais, cujos resultados serão usados para a construção de uma base de dados em ambiente SIG, que servirá para identificar
os locais críticos. A implementação de um sistema de informação integrado (conjugando uma base de dados espacial, um
servidor de mapas e software SIG) permitir‐nos‐á armazenar os dados recolhidos no campo bem como a informação produzida
através da análise espacial desenvolvida. Esta informação estará disponível através de um portal Web‐SIG, complementado
com informações para os produtores e todos os outros agentes envolvidos na gestão florestal.
Palavras‐Chave
Incêndios florestais, degradação e recuperação do solo, base de dados espacial, modelação SIG

ISBN: 978-989-96462-2-3

385

Actas / Proceedings do V Congresso Nacional de Geomorfologia
Porto, 8‐11 Dezembro de 2010

Introduction
The RECOVER (Immediate Soil Management Strategy for Recovery after Forest Fires) project aims to
develop mitigation techniques and strategies to reduce soil and water degradation immediately after
forest fires. Forest fires are becoming increasingly frequent as a result of climate variability, socio‐
economic change and unsuitable forest planning, with adverse impacts on soil fertility and structure.
One of the most important is the erosion of the top soil layers, where is located the ‘nutrient pool’ of
the majority of Portuguese soils. This nutrient mobilization happens during the first autumn rainfall
events, and therefore sediment and nutrient exportation typically occurs in the first 4/6 months after
fire. The speed at which nutrient loss occurs and the extension of forest fires, tend to limit, in terms of
costs and logistics, the solutions that can be taken to reduce soil and water degradation.
RECOVER will test a set of feasible solutions to reduce ash flush. The proposed approach presents an
innovative integration of field measurement techniques and will perform a perception analysis to all
those with responsibilities in forest management. This is essential to produce effective solutions that
will be easily adopted by forest managers and forest owners.
To manage all data produced during the project (fieldwork and data analysis) will be implemented an
Integrated Information System (that includes a spatial database, a map server and other geographical
data management tools) that will allow us develop several spatial analysis and to disseminate the results
of this project.
Objectives
The aim of this work is to present the methodology applied in the implementation of an integrated
information system with GIS technology, and develop a geomorphologic process model using GIS tools.
The ultimate goal is to produce a tool that allows, to those with responsibilities in managing burned
areas, the identification of the critical areas where interventions must be made to obtain the best
conservation results at the lowest price, which will have a significant impact on soil conservation,
vegetation recover, and therefore on ecosystem functioning. It will also reduce significantly the
downstream impacts of ash wash.
Methodology
Since the start of the project (2007) and during the years of 2007 and 2008, there were no large or high
intensity forest fires in central Portugal, condition for the normal development of this project. To
overcome this problem, the solution was to chose an area in monitorization for a long time: Vale Torto
catchment (Penedos de Góis) in Açor Mountain. It’s a small (8,9 ha) schist and quartzite catchment,
covered by shrubs and located in the municipality of Góis, Coimbra.
The project includes an initial phase of collecting and processing information related to the variables
identified for the study and defining the data model to implement and organize the spatial database.
The survey of the study area (Fig. 1) allowed its three‐dimensional modeling and the establishment of a
surface runoff/flow modeling.
Also the land use and soil components (structure, texture, moisture, porosity, etc.) characterization, at
the slope scale, as well as forest fires factors analysis (intensity, recurrence…), will be used and
integrated in the geographic database, allowing the definition of the variables required in the model.
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Figura 1. Study area – Valee Torto (Penedos de Góis) in Açor Mounttain

Results
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Abstract
Survey data on the use and occupancy of land from the digital mapping proceeds as key step for the
planning, environmental management and understanding of the phenomenon of desertification. Given
this, the objective is to raise the characteristics of the physical and natural environment with emphasis
on causative factors and processes of desertification, linked to forms of use and occupancy of lands in
semi‐arid northeast, specifically in the Municipality of Queimadas (State of Bahia). The methodology
involves the literature review, collection and organization of primary and secondary data, preparation of
thematic processing of satellite images Landsat 5 scenes 217/67, 217/68, 216/68 ‐ 2007, fieldwork
(phase 01 and phase 02) and making the statement of use and occupancy of land. Note the occurrence
of various sectors of degraded soil by accelerated erosion on the geomorphological compartments,
which are exposed to the harsh conditions of semi‐aridity (dryness index 0,50 ‐ 0,21), high
temperatures, low rainfall (536.4 mm / year), long periods of drought and late rainy season (between 3
and 4 months). This paper draws together the preliminary results of the first stage developed until the
time of fieldwork (Phase 01).
Keywords
Use and Occupation of Land, Semi Arid, Environmental Degradation, Desertification, Environment.

Resumo
O levantamento de dados sobre o uso e ocupação das terras a partir do mapeamento digital se processa
como etapa fundamental para o planejamento, gestão do ambiente e compreensão do fenômeno da
Desertificação. Diante disso, objetiva‐se levantar as características do meio físico‐natural com enfoque
nos fatores e processos causadores do fenômeno da desertificação, associados às formas de uso e
ocupação das terras no semi‐árido do nordeste brasileiro, especificamente, no município de Queimadas
(Estado da Bahia). A metodologia envolve a revisão bibliográfica, coleta e organização de dados
primários e secundários, elaboração de mapas temáticos, tratamento das imagens de satélite Landsat 5,
cenas 217/67, 217/68, 216/68 – 2007, trabalho de campo (fase 01 e fase 02) e confecção do mapa de
uso e ocupação das terras. Nota‐se a ocorrência de diversos setores com solos degradados por erosão
acelerada sobre os compartimentos geomorfológicos, que são expostos às duras condições de semi‐
aridez (índice de aridez entre 0,50 ‐ 0,21), elevadas temperaturas, baixo índice pluviométrico (536,4
mm/ano), longos períodos de estiagem e atraso no período de chuvas (entre 3 e 4 meses). Esse trabalho
reune os resultados preliminares da primeira etapa desenvolvida até o momento do trabalho de campo
(Fase 01).
Palavras‐Chave
Uso e Ocupação das Terras, Semi‐Árido, Degradação Ambiental, Desertificação, Meio Ambiente.
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Introdução
A literatura internacional assinala que os primeiros trabalhos sobre a desertificação em áreas agrícolas
datam de 1930, associados há ocorrência de um fenômeno no meio‐oeste americano conhecido como
“Dust Bowl”, que traduz‐se como tempestades de areia. O local do acontecimento foi denominado de
grande Bacia do Pó. Uma área caracterizada por solos rasos, intensa atividade eólica (ventos fortes) e
precipitação média anual reduzida. As principais causas identificadas foram: supressão da cobertura
vegetal, exploração intensa dos solos por atividades agropecuárias e 04 anos de seca prolongada (1929
e 1932).
Essa temáticas tomou uma abrangência mundial e, em 1977 a Organização das Nações Unidas (ONU)
realizou a Conferência Mundial sobre Desertificação na África, em Nairobi (Quênia).Neste contexto,
havia ocorrido durante 05 anos (1968 e 1973) um evento climático na região do Sahel (longo período de
seca) , afligindo 06 milhões de pessoas e 25 milhões de cabeças de gado (motivo principal para
realização dessa conferência).
Pórem, no Brasil “muito antes disso em 1956, o XVIII Congresso Internacional de Geografia, reunido no
Rio de Janeiro, sob os auspícios da União Geográfica Internacional (UGI), já havia se preocupado com o
problema, criando uma Comissão Especial para Estudos da Desertificação e Terras Áridas, composta de
quatro eminentes geógrafos: K. S. Ahmad (Paquistão), D. Amiran (Israel), Robert Capot‐Rey (França) e P.
Meogs (EUA)” (CONTI, 2008).
Foi a partir de 1992 que a ONU, por meio do PNUMA(Programa das Nações Unidas para o Meio
Ambiente), define o índice de aridez. Entendido como a razão entre a precipitação média anual e a
evapotranspiração potencial (P/PET ) e, expressa que os: valores acima de 0,65 significa sem aridez;
entre 0,65 e 0,51, representa ambiente subúmido; 0,50‐0,21 ambiente semi‐árido; 0,20‐0,05 ambientes
árido e abaixo de 0,05 ao hiperárido.
Por desertificação entende‐se que é “(...) a degradação da terra nas zonas áridas, semi‐áridas e sub‐
úmidas secas, resultante de vários factores, incluindo as variações climáticas e as actividades humanas.”
(CCD, 1995).
Logo, “o processo de desertificação é um fenômeno que está associado desde causas naturais até
antrópicas. E, consiste na perda da produtividade dos solos, na degradação dos recursos hídricos e da
cobertura vegetal, que se traduz na redução crescente da qualidade de vida da população, nas regiões
áridas, semi‐áridas e sub‐úmidas secas. É notória a gravidade social do problema, uma vez que as áreas
afetadas pela desertificação apresentam indicadores socioeconômicos que estão entre os mais baixos
do Brasil” (SANTOS, 2008).
Diante disco, o levantamento de dados sobre o uso e ocupação das terras em semi‐áridas é crucial
devido à necessidade de analisar e quantificar os padrões de organização das atividades
socioeconômicas em um dado lugar, em um determinado período de tempo, com vistas a contribuir
com a explicação desse fenômeno que ocorre em 1/3 da superficie do planeta Terra, “podendo atingir
cerca de 2,6 bilhões de pessoas” (PAN‐BRASIL, 2004).
Nessa perspectiva, o mapeamento digital se processa como etapa fundamental para o planejamento,
gestão do ambiente e compreensão do fenômeno da Desertificação. Objetiva‐se então levantar as
características do meio‐físico natural com enfoque nos fatores geomorfológicos, geológicos, pedológicos
e processos causadores do fenômeno da desertificação, associados às formas de uso e ocupação das
terras no semi‐árido do nordeste brasileiro, especificamente, no município de Queimadas (Estado da
Bahia).
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Metodologia
A metodologia envolve levantamento bibliográfico e cartográfico, coleta e organização de dados
primários e secundários, elaboração de mapas temáticos nos software Arc View 9.2 e Corel Draw X3.
De inicio tem‐se o tratamento das imagens orbitais do satélite Landsat 5 TM, cenas 217/67, 217/68,
216/68 – 2007 e, depois para o ano 2000, através dos softwares Envi 4.5, seguindo as etapas de pré‐
processamento, processamento e pós‐processamento.
No levantamento das classes de uso e ocupação das terras, será utilizado o classificador supervisionado
por Máxima Verossimilhança (MAXVER), onde serão definidas, preliminarmente, as classes de uso
(visando comparar resultados obtidos para os anos de 2007 e 2000).
O trabalho de campo (fase 01) foi realizado com o objetivo de validação das informações obtidas a partir
do levantamento bibliográfico e cartográfico, bem como para auxiliar a definição das classes, tendo
suporte os pontos de controle extraídos em campo nessa fase. E também verificar “in loco” os processos
característicos responsáveis pela dinâmica do sistema natural e os principais aspectos geomorfológicos
e impactos ambientais, bem como realizar algumas medições com uso de equipamentos de precisão
(p.ex.GPS).
A elaboração do mapa de uso e ocupação das terras, em fase de construção, será realizado com base no
Manual Técnico de Uso da Terra do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ‐ IBGE (2006, 2 ed.). A
partir de adaptações do manual, as classes serão definidas nos níveis I e II (Quadro 1):
Tabela 1. Classes e subclasses de uso e ocupação das terras para o ano de 2007 no Município de Queimadas (BA/Brasil), com
respectivos dígitos.
Nível I: Classe
Nível II: Subclasse
Dígito
Áreas Antrópicas Não‐Agrícolas

Áreas Urbanizadas

1.1
2.1

Áreas Antrópicas Agrícolas

Culturas Permanetes e
Temporárias
Pastagem

2.2

Solo Exposto

2.3

Caatinga Natural

3.1

Áreas de Vegetação

Caatinga Antropizada
Reserva Particular do
Patrimônio Natural (RPPN)

3.2
3.3

Água

Açudes, Represas e Lagos

4.1

*Elaborado por Lima & Santos (2010). Adaptado de IBGE (2006).

Caracterização Geral da área
O Município de Queimadas está localizado no Semiárido da Bahia, inserido totalmente no Polígono das
Secas, na porção nordeste do Estado (Figura 1).
Devido sua localização as terras estão expostas às duras condições de semi‐aridez “(índice de aridez (IA)
do município está situado entre 0,20 e 0,50, calculado com base na metodologia proposta pela ONU)1”,
elevadas temperaturas (temp. média anual de 24,3°C), baixos índices pluviométricos (536,4 mm/ano),
longos períodos de estiagem e, mais recentemente observa‐se o atraso no período de chuvas (entre 3 e
4 meses). A partir da obtenção do IA pode‐se afirmar que Queimadas apresenta uma alta
susceptibilidade ao fenômeno de desertificação.
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Segundo informações do Projeto Cadastro de Fontes de Abastecimento por Água Subterrânea:
Diagnóstico do Município de Queimadas – Bahia (CPRM/PRODEEM, 2005) “a geologia do município
engloba litótipos do Arqueano (complexos Santa Luz, Tanque Novo/Ipirá e Caraíba, suíte São José do
Jacuípe); do Paleoproterozóico (sequência vulcanossedimentar do greenstone belt do Rio Itapicuru e
granitóides cedo a pós‐tectônico) e do Cenozóico (formações superficiais)”.
Condicionada as características climáticas e geológicas particulares, a rede de drenagem foi configurada
no padrão dendrítico, pois a dissecação fluvial se deu sobre rochas muito resistentes ‐ granito‐gnaísses
e migmatitos. Aonde os canais de drenagem são intermitentes e pertencem a Bacia Hidrográfica do Rio
Itapicuru (canal principal perene que fica no Norte do município).

Figura 1. Mapa de localização do Município de Queimadas – Bahia/Brasil.

Resultados e Discussão
Não obstante, as formas de relevo também estão condicionadas às características climáticas, além dos
fatores litológicos, pedológicos e biogeográficos. Os compartimentos geomorfológicos estão associados
ao modelado de aplanaimento sobre depósitos sedimentares e o cristalino (vê‐se por exemplo, os
tabuleiros e pedimentos) e o modelado de dissecação fluvial (p. ex. terraços fluviais), bem como as
feições residuais (p. ex. caos de blocos, inselbergs, cristas assimétricas, serras), ou seja, o modelado foi
esculturado em rochas ígneas‐metamórficas do substrato cristalino, onde verifica‐se uma superfície de
erosão aplainada, associada há ocorrência de compartimentos de cristas assimétricas e morros
arredondados indicando antigas superfície de cimeira, que foi dissecada pelo rio Itapicuru e seus
tributários ao longo do tempo, possivelmente entre o terciário superior e as oscilações do Quaternário.
Ressalta‐se que, os processos erosivos acelerados afetam intensamente os dois mais representativos
compartimentos geomorfológicos da área em estudo: o pediplano e o tabuleiro interiorano. Atuando
mais severamente nos piemontes inumados devido às condições pedogeomorfológicas (nos depósitos
sedimentares).
Observa‐se nesses compartimentos a conformação de nucleações de solo exposto e áreas com elevada
densidade de espécies vegetais com alta tolerância as deficiências das propriedades nutrientes do solo.
Em campo verifica‐se que não há correlação direta entre as formas de uso e ocupação das terras e os
condicionantes geomorfológicos, geológicos e os solos. Nota‐se que a ocorrência em maior escala das
classes de pastagens e lavouras em determinadas áreas estão diretamente associada ao fator locacional,
ou seja, quanto maior à distância do núcleo urbano, do povoado e estradas; menor é a intensidade da
intervenção antrópica. É fato também que o desenvolvimento das atividades agropecuárias é feita sem
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levar em conta critérios técnicos (p. ex. declividade e legislação), uma vez que as algumas áreas estão
sendo ocupadas a partir do topo até a base da encosta, ou seja, ignorando critérios geomorfológicos.
Todavia, serão elaborados perfis integrados (geologia, solos, relevo e uso e ocupação do solo) para
confirmar essa assertiva.
Quanto aos solos, nota‐se que os processos pedogenéticos são dificultados pela dinâmica do sistema
morfogenético atual (baixo índice pluviométrico, elevadas taxas de evapotranspiração , inexpressiva
densidade vegetal, erosão acelerada). Diante disso, têm‐se a maior ocorrência de solos poucos
desenvolvidos: Planossolo solódico; Neossolos litólicos, Latossolo Vermelho‐amarelos e Luvissolos.
Porém, constatou‐se que nas margens do canal perene e nas áreas de cobertura sedimentar, os
referidos processos contribuem para a formação de solos mais profundos como o Luvissolo e Latossolo.

Figura 2. Mapa Geomorfológico do Município de Queimadas (BA).

Sobre os terrenos cristalinos se desenvolvem solos de pouca profundidade, pedregosos e com elevado
teor de sais (Neossolos e Planossolos). Fato que dificulta o desenvolvimento da atividade agrícola no
município uma vez que é necessário um manejo racional do solo e também da água.
Recobrindo a superfície e adaptada às condições naturais acima descritas, é encontrada a vegetação do
tipo Caatinga Arbórea. Essa formação vegetal possui espécies arbustivas caducifólias, cactáceas e alguns
tipos de palmeiras. Atualmente apresenta‐se degradada devido ao desmatamento descontrolado e as
constantes queimadas praticadas na região como um todo.
O município analisado, assim como grande parte dos municípios do semiárido brasileiro, possui sua
economia voltada às atividades agropecuárias, com lavouras permanentes e temporárias. Sua
população é de 27.186 (IBGE, 2007), sendo que mais de 50% reside no campo e sobrevive da pecuária,
principalmente criações de bovinos, caprinos e, também da agricultura de subsistência. As tabelas 1 e 2
apresentam dados fornecidos pelo IBGE, onde os mesmos revelam o aumento das atividades
agropecuárias no município na escala temporal de 2000 a 2007. Esse crescimento foi expressivo,
principalmente no setor da pecuária bovina, que cresceu quase 100%, explicando o avanço das áreas de
pastagens e a destruição do bioma caatinga.
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Tabela 2. Cultura agrícola e área plantada em hectares. queimadas ‐ BA ‐ 2000 E 2007.
Cultura

Sisal
Feijão
Milho
Mandioca

Área plantada (ha)
2000
8.500
500
500
200

2007
6.000
600
600
250

*Fonte: IBGE (2000; 2007)
Tabela 3. Tipo de rebanho por cabeça. queimadas ‐ ba ‐ 2000 e 2007.
Rebanho

Cabeças

2000
Caprino
35.500
Ovino
25.000
Bovino
14.960
Suino
11.650
*Fonte: IBGE (2000; 2007)
Elaboração: os autores

2007
36.890
28.610
26.310
17.048

A partir da análise preliminar da carta‐imagem (Figura 2) e com base no trabalho de campo, foram
identificadas áreas no municipio relacionadas às classes de uso e ocupação das terras (Figuras 3 e 4).
Constataram‐se a partir levantamento de campo a ocorrência de extensas áreas de caatinga desmatadas
(centro Sul do município), conseqüentemente, também extensas áreas ocupadas por pastagens (N‐NE).
Vale salientar que os pequenos núcleos de caatinga conservada (SW) encontram‐se espaçados e as
demais áreas apresentam‐se bastantes degradadas.
Nota‐se a ocorrência de diversos setores com solos degradados (ao S, SE, N, NE) por erosão acelerada
sobre os compartimentos geomorfológicos, que estão expostos aos processos de aridificação. Associada
a essa questão ambiental ligada aos solos, verificou‐se que grande parte dos trabalhadores não recebe
assistência técnica de extensão rural (ATER) e nem contam com ajuda financeira para cultivar a terra.
Diante do quadro ambiental revelado e apoiado na citação de Horst & Fouad (1977) se consubstancia a
assertiva que, "além de climaticamente determinada à extensão zonal das áreas desertificadas; as
causas antropogênicas desempenham um papel decisivo. Em geral, áreas de assentamentos antigos
mostram um maior grau de degradação que relativamente assentamentos jovens. O processo de
desertificação também é reforçado pela (...) intensidade de uso da terra”2, principalmente, em áreas
que já apresentam elevada fragilidade natural.
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Figura 4. Exposição do solo por ação antrópica
e formação de su
ulcos erosivos na porção
inferior da verteente (ao NW
W da sede
municipal).

Figura 5. Extensas áreas sem ve
egetação de
portee arbustivo ‐ Área de passtagem para
criaçãão extensiva dee rebanho bovino (ao N da
Figura 3. Carta‐Imagem do Município de
d Queimadas (Bahia/Brasil)
(
com base na imagem orbital do
o satélite Landssat 5 TM (RBG
543, cenas
c
217/67, 217/68,
2
216/68 – 15 de Janeiro
o de 2007).
Autores: RODRIGUES,
R
D. da P. & LIMA,K
K.C./Equipe do GEOTRÓPICOS.
G
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morfodinâmica (dinâmica do modelado) apoiados principalmente nos estudos de geomorfologia (dados
e informações acima descritas) revela aspectos importantes do meio‐físico natural do município, que
devem ser levados em consideração pelos planejadores, no combate à desertificação.
Entretanto, com base nos resultados da pesquisa sugere‐se que sejam feitos cursos de capacitação para
os agricultores utilizando tecnologias sociais de baixo custo, pois devido à identificação das
características e as observações dos compartimentos geomorfológicos associados às características
geológicas “in loco” é notório que o acúmulo de água deve se dá em condições de superfície, pois as
rochas do substrato cristalino possuem reduzida capacidade de infiltração das águas.
Por isso é fundamental a construção de aguadas, barragem subterrâneas as margens do canal
perenizado, a captação de água de chuva em cisternas de cimento, dentre outras tecnologias, para
possibilitar a armazenagem de água no curto período de chuva, contribuindo positivamente para a
garantia da segurança alimentar da população mais carente.
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Correlações entre a geologia regional e as superfícies erosivas na bacia do rio paracatu,
noroeste do estado de minas gerais, Brasil
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Abstract
This work describes the regional geology of Paracatu River Basin, a geomorphological unit in the northwestern
State of Minas Gerais, Brazil, to support the discussion about regional topographic levels of landscape as resultant
of planation processes. Three regional levels are identified and associated to erosive surfaces proposed by KING
(1956): a) summit surfaces (called Chapadas), aroused 850 meters, correlated to ‘Gondwana’ surface; b) plateaus
and hills in cretaceous rocks, around 670 to 720 meters, correlated to ‘Sul‐Americana’ surface; c) alluvium,
colluviums and straight slopes, at 480 to 560 meters, correlated to ‘Velhas’ surface.
Keywords
Sanfranciscan Basin, rio Paracatu Basin, geological setting, landscape evolution, planation surfaces.

Resumo
Uma breve revisão da geologia e geomorfologia da bacia do rio Paracatu, no noroeste do Estado de Minas Gerais,
Brasil, constitui a base para a discussão da compartimentação da paisagem regional, como resultantes de processo
de aplainamento. Três níveis regionais são identificados e associados às superfícies erosivas propostas por KING
(1956): a) superfície de topos, interflúvios e chapadas, mais elevados, correlacionáveis à superfície ‘Gondwana’,
acima da cota de 850 metros; b) patamares e colinas com rampas extensas, esculpidos sobre afloramentos das
unidades cretáceas, correlacionáveis à superfície ‘Sul‐Americana’, cujas cotas variam de 670 a 720 metros; c)
terraços, rampas de colúvio de morfologia retilínea a suave, elaboradas sobre os afloramentos dos Grupos Santa
Fé e Bambuí, resultante da exumação de paleosuperfícies erosivas e correlacionáveis à superfície ‘Velhas’,
constituindo o piso da paisagem, entre 480 e 560 metros.
Palavras‐Chave
Bacia Sanfranciscana, rio Paracatu, geologia, evolução da paisagem, superfícies de aplainamento.

Introdução
O rio Paracatu, tributário da margem esquerda do rio São Francisco (figura 1), apresenta um perfil
longitudinal com cerca de 480 km de extensão desde suas nascentes até a foz; nasce no município de
Lagamar, à cota de 960 metros, e desagua no rio São Francisco, entre os municípios de Buritizeiro e
Santa Fé de Minas, à cota de 480 metros. Drena uma área de cerca de 45.000 km², dos quais 3.250 km²
se inserem no território do Distrito Federal, portanto, fora do Estado de Minas Gerais.
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BACIA DO RIO
SÃO FRANCISCO
BACIA DO RIO
JEQUITINHONHA
Bacia do
Rio Paracatu

BACIA DO RIO PARANAÍBA
BACIA DO
RIO DOCE

BACIA DO
RIO GRANDE

Figura 1: Localização da bacia do rio Paracatu em relação à bacia do rio São Francisco e demais bacias de Minas Gerais.

Os estudos dos aspectos geomorfológicos da bacia do rio Paracatu têm sido elaborados em segundo
plano, sempre permeando e subsidiando complexos trabalhos de geologia desenvolvidos na área,
manifestos no interesse pela diversidade geológica que a caracterizam. Como uma unidade espacial, a
bacia é abrangida por várias litologias distintas e exibe formas esculpidas sobre unidades geológicas de
idades compreendidas entre o Proterozóico Superior e o Terciário.
Essa diversidade geológica (figura 2) constitui um importante fator no condicionamento da gênese e
evolução do relevo da bacia do rio Paracatu, cuja marca é a regularidade das formas ao se considerar
uma análise à escala de 1:100.000.
O interflúvio sul da bacia é constituído pelo Planalto da Mata da Corda, sobre o qual se instalaram as
nascentes dos rios Santo António, Sono, da Prata e Paracatu. O Planalto da Mata da Corda constitui uma
extensão sudoeste do Chapadão dos Gerais, mantendo altitude análoga (960 metros), e uma cobertura
de materiais concrecionários da Formação Chapadão.
A sudeste, o Chapadão dos Gerais abriga as nascentes dos tributários da margem direita do Rio Santo
António e do Rio do Sono, assim como do Ribeirão da Aldeia.
A sudoeste e oeste, próximo da fronteira com o Estado de Goiás, no município de Paracatu, as Serras da
Tiririca e Urucânia, cujas altitudes chegam a 1.000 metros, constituem o interflúvio entre o rio Paracatu
e o Rio São Marcos, este último tributário do rio Paranaíba/Paraná.
A noroeste, rumo a Unaí e Brasília, os formadores do Ribeirão Entre Rios e do Rio Preto, drenam um
relevo apalacheano de cristas quartzíticas e núcleos de anticlinais da Faixa Brasília, cuja altitude alcança
1.000 metros. Este compartimento é denominado Cristas de Unaí e seu relevo foi truncado pela erosão,
instalando‐se a drenagem atual no interior de sinclinais (CETEC, 1983, p.29).
Ao norte, a Serra do Boqueirão (840 metros) e a Serra de Santa Tereza (720 metros) constituem os
divisores de águas entre o Rio Paracatu e os tributários da margem direita do Rio Urucuia.
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Objetivo
Este trabalho tem por objetivo descrever e estudar a bacia do rio Paracatu e seu substrato geológico,
como subsídio à compreensão da geomorfologia regional resultante da interpretação da sucessão de
discordâncias e patamares erosivos correlacionados a superfícies de aplainamento.

Metodologia
A revisão da bibliografia e cartografia geológica e geomorfológica sobre a bacia norteou a elaboração de
um marco espacial e a descrição das feições mais relevantes, na escala dos mapas topográficos
disponíveis, 1:250.00 e 1:100.000. A análise detalhada da cartografia resultou na identificação e
delimitação das feições de interesse, contextualizadas em perfis topográficos elaborados após trabalho
de campo.

O embasamento geológico regional
Campos e Dardenne (1997b) afirmam que a Bacia Sanfranciscana constitui uma ampla bacia continental
com pequena subsidência, apenas localmente afetada por processos tafrogênicos. De acordo com
CETEC (1983, p. 29), a geomorfologia da Bacia do Rio São Francisco é ressaltada por sua grande
diversidade geológica que nada condiz com a quase ausência de variações topográficas de expressão
regional. Observa‐se, porém, uma certa regularidade litológica dos Grupos Bambuí e Santa Fé na bacia
do rio Paracatu, onde a natureza pelítica e carbonatada da seqüência Bambuí favoreceu a formação de
um espesso manto de decomposição (CETEC, 1983, p. 27).
As coberturas arenosas, de origem aluvional e elúvio‐coluvional dividem o espaço com as formações
lateríticas Terciárias, atribuídas à Formação Chapadão (Campos e Dardenne, 1997b, p. 284); sobre os
Grupos Mata da Corda, Urucuia e Areado, configuram o material mais recente aflorante na paisagem.
Quando remobilizados, estes materiais chegam a recobrir as formações basais da bacia, Grupos Bambuí
e Santa Fé.
As unidades litoestratigráficas sujacentes são os Grupos Mata da Corda, Urucuia e Areado, datados do
Cretáceo, estudados desde longa data. Sgarbi (1989, p.14‐32) apresenta uma extensa revisão
bibliográfica sobre as formações de idade cretácea em Minas Gerais.
O Grupo Areado constitui a unidade de maior interesse para o estudo geomorfológico da bacia do rio
Paracatu, porque seus afloramentos possuem maior abrangência espacial na área. Encontra‐se
organizado em três formações: Abaeté, Três Barras e Quiricó (Campos e Dardenne, 1997a).
Restrito ao segmento sul da área, ocorre o Grupo Mata da Corda dividido nas formações Patos e
Capacete, o qual consiste em um conjunto de lavas e piroclásticas e sedimentos epiclásticos de idade
neocretácea (Hasui e Haralyi, 1991, p. 65; Campos e Dardenne, 1997b, p. 284).
Os arenitos de sistemas desérticos do Grupo Urucuia, composto pelas Formações Posse e Serra das
Araras, atribuídos ao neocretáceo, ocorrem principalmente, em direção norte, sendo observados na
Serra do Jatobá, em Buritizeiro. Na bacia do rio Paracatu o Grupo Urucuia apresenta‐se descontínuo,
sendo em geral representadas por morros testemunhos (Campos e Dardenne, 1996, p. 204).
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Figura 2: Coluna estratigráfica da Bacia Sanfranciscana na área de estudo. Principais litotipos_: 1‐ seqüência pelito‐
carbonática, 2 – arcósios e metapelitos, 3 – conglomerados e arenitos de leques aluviais e fluvial entrelaçado, 4 –
pelitos, arenitos finos e calcretes, lacustres, 5 – arenitos flúviodeltaicos e argilitos, 6 – lavas e intrusões ultramáficas
alcalinas, 7 – sedimentos vulcanoclásticos, 8 – folhelhos, 9 – arenitos, 10 ‐ lavas e piroclásticas alcalinas, 11 –
arenitos vulcânicos, 12 – arenitos eólicos, 13 – conglomerados de terraços, 14 ‐ areias (Sgarbi et al. 2001, p. 97,
modificado de Campos e Dardenne, 1997a).

As unidades cretáceas encontram‐se sobrepostas às rochas do Grupo Santa Fé, um conjunto de
sedimentos glaciogênicos divididos nas Formações Floresta e Tabuleiro (Campos e Dardenne, 1997b, p.
284) e cujo posicionamento cronoestratigráfrico no Permo‐Carbonífero foi feito por Campos e Dardenne
(1994, p. 73), baseado na presença de icnofósseis. Em contato discordante com as rochas superiores,
essas rochas afloram amplamente na área, entre as cotas 520 e 600 metros. Residuais, constituídos
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essencialmente por arenitos e diamictitos, se destacam justamente por sua proeminência e morfologia
irregular.
Situado sob as unidades descritas, em discordância erosiva, encontra‐se o Grupo Bambuí, do
Proterozóico Superior. As divisões estratigráficas propostas para este grupo permitem distinguir seis
formações: Jequitaí, Sete Lagoas, Serra de Santa Helena, Lagoa do Jacaré, Serra da Saudade e Três
Marias (Dardenne, 1978, apud Bertolo, 1993, p. 13). Schobbenhaus et al (1984, apud Bertolo, 1993, p.
13) aceitam as mesmas formações anteriores, com a diferença que englobam as formações Sete Lagoas,
Serra de Santa Helena, Lagoa do Jacaré e Serra da Saudade no Subgrupo Paraopeba.
Bertolo (1993, p. 13‐14) apresenta uma breve revisão das datações das rochas do Grupo Bambuí,
admitindo que a sedimentação ocorreu entre 600 e 950 milhões de anos.

Resultados e discussão
É possível identificar na bacia do rio Paracatu quatro unidades cronoestratigráficas separadas por
discordâncias erosivas bem marcadas na paisagem (Campos e Dardenne, 1997, 291). Da base para o
topo, observam‐se rochas dos Grupos Bambuí (Proterozóico Superior), Santa Fé (Permo‐Carbonífero),
Areado, Urucuia e Mata da Corda (Cretáceo) e Formação Chapadão (Terciário).
Cada uma dessas unidades litoestratigráficas foi arrasada, resultando na elaboração de níveis
topográficos na paisagem, recobertos por ciclos sedimentares subsequentes.
Assim, a transição entre as unidades litoestratigráficas guarda os registos fósseis das configurações
geomorfológicas finais de cada Período, expressos na forma do arrasamento da superfície, ou seja, de
uma (ou mais) superfície de aplainamento que, nos ciclos de sedimentação instalados posteriormente,
deram origem a contatos discordantes.
A geomorfologia da bacia do rio Paracatu pode ser organizada e interpretada a partir de três
compartimentos topográficos, enquadrados na proposta de King (1956), resultantes da diferenciação na
resistência dos materiais que, por sua vez, decorre, em boa medida, da idade das rochas:
a) superfície de topos, interflúvios e chapadas, mais elevados, correlacionáveis à superfície ‘Gondwana’,
acima da cota 850 metros.
b) patamares e colinas com rampas extensas, esculpidos sobre afloramentos cretáceos, correlacionáveis
à superfície ‘Sul‐Americana’, às cotas de 670 a 720 metros.
c) vertentes côncavas a retilíneas, com rampas de colúvio de morfologia suave, elaboradas sobre os
afloramentos dos Grupos Santa Fé e Bambuí, correlacionáveis à superfície ‘Velhas’, constituindo o piso
da paisagem, entre 480 e 560 metros.

O primeiro nível topográfico, que ocorre acima da cota 850 metros no Chapadão dos Gerais e na Serra
da Tiririca, chegando a 1.000 metros no Planalto da Mata da Corda, caracteriza‐se pelo fato de ser
sustentado por ocorrências de materiais lateríticos, observados, principalmente, nos topos mais
elevados dos interflúvios da bacia, constituídos pelos compartimentos citados. Esse compartimento
encontra correlação, como referido, com a Superfície Gondwana de King (1956, p. 192).
O segundo nível topográfico, situado a cotas entre 670 e 720 metros, encontra‐se elevado cerca de 170
a 220 metros em relação ao piso atual da paisagem, sendo esculpido sobre as rochas dos Grupos de
idade Cretácea (Urucuia, Mata da Corda e Areado). Estes compartimentos podem ser correlacionados,
do ponto de vista geomorfológico, à Superfície Sul‐Americana, de King (1956, p. 191).
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O terceiro nível topográfico, situado entre as cotas 480 e 560 metros, constitui a planície de inundação
da drenagem atual, bem como as rampas de colúvio interdigitadas nas baixas vertentes. A morfologia é
plana a suavemente inclinada, sendo elaborada sobre formações aluviais e elúvio‐coluvianais. Este
patamar foi associado, pelo próprio King (1956, p. 188), ao ciclo de desnudação Velhas, ao afirmar que
esse ciclo é representado por pequenos vales, que dão lugar a planícies com vários quilómetros de
largura [...] típicas ao longo do Paracatu, onde se estendem do rio até uma área montanhosa do mesmo
ciclo, em Canabrava.
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Santa Catarina, Brasil
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Abstract
The research proposes the geomorphological mapping of the area covered by 6 official topographic sheets in the
scale 1:50.000, located in the northeastern part of Santa Catarina State, Brazil. The mapping of the first sheet,
Garuva, was based on the graphic representation of the relief structure, its units and sub‐units as polygons.
Processes and features/types were represented as lines and points. The geologic and morphometric (slope)
information were represented in individual smaller maps placed beside the main legend. The mapping was
accomplished from a Landsat ETM 7 satellite image with support of aerial photographs at 1:60.000 scale. The relief
structure is represented into three main color groups: grey for the plateau, violet for the scarpments and
yellow/orange/brown for the plains.
Keywords
Geomorphological map; Geomorphological legend; Babitonga bay.

Resumo
A pesquisa propõe o mapeamento de uma área composta por seis folhas topográficas na escala 1:50.000, situada
na região nordeste do Estado de Santa Catarina, Brasil. O mapeamento da primeira folha da série, Garuva, foi
baseado na representação gráfica da compartimentação do relevo, suas unidades e sub‐unidades na forma de
polígonos. Os processos e formas/tipos foram representados como elementos lineares e pontuais. A informação
geológica e clinográfica é apresentada em mapas individuais de menor tamanho, posicionados ao lado da legenda
principal. O mapeamento foi efetuado a partir de imagem orbital Landsat ETM 7, com auxílio de fotografias aéreas
na escala 1:60.000. A estrutura do relevo foi representada em três grupos principais de cores: cinza para as áreas
de planalto, roxo/lilás para as escarpas e amarelo/laranja/marrom para as planícies.
Palavras‐Chave
Mapa geomorfológico; Legenda geomorfológica; Baía da Babitonga.

Introdução
Tradicionalmente, os mapeamentos geomorfológicos apóiam‐se em legendas de conteúdo denso,
muitas vezes com base geológica, que incorporam grande quantidade e variedade de símbolos, texturas
e cores para a representação dos elementos geomorfológicos, o que, em muitos casos, dificulta a
precepção e leitura da informação especialmente pelos profissionais que não estão directamente
ligados ao meio académico, como é via de regra o caso de profissionais da área de planejamento. O
resultado gráfico da utilização de extensa simbologia traduz‐se muitas vezes na forma de documentos
complexos que, apesar de corretos, são de difícil leitura e compreensão, portanto pouco úteis em
termos de sua aplicação.
Mapas geomorfológicos são essencialmente mapas temáticos, devendo, assim, considerar o elemento
leitor como de fundamental importância no processo de sua elaboração, uma vez que a avaliação dos
recursos cognitivos que o usuário do mapa possui dá sustentação ao problema da reconstrução do
espaço a partir de sua imagem (Petchenik, 1977). Ao contrário de mapas temáticos, mapas
geomorfológicos apresentam maior grau de complexidade, que decorre da dificuldade de apreender
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uma realidade e tentar representá‐la cartograficamente (Ross, 1987). Fator adicional de dificuldade é
gerado quando se pretende imprimir ao mapa geomorfológico características da dinâmica do meio
físico.
A escala de abordagem vincula‐se na cartografia geomorfológica diretamente à questão da taxonomia
do relevo. A abordagem escalar incorreta pode não raro transformar as cartas geomorfológicas em
“documentos de utilidade inócua, face às dificuldades de leitura e de decodificação das informações
nelas contidas” (Ross, 1992 p.20). Fato igualmente importante diz respeito à escolha da legenda. A
consistência do documento produzido pela cartografia geomorfológica está vinculada à eficácia da
transmissão de informação possibilitada pela legenda, que deve estar, acima de tudo, em consonância
com a escala de abordagem adotada e com os princípios básicos da Cartografia Temática.
Diversos autores preocuparam‐se com a questão da cartografia geomorfológica e apresentaram
propostas de legendas e/ou considerações de cunho metodológico para a elaboração de mapas
geomorfológicos, dentre eles Tricart (1965), Demek (1967), Svarichevskaya (1967), Mescerjakov (1968),
Salomé & van Dorsser (1982), Klimaszewski (1982). Dentre os autores nacionais destacam‐se Ab´Saber
(1969), Coltrinari (1982; 1984) e Ross (1987; 1991; 1992; 1994), entre outros. Adicionalmente destaca‐se
como importante contribuição à apresentação e organização de conteúdo geomorfológico em mapas a
proposta de Barsch & Liedtke (1980; 1982) para a elaboração do mapeamento geomorfológico da
República Federal da Alemanha na escala 1:25.000. Estes autores salientaram o fato de que mapas
geomorfológicos são em geral produzidos por especialistas para especialistas, o que tende a tornar seu
conteúdo muito pouco acessível a profissionais não familiarizados com a abordagem geocientífica.
A pesquisa tem como objetivo principal efetuar o mapeamento geomorfológico de seis folhas
topográficas do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística na escala 1:50.000 (figura 1), de
modo a atender as necessidades de planejamento físico territorial e ambiental da região. Dentre as
folhas a serem mapeadas, elegeu‐se a folha Garuva como piloto, por contemplar todos os ambientes
encontrados no conjunto da área.

Figura 1. Localização da área de estudo com cobertura pelas folhas topográficas do IBGE na escala 1:50.000. Em destaque a
folha Garuva. Adaptado de Oliveira & Vieira, 2010.

Área da Pesquisa
A área da pesquisa compreende um polígono de 4.208,59 km2 referente a seis folhas topográficas na
escala 1:50.000, sendo a folha Garuva (SG‐22‐Z‐B‐II‐1) escolhida como área piloto.
Neste setor encontram‐se três diferentes ambientes representados pela planície costeira, escarpas da
Serra do Mar e o planalto, com altitudes que variam entre o nível do mar e 1520m e contemplam desde
áreas de manguezais a florestas de araucária e campos de altitude. Contribuem para a complexidade da
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área a presença um corpo hídrico semi‐confinado de tamanho expressivo, a Baía da Babitonga; a
localização do mais importante centro urbano‐industrial do estado, Joinville; a existência de importantes
áreas agrícolas, assim como de ampla cobertura vegetal ainda bastante preservada.
Procedimentos
O mapeamento da folha Garuva teve como base a identificação visual da compartimentação do relevo
efetuada a partir da banda pancromática de imagem orbital Landsat ETM 7 de 02/09/2002, com
resolução espacial de 15m, que permite mapeamento com boa margem de precisão até a escala
aproximada 1:40.000, compatível com a base cartográfica digital existente. Suporte adicional ao
mapeamento foi possibilitado pela utilização de fotografias aéreas na escala 1:60.000,
georreferenciadas com base nas folhas topográficas na escala 1:50.000 do IBGE.
Observou‐se nos mapas geomorfológicos pesquisados que grande parte das propostas de legenda se
apóia em símbolos pontuais e lineares para a representação dos elementos geomorfológicos, e não em
manchas (polígonos), o que dificulta ou mesmo impossibilita a quantificação das informações em
termos de áreas (km2 ou hectares). As manchas estão, em grande parte das propostas, vinculadas à
representação de ocorrências outras que não o relevo propriamente dito. São em geral representados
como manchas dados sobre litologia e cronologia, ocasionalmente sobre morfometria e morfografia.
Para efeito de melhor entendimento da organização e dinâmica geomorfológica da área cartografada,
optou‐se por apresentar como informação de destaque a compartimentação do relevo, expressa na
forma de polígonos reunidos em grupos de cores, referentes aos três níveis de informação adotados:
Estrutura, Unidade e Sub‐unidade. O nível Estrutura diz respeito à compartimentação geral da área em
planícies, escarpas da Serra do Mar e planalto. O segundo nível, Unidade, revela as divisões internas da
Estrutura, com informação referente à forma e/ou à gênese. O terceiro nível, Sub‐unidade, traz
informação complementar de caráter genético.
As informações referentes a processos e morfologias são apresentadas como elementos lineares e
pontuais. Optou‐se por organizar os processos em três grandes grupos: processos de vertentes, fluviais
e marinhos, subdivididos em formas resultantes (morfologias) ou tipos de ocorrência/predomínio.
Observou‐se que a associação de informação morfométrica, morfográfica e morfodinâmica à
informação geológica via de regra prejudica a leitura do conteúdo cartografado. Para solucionar o
conflito de representação encontrado em dezenas de mapas geomorfológicos nacionais e internacionais
consultados, optou‐se por apresentar os dados geológicos e clinográficos em mapas separados, de
tamanho reduzido, posicionados próximos à legenda.
Os três sub‐níveis do nível Estrutura, assim como os nove sub‐níveis do nível Unidade foram
diferenciados segundo grupos de cores: cinza para as áreas de planalto, roxo/lilás para as escarpas e
tons quentes de amarelo/laranja/marrom para as ocorrências vinculadas a planícies. Para melhor
visualização da morfologia sobrepôs‐se o conteúdo cartografado a um modelo de sombreamento
elaborado a partir do modelo digital do terreno.
A Folha Garuva
A carta geomorfológica correspondente à folha Garuva (figura 2) indica o predomínio da estrutura
Planície na área mapeada, com importante ocorrência da estrutura Escarpa e, em menor proporção, a
estrutura Planalto, concentrada no setor noroeste.
É importante observar que a delimitação do nível Estrutura foi baseada principalmente no predomínio,
concentração e mudanças de classes de declividades.
De modo semelhante, a diferenciação dos sub‐níveis do nível Unidade teve com base as declividades,
com exceção das unidades Planície Marinha, Planície Fluvial e Ilhas Sedimentares.
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Figura 2. Carta geomorfológica correspondente à folha Garuva. Adaptado de Oliveira & Vieira, 2010.
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Na estrutura Planície observa‐se a ocorrência da unidade Colinas Costeiras com cotas por vezes
superiores a 100m. Sua inclusão nesta classe se justifica pelo contexto em que estão inseridas,
circundadas por áreas baixas e planas e isoladas do corpo principal das serras a oeste e a leste.
Predominam nestas áreas os processos de vertente representados por erosão laminar e linear. As
planícies fluviais estão relacionadas aos três maiores rios da região, constituindo áreas propensas a
inundações e erosão de margens fluviais. As planícies marinhas da sub‐unidade Planície de Maré são
ocupadas por manguezais, onde predominam processos deposicionais. A unidade Ilhas Sedimentares
constitui ocorrência com gênese vinculada à deposição de sedimentos por correntes de maré. A unidade
Planície Costeira constitui extensa área plana com altitudes inferiores a 20m e declividades menores do
que cinco graus, com gênese mista relacionada a processos marinhos e fluviais. Nestas áreas
predominam processos erosivos laminares e lineares, vinculados principalmente às atividades humanas.
A estrutura Escarpa foi subdividida com base essencialmente em concentrações de declividades. Na
unidade Escarpa Íngreme predominam declividades superiores a 20 graus, que podem ocorrer em cotas
altimétricas variadas. São áreas caracterizadas pela ocorrência de freqüentes deslizamentos, que podem
ser observados nas cicatrizes existentes nas encostas. Já a unidade Rampa caracteriza‐se pelo
predomínio de declividades entre 5 e 20 graus, altitudes entre 20 e 400m e ocorrência de erosão
laminar e, principalmente, linear.
A estrutura Planalto compreende área de colinas convexas com declividades inferiores a 10 graus e
amplitude topográfica inferior a 300m, onde predominam processos erosivos do tipo laminar e linear,
este último em geral relacionado à remoção da cobertura vegetal.
Considerações Finais
O método de mapeamento proposto procura desenvolver produtos cartográficos de análise e síntese
que apresentem a informação de natureza geomorfológica de forma simples e didática, de modo a
possibilitar a leitura de informação geomorfológica também por profissionais não necessariamente
ligados à área de Geociências, o que permite sua utilização por um público mais amplo e eclético.
O mapeamento da folha Garuva constitui a primeira etapa da produção de uma série de seis cartas
geomorfológicas, que visam contribuir para o melhor conhecimento do meio físico da região e para uma
maior difusão da abordagem geomorfológica em trabalhos de planejamento em geral.
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Abstract
The landforms of the Manaus region, northeastern State of Amazonas, constitute an excellent example of the
modification of landscape. This region is located between two large rivers, the Negro and the Amazonas, and has
been subjected to denudation and tectonic events that occurred since the late Cretaceous and are the main
mechanism for shaping the landscape of the Manaus region. The relief was characterizaded based on the analysis
of the distribution of the geomorphic features, definition of the altimetric difference and identification of the
landforms. These geomorphic features are distributed in block of the relief, subdivided in three fluvial dissecation
of the altimetric difference (Δh), Δh<50m, 25<Δh<100m, Δh<100m. The class Δh<50m, includes fluvial
accumulations areas, distributed along Amazonas, Negro, Cuieiras, Tarumã Mirim and Tarumã Açu rivers. The class
Δh=75m, comprises to the Cuieiras River region. The class of the altimetric difference Δh>100m, corresponding to
the area between the Tarumã Mirim and Preto da Eva rivers.
Keywords
Altimetric difference, Geomorphological mapping, Manaus, Amazon.

Resumo
O relevo da região de Manaus, porção nordeste do estado do Amazonas, constitui um excelente exemplo de
modificação de paisagem. Localizada entre dois rios de grande porte, o Negro e o Amazonas, esta região foi palco
de eventos de denudação e movimentações tectônicas que ocorreram desde o final do Cretáceo. O relevo foi
caracterizado por meio de análise da distribuição das feições geomórficas, definição das amplitudes altimétricas e
identificação das formas de relevo de cada bloco do relevo. As feições geomórficas estão distribuídas em
compartimentos topográficos, definidos em três classes de amplitude altimétrica (Δh), Δh <50m, 25< Δh <100m,
Δh <100m. A classe de Δh<50m compreende as áreas de acumulações fluviais distribuídas ao longo dos rios
Amazonas, Negro, Cuieiras, Tarumã Mirim, Tarumã Açu, Puraquequara e Preto da Eva. A classe Δh=75m ocorre na
região do rio Cuieiras; e a classe Δh>100m, compreende a área entre os rios Tarumã Mirim e Preto da Eva.
Palavras‐Chave
Amplitude altimétrica, Mapeamento Geomorfológico, Manaus, Amazônia.

Introdução
A região amazônica vem passando por importantes modificações na paisagem ao longo do Cenozóico
(Tricart 1977, Franzinelli e Latrubesse 1993, Costa et al. 2001, Horbe et al. 2001, Latrubesse e Franzinelli
2002, Almeida‐Filho e Miranda 2007, entre outros). Dentre estas, às mudanças na configuração da rede
de drenagem possivelmente as mais marcantes (Hoorn et al. 1995, Mapes et al. 2006).
Considerando que a dissecação do relevo ocorre a partir de bacias de drenagem, admitidas como
unidades fundamentais de evolução geomorfológica (Meis et al. 1982), buscou‐se definição dos
compartimentos de relevo da região de Manaus (Figura 1), para identificar as características do relevo
da região por meio de parâmetros geomorfométricos dos elementos da paisagem, com definição das

ISBN: 978-989-96462-2-3

409

Actas / Proceedings do V Congresso Nacional de Geomorfologia
Porto, 8‐11 Dezembro de 2010

classes altimétricas e compartimentos topográficos da área. Para tanto, utilizou‐se os modelos digitais
de elevação do SRTM disponibilizados pelo USGS (2003) para obtenção dos dados de curvas de nível,
uma vez que a cartografia topográfica da região amazônica é precária.
A resposta dada pelos estudos morfométricos vai além da delimitação e quantificação de feições
geomorfológicas; a interpretação dos dados provê também respostas quanto aos eventos
geomorfológicos que afetaram uma região. Neste estudo, investigamos as características do relevo da
região de Manaus e interpretamos os processos erosivos e tectônicos envolvidos na elaboração da
paisagem desta área, para contribuir no entendimento dos efeitos destes mecanismos na paisagem.

Figura 1. Mapa de localização da região de Manaus, porção nordeste do estado do Amazonas. A) Distribuição das rochas
sedimentares na Região da Amazônia setentrional, onde estão situadas as bacias do Solimões e do Amazonas (adaptado de
Santos et al. 2006). B) Mapa geológico do trecho selecionado para estudo de detalhe.

Metodologias
A técnica de compartimentação de relevo por meio da amplitude altimétrica permite a delimitação da
área com retenção da sedimentação quaternária (Meis et al. 1982). Esta área de retenção é
determinada pela curva de nível de valor mais baixo, que limita a ruptura entre a encosta e o fundo de
vale plano. Em seguida, é efetuado o cálculo da amplitude altimétrica, considerando a diferença entre a
cota mais elevada e a mais baixa da área, definindo a distribuição das formas em função
compartimentos topográficos da região. Esta técnica geomorfométrica vem sendo aplicada em estudos
geomorfológicos e neotectônicos em diversas regiões do Brasil (Silva et al. 1996, Mello, 1997, Sarges et
al. 2010).
Resultados e discussões
O relevo da região de Manaus é caracterizado por terraços fluviais, terraços erosivos, vales, planícies de
inundação, divisores dissecados com topo agudo e divisores tabulares alongados e estreitos, com topo
côncavo a plano, com baixos ângulos de declividades (em média 8o).
Estas feições geomórficas estão distribuídas nos compartimentos topográficos definidos nas classes de
amplitude altimétrica (Δh), com limites Δh<50m, Δh=75m e Δh>100m (Figura 2). A classe de Δh<50m
compreende as áreas de acumulações fluviais distribuídas ao longo dos rios Amazonas, Negro, Cuieiras,
Tarumã Mirim, Tarumã Açu, Puraquequara e Preto da Eva, onde ocorrem feições morfológicas de barras
de canais, vales, planícies de inundação de grandes extensões, terraços fluviais e terraços erosivos. Na
classe Δh=75m (25m <Dh < 100m), compreendida na região do rio Cuieiras, estão desenvolvidos
compartimentos do relevo com divisores tabulares estreitos de topos convexos e com elevado grau de
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dissecação. A classe Δh>100m, que abrange a área entre os rios Tarumã Mirim e Preto da Eva,
corresponde às áreas de ocorrência de divisores tabulares com topos planos, que geralmente são
referidos na literatura da região como platôs.

Figura 2. A) Mapa de compartimentação de relevo, composto por três classes de amplitudes altimétricas. B) Classes de
amplitude altimétrica (Δh) e a correspondência a perfis topográficos esquemáticos e a aspectos das formas de relevo.
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Conclusões
A configuração do relevo da região é uma resposta às mudanças ocorridas na rede de drenagem da
Amazônia, possivelmente no Paleógeno (Hoorn et al. 1995, Mapes et al. 2006), que culminou com a
elaboração dos conjuntos de divisores topográficos desenvolvidos sobre as rochas sedimentares da
Bacia do Amazonas, onde encontra‐se inserida a região de Manaus.
A origem do compartimento topográfico Δh=75m tem correspondência com o rearranjo da rede de
drenagem e o processo de captura de drenagem do rio Branquinho pelo rio Cuieiras, conforme admitido
por Sarges et al. (2010). O mecanismo que gerou este compartimento está relacionado à formação de
um bloco alto, associado a falhas normais com mergulhos para NW e SE (Figura 3). Os falhamentos
parecem controlar a distribuição dos interflúvios tabulares, a dissecação nas bordas dos interflúvios, os
limites do compartimento topográfico Δh=75m.

Figura 3. Mapa da área de estudo com os lineamentos interpretados a partir da imagem de relevo sombreado (elevação de
iluminação 45o e azimutes NE e SE). Os alinhamentos NE estão associados a falhamentos que possivelmente originaram os
blocos baixo (B) e alto (A), este correspondente ao divisor do Igarapé Tarumã Mirim. Os lineamentos NW apresentam
correlação com os limites do compartimento Δh=75m, bem como o alinhamento dos interflúvios deste compartimento.
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Abstract
This work integrates concepts and terminologies on geomorphology applied to coastal engineering. An exploratory
approach was applied to the Espinho littoral stretch (NW Portugal) which implied a GIS project of coastal systems
that establishes a bridge between the coastal geo‐engineering and the geomorphological mapping. This project
comprises two phases: (i) to create a framework for the studied coastal system throughout a sequence of thematic
maps (i.e., geology, geomorphology, land use) resulting in an initial proposal for the conception of
geomorphological mapping for the Espinho coastal stretch by a coastal geo‐engineering cartographic approach; (ii)
conducting a study about the stability and behaviour of coastal protection structures, using guidelines and
procedures tested in previous studies. The use of high‐resolution aerial imagery surveys and orthophotomaps
enable the vectorisation of elements for the creation of thematic maps as well as test new approaches to the
graphic representation of geomorphology. This work intends to be a contribution to a multidisciplinary approach
for the coastal geomorphology, with implications for maritime works and their confined area.
Keywords
Applied cartography; geomorphological representation; coastal engineering; GIS

Resumo
O presente trabalho integra conceitos e terminologias sobre geomorfologia aplicados à engenharia costeira. A
abordagem exploratória aplicada à faixa litoral de Espinho (NW de Portugal) implicou a implantação de um
projecto SIG que estabelece uma ponte entre a geo‐engenharia e a cartografia geomorfológica, em ambientes
costeiros. Este projecto desenrolou‐se por duas fases: (i) a realização de mapas temáticos, de modo a enquadrar o
sistema costeiro em estudo (i.e. geologia, geomorfologia, uso do solo), resultando numa primeira proposta de um
mapa geomorfológico da faixa costeira de Espinho através de uma abordagem cartográfica direccionada para a
geo‐engenharia costeira; (ii) a realização de um estudo sobre a estabilidade e comportamento das estruturas de
protecção costeira, usando orientações e procedimentos testados em investigações anteriores. O recurso à
fotografia aérea de alta resolução e ortofotomapas, possibilitou a vectorização de elementos para a criação de
mapas temáticos, bem como o teste de novas abordagens na representação gráfica dos elementos
geomorfológicos em causa. O presente trabalho pretende ser um contributo para uma abordagem multidisciplinar
de geomorfologia costeira, com implicações nas obras marítimas e áreas envolventes.
Palavras‐Chave
Cartografia aplicada; representação geomorfológica; engenharia costeira; SIG
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Geomorfologia aplicada à geo‐engenharia costeira: enquadramento e objectivos
As zonas costeiras são sistemas complexos, dinâmicos e apresentam na actualidade uma enorme
fragilidade que se tem vindo a agravar, em parte e segundo alguns, devido às alterações climáticas
(Woodroffe, 2003; Bird, 2008). Durante as últimas décadas, a importância das ciências da geo‐
engenharia tem sido reconhecida (Manoliu & Radulescu, 2008) e, do mesmo modo, a geomorfologia
aplicada tem complementado a geologia de engenharia (Fookes et al., 2005, 2007). A integração de uma
abordagem geomorfológica pode constituir um bom contributo para a engenharia nas fases de projecto,
de planificação, de dimensionamento e de construção.
A faixa costeira de Espinho, situada na orla Atlântica (NW de Portugal), aproximadamente a 50 km a
Norte de Aveiro e 20 km a Sul do Porto, serviu para testar e exemplificar a metodologia aplicada. O caso
piloto apresentado, inclui ao longo do sistema costeiro 7 estruturas marítimas (5 esporões e 2 obras
aderentes), duas das quais, recentemente reparadas e reforçadas (os 2 esporões localizados a Norte).
No presente trabalho foi desenvolvido um projecto em formato SIG que estabelece uma ponte entre a
geo‐engenharia e a cartografia geomorfológica em ambientes costeiros. Usando orientações e
procedimentos já testados em trabalhos anteriores (Pires et al., 2009a,b,c), foi possível realizar um
estudo sobre a estabilidade e comportamento das estruturas de protecção costeira na faixa costeira de
Espinho. Desta forma, implementaram‐se medições que demostram a necessidade da avaliação do grau
de deterioração e do estado actual das estruturas hidráulicas, contribuindo para trabalhos de
manutenção ou reparações/reabilitações (Pires et al., 2009b,c).
Os objectivos gerais deste estudo são: i) apresentar uma metodologia de representação gráfica a usar
em cartografia de pormenor de obras de protecção costeira; ii) implementar um procedimento
metodológico a seguir na realização de mapas temáticos aplicados à geo‐engenharia costeira do sector
de estudo; iii) apresentar um esboço geomorfológico que evidencia a ligação entre a geologia, uso do
solo, estado actual das obras marítimas e dinâmica costeira, e iv) testar novas abordagens de
representação gráfica da geomorfologia costeira.
Cartografia SIG aplicada: metodologias e resultados
Para apoiar o estudo aqui apresentado foi construída uma ampla base de dados em ambiente SIG e
estruturada em duas fases. A primeira fase apresenta como base cartográfica o ortofotomapa da área,
criando, a partir dele, diferentes enquadramentos e mapas temáticos. Mediante a introdução dos dados
de topografia, de geologia, de ocupação do solo, de dinâmica costeira (zonas de erosão/acrecção) e do
Plano de Ordenamento da Orla Costeira (POOC), poderão então ser exploradas todas as capacidades do
SIG, nomeadamente quanto à análise espacial, cruzamento, validação, actualização dos dados e
produção de cartografia fundamental, temática e aplicada.
Ao longo da segunda fase do trabalho foi aplicada uma metodologia desenvolvida em trabalhos prévios
(Pires et al., 2007; Pires et al., 2009b,c). Esta metodologia tem como base a foto‐interpretação de
fotografias aéreas de alta resolução combinada com trabalho de campo para a criação de mapas de
pormenor das estruturas de protecção costeira (esporões e obras aderentes) características da região
de Espinho. O trabalho de campo apoia‐se na inspecção e no reconhecimento visual do material rochoso
da estrutura, criando‐se, a partir da fotografia aérea georreferenciada numa base cartográfica digital,
mapas temáticos da estrutura de protecção costeira em termos, sobretudo, de litologia, de resistência à
compressão uniaxial obtidos a partir dos ensaios esclerométricos e de grau de deterioração da própria
estrutura. A cartografia dos distintos blocos de material‐rocha constituiu a base para definir um esboço
de zonamento numa perspectiva geotécnica dos materiais da estrutura.
A complementaridade destes dois processos permitiu realizar análises a diferentes escalas, com
integração dos dados de uma forma rápida e eficiente, auxiliando à combinação de todos os mapas, daí
resultando uma proposta de cartografia de suporte para a geo‐engenharia costeira.
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Considerações finais
A investigação que aborda a faixa costeira lida com um sistema muito dinâmico onde a localização
precisa dos elementos naturais e antrópicos é fundamental. Logo, a cartografia aplicada e a ferramenta
SIG assumem um papel muito importante quando nos referimos à monitorização das zonas costeiras.
Pretendeu‐se com o desenvolvimento deste trabalho sistematizar um esquema metodológico de
produção cartográfica que auxilie a tomada de decisões na gestão do litoral, por meio da composição de
cartografia temática que possa complementar e correlacionar a informação já existente,
nomeadamente, pela identificaão de áreas sujeitas a erosão ou acreção e na identificação de áreas de
instabilidade geomorfológica que conduzam à evolução da linha de costa na faixa costeira investigada.
Este trabalho pretende ser uma contribuição nos domínios da geo‐engenharia costeira, através do
ensaio de metodologias a usar na representação gráfica do contexto geomorfológico costeiro.
Pretendeu‐se também dar ênfase a uma abordagem multidisciplinar, de modo a testar novos tipos de
cartografia SIG, integrando as estruturas de protecção costeira com a sua área litoral envolvente.
Agradecimentos
A. Pires recebeu apoio da FCT através de uma bolsa de doutoramento (SFRH/BD/43175/2008). São devidos
agradecimentos à direcção da empresa Irmãos Cavacos SA, em particular ao Eng. Araújo Lopes, por todas as
informações técnicas partilhadas. Ao Eng. A. Mota Freitas (SOMAGUE) pela cedência de importantes dados sobre
as obras marítimas de Espinho. Ao Prof. F. Piqueiro (DC|FEUP) pela aquisição da fotografia aérea de alta‐resolução
que possibilitou inequivocamente a realização deste trabalho. Gratos ao revisor do trabalho por todas as achegas
críticas ao manuscrito.

Referências
Bird E., 2008. Coastal geomorphology: an introduction. 2nd Edition. John Wiley & Sons, Ltd., Chichester, 436 pp.
Fookes P.G., Lee E.M. & Milligan G., 2005. Geomorphology for engineers. Whittles Publishing Caithness, Scotland, 851 pp.
Fookes P.G., Lee E.M. & Griffiths J.S., 2007. Engineering geomorphology: theory and practice. Whittles Publishing, 279 pp.
Manoliu I. & Radulescu N., 2008. Education and training in geo‐engineering sciences: soil mechanics and geotechnical engineering, engineering
geology, rock mechanics. Routledge, Taylor and Francis Group. 526 pp.
Pires A., Vinagre A., Gomes A. & Chaminé H.I., 2007. Aplicação SIG ao ordenamento do território na frente urbana de Espinho: uma previsão
baseada na análise histórica da dinâmica costeira. Publicações da Associação Portuguesa de Geomorfólogos, APGeom, Lisboa, 5: 281‐291.
Pires A., Gomes A. & Chaminé H.I., 2009a. Metodologia de análise e representação gráfica em SIG para avaliação do estado de deterioração de
obras de protecção costeira: o caso da obra aderente da Marinha, Espinho. Publicações da Associação Portuguesa de Geomorfólogos, APGeom,
Braga, 6: 225‐230.
Pires A., Gomes A. & Chaminé H.I., 2009b. Dynamics of coastal systems using GIS analysis and geomaterials evaluation for groins.
Environmental and Engineering Geoscience, 4 (15): 245‐260.
Pires A., Chaminé H.I., Gomes A., Piqueiro F., Miranda F.S. & Rocha F.T., 2009c. Cartography and assessment of hydraulic structures from
Espinho coastal area (NW Portugal) using high‐resolution aerial imagery surveys and a GIS interactive base. Journal of Coastal Research, SI, 56:
1572‐1576.
Woodroffe C.D., 2003. Coasts: form, process and evolution. Cambridge University Press, 623 pp.

ISBN: 978-989-96462-2-3

417

Actas / Proceedings do V Congresso Nacional de Geomorfologia
Porto, 8‐11 Dezembro de 2010

O papel da hidrogeomorfologia em estudos de prospecção de recursos hídricos subterrâneos
The role of the hydrogeomorphology studies on groundwater exploration resources
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Abstract
This work aims to highlight the role of the hidrogeomorphology can play in groundwater exploration studies,
particularly as an excellent tool to identify aquifer recharge/discharge controlling features in crystalline rock
environment. In this study, a GIS project including several layers of information to support the
hydrogeomorphological interpretation, namely topography, hydrography, lithology, tectonic, morphostructure,
hydrogeology and land use was implemented. Through the studies carried out, including office and fieldwork, it
was possible to identify the most favourable locations for groundwater exploration wells. Two wells were drilled in
these locations with a total flow rate of 10 L/s, measured after the completion of the drilling works.
Hydrogeomorphology presents itself as an important tool for decision support in groundwater exploration studies.
Keywords
Hydrogeomorphology, groundwater exploration, water resources, GIS mapping

Resumo
Este trabalho pretende evidenciar o papel que a hidrogeomorfologia pode desempenhar nos estudos de
prospecção de recursos hídricos subterrâneos relativamente às condições de recarga/descarga dos aquíferos. No
caso aqui apresentado foi executado um projecto SIG com especial enfoque nos recursos hídricos subterrâneos,
que inclui vários níveis de informação para apoiar a interpretação hidrogeomorfológica: topografia, hidrografia,
litologia, tectónica, morfoestrutura, hidrogeologia e ocupação do solo. Os estudos realizados, nomeadamente os
trabalhos de campo e de gabinete permitiram identificar quais os locais mais favoráveis para serem realizadas
furos de pesquisa e captação de água subterrânea. As sondagens realizadas nos locais identificados forneceram, à
data da construção, um caudal total de cerca de 10 L/s. A hidrogeomorfologia apresenta‐se assim como uma
importante ferramenta no apoio à decisão em estudos de prospecção hidrogeológica.
Palavras‐Chave
Hidrogeomorfologia, prospecção hidrogeológica, recursos hídricos, cartografia SIG

A hidrogeomorfologia aplicada aos recursos hídricos subterrâneos
A geomorfologia de engenharia é uma área disciplinar complementar da geologia de engenharia, e que
permite o conhecimento da natureza e distribuição dos problemas e processos que afectam a superfície
terrestre, bem como a distribuição dos georrecursos. Permite ainda avaliar os impactes das mudanças
das formas da superfície terrestre na sociedade e no ambiente (Fookes et al., 2005). Neste contexto
interdisciplinar, a hidrogeomorfologia surge como um domínio científico emergente e actual, e que
estuda a interacção e a interligação dos processos hidrológicos relativamente às formas de relevo e às
interações com os processos geomórficos com a água (sub)superficial e subterrânea, no espaço e no
tempo (Sidle & Honda, 2004; Babar, 2005). O objectivo do presente trabalho é demonstrar o papel que a
hidrogeomorfologia, nomeadamente através das potentes ferramentas disponibilizadas pela cartografia
SIG, pode desempenhar no sucesso da escolha dos locais para pesquisa e captação de águas
subterrâneas, podendo funcionar como factor de produtividade e indicador de prospecção (Carvalho,
2006, Teixeira et al., 2010).
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Metodologia e resultados
No caso ora apresentado, na área da Serra de S. Pedro (maciço de Montemuro), foi executado um
projecto de cartografia SIG, onde foram integrados todos os dados recolhidos, quer no campo quer em
gabinete. Assim, foram incluídos vários níveis de informação para apoiar a interpretação
hidrogeomorfológica, tais como: topografia, hidrografia, litologia, tectónica, morfoestrutura,
hidrogeologia e ocupação do solo.
Numa primeira fase foram realizados trabalhos de campo tendo em vista a caracterização do local
através de critérios topográficos e morfoestruturais (escarpas ou taludes, blocos basculados ou
elevados, vales rectilíneos, adaptação da rede hidrográfica a fracturas, etc.). Esta interpretação foi
apoiada, em gabinete, por trabalhos prévios de interpretação fotogeológica e geomorfológica de
imagens de satélite e fotografia aérea de alta resolução. Numa fase posterior, integraram‐se os critérios
de natureza geológica e estrutural (contactos tectonizados, bandas de alteração, faixas de cisalhamento,
caixas de falha, etc.), tendo culminado esta fase num esboço hidrogeológico local. Os trabalhos
realizados durante estas duas fases permitiram identificar e cartografar as estruturas que,
eventualmente, poderão condicionar a circulação subterrânea. O contexto geoestrutural da área em
estudo é constituído, essencialmente, por rochas graníticas e metassedimentares alteradas e
fracturadas, cortadas muitas vezes por filões de quartzo e aplito‐pegmatito (Teixeira et al., 1968, 1969;
Vieira, 2008). As falhas e fracturação em grande sugerem controlar as formas de relevo, bem como a
ocorrência das principais nascentes de água inventariadas na área em estudo. A ocorrência destas
nascentes está também condicionada pela litologia, uma vez que apenas foram identificadas nascentes
de água nas rochas granitóides. O principal sistema de fracturação ocorre segundo as direcções NNE‐
SSW a N‐S. As direcções mais próximas de NNE‐SSW traduzem‐se geralmente por vales muito
encaixados, sendo a Ribeira da Noninha o principal exemplo. As direcções mais próximas de N‐S,
cartografadas essencialmente na margem esquerda da Ribeira da Noninha, individualizam faixas de
maior alteração das rochas graníticas. Estas faixas de maior alteração estão, por vezes ladeadas por
faixas de menor alteração, constituindo quebras de declive na vertente. Nas exíguas áreas aplanadas
geradas por esta quebra de declive foram identificados depósitos de vertente, com espessura variando
entre 1 a 5 m, os quais, conjuntamente com o granito decomposto que lhe está subjacente, e
funcionando como meio poroso, parecem exercer um papel significativo na alimentação dos aquíferos
subjacentes. Nestas faixas identificadas, o granito apresenta‐se alterado a muito alterado, por vezes até
profundidades superiores a 100 m, apresentando permeabilidade dupla, fissural e intersticial. Abaixo
destas profundidades, a rocha encontra‐se sã a pouco alterada, apresentando, por vezes, zonas
fracturadas.
Com base nos resultados obtidos, em que se identificaram, através do cruzamento da informação
geomorfológica, geológica, hidrogeológica e hidrogeoquímica, quais as estruturas mais favoráveis para a
circulação de água, foram então escolhidos os locais para realização de duas sondagens de pesquisa e
captação de água. Estas são do tipo furo subhorizontal para intersectar as referidas bandas de alteração
em profundidade. As duas pesquisas, que foram aproveitadas como captação apresentavam, à data da
construção, um caudal total de cerca de 10 L/s.
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Considerações finais
As emergências de água subterrânea ocorrem, geralmente, em encostas de vales que seguem os eixos
de drenagem principais e a cotas variáveis entre 860 e 1170 m. Estas nascentes aparentam estar
condicionadas, essencialmente, pelos alinhamentos tectónicos e pela litologia, uma vez que não foram
identificadas na área das rochas metassedimentares. No presente estudo ficou demonstrada a
importância da hidrogeomorfologia no apoio aos estudos de prospecção hidrogeológica e de localização
de sondagens de pesquisa e captação de águas subterrâneas. Assim, o recurso a uma plataforma
cartográfica SIG integradora permitiu identificar as geo‐estruturas que poderão condicionar a circulação
subterrânea, e contribuiu decisivamente para o sucesso das captações de água subterrânea entretanto
realizadas.
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Cartografia aplicada à prospecção de recursos hidrominerais: contributo do esboço
geomorfológico preliminar das Termas dos Cucos (Torres Vedras)
Applied cartography for hydromineral resources exploration: contribution of the preliminary
geomorphological sketch of the Termas dos Cucos (Torres Vedras)
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Abstract
The Portuguese West Sedimentary Cover is composed of a thick series of sediments with a variety of facies ranging
from Upper Triassic to Recent. These sediments were deposited in an elongated basin trending NNE‐SSW.
Tectonics of the sedimentary cover is controlled by late‐Variscan faults affecting the basement and by the
evaporitic complex deposited at the bottom of the sedimentary series. Thick Hetangian evaporitic series have
formed several diapiric structures. A dozen of mineral and thermal springs used for balneotherapy in Thermal Spas
can be found in western Portugal, this work aims to study the hydromineral concession of Termas dos Cucos
(Central Portugal). This thermal resource has high socio‐economic relevance for the Torres Vedras municipality.
The reported studies included geomorphological, geotectonical and hydrogeological fieldwork, and were intended
to delineate the hydrogeological conceptual model. This model was supported also by the re‐interpretation of
tactical geophysics and previous hydrogeological studies. The site characterisation was, also, supported by
hydrogeological inventory surveys and was essential to design future exploration wells. All compiled data was
followed by a cartographic representation based on a Geographic Information System (GIS).
Keywords
Geomorphology cartography, hydrogeology, GIS mapping, meso‐cenozoic sedimentary cover, west Portugal

Resumo
A cobertura sedimentar da região Oeste portuguesa é constituída por uma série possante de sedimentos com
grande variedade de fácies e com idades compreendidas entre o Triásico Superior e o actual. Estes sedimentos
foram depositados numa bacia alongada com direcção NNE‐SSW. A tectónica desta cobertura sedimentar é
condicionada pelas falhas tardi‐Variscas que afectaram o substrato e pelo complexo evaporítico depositado na
base das séries sedimentares. Séries evaporíticas espessas de idade Hetangiana formaram numerosas estruturas
diapíricas. Na região Oeste de Portugal existem cerca de uma dezena de nascentes minerais e termais usadas para
balneoterapia. O recurso hidromineral dos Cucos é muito relevante em termos sócio‐económicos para o concelho
de Torres Vedras o que justifica amplamente os estudos realizados na área da concessão. Os estudos
contemplados neste trabalho (que incluíram trabalho de campo no domínio da geotectónica, geomorfologia e
hidrogeologia) permitiram delinear o modelo hidrogeológico conceptual, apoiado, ainda, pela re‐interpretação de
estudos geofísicos e hidrogeológicos prévios. A caracterização desta área foi suportada pelo inventário
hidrogeológico, tendo sido determinante para o projecto dos furos de pesquisa e captação. Todos os dados
compilados foram representados cartograficamente numa base de Sistemas de Informação Geográfica (SIG).
Palavras‐Chave
Cartografia geomorfológica, hidrogeologia, cartografia SIG, cobertura sedimentar meso‐cenozóica, oeste de Portugal
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Enquadramento e objectivos
As Termas dos Cucos localizam‐se na freguesia de Matacães, no limite Este de Torres Vedras (Acciaiuoli,
1952/53). As águas são cloretadas sódicas, hiperssalinas e emergem à temperatura de cerca 30°C. A
região é formada por pequenas colinas cobertas com árvores e vinhedos que limitam uma bacia quase
circular onde, abrigada dos ventos, assume um microclima temperado seco e saudável. É formada por
grandes plataformas rochosas elevadas, com a proximidade de cursos de água (Rodrigues, 2009).
O tema geral deste estudo incide na importância da conceptualização hidrogeológica para apoiar o
projecto de sondagens hidrogeológicas e analisar as suas implicações na prática da gestão de recursos
hídricos subterrâneos. A integração da abordagem geomorfológica é um contributo muito importante
para a planificação da prospecção a realizar. Assim, os objectivos deste trabalho são: i) implementar um
procedimento metodológico a seguir na elaboração de mapas temáticos aplicados à hidrogeologia; ii)
apresentar um esboço geomorfológico preliminar e seu contributo na hidrogeologia, e iii) avaliar os
recursos hidrominerais da área das Termas dos Cucos.
Cartografia aplicada: metodologias e técnicas
A investigação desenvolvida seguiu um plano previamente delineado que assentou, numa primeira fase,
na recolha sistemática do máximo de elementos bibliográficos existentes sobre a área alvo do presente
estudo. A partir da triagem dessa informação básica, que serviu de ponto de partida para a organização
dos levantamentos futuros a efectuar na área e sua envolvente, procedeu‐se, seguidamente, no terreno,
à inventariação hidrogeológica relevante (e.g., ocorrências de águas minerais, nascentes, furos, poços,
charcas, etc.). A hidrogeologia de sub‐superfície efectuada permitiu reconhecer, em afloramento,
principalmente, a heterogeneidade litológica, o estado de alteração e da fracturação do maciço. Na
caracterização e descrição da área recorreu‐se às técnicas básicas de hidrogeologia aplicada (e.g., Fetter
2001; Assaad et al., 2004). Todos os dados compilados foram representados cartograficamente numa
base de Sistemas de Informação Geográfica (SIG). Os estudos contemplados neste trabalho permitiram
delinear o modelo hidrogeológico conceptual apoiado pelo esboço geomorfológico.
Quadro geomorfológico e climatológico local
A área em questão apresenta um relevo bastante acidentado, e a rede hidrográfica apresenta, em geral,
intenso poder erosivo, marcado pelo encaixe dos vales da maior parte das linhas de água. A partir do
esboço geomorfológico (figura 1), podem distinguir‐se uma série de sectores com compartimentos
morfológicos distintos, a saber:
• Sector NW e SW – Corresponde à área a Norte de Torres Vedras e a Oeste de Monte Redondo;
nesta área identificou‐se uma série de áreas aplanadas, a altitudes compreendidas entre 80 e
120 m que constituem retalhos pouco extensos e muito descontínuos, cortados pelas linhas de
água.
• Sector Central e SE (vale do Rio Sizandro) – Corresponde essencialmente ao fundo aplanado do
vale do Rio Sisandro e algumas das suas ribeiras afluentes. Correspondem a áreas aplanadas,
com altitudes entre os 20 e os 60 metros e com expressão cartográfica significativa.
• Sector Central e NE (áreas aplanadas superiores) – Corresponde aos locais mais elevados da
área em estudo, que se dispõem, essencialmente, nas direcções N‐S e NE‐SW, acompanhando
as direcções gerais da lito‐estrutura da área, nomeadamente das rochas calcárias do Jurássico e
Cretácico. Corresponde, grosso modo, à estrutura diapírica de Matacães.
Geologicamente, as Termas dos Cucos estão situadas num relevo circunscrito, constituído por
formações do Jurássico superior, que limitam a Oeste o vale tifónico associado ao diapiro de Matacães
(Freire de Andrade, 1937; Kullberg, 2000). A emergência das águas das termas parece assim estar
condicionada pela tectónica salífera do diapiro de Matacães e, sobretudo, por uma série de falhas
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regionais. Em termos climatológicos, as Termas dos Cucos enquadram‐se na região Centro de Portugal,
na Região Marítima e província Atlântica do Norte. Esta província caracteriza‐se por um Verão
relativamente fresco (em média 20°C), e um Inverno suave (> 8°C, em Janeiro). A precipitação média
anual varia entre 600 e 1000 mm, e apresenta geralmente pelo menos 2 meses secos (<35 mm),
(Daveau et al., 1977; Ribeiro et al. 1987a,b).

Figura 4. Esboço geomorfológico da área envolvente das Termas dos Cucos (adaptado de Rodrigues, 2009).

Considerações finais
Nesta área foi aplicada cartografia geomorfológica associada a um Sistema de Informação Geográfica
(SIG) constituindo uma importante solução de armazenamento de hidro/geo‐dados e de apoio à
prospecção hidrogeológica. A cartografia geomorfológica constituiu, assim, uma importante ferramenta
na análise e identificação da estrutura responsável pela emergência das águas minerais, bem como das
possíveis áreas de recarga do aquífero hidromineral das Termas dos Cucos. Como tal, a sua importância
como ferramenta de apoio à decisão na gestão do sistema hidromineral das Termas dos Cucos ficou
evidenciada neste trabalho.
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A importância das bases de dados geográficas na inventariação de recursos hidrominerais: o
projecto TERMARED (INTERREG IV‐B SUDOE)
The importance of geographical databases in hydromineral resources inventory: the TERMARED
project (INTERREG IV‐B SUDOE)
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Abstract
The TERMARED project (INTERREG IV‐B SUDOE programme) aims the development of an interdisciplinary network
of cooperation, oriented to produce, exchange and transfer knowledge and innovation in the thermal sector (in
terms of medical hydrology). The main objective is the production of a catalogue of thermal waters in SUDOE
Region (Northern Portugal, Galicia and SW France). The cartographic methods that support the hydrogeological
inventory of the project TERMARED is presented.
Keywords
Geographical databases, thermal waters, GIS mapping, TERMARED project, N Portugal

Resumo
O projecto TERMARED (programa INTERREG IV‐B SUDOE) apoia a criação e desenvolvimento de uma rede temática
de cooperação transnacional de carácter interdisciplinar orientada para produzir, trocar e transferir inovação e
conhecimento no sector termal (no sentido da Hidrologia Médica). Um dos principais objectivos deste projecto é a
elaboração de um catálogo de águas termais no Espaço SUDOE (Norte Portugal, Galiza e SW de França). Neste
trabalho apresentam‐se algumas das metodologias de índole cartográfica no apoio ao inventário hidrogeológico
no âmbito do projecto TERMARED.
Palavras‐Chave
Base de dados geográficos, águas termais, cartografia SIG, Projecto TERMARED, N de Portugal

Projecto TERMARED: objectivos
O projecto TERMARED apoia a criação e desenvolvimento de uma rede temática de cooperação
transnacional de carácter inter e transdisciplinar orientada para produzir, partilhar e transferir inovação
e conhecimentos no sector termal entendido no sentido da Hidrologia Médica. Um dos objectivos
principais do projecto é a elaboração de um catálogo de águas termais, no Espaço SUDOE (Norte
Portugal, Galiza e SW de França). Este catálogo incluirá, no ESPAÇO SUDOE de Portugal, além de outras
informações de carácter histórico e turístico, dados relativos à localização e historial das nascentes, da
climatologia, da geomorfologia, da geologia, da hidrogeologia e da hidroquímica. A organização e
sistematização do catálogo foram fortemente apoiadas por uma base de dados geográfica criada para o
efeito. Foram utilizadas inúmeras fontes bibliográficas (e.g. Henriques, 1726; Acciaiuoli, 1952/53;
Almeida & Almeida, 1970‐1988; IGM, 1999; Calado, 2001; Carvalho, 1993, 2006; Carvalho & Chaminé,
2007; Bastos et al., 2008; Carvalho et al., 2009) e aturados reconhecimentos de campo.
Neste trabalho apresenta‐se uma Base de Dados Espacial (BDE) criada para apoiar o projecto
TERMARED, bem como alguns dos resultados obtidos com a criação dessa base de dados, aliada a uma
plataforma de Sistema de Informação Geográfica (SIG).
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Metodologias
Para cumprir os objectivos de identificar pontos passíveis de ulterior desenvolvimento económico e
turístico foi realizado intenso trabalho de gabinete que visou a recolha e organização prévia de todos os
dados relativos às ocorrências termais no Norte de Portugal. Nesta fase, os dados foram carregados
numa base de dados espacial, que permitiu a criação e preenchimento automático de uma ficha
bibliográfica para cada ponto inventariado. Foi ainda criada uma ficha de campo, onde foram registados,
aquando da visita aos pontos de água inventariados, a sua acessibilidade, as condições hidrogeológicas e
hidroclimatológicas, os traços geomorfológicos e condições da utilização. Esta ficha contemplou, ainda,
o registo sistemático de vários parâmetros em cada ponto de água da amostragem realizada, a saber:
temperatura da água (⁰C), temperatura do ar (⁰C), pH, condutividade eléctrica (μS/cm), humidade
relativa (%), caudal, entre outros. Sempre que possível esta informação foi confrontada com os dados da
bibliografia da referência, regional e local.
Resultados
A recolha de dados efectuada permitiu identificar, na região Norte de Portugal, 346 pontos de água,
passíveis de classificação como água mineral natural de acordo com a tradição portuguesa que associa o
conceito de água termal (no sentido da hidrologia médica) a águas com propriedades terapêuticas
(Calado 2001, Carvalho 2006). Foram, ainda, identificados e compilados, na região da Galiza, cerca de
250 pontos de água com características equivalentes. O inventário global totalizou mais de 590 pontos
para as regiões do Norte de Portugal e Galiza. Todas as informações relativas a cada um destes pontos
de água foram associadas à localização dos pontos georreferenciados, em tabelas no formato
alfanumérico. Foram ainda criadas, na base SIG, hiperligações que permitem, de forma automática,
aceder à ficha bibliográfica ou de campo criadas (figura 1).

Figura 1. Exemplo da interligação entre a plataforma SIG e da BDE, onde se destaca a ficha de inventário associada a cada
ponto.
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A sistematização da informação através da Base de Dados Espacial (BDE) revestiu‐se de grande
importância para a escolha das emergências ou captações a incluir no catálogo final. Assim, com base
nos dados espaciais e alfanuméricos foi possível seleccionar, de acordo com os critérios definidos, os
pontos de maior interesse para o catálogo. Essa escolha resultou na pré‐selecção de 31 pontos de água,
que foram visitados e reconhecidos no campo, e nos quais se preencheu exaustivamente a ficha de
inventário hidrogeológico. Nesta fase foram registados dados sobre os traços geomorfológicos e
geológicos, as acessibilidades, as condições hidrogeológicas e hidroclimatológicas, as condições de
potencial utilização e, ainda, os parâmetros físico‐químicos da água. Com base na informação recolhida
no campo, bem como em análises fisico‐químicas das águas, foram, finalmente, seleccionadas as 12
nascentes que integrarão o referido catálogo, em fase adiantada de preparação.
Considerações finais
A consulta exaustiva da bibliografia e trabalhos de reconhecimento no campo permitiu a recolha de
dados de caracterização passíveis de serem integrados numa Base de Dados Espacial, os quais foram
posteriormente integrados num Sistema de Informação Geográfica (SIG), dada a sua importante
componente espacial. A BDE criada permitiu assim sistematizar e analizar em tempo útil, um conjunto
vasto de informações sobre os 346 pontos de água identificados no Norte de Portugal, contribuindo, de
forma decisiva, para o sucesso global do projecto TERMARED.
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Análise da evolução recente da Praia da Bonança ‐ Ofir
(Parque Natural do Litoral Norte)
Analysis of the Bonança beach ‐ Ofir recent evolution (Littoral Norte Natural Park)
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Abstract
The coastal line evolution of Bonança beach ‐ Ofir (Esposende, northwest Portugal) between 1994 and 2010 was
analysed using the vegetation line as an erosion indicator. These data were obtained with aerial photography and
dGPS survey. The usage of GIS software and an accurate measurement of the migration indicator mobility allowed
precise results showing progress or retreat of the coastal line. In the south section of the Bonança beach retreat
has occurred.
Keywords
Coastal line evolution, Vegetation line, Aerial photography dGPS, Ofir.

Resumo
Foi efectuada uma análise da evolução da linha costeira no sector da Praia da Bonança ‐ Ofir (Esposende, noroeste
português), entre 1994 e 2010. Recorreu‐se à linha de vegetação como indicador de migração, obtido por análise
de fotografia aérea e levantamentos com dGPS. Com o tratamento dos dados em software SIG e medindo a
mobilidade do indicador de migração costeira obtiveram‐se resultados precisos de avanço ou recuo da linha
costeira. No sector sul da Praia da Bonança ocorreu recuo da linha costeira.
Palavras‐Chave
Evolução costeira, Linha de vegetação, Fotografia aérea, dGPS, Ofir

Introdução
Presentemente, existem problemas em vários sectores ocupados da costa portuguesa, com risco
elevado em vários desses locais. Os problemas agravam‐se com a ocorrência de temporais excepcionais,
com a falta de manutenção e fortalecimento das estruturas de defesa e, mais importante ainda, se não
se modificar a actual política de ocupação da zona costeira. Para se delinear qualquer estratégia de
actuação futura é necessário quantificar e compreender, tão bem quanto possível, a dinâmica costeira
ocorrida nos últimos anos.
A análise de fotografia aérea é uma das inúmeras fontes a partir das quais podem ser extraídas
informações relativas à migração costeira num determinado intervalo de tempo. É um meio
extremamente importante na análise da evolução geomorfológica, uma vez que a partir dela é possível
conhecer o aspecto superficial de uma determinada área num determinado instante. Quando os
levantamentos de fotografia aérea são realizados em instantes temporais diferentes, tornam‐se num
material de extrema utilidade para a observação e compreensão da dinâmica dos sistemas costeiros.
Esta técnica pode ser facilmente conjugada com modelos digitais de terreno, obtidos, por exemplo, com
recurso a GPS diferencial, permitindo a obtenção de informação em quantidade e qualidade suficientes
para fazer a reconstituição aproximada do terreno.
A vegetação tem um papel importante na formação das dunas e na fixação das areias. Uma duna
começa a formar‐se sempre por detrás de uma planta, geralmente o Elymus farctus, e a fixação das
areias só começa a ocorrer onde se encontra instalada a Ammophila arenaria. A existência de dunas é
um dos melhores elementos de defesa costeira, sendo mesmo a primeira defesa activa das costas baixas
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e arenosas. A destruição/degradação das dunas por acção do mar ou devido ao pisoteio, acaba por
provocar a destruição da vegetação. Esta destruição da vegetação, ou sua ausência, leva a uma
movimentação das areias para o interior. Os trilhos formados pelo pisoteio podem ser aproveitados pelo
vento para criar corredores eólicos e blow‐outs. Os corredores eólicos são os locais preferenciais da
ocorrência de galgamentos marinhos em períodos de tempestade. O mar penetra, destruindo parte do
cordão dunar, formando um depósito em “leque” e provocando salinização das áreas baixas existentes
após as dunas galgadas. Também o vento aproveita os corredores eólicos para criar dunas móveis,
retirando aos poucos a areia das dunas frontais. A falta de estabilidade nos sistemas dunares provoca a
morte de várias espécies vegetais. Um bom exemplo será a destruição da Ammophila arenaria visto esta
planta ser uma espécie espontânea e fixadora de areia. Sem as várias espécies de plantas a salvaguardar
as primeiras faixas da duna embrionária, todo o sistema dunar frontal acaba por ser atingido, podendo
mesmo levar à destruição total da duna, com ocorrência de um aplanamento e progressiva destruição
da morfologia pelos agentes erosivos. Acima de uma determina taxa de migração, pode mesmo ocorrer
formação de uma arriba que vai recuando gradualmento por acção do mar. No caso de ocorrer
acumulação de sedimento ou ocorrer um longo período sem agitação marítima relevante, a vegetação
recoloniza a área perdida até ficar em equilíbrio com as condições do meio. Desta forma, a vegetação
funciona um excelente indicador de migração costeira.
Objectivos
A inexistência de uma estratégia nacional, consolidada e consensual, de monitorização das zonas
costeiras, assente na observação de indicadores de migração, tem levado à falta de levantamentos
regulares e, consequentemente, a algum desconhecimento face às modificações que têm ocorrido. Os
estudos que se têm efectuado sobre a migração costeira são baseados num número muito reduzido de
levantamentos, condicionados por falta de verbas e com poucos meios técnicos e humanos. Daí a
importância deste trabalho, e de outros semelhantes, para a criação de uma base de dados para
consulta actual e futura.
Este trabalho tem como objectivo a apresentação de alguns dados resultantes da análise do
comportamento de indicadores de migração (linha de vegetação), extraídos com recurso a
fotogrametria e obtidos por dGPS, no sector da praia da Bonança ‐ Ofir. Estes dados permitem o
conhecimento da mobilidade observada, no período em análise, e antecipar alguma predição evolutiva a
curto/médio prazo.
Metodologias
Neste trabalho foi utilizada fotografia aérea histórica, referente aos anos de 1995 e 2006, conjugada
com trabalho de campo (levantamento de coordenadas com GPS diferencial‐2010) e pós‐processamento
digital, no sentido de eliminar incoerências de escala e permitir a criação de ortofotomapas
devidamente georreferenciados, usando como referência a fotografia aérea de 2006. Para tal recorreu‐
se a pontos de controlo existentes no solo e facilmente identificáveis/comparáveis nas fotografias
utilizadas (1995 e 2006). Esses pontos podem ser casas, muros, afloramentos rochosos, estradas com
cruzamentos, etc. Depois de alinhadas as fotografias aéreas podem então sofrer análise fotogramétrica.
Foi utilizado o datum73 como sistema de coordenadas.
Recorreu‐se essencialmente à quantificação da migração da linha de vegetação para determinação da
mobilidade costeira. Contudo, como na maioria dos locais da área de estudo existem arribas, sendo
utilizada a mobilidade do topo destas arribas como indicador de migração. A linha de vegetação/topo da
arriba fornece, normalmente, informações de mobilidade mais fiáveis em relação a outros indicadores,
como por exemplo a linha de preia‐mar ou linha de água, pois depende menos de factores de grande
variabilidade e curta duração, tais como as condições da ondulação ou a amplitude do ciclo de maré, no
instante em que é obtida a fotografia. Esta linha é considerada como a linha limite entre a areia da praia
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e o início da vegetação dunar, facilmente identificável pelo contraste de luminosidade observável a
partir da fotografia aérea. No campo, este limite é fácil de identificar, sendo considerada a posição das
últimas espécies vegetais entre a duna e a areia da praia desprovida de vegetação.
Devido à inexistência de dados fotográficos no ano de 2010, foi utilizado GPS diferencial para
determinação da linha de vegetação/topo da arriba. Trata‐se de uma técnica fácil, rápida e pouco
dispendiosa para a obtenção da posição deste indicador. Uma vez que a aquisição dos dados
altimétricos é feita de forma georreferenciada, coerente com o sistema de coordenadas da fotografia
aérea utilizada, é possível alinhar e comparar, de modo exacto, a informação obtida em diversos
instantes, numa mesma região. Com os dados colhidos é possível criar uma base de dados de fácil
acesso a partir de uma estrutura de armazenamento digital. Para além das aplicações já referidas, a
utilização de GPS é importante para ajudar a validar, corrigir e georreferenciar informação obtida por
fotografia aérea.
O levantamento das coordenadas GPS foi feito utilizando um modelo GPS Trimble 5800 L1/L2 RTK. Para
determinação das posições GPS foi utilizada a técnica de GPS diferencial. Esta técnica consiste na
determinação de coordenadas com um sistema de GPS móvel (Rover), conjugado com uma base GPS
fixa (Base), colocada sobre um pondo de coordenadas conhecidas, permitindo uma precisão
centimétrica a sub‐centimétrica das posições obtidas. O sistema utilizado foi configurado para eliminar,
automaticamente, determinações de posição com erro RMS superior a 20 mm.
A partir dos ortofotomapas de 1995 e 2005 foram extraídas, em modo vectorial, as linhas de vegetação.
Os pontos da posição da linha de vegetação/topo da arriba, levantados por GPS diferencial serviram
para construir a linha de vegetação referente a 2010. As três linhas de vegetação, correspondentes aos
anos de 1995, 2006 e 2010 (GPS), foram agregadas em formato “esri shape file” e aferida, como
atributo, a data exacta a cada uma delas. Este ficheiro foi exportado para a aplicação ArcMap da Esri, e
submetido a análise com o módulo DSAS (Thieler et al, 2008). Este módulo permite a definição de uma
linha base para o cálculo da mobilidade, a partir da qual é traçado um conjunto de perfis
fotogramétricos perpendiculares ou sub‐perpendiculares às posições da linha de vegetação/topo da
arriba. Ao longo de cada um destes perfis é determinado o valor da migração em cada um dos intervalos
temporais em análise. O espaçamento lateral entre os perfis fotogramétricos foi de 25 metros. Os
valores das taxas de migração resultantes da análise foram obtidos utilizando diversos métodos
estatísticos, salientando‐se o método do ponto terminal e a regressão linear pelo método dos mínimos
quadrados.
Resultados
É possível observar que a linha de vegetação, neste sector, tem vindo a migrar para o interior, tendo
também ocorrido uma diminuição da área de praia. A linha de vegetação recua, entre 1995 e 2010,
aproximadamente à taxa de 2.24 m por ano (valor médio obtido por regressão linear pelo método dos
mínimos quadrados) a 2.25 (valor médio obtido pelo método do ponto terminal). No total este sector
recuou em média, para o intervalo em análise, cerca de 35.62 metros.
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m/ano
Figura 1. (A) Imagem do sector em estudo com representação da variação da posição da linha de vegetação ou topo da arriba
(anos 1995, 2006 e 2010) e perfis fotogramétricos obtidos com modulo DSAS. (B) Valores das taxas de migração medido em
cada um dos perfis fotogramétricos utilizando regressão linear pelo método dos mínimos quadrados.

É possível observar, a partir da fotografia aérea, a formação de uma arriba de erosão. Esta arriba
mantém‐se em 2010, sendo facilmente observável no campo, estando fortemente talhada nas dunas
pré‐existentes. Nalguns pontos apresenta diferenças de cota de cerca de 10 m entre a base e o topo
com inclinações do talude superiores a 60°, denunciando o carácter recente da sua formação.
Discussão
A sul das Torres de Ofir, onde se situa o sector estudado, verifica‐se o recuo contínuo da linha de
vegetação/topo da arriba para o intervalo em análise. A existência de um esporão a norte deste sector,
facilmente identificável na Figura 1 (A), é uma intervenção de engenharia pesada que claramente
condiciona a migração observada, induzindo uma reentrância côncava na configuração da costa que não
surge em fotografias mais antigas. Na zona a jusante é facilmente visível a formação de arribas recentes,
um dos indicadores geomorfológicos de erosão. Uma vez que os sedimentos nesta região são pouco
consolidados, as arribas formam‐se fácil e rapidamente com ajuda das tempestades, principalmente no
Inverno e de ciclos de maré de grande amplitude. Face aos valores de migração observados e à
existência de estruturas edificadas, há o risco evidente de colapso destas nos próximos anos. Estando
largamente documentado o efeito das estruturas de tipo esporão na sua vizinhança, nomeadamente a
intensificação da erosão para jusante destas, é impossível, face aos dados apresentados, quantificar o
contributo verificado na intensificação da migração para o interior deste sector. A migração verificada
será resultado da acção de factores naturais acrescida do efeito do esporão, sem que as respectivas
proporções possam ser convenientemente quantificadas. A comparação dos dados deste trabalho com a
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análise da migração ocorrida antes da construção do esporão, permitirá esclarecer melhor o efeito desta
obra neste sector, nomeadamente quantificar em que medida terá contribuído para a aceleração da
erosão a jusante da sua posição a partir do ano de 1986, em que foi construída. Segundo Henriques
(2006), estas obras podem aumentar 3 a 6 vezes as taxas de migração para o interior decorrentes
exclusivamente da actuação de factores naturais, até que se atinja novo equilíbrio.
Próximo da área de estudo, as obras de protecção e defesa encontradas foram as do tipo transversais,
mais especificamente os esporões (só nesta área existem 4). Estas obras, perpendiculares à faixa
costeira, ao perturbarem o desenvolvimento normal da deriva litoral (sentido dominante N‐S) acabam
por reter sedimentos a barlamar (neste caso a norte da estrutura). Essa retenção de sedimentos vai
provocar um défice de sedimentos a sotamar (neste caso a sul da estrutura), que resulta, normalmente,
num recuo da linha de costa. Devem também ser tidos em conta os padrões de interferência gerados
por estas obras na ondulação e possíveis efeitos na inversão local da deriva sedimentar. Esta
complexidade de factores, associada à ocupação crescente e à dinâmica dos factores naturais, torna
muito complexa a compreensão e a previsão da dinâmica destes sectores. Deste modo, a realização
deste tipo de estudos, replicada frequentemente ao longo do tempo, será um contributo muito
importante para a quantificação da dinâmica costeira observada e um apoio fundamental para a gestão
integrada das zonas costeiras.
Conclusão
A utilização conjugada de fotografia aérea e dGPS constituiu uma metodologia robusta, barata e
facilmente replicável no futuro, de monitorização do sector costeiro praia da Bonança ‐ Ofir. A utilização
do módulo DSAS em conjugação com o Esri ArcMap® permitiu agilizar e tornar versátil o tratamento dos
dados de migração de indicadores bi‐dimensionais, tais como a linha de vegetação/topo da arriba. Com
esta metodologia foi possível concluir, com base na migração do indicador linha de vegetação/topo da
arriba, que este sector migrou, desde 1995 a 2010, a uma taxa média de 2.25 metros/ano, num total de
32.62 metros entre 1995 e 2010. Esta metodologia é facilmente extensível a qualquer outro sector
costeiro, envolvendo baixo custo e poucos meios materiais e humanos.
Referências
Carvalho G.S., Alves, A.C. & Granja H., 1986. A evolução e o ordenamento do litoral do Minho; Universidade do Minho, Braga, 33 pp.
Gomes, P., Botelho, A. & Carvalho G.S., 2002. Sistemas dunares do litoral de Esposende; Universidade do Minho, Braga, 110 pp.
Granja H., 1990. Repensar a geodinâmica da zona costeira: o passado e o presente; que futuro? Universidade do Minho. 347 pp. (Tese de
Doutoramento).
Henriques R., 2006. A monitorização da zona costeira tendo em vista a sua vulnerabilidade ‐ aplicação à zona costeira do noroeste de Portugal.
Universidade do Minho. 525 pp. (Tese de Doutoramento).
Loureiro E., 2006. Indicadores geomorfológicos e sedimentológicos na avaliação da tendência evolutiva da zona costeira (aplicação ao concelho
de Esposende). Universidade do Minho. 329 pp. (Tese de Doutoramento).
Thieler, E.R., Himmelstoss, E.A., Zichichi, J.L., and Ergul, A., 2008. Digital Shoreline Analysis System (DSAS) version 4.0 ‐ An ArcGIS extension for
calculating shoreline change: U.S. Geological Survey Open‐File Report 2008‐1278.

ISBN: 978-989-96462-2-3

435

Actas / Proceedings do V Congresso Nacional de Geomorfologia
Porto, 8‐11 Dezembro de 2010

Intervenções antrópicas face ao recuo da linha de costa: exemplo da Foz do Douro à Nazaré
Anthropic interventions against the coastal retreat – the example of the douro river mouth – Nazaré
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Abstract
The first Portuguese coastal works, at the Leixões harbour, were made at the end of the XIX century and promote
an erosive process that lead to the construction of defense structures in Espinho, at the beginning of the XX
century, and other progressively to south. This work analysis the erosive retreat of the Douro River mouth to
Nazaré coastal reach. We believe that the factors underlying this evolution are mainly anthropogenic. In
particular: a) reduction of the fluvial supply to the coast sediment, due to retention in dams; b) extraction of sand
in rivers and coast; c) coastal works, which interfere with the coastal drift; d) secular rise of sea‐level. We present
the results of monitoring of some sections of sandy coast and cliffs north of S. Pedro de Moel and Nazaré.
Keywords
Coastal erosion, coastal evolution, river supply, dune ridge, groins.

Resumo
Ao analisar‐se a data de construção das primeiras obras de engenharia costeira — molhes e esporões no trecho
compreendido entre a foz do Douro e a Nazaré, conclui‐se que as primeiras, realizadas no porto de Leixões e na
embocadura do Douro e que datam do final do século XIX, desencadearam um processo erosivo que levou à
construção das primeiras obras de “defesa” costeira em Espinho, no início do século XX. A seguir, e por ordem
cronológica de norte para sul, constroem‐se mais obras costeiras, devido à erosão se ter intensificado e
progredido para sotamar da deriva litoral predominante. Também as barragens construídas nos cursos de água,
nomeadamente no rio Douro, principal fonte de alimentação aluvionar da costa, até ao canhão submarino da
Nazaré, assim como os muitos milhões de m3 de areia que têm sido extraídos nos rios e na costa, levaram à
redução do fornecimento sedimentar à deriva litoral, criando‐se défice sedimentar e recuo erosivo da linha de
costa. Apresentam‐se os resultados da monitorização de troços arenosos e de arribas a norte de S. Pedro de Moel
e Nazaré.
Palavras‐Chave
Erosão litoral, evolução costeira, acarreio fluvial, cordão dunar, esporões.

Introdução
O fenómeno de transgressão marinha neste trecho do litoral começou no final do século XIX. Até essa
altura, desde tempos históricos, o comportamento era, essencialmente, de regressão (a linha de costa
migrava em direcção ao oceano), sendo a formação da laguna de Aveiro um exemplo, resultante de um
período em que havia um grande fornecimento de sedimentos fluviais ao litoral. Factores de origem
antrópica serão a principal causa desta transgressão. O volume de sedimentos que era trazido pelos rios
e depois transportado pela deriva litoral, alimentando as praias a sotamar, diminuiu drasticamente.
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Recuo da linha de costa no troço Foz do Douro ‐ Cabo Mondego
Estudos da década de 90 (Oliveira, 1990), do século XX, referem que o rio Douro, principal fonte de
alimentação aluvionar da costa até ao canhão submarino da Nazaré, devido às barragens construídas e à
extracção de areia, diminuiu o seu aporte sedimentar em cerca de 60%. Numa situação normal a
capacidade aluvionar que alimentava o troço costeiro, a sul, era de 1200000 m3/ano transportados pelo
rio Douro e de 200000 m3/ano transportados pela deriva litoral no troço Leixões – foz do Douro. Devido
às referidas intervenções, o rio Douro reduziu a sua capacidade aluvionar para apenas 200000 m3/ano e
com a construção dos molhes do porto de Leixões, deixou de se verificar transporte aluvionar até à foz
do Douro. Outros estudos (Dias et al, 1994), referem que, devido aos aproveitamentos hidroeléctricos e
hidroagrícolas, a redução dos volumes sedimentares transportados por via fluvial diminuiram, ao longo
do século XX, em mais de 85%. Daí resultará, que os poucos sedimentos que alimentam hoje a deriva
litoral resultam, essencialmente, da erosão da costa a barlamar.
A extracção de areia nos rios e na própria costa tem sido, também, um factor importante para o recuo
da linha de costa. Note‐se o caso da ponte de Entre‐os‐rios que, em 2001, caiu por rebaixamento
erosivo das aluviões que suportavam as fundações, provocado pela extracção de areia a montante e a
jusante. Durante várias décadas, areias litorais foram removidas, a título de exemplo: em S. Jacinto
(Aveiro), cerca de 2 milhões de m3/ano (Dias et al, 1994); na embocadura do Mondego e junto do molhe
norte, nas décadas de 70, 80 e 90 do século XX, a extracção foi cerca de 500000 m3/ano, contudo, no
ano de 1984 o volume de extracção, adicionado com as dragagem totalizou cerca de 2500000 m3 (Cunha
et al., 1995), da qual alguma foi exportada para Espanha. Os valores de areia retirados pelas várias
dezenas de areeiros que até à década de 70 do século XX proliferaram neste troço da costa foram
significativos; no entanto, por falta de registos é impossível referir quantitativos.
No troço litoral entre a foz do Douro e a Praia de Mira (cerca de 75 km), além dos molhes na foz do
Douro e na do Vouga, existem 25 esporões a interceptar os poucos sedimentos que circulam na deriva
litoral (fig. 1). Dias et al. (1994) refere que no troço Espinho – Cortegaça, “por cada quilómetro de costa
existiam, em média, em 1989, cerca de 1,8 esporões e mais de 325 m de estruturas longitudinais”.
A subida secular do nível médio das águas do mar, apesar de ser um outro factor menos significativo,
deve ser tida em conta neste recuo. Em Portugal, foi estimada uma elevação média do nível do mar de
1,3 mm/ano ao longo do séc. XX, sendo inferior a este valor até 1920 e superior (1,7 mm/ano) depois
desta data (Dias et al, 1994).
Para tentar contrariar o recuo erosivo da linha de costa (transgressão marinha) têm sido construídos
esporões e paredões No entanto, estas intervenções não resolvem as causas da erosão, apenas as
transferem para sotamar (para sul, na costa ocidental, em função da ondulação dominante de NW)
como se pode concluir pela análise das figuras 1 e 2, onde se apresenta a localização e data da
construção das obras de engenharia costeira deste trecho costeiro, a saber:
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Figura 1. Troço litoral Leixões/Cabo Mondego.

‐ Foz do Douro/Espinho – Costa rochosa c/troços arenosos; a erosão está a agravar‐se depois das
recentes obras na foz do Douro;
‐ Espinho – Primeiras defesas da costa no início do séc. XX, depois das primeiras obras de engenharia
costeira, em Leixões e na barra do Douro, no final do séc. XIX;
‐ Espinho/Silvalde – Mais defesas costeiras no início da década de 80 do séc. XX;
‐ Paramos/Esmoriz – Defesas costeiras na segunda metade da década de 80 do séc. XX;
‐ Cortegaça/Furadouro – Defesas costeiras no final da década de 80 do séc. XX;
‐ Torreira – Sem grandes problemas de erosão, a norte há cerca de 13 km sem intervenções costeiras;
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‐ Barra de Aveiro – Molhes na década de 50 do séc. XX, prolongamento do molhe norte, no início da
década de 80. Tem havido extracção de areia, a norte (S. Jacinto), em cerca de dois milhões de m3/ano.
‐ Barra/Costa Nova – Defesas costeiras nas décadas 70, 80 e 90 do séc. XX e, posteriormente, um cordão
arenoso;
‐ Vagueira – Defesas costeiras nas décadas de 80 e 90 do séc. XX;
‐ Areão/Poço da Cruz – Defesas costeiras em 2003 e 2004, cordão arenoso, imediatamente a sul dos dois
esporões, no final de 2009, já em erosão em Março de 2010;
‐ Mira – Erosão está a agravar‐se depois da construção dos esporões do Areão e do Poço da Cruz;
‐ Tocha – Sem problemas de erosão, a norte há cerca de 14 km sem intervenções costeiras;
‐ Tocha/Quiaios – Sem problemas de erosão, a norte há cerca de 27 km sem intervenções costeiras;
‐ Quiaios/Cabo Mondego – Sem problemas de erosão, o Cabo Mondego estabiliza a linha de costa.
Recuo da linha de costa ‐ troço Cabo Mondego/Nazaré
A transgressão marinha tem, também, reflexos na erosão da base das arribas. As que se encontram
desde o norte de S. Pedro de Moel (Praia Velha) até à Praia da Légua (norte da Nazaré), apesar de serem
constituídas por litologias diferentes, calcários margosos a norte, arenitos pouco consolidados a sul (fig.
2), estão em risco de derrocada, tendo já ocorrido várias situações desse tipo. O Instituto Nacional da
Água (INAG) assinalou parte delas como zonas de perigo e já apresentou um projecto para as tentar
consolidar; trabalhos que ainda não se iniciaram. A erosão da base destas arribas começou na segunda
metade do século XX, com maior aceleração no final do século, e com tendência para aumentar ao
longo do século XXI. Além das causas já referidas, barragens, extracções de areia, obras de engenharia
costeira e subida do nível do mar, a construção, na década de 60 do século XX, dos molhes na
embocadura do Mondego acelerou a erosão das praias a sul, incluindo as referidas arribas nesse
processo (fig. 2). O molhe norte da embocadura, em 2010, foi prolongado 400 m. É espectável que a sua
ampliação voltará a dar origem à acreção das praias a norte (Figueira da Foz – Buarcos) e ao aumento da
erosão das praias a sul, e a médio prazo, esse efeito erosivo também se irá reflectir nas arribas S. Pedro
de Moel – Nazaré. Acrescente‐se que os parques de estacionamento, a norte do farol de S. Pedro de
Moel, que foram construídos sobre as arribas, impermeabilizando‐as e originando escoamentos pluviais
concentrados têm, também, diminuído a sua estabilidade.
A monitorização que estamos a efectuar, através de perfis topográficos transversais de praia e de
pontos de referência (entre o Cabo Mondego e S. Pedro de Moel), leva‐nos a concluir que a erosão das
praias, de Setembro de 2009 a Outubro de 2010, tem vindo a aumentar, com destaque para as praias
que se localizam a partir de 10km a sul da foz do Mondego (sotamar do esporão da Leirosa). Como
exemplo, referimos apenas os perfis topográficos da praia a cerca de 400m a sul do afloramento calcário
do Pedrógão e o da Praia de Vieira de Leiria. No primeiro (Pedrógão) a área do perfil teve uma redução
de 71%, o cordão dunar frontal foi completamente erodido com um recuo erosivo de cerca de 10m em
apenas seis meses. No segundo perfil (Praia de Vieira de Leiria) e durante o mesmo período de tempo, a
área foi reduzida 68%, tendo‐se formado uma berma erosiva de cerca de 3m, não houve recuo porque o
início do perfil (ante‐praia) coincide com o paredão.
Não podemos deduzir, com rigor, que o recuo erosivo que se verificou entre o final do Verão de 2009 e
de 2010, seja já uma consequência do prolongamento do molhe norte do Mondego. Poderá tratar‐se de
um Inverno em que se verificou grande predominância de vagas de SW ou uma associação das duas
situações.
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Resenha do trecho Cabo Mondego –
Nazaré (fig. 2):
‐ Foz do rio Mondego – Molhes na
década de 60 do séc. XX. O molhe
norte, em 2010, foi prolongado
cerca de 400m. Tal como sucedeu
após a sua construção inicial, as
praias Figueira da Foz/Buarcos irão
avançar e as praias a sul irão recuar;
‐ Buarcos ‐ Em 1980 a praia tinha
avançado 180 m;
‐ Figueira da Foz (junto do molhe
norte) – Em 1980 a praia tinha
avançado 440 m, tendo havido
extracção de areia superior a
3
500000 m /ano;
‐ Cova ‐ Recuo de 100m em duas
décadas;
defesas
costeiras
construídas no final da década de 70
do séc. XX;
‐ Costa de Lavos ‐ Defesas costeiras
contemporâneas das da Cova;
‐ Leirosa ‐ Defesas costeiras
contemporâneas das da Cova;
‐ Pedrógão ‐ Erosão mais
acentuada a sul do promontório;
- Vieira de Leiria – Erosão acentuada
nas décadas de 60, 70 e 80 do séc.
XX;
‐ Praia Velha/S. Pedro de Moel ‐
Troço arenoso desapareceu na
segunda metade do séc. XX; arribas,
presentemente, em erosão com
perigo de derrocada;
‐ S. Pedro de Moel/Praia da Légua –
Arribas em erosão com perigo de
derrocada;
‐ Praia da Légua/Nazaré ‐ Sem
erosão (promontório da Nazaré
estabiliza a costa).

Figura 2. Troço litoral Cabo Mondego/Nazaré.
Nota: O flanco ocidental do cordão dunar frontal longilitoral, que se estende desde a foz do rio Mondego até às Pedras Negras está a ser
erodido pelo mar, apresentando já significativa arriba erosiva. Quantificámos, a cerca de 400 m a sul do promontório calcário do Pedrógão, um
recuo erosivo de cerca de 3 m em 100 horas (das 13 horas do dia 27 de Fevereiro às 17 horas do dia 03 de Março de 2010). Aqui o cordão dunar
frontal foi completamente erodido.
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Conclusões
Não há solução definitiva para os troços da costa em recuo erosivo. O recurso a obras de engenharia
costeira só deveria ser feito em casos excepcionais, caso estejam em perigo grandes aglomerados
urbanos, quando se verifique que essa intervenção é duradoura e não vai pôr em risco outros
aglomerados localizados a sotamar. Por outro lado, estas obras do ponto de vista de turismo balnear
não são atractivas. As pessoas não são atraídas por um litoral que não tenha areia e onde o mar bate,
permanentemente, de encontro aos esporões/paredões.
Pela análise que fizemos à data de construção destas obras, nomeadamente, dos esporões e molhes,
concluímos que eles agravaram a erosão costeira a sotamar (sul) onde, entretanto, outros foram sendo,
progressivamente, construídos.
A solução ambientalmente mais sustentável passa pela não intervenção com obras de engenharia
costeira, pois permite o desenvolvimento natural dos processos erosivos que irão alimentar as zonas a
sotamar e pela deslocalização das populações em risco. As intervenções que se têm feito na costa, além
de não serem uma solução, à escala de uma vida útil, representam um custo bastante superior ao valor
dos bens a proteger.
Estudos da União Europeia (Eurosion, 2006) apontam, também, neste sentido. A deslocalização de
pessoas e bens para zonas mais interiores, constitui desde o início dos anos 90, uma nova abordagem
para fazer face aos problemas de erosão.… “Viver com a erosão costeira na Europa”, Luxemburgo, 2006.
Em Portugal, o ordenamento da costa não tem equacionado esta solução:
‐ continua‐se a construir em zonas que já estão em situação de risco;
‐ fazem‐se intervenções que aumentam o recuo erosivo dos troços da costa a sotamar;
‐ fazem‐se intervenções em troços da costa sem frente urbana, caso da Cova do Vapor/Costa da
Caparica onde, em cerca de metade da intervenção, a frente urbana se encontra a mais de 700 m para o
interior. Em situação de risco existem, apenas, dois parques de campismo e uma mata de acácias.
O Plano Nacional de Barragens, apesar do parecer desfavorável de peritos europeus, vai avançar. Das 10
barragens previstas, 6 localizam‐se na bacia hidrográfica do Douro, agravando a retenção de
sedimentos a montante e mitigando o trânsito sedimentar do rio Douro.
Também terá de ser equacionada a hipótese de quando um bem privado é destruído por aceleração da
erosão devido a intervenção a barlamar, o Estado vir a ser condenado a indemnizar o dono desse bem,
como aconteceu recentemente (Tribunal condena Estado devido a erosão costeira causada por
esporão; 01.02.2009 ‐ Lusa).
Mesmo com estas evidências o Governo admitiu, no final de 2008, investir 300 a 400 milhões de € no
litoral até 2013, em obras de engenharia costeira e requalificação de praias.
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Abstract
To produce the base information for a landslide susceptibility mapping of Lisbon County, several sets (1947‐2004)
of aerial photos were analyzed to identify and map landfill and excavations. The thickness of these elements was
assessed by analysis of existing large scale maps and boreholes. To validate the final results of the produced
model, aerial photos (1977‐78) were analysed in order to obtain a landslide inventory complemented by field
surveys. The information obtained was included in a GIS environment for further processing. For preliminary
landslide susceptibility assessment a physically based infinite slope stability model was applied to calculate the
safety factor and the results were validated using a prediction rate curve.
Keywords
Landfill, excavation, Lisbon, landslides, susceptibility

Resumo
Com a finalidade de preparar os elementos de base fundamentais para a determinação da susceptibilidade à
ocorrência de processos de instabilidade em vertentes e taludes no concelho de Lisboa aplicando um modelo de
base física, foi realizada fotointerpretação sistemática de fotografias aéreas de diferentes datas (1947 a 2004) para
produzir cartografia tridimensional de aterros e escavações. A espessura destes elementos foi determinada por
análise comparada da informação altimétrica disponível e da interpretação de logs de sondagens. Foi também
construído um inventário de movimentos de vertente por fotointerpretação sistemática de fotografias aéreas
(1977‐78), para calibrar parâmetros geotécnicos das formações ocorrentes na área do concelho e proceder à
validação dos resultados obtidos na modelação de susceptibilidade. Para complementar o inventário mencionado
anteriormente, foram realizadas campanhas de campo a locais onde o inventário de fotointerpretação
apresentasse lacunas. A informação obtida foi registada em ambiente SIG, possibilitando processamento posterior.
Finalmente, foi aplicado um modelo de base física (talude infinito) para o cálculo do factor de segurança (FS), dos
quais são apresentados os resultados preliminares, bem como a curva da taxa de predição.
Palavras‐Chave
Aterro, escavação, Lisboa, movimentos de vertente, susceptibilidade

Introdução
O problema da instabilidade de vertentes tem importância e impacto social e económico crescente,
visto que o aumento de população numa região é acompanhado por expansão das áreas ocupadas por
edificações e infra‐estruturas. Estas tendem a ocupar áreas progressivamente mais alargadas, incluindo
zonas com relevo acidentado e com características geotécnicas deficientes, o que provoca o aumento da
exposição dos elementos construídos face àquele perigo natural. Neste contexto, a determinação da
componente espacial (susceptibilidade) da perigosidade de instabilidades de vertente no concelho de
Lisboa, densamente urbanizado, ou em outros com características semelhantes, é uma questão de
importância fundamental mas que se reveste de problemas particulares. De entre estes, salientam‐se
dificuldades em construir inventários completos de instabilidades de vertentes por falta de registos
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sistemáticos de acidentes, rápida reposição ou tratamento de processos que afectaram construções,
extensas modificações da topografia por movimentações de terras, avanço rápido das áreas urbanizadas
e escassa existência de terrenos naturais. Estes factores concorrem para a fraca preservação dos indícios
de instabilidades passadas, acrescendo ainda o facto dos reconhecimentos de terreno serem muito
morosos por dificuldade de acesso ao interior das propriedades e ao carácter muito fragmentado
destas.
Atendendo à expectável falta de robustez estatística dos inventários a construir nestas condições, a
aplicação de modelos de base física poderá ser a opção mais viável, tanto mais que, no caso do concelho
de Lisboa, está disponível uma base geológica na escala 1:10.000, que foi preparada conjugando
observações de superfície com a interpretação de registos de sondagens (Almeida, 1986).
Porém, num contexto fortemente urbanizado, o substrato geológico encontra‐se geralmente muito
modificado por intervenções humanas, incluindo aterros de natureza e origem diversa que resultaram
da necessidade de adaptar a topografia aos usos do solo e de colmatar depressões de origem natural ou
artificial (pedreiras, barreiros, areeiros), bem como escavações que em muitos casos são parcial ou
totalmente colmatadas por aterros ou são objecto de soluções de estabilização por obras de
engenharia.
Estas ocorrências, que não figuram na cartografia geológica de base, alteram de forma significativa a
natureza e propriedades geotécnicas das camadas superficiais do terreno, e, por consequência, a sua
resposta a solicitações externas desencadeantes de instabilidades de vertente (como precipitações
intensas e/ou prolongadas, sismos, sobrecargas nas zonas de montante, descargas no sopé, vibrações e
infiltrações concentradas de origem antrópica, etc.). Por outro lado, estas ocorrências tendem a
apresentar geometrias muito irregulares, o que dificulta a definição local da sua espessura.
Na aplicação de modelos de base física para a determinação da susceptibilidade às instabilidades em
vertentes, a cartografia e determinação da espessura dos solos constitui tarefa imprescindível para a
obtenção de resultados de qualidade, visto que, a espessura de solo potencialmente instável é uma das
variáveis mais críticas neste tipo de estudos, tal como a posição do nível piezométrico.
Com o objectivo de determinar a susceptibilidade a instabilidades de vertente no concelho de Lisboa,
apresentam‐se resultados preliminares obtidos que incluem: 1) inventariação sistemática e cartografia
de aterros e escavações por fotointerpretação de fotografia aérea de datas compreendidas entre 1947 e
2004; 2) preparação de base topográfica com remoção do edificado e correcção de erros; 3) inventário
de instabilidades; 4) recolha e processamento de propriedades geotécnicas dos terrenos; 5) aplicação de
um modelo de talude infinito; 6) validação dos resultados do modelo através da curva de taxa de
sucesso.
Enquadramento
O concelho de Lisboa situa‐se na orla ocidental Meso‐Cenozóica, caracterizando‐se por estrutura de tipo
tabular, em monoclinal com inclinação geral reduzida para SE e englobando três sectores principais:
Monsanto‐Ajuda‐Alcântara, Formação de Benfica e Miocénico, e a Série Miocénica Leste (PAIS et al.,
2006).
No sector SW, Monsanto‐Ajuda‐Alcântara, as alternâncias de calcários e margas do Albiano‐
Cenomaniano médio (Formação de Caneças, C2Cn), que se apresentam dobradas e fracturadas
formando o doma de Monsanto, estão sobrepostas por calcários compactos do Cenomaniano superior
(Formação de Bica, C2Bi) e por escoadas lávicas basálticas, níveis de piroclastos e cortejo filoneano,
incluídos no Complexo Vulcânico de Lisboa (β1) (Pais et al., 2006).
O sector NW, contíguo à estrutura de Monsanto, apresenta uma sucessão de ondulações suaves e é
constituído por formações Cenozóicas, correspondentes à Formação de Benfica (Eocénico a Oligocénico,
φBf) e ao Miocénico, incluindo as seguintes unidades: A Formação de Benfica, que assenta em
discordância sobre o Complexo Vulcânico de Lisboa, sendo constituída por depósitos conglomeráticos,
continentais, com níveis argilosos, detríticos e carbonatados intercalados; as Camadas de Prazeres
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(Aquitaniano ao Burdigaliano inferior, MPr), compostas por argilas e margas depositadas em lagunas
litorais; as Areolas de Estefânia (Burdigaliano, MEs), constituídas por areias finas, areias argilosas, argilas
e algumas camadas de biocalcarenitos; os Calcários de Entrecampos (MEc), também designados por
“Banco Real”, formação representada por biocalcarenitos com fracção detrítica abundante, por vezes
argilosa, ricos de moldes e/ou de fragmentos de moluscos. A formação anterior passa superiormente a
areias muito finas argilosas, correspondente à unidade de Argilas de Forno do Tijolo (MFT).
O sector leste, compreende intercalações de formações detríticas e carbonatadas da Série Miocénica.
Apresenta‐se, de um modo geral, em monoclinal, inclinando suavemente para E‐SE.
Métodos de estudo
Com o objectivo de aplicar um modelo de talude infinito para a determinação da susceptibilidade à
ocorrência de instabilidades de vertente, foram preparados os níveis de informação de base que
incluíram os seguintes temas principais: inventário de aterros e escavações; topografia pormenorizada,
com o edificado removido e corrigida de erros; inventário de instabilidades; recolha e processamento de
informação geotécnica relativa aos solos de cobertura e unidades de substrato.
Inventariação de aterros e escavações
Para identificar e cartografar os aterros e escavações, foram seleccionadas as séries de fotografias
aéreas com cobertura estereoscópica da cidade de Lisboa de 1947, 1958, 1967, 1977‐1978, 1987 e 2004.
Estas foram objecto de fotointerpretação sistemática em estereoscopia, sendo a informação obtida
incluída em ambiente SIG (Figura 1A). A informação foi processada por união dos polígonos delimitados
dos aterros. As escavações foram objecto de verificação individualizada, para confirmar se tinham sido
colmatadas por aterros ou se tinham sido mantidas inalteradas, procedendo‐se depois à correcção do
inventário (Figura 1B).
Para estimar a espessura dos aterros, utilizou‐se a informação disponível na extensa base de dados que
está a ser construída para o concelho de Lisboa pela equipa do projecto GEOSIS‐LX (mais de 3564
sondagens). Nesse projecto, foram georreferenciadas sondagens realizadas em toda a cidade, às quais
está associada a informação dos correspondentes relatórios, nomeadamente a profundidade até onde
se estendem os aterros, sempre que estes se encontrem presentes.
Com base nesta informação foram também introduzidas novas áreas de aterros que não tinham sido
identificadas na foto interpretação, mas cuja presença foi detectada nos registos das sondagens,
melhorando a fiabilidade do inventário produzido.
De qualquer forma, o inventário não pode ser considerado como completo, visto que não foi possível
incluir manchas de aterro que certamente existem nas zonas da cidade com ocupação mais antiga, não
detectáveis na fotointerpretação e onde não existem registos de sondagens.
Nos locais onde não existem dados de sondagem, estimou‐se como aproximação preliminar uma
espessura de solo potencialmente instável de 2,5 m, que corresponde aproximadamente à espessura
média de deslizamentos translaccionais superficiais em outros contextos geológicos (ex. Zêzere, 2001;
Jibson, 2000).
Preparação da base topográfica
A preparação da base topográfica envolveu conjunto numeroso de operações efectuadas com carácter
sistemático, visando remover a informação vectorial correspondente a edificado presente na base
topográfica na escala 1:1.000 disponibilizada para o estudo. Foram ainda corrigidos erros de altimetria
por análise sistemática e iterativa dos ficheiros TIN gerados a partir da informação vectorial, após a
correcção de cada erro identificado.
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Inventário de Movimentos de Vertente
Para a construção deste nível de informação, procedeu‐se à análise sistemática dos pares
estereoscópicos de fotografias aéreas referentes ao voo FAP (1977‐78) para a cobertura mais recente
(2004), utilizando estereoscópio de mesa, inserindo‐se a informação obtida em ambiente SIG. Foi ainda
incluída informação relativa ao material mobilizado, ao tipo de movimento e estimativa da espessura de
material mobilizado.
Esta informação foi objecto de validação no terreno. Foram ainda realizados reconhecimentos de
terreno em áreas com declive acentuado com ocupação mais antiga da cidade, para identificar áreas de
instabilidade materializadas em fracturas conspícuas nas fachadas de edifícios de construção antiga,
com estrutura baseada em paredes periféricas espessas de alvenaria, e indicadoras de deformações
excessivas das encostas.
Recolha e processamento de propriedades geotécnicas
Para aplicação de um modelo de base física são necessárias estimativas dos parâmetros geotécnicos
relevantes, nomeadamente o peso volúmico do solo, a coesão e o ângulo de atrito interno. Estes
parâmetros foram estimados por análise de informação publicada (Almeida, 1991), teses, estudos e
relatórios de projectos de engenharia, e informação inédita, para cada unidade geológica do substrato e
dos solos de cobertura (Quadro 1).
Quadro 1 ‐ Propriedades geotécnicas consideradas para cada unidade geológica do concelho de Lisboa.

Sistema

Unidades Geológicas

At. Int. ( )

Densidade do
3
solo (KN/m )

Coesão
(Kpa)

Quaternário

Aluviões
Areolas de Cabo Ruivo
Areolas de Braço de Prata
Calcários de Marvila
Arenitos de Grilos
Argilas de Xabregas
Calcários da Quinta das Conchas
Areias do Vale de Chelas
Calcários de Musgueira
Areias com Placuna Miocénica
Calcários do Casal Vistoso
Areias da Quinta do Bacalhau
Argilas do Forno do Tijolo
Calcários de Entrecampos
Areolas da Estefânia
Argilas e calcários dos Prazeres
Complexo de Benfica
Complexo Vulcânico de Lisboa
Complexo Vulcânico de Lisboa (Rochas Piroclásticas)
Calcários com rudistas
Calcários e margas

24
30
30
40
32
30
37
32
37
37
37
32.5
30
40
35
30
37
30
15
45
30

17,5
19,3
19,3
22
20
18,5
20,4
17
23
17
21
17
26,7
23
20
19,5
20,7
30
17
25
20

11
5
5
200
5
20
35
5
35
20
35
15
25
40
15
20
27
30
20
200
35

Miocénico

Oligocénico
Cretácico

o

Determinação da susceptibilidade
A determinação preliminar da susceptibilidade foi efectuada através do cálculo do Factor de Segurança
das encostas de cada pixel, pela aplicação de um modelo de base física baseado no método de análise
de estabilidade de equilíbrio limite por talude infinito, baseado na distribuição espacial das
propriedades dos terrenos analisados. A expressão de base para calcular o factor de segurança (FS) é a
seguinte (Montgomery & Dietrich, 1994):
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cos2

tan Φ
sin

cos

Na qual: Cs – Coesão do solo; D – Espessura de solo vertical; Dw – Espessura da camada de solo saturada; γs – Peso volúmico
natural dos solos; γw – Peso volúmico da água; α – Declive, Φ – Ângulo de atrito interno.

Para o cálculo do factor de segurança (FS) utilizaram‐se as propriedades geotécnicas deduzidos de
informação disponível, a espessura de solo potencialmente instável (determinada no âmbito do
presente estudo), considerando‐se ainda o nível freático (de carácter preliminar) localizado 1,25 metros
acima da superfície de ruptura. Os resultados obtidos estão representados cartograficamente na Figura
1C.
Validação dos resultados obtidos pelo modelo de base física
Os resultados obtidos na modelação preliminar, foram objecto de validação utilizando o inventário de
instabilidades construído no decurso do presente trabalho e uma curva Receiver Operating
Characteristic (ROC), ferramenta de base estatística aplicável à verificação da qualidade da previsão da
susceptibilidade à ocorrência de instabilidades de vertente.
Após a construção das respectivas curvas ROC, foi calculada a Área Abaixo da Curva (AAC) de acordo
com BI e BENNETT (2003), aplicando a expressão
.

ai

bi
2

(Lsi ‐ Li) – Amplitude da classe; ai – Valor da ordenada correspondente a Li; bi – Valor da ordenada correspondente a Lsi.

A determinação da AAC permite verificar de forma objectiva e independente a qualidade preditiva
global do modelo gerado.

ISBN: 978-989-96462-2-3

447

Actas / Proceedings do V Congresso Nacional de Geomorfologia
Porto, 8‐11 Dezembro de 2010

A

B

C

D

Figura 1 – A: Mapa do concelho de Lisboa com as áreas de aterros e escavações inventariados de diferentes datas. B: Resultado
da união e tratamento do inventário de aterros e escavações. C: Resultado do cálculo do factor de segurança. D: Curva de
validação para o modelo aplicado utilizando o inventário de movimentos de vertente.

Resultados obtidos e discussão
Da análise do inventário de aterros e escavações da cidade de Lisboa, e após terem sido eliminadas as
redundâncias das áreas de sobreposição, resulta que os aterros inventariados ocupam cerca de 25,6x106
m2, ou seja pelo menos 30,3 % da área do concelho de Lisboa.
A imagem referente à espessura de solo instável, não apresenta o detalhe que seria desejável para um
estudo desta natureza. Contudo, o detalhe deste nível de informação está dependente da
disponibilidade de dados de sondagem existentes para a cidade de Lisboa, de difícil obtenção, e que,
apesar de muito numerosas, não tem distribuição geográfica homogénea que seria mais útil para os
objectivos do presente estudo.
O inventário de movimentos de vertente produzido é composto por 453 polígonos com uma área média
de 567 m2. Esses polígonos foram utilizados na fase de validação dos resultados produzidos pelo modelo
de base física através da construção de curva ROC (Figura 1D), que apresenta configuração promissora
para o contexto preliminar do presente estudo, o que é confirmado pelo valor satisfatório obtido para o
valor da área abaixo da curva (AAC) de 0,77.
Conclusões
Para além de corresponderem a níveis de informação fundamentais para a determinação da
susceptibilidade à ocorrência de instabilidades de vertente, os resultados obtidos durante a
fotointerpretação de aterros e escavações constituem um contributo para a produção de cartografia
geológica adaptada às exigências e necessidades actuais em termos de apoio às obras de engenharia, de
ordenamento do território e prevenção de perigos naturais.
Apesar de terem carácter preliminar, os resultados obtidos para a determinação da susceptibilidade à
ocorrência de instabilidades de vertentes em Lisboa pela aplicação de um modelo de base física são
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promissores, realçando a necessidade de prosseguir o esforço de investigação para melhoria da
informação de base a utilizar, que inclui: completamento dos níveis de informação relativos a aterros e
escavações; completamento do inventário de obras de estabilização de vertentes para inclusão dos seus
efeitos na determinação da susceptibilidade; melhoramento das estimativas das propriedades
geotécnicas por retroanálise de movimentos característicos do inventário; caracterização hidrogeológica
dos terrenos; incorporação dos efeitos de reforço motivados pelo edificado recente com fundações
profundas decorrentes da natureza dos terrenos, face à necessidade de assegurar a estabilidade de
edificações confinantes ou da inclusão de pisos abaixo do nível do solo natural.
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Abstract
During the last century, Portugal was affected by several destructing natural disasters, namely of hydrologic
(floods) and geomorphologic (landslides) origin. However, only recently risk prevention and management was
assumed to be a national priority by Portuguese Government. The basic information on past floods and landslides
occurred in Portugal is disperse and incomplete and this is a shortcoming for the implementation of effective
disaster mitigation measures. In this context, the project DISASTER (PTDC/CS‐GEO/103231/2008), funded by the
FCT, aims to bridge the gap on the availability of a consistent and validated hydro‐geomorphologic disaster
database in Portugal. The DISASTER Project aims to create, exploit and disseminate a GIS database on disastrous
floods and landslides occurred in the continental Portugal mainland in the 20th century and the first decade of the
21st century.
Keyword
Natural Disasters; Floods; Landslides; GIS Database

Resumo
Portugal foi afectado por diversos desastres naturais severos no decurso do século XX, nomeadamente cheias e
movimentos de vertente. No entanto, a gestão preventiva dos riscos só muito recentemente passou a ser
assumida como uma prioridade em Portugal, pelo Programa Nacional de Políticas de Ordenamento do Território. A
informação de base sobre cheias e movimentos de vertentes ocorridos num passado recente em Portugal está
incompleta e encontra‐se muito dispersa, facto que constitui um obstáculo à desejável implementação de medidas
eficazes para a mitigação dos desastres naturais. Neste contexto, o projecto DISASTER, financiado pela Fundação
para a Ciência e a Tecnologia (PTDC/CS‐GEO/103231/2008), tem por objectivo principal suprimir a fragilidade que
resulta da inexistência de uma base de dados, consistente e validada, de desastres de origem hidro‐
geomorfológica em Portugal. A equipa do Projecto DISASTER propõe‐se criar, explorar e divulgar uma base de
dados SIG sobre cheias e movimentos de vertente catastróficos verificados em Portugal continental no século XX e
na primeira década do século XXI.
Palavras‐Chave
Desastres Naturais; Cheias; Movimentos de Vertente; Base de Dados SIG

Introdução
No contexto da Década Internacional para a Redução das Catástrofes Naturais, decretada pela
Organização das Nações Unidas (IDNDR, 1995), foi estabelecido que catástrofe natural corresponde a
uma interrupção séria da funcionalidade de uma comunidade, na sequência de um evento natural
perigoso, causando perdas humanas, materiais ou ambientais significativas, que excedem a capacidade
da comunidade afectada em recuperar com base nos seus próprios recursos. Deste modo, o conceito de
catástrofe natural, ou desastre natural, tem subjacente a ocorrência de impactos negativos significativos
sobre as sociedades, em termos sociais, económicos e/ou ambientais, que decorrem directa ou
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indirectamente da actividade de um ou de vários fenómenos naturais com potencial destruidor elevado
(Alexander, 2000; Wisner et al. 2004; NCRNA, 2006).
O crescimento económico e o desenvolvimento tecnológico verificados no decurso do século XX não
foram acompanhados pela redução das catástrofes naturais. Desde 1900 foram reportadas mais de
9000 catástrofes, sendo que mais de 80% dos eventos ocorreram posteriormente a 1975 (Guaha‐Sapir
et al., 2004). Entre 1974 e 2003 o número médio anual de catástrofes registadas cresceu cerca de 4
vezes. Nestas três décadas, as catástrofes naturais resultaram na morte de mais de 2 milhões de
indivíduos, 182 milhões desalojados e cerca de 5,1 biliões de pessoas afectadas. Os prejuízos materiais
acumulados, claramente avaliados por defeito, ascenderam, ainda assim, a 1,38 triliões de dólares
(Guaha‐Sapir et al., 2004).
O registo e análise de informação estatística sobre desastres naturais têm sido desenvolvidos nos
últimos anos em todo o mundo (Tschoegl et al., 2006). O desenvolvimento de bases de dados dedicadas
aos desastres naturais é absolutamente determinante para a gestão dos riscos, visto que permite a
implementação sustentada de sistemas de indicadores da vulnerabilidade e do risco, nas escalas
nacional e regional, que possibilitam a avaliação do impacto dos desastres naturais, em termos sociais,
económicos e ambientais.
Portugal Continental foi afectado por diversos desastres naturais severos no decurso do século XX,
nomeadamente cheias e movimentos de massa (Quaresma, 2008). No entanto, a gestão preventiva dos
riscos só muito recentemente passou a ser assumida como uma prioridade pelo Programa Nacional de
Políticas de Ordenamento do Território (MAOTDR, 2006). A informação de base sobre cheias e
movimentos de massa ocorridos num passado recente em Portugal Continental está incompleta e
encontra‐se muito dispersa, facto que constitui um obstáculo à desejável implementação de medidas
eficazes para a mitigação dos desastres naturais. Neste contexto, esta proposta tem por objectivo
principal suprimir a fragilidade que resulta da inexistência de uma base de dados, consistente e
validada, de desastres de origem hidro‐geomorfológica em Portugal Continental.
A equipa do Projecto DISASTER propõe‐se criar, explorar e divulgar uma base de dados SIG sobre cheias
e movimentos de massa catastróficos verificados em Portugal Continental no fim do século XIX, século
XX e na primeira década do século XXI. O tema do trabalho é transversal, situando‐se na fronteira entre
as Ciências Físicas e as Ciências Sociais. A constituição da equipa reflecte muito claramente este
enquadramento, contando com 20 investigadores (14 doutorados), especialistas em Ciências da Terra,
Ciências da Atmosfera e Ciências Sociais, que integram 4 instituições científicas pertencentes à
Universidade de Lisboa, Universidade de Coimbra e Universidade do Porto. Adicionalmente, a equipa
assume como prioridade a inclusão de jovens investigadores, de onde se destaca a contratação de 4
bolseiros de investigação.
O Projecto DISASTER decorre num período de 36 meses, estando organizando em três Blocos de
Trabalho (Workpackages), que contêm 8 Tarefas (T).
Objectivos
O Projecto DISASTER pretende colmatar uma lacuna na disponibilidade de dados e sua validação
relativamente a eventos de origem hidro‐geomorfológica com consequências danosas em Portugal
continental. Esta proposta propõe construir, explorar e disseminar uma base de dados SIG sobre
desastres hidrológicos (cheias) e geomorfológicos (deslizamentos) ocorridos em Portugal Continental no
fim do século XIX, século XX e 1ª década do século XXI.
As perdas derivadas de eventos catastróficos serão sistematicamente registadas numa base de dados
histórica, que constituirá a base para a identificação das situações de risco, no respeita à sua localização
espacial e magnitude. Com efeito, os desastres naturais podem ser entendidos como marcadores, no
tempo e no espaço, caracterizados pela ocorrência de combinações desfavoráveis entre a perigosidade
natural, a exposição física e a vulnerabilidade dos elementos expostos. Finalmente, a base de dados
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proposta, irá providenciar um suporte confiável para o processo de avaliação do risco e um ponto de
partida para a aplicação de medidas de mitigação e redução de desastres.
Plano de Trabalho
O projecto está organizado em três blocos de trabalho que contém oito tarefas (Figura 1).
O 1º bloco de trabalho inclui 3 tarefas e é dedicado à recolha e organização de dados, bem como à
definição da estrutura da base de dados SIG que irá guiar a recolha e validação de informação.
O 2º bloco de trabalho inclui 4 tarefas e é o núcleo de análise do projecto. É consagrado à avaliação das
causas, da exposição e das consequências das cheias e movimentos de massa, pretendendo contribuir
para o entendimento da distribuição espacial e dimensão temporal dos desastres hidro‐geomorfológicos
ocorridos em Portugal continental.
O 3º bloco de trabalho inclui uma única tarefa e tem como objectivo a divulgação dos resultados,
através da tecnologia Web‐SIG, publicações científicas e comunicações em encontros científicos.
Tarefas a Desenvolver
Tarefa 1 ‐ Definição conceptual de desastre hidro‐geomorfológico para Portugal Continental
A definição e os critérios considerados pela EM‐DAT (base de dados sobre desastres a nível
internacional), para inclusão de uma ocorrência na sua base de dados, são demasiado restritivos, o que
faz com que muitos eventos ocorridos em Portugal, que provocaram perdas relevantes, a nível
económico e social, não estejam incluídos. Assim, propõe‐se nesta tarefa avaliar os critérios adoptados
em outras bases de dados e estabelecer uma nova definição e critérios adequados às características do
território de Portugal Continental.
Tarefa 2 ‐ Definição estrutural da base de dados SIG sobre desastres hidro‐geomorfológicos
A definição prévia da estrutura da base de dados é um procedimento fundamental de organização da
informação recolhida. A base de dados será composta pelos seguintes campos estruturais: (1) ID; (2)
Coordenadas X; (3) Coordenadas Y; (4) Localidade (5) Tipo de Desastre; (6) Subtipo de desastre; (7) Ano;
(8) Mês; (9) Dia; (10) Perdas Humanas; (11) Perdas Materiais; (12) Fonte; (13) Observações. Esta
estrutura permitirá integrar a informação recolhida pelas diversas equipas num atributo único e
unificado resultando numa base de dados geográfica.
Tarefa 3 ‐ Recolha e validação de dados para o inventário sobre desastres hidro‐geomorfológicos
ocorridos entre 1864 e 2010
O desenvolvimento de uma base de dados sólida sobre desastres hidro‐geomorfológicos em Portugal é
imperativa para o estudo destes fenómenos nas escalas local, regional e nacional. A recolha de dados
será suportada por três principais fontes de informação: Investigação em Arquivos (jornais nacionais e
regionais; relatórios técnicos; artigos e livros científicos), dados institucionais (Autoridade Nacional de
Protecção Civil (ANPC), Instituto da Água (INAG), Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC),
Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG)) e entrevistas com especialistas na área das cheias e
movimentos de massa.
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Figura 1. Plano de Trabalho do Projecto DISASTER

Tarefa 4 ‐ Avaliação da distribuição geográfica dos desastres hidro‐geomorfológicos
O conhecimento da distribuição espacial de cheias e movimentos de massa históricos é um passo crítico
para a avaliação da perigosidade e risco, assumindo que as circunstâncias que produziram desastres
naturais de origem hidro‐geomorfológica no passado poderão gerar desastres similares no futuro. Esta
tarefa terá como principais objectivos, entre outros:
‐ Identificar e caracterizar a distribuição espacial de desastres naturais de origem hidro‐geomorfológica
em Portugal continental;
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‐ Avaliar as relações entre a distribuição dos fenómenos perigosos e os factores físicos que os
condicionam;
‐ Estabelecer um ranking de municípios, regiões e bacias hidrográficas com respeito à ocorrência de
desastres hidro‐geomorfológicos.
Tarefa 5 – Avaliação do ritmo temporal dos desastres hidro‐geomorfológicos
A avaliação da distribuição temporal será conduzida por questões previamente colocadas e cujas
respostas permitirão antecipar o futuro comportamento das cheias e movimentos de massa perigosos,
permitindo definir estratégias de modo a mitigar e reduzir os riscos associados. Nesta tarefa pretende‐
se caracterizar estaticamente a frequência‐magnitude dos eventos meteorológicos desencadeantes que
resultaram em desastres hidro‐geomorfológicos, em Portugal, usando registos de precipitação que
nunca foram utilizados. Adicionalmente,
Procurar‐se‐á estabelecer limiares críticos de precipitação responsáveis pela ocorrência de cheias e
movimentos de massa em diferentes regiões do país.
Tarefa 6 ‐ Análise climatológica de eventos chuvosos extremos e sua relação com os desastres hidro‐
geomorfológicos
A quantidade, duração e intensidade da precipitação controla directamente as cheias e os movimentos
de massa e indirectamente as consequências humanas e materiais provocadas pelos desastres de
origem hidro‐geomorfológica. Com esta tarefa pretende‐se avaliar e caracterizar os padrões sinópticos e
de circulação atmosférica responsáveis pelos eventos chuvosos extremos que resultaram em desastres
hidro‐geomorfológicos.
Tarefa 7 ‐ Avaliação da vulnerabilidade dos elementos em risco expostos aos desastres hidro‐
geomorfológicos
Os perigos naturais não afectam igualmente as populações. O impacto humano dos desastres naturais
depende fortemente de condicionalismos económicos, culturais e sociais. Com esta tarefa pretende‐se:
‐Avaliar o risco individual e social associado por cheias e movimentos de massa em Portugal, e comparar
com os resultados obtidos em trabalhos similares para outros países.
‐ Propor directrizes e regras gerais no âmbito da gestão de risco e, nomeadamente estratégias de
mitigação nas escalas regional e nacional, no pressuposto de que os futuros processos perigosos (i.e.
cheias e movimentos de massa) irão ocorrer em circunstâncias idênticas às observadas no passado e
que irão produzir perdas similares.
Tarefa 8 ‐ Implementação do projecto Web‐site e do Web‐SIG
Esta tarefa tem como principal objectivo a construção de um Web‐site explorando tecnologia Web‐SIG,
para exposição de mapas e dados associados relativos às catástrofes de origem hidro‐geomorfológica
em Portugal Continental.
O Web‐site e Web‐SIG serão os principais meios de difusão dos resultados do projecto. Adicionalmente,
pretende‐se apresentar os progressos do projecto em reuniões internacionais de referência, como é o
caso da Assembleia Geral da União das Geociências Europeia (EGU), e publicar os resultados obtidos em
revistas científicas internacionais (e.g. Natural Hazards, Natural Hazards and Earth System Science, Risk
Analysis).
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Processos erosivos em áreas urbanas: o caso das voçorocas da cidade de ponta grossa, PR –
Brasil.
Erosive processes in urban areas: case study of the gully erosion located in jardim santa edwirges, in
the city of ponta grossa, Parana state ‐ Brazil
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Abstract
Some aspects as the rapid urban growth related to the modernization of agriculture, which requires less workers,
causing their migration to urban areas, besides the housing market interests associated to a weak urban planning,
results in an occupation of fragile areas, according to the physical environment, exposing families to risky
situations. The antropic impacts related to projects of house building, do not consider the topography conditions.
On the other hand, the local government authorizes the implantation of new property ventures, even in places
with erosive evidences. This study aims to verify the relationship between an erosion process, a gully erosion, and
the urban expansion in Ponta Grossa, located in Parana State. The investigation observes the physical‐natural
environment, the precipitation index, besides the streets design associated to the topography. It was possible to
observe the implementation of the houses near the gully, and the evolution of the erosion process, using images
from different dates, 1980, 1995 and 2006. The temporal analyses permitted comprehend the relation of the
erosion process with the streets design, and the topography. Between September 2009 and February 2010, a
period with more rain than the average (between 1946 to 2009), the streets around the gully behaved as free
channels of storm water runoff, contributing to the growth of the gully erosion.
Keywords
Erosive processes; gully; urban areas; urban planning; rain.

Resumo
Alguns aspectos, como o crescimento urbano acelerado, relacionado à modernização da agricultura, que necessita
de menos trabalhadores, resultando em sua migração para áreas urbanas, assim como os interesses do mercado
imobiliário, associado a um planejamento urbano deficiente, resulta na ocupação de ambientes frágeis, expondo
famílias à situações de risco. Os impactos antrópicos, realacionados com projetos imobiliários não tem levado em
consideração as condições topográficas. Por outro lado, o governo local autoriza a implantação ne novos
empreendimentos imobiliários, mesmo em loais com evidentes processos erosivos. Este trabalho se propõe a
verificar a relação entre um processo erosivo, uma voçoroca, e a expansão urbana em Ponta Grossa, situado no
Estado do Paraná. A investigação partiu da caracterização físico‐natural do ambiente, indices pluviométricos, assim
como o traçado das ruas associado à topografia. Foi possível observar a implantação de casas próximas à voçoroca,
e a evolução do processo erosivo, utilizando imagens de diferentes datas, 1980, 1995 e 2006. A análise temporal
permitiu compreender a relação do processo erosivo com os traçado das ruas e com a topografia. Entre setembro
de 2009 e fevereiro de 2010, um período com pluviosidade maior do que a média (entre 1946 e 2009), as ruas
próximas à voçoroca se comportaram como canais livres de escoamento das águas pluvias, contribuindo para o
crecimento da erosão.
Palavras‐Chave
Processos erosivos; voçorocas; áreas urbanas; planejamento urbano; chuva.
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Introdução
A associação entre condicionantes físico‐naturais locais – geológicas – morfológicas e bioclimáticas, com
o processo de urbanização pode, quando não observadas as restrições topográficas, provocar e acelerar
a ocorrência de processos erosivos, resultando tanto em riscos à população residente como
comprometimento das politicas sociais. Entre os processos erosivos observados em áreas urbanas
destacam‐se os escorregamentos, solapamentos de margens, erosão subterrânea remontante – pipings,
com colapsos associados e voçorocas.
Os acelerados processos de urbanização e industrialização, em áreas com potencial elevado relacionado
com processos da geodinâmica externa, são indutores de um aumento significativo dos processos
erosivos, tanto dentro quanto fora dos limites do urbano. Para Monte‐Mor (2006), essas transformações
ou impactos estendem‐se às áreas centrais e aos espaços periurbanos. Cabe destacar que essas
transformações, quando expressas em processos erosivos acelerados, colocam em cheque a capacidade
administrativa dos gestores públicos e em risco as populações que vivem nestas áreas. ‘A categoria de
risco ambiental tem sido utilizada para classificar diferentes áreas urbanas e rurais sujeitas a fenômenos
geológicos, como deslizamentos, inundações’ (Torres, 2000, p.53). Tais riscos ambientais estão
associados ao comportamento dos sistemas naturais, levando‐se em consideração o grau de
estabilidade ou instabilidade descrito pela vulnerabilidade a eventos com durações variáveis (Castro et
al, 2005). Assim, no caso especifico de Ponta Grossa (Figura 1) é adequado o que observaram Medeiros
e Melo (2001):
O que se percebe é que o sítio urbano do município vem se expandindo rapidamente,
através da instalação de numerosos loteamentos, conjuntos habitacionais e ocupação
de terrenos irregulares, com obras de infra‐estrutura deficientes e inadequadas
diagnóstico do meio físico, o que potencializa a ocorrência de processo erosivo e áreas
de risco” (Medeiros, 2000, p. 27; Medeiros e Melo, 2001, p. 117).

Esta idéia é adequada para um terço (1/3) da área urbana de Ponta Grossa (Figura 2), onde se observa o
crescimento numérico de processos erosivos em algumas das áreas destinados à expansão urbana,
sendo comuns tanto nas áreas de ocupação regular quanto naquelas consideradas como irregulares.
Esta é a principal justificativa para a escolha da área urbana para o desenvolvimento desta investigação.

Rio

Figura 2. Principais avenidas entre centro e bairros.

Figura 1. Localização de Ponta Grossa no Paraná
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A área de Estudo
A área de estudo é a voçoroca localizada nas proximidades do Jardim Santa Edwirges e da Vila Romana
(50°14’23”W ‐25°02’48”S), na porção noroeste cidade de Ponta Grossa. O perímetro urbano
pontagrossense está inserido no compartimento geomorfológico do 2º Planalto Paranaense, situado na
borda leste da Bacia Sedimentar do Paraná, região fitogeografica dos Campos Gerais. A geologia local é
dominada por rochas das formações dos Grupos (1) Itararé (permocarboníferas) e do (2) Paraná, com
destaque para as Formações Ponta Grossa (Devoniano) e Furnas (Siluriano‐devoniano). Apenas uma
pequena parte do urbano ocupa os terrenos da Formação Itararé.
De modo geral, o relevo caracterísitco é constituido por colinas alongadas de topos convexos e declives
suaves, entre 10 e 25%, recobertas por latossolos, neossolos e cambissolos. Poucas áreas do urbano
apresentam declividades superiores a 25%, sendo mais comuns nas áreas dos vales fluviais. O relevo
colinosos é recortado por uma densa rede de drenagem primária, de 1ª e 2ª ordem (E: 1:50.000), com
padrão radial (Figura 2.) Algumas das nascentes e parte de seus vales expõem material quaternário, em
especial depósitos coluviais (pleistocenicos) e aluviais (holocênicos), respectivamente.
Esses rios são mantidos por um regime climático mesotérmico úmido, com chuvas distribuidas ao longo
do ano, mas apresentando período de estiagem nos meses de abril a agosto, e outro chuvoso, nos
meses de setembro a março. A pluviosidade média anual é de 1.750 mm, apresentando no periodo 1946
a 2009 médias mensais variando 171,8 mm em janeiro; 136,7 mm em setembro; 91,1 mm em abril e
76,7 mm Agosto.
Essas caracterísiticas físico‐naturais marcaram a expansão urbana, iniciada a partir da década de 1970,
impulsionada pelo exodo rural resultante da modernização da agricultura introduzida no Brasil durante
o governo militar. Em 1960 o município de Ponta Grossa contava com uma populaçao total de 90,889
hab, sendo 78. 557hab., urbanos; em 1970, tinha‐se um total de 126,940hab., sendo 113.074hab.,
urbanos e, no início dos anos 2000, a população total era 2673,616 hab., dos quais 266.683 hab.,
estavam na área urbana.
Essa expansão urbana ocorre em quase todas as direções a partir do núcleo central situado sobre
divisores de águas de colinas alongadas de topos convexos, áreas comprovadamente mais estáveis à
ação dos processos erosivos. Expandiu‐se, em grande parte, sem a atuação efetiva da administração no
que se refere aos estudos técnicos prévios, em especial para as áreas potencialmente mais susceptíveis
de desenvolver desequilíbrios ao nível dos processos naturais.
Objetivo
A presente investigação se propõe a verificar a relação dos processos erosivos com a axpansão urbana
de Ponta Grossa ‐ PR, nos loteamentos do Jardim Santa Edwirges e Vila Romana, a partir da década de
1970.
A compreensão da dinâmica dos processos erosivos implica conhecer as relações entre os fatores, os
agentes e ou condicionantes físico‐naturais do lugar, ao longo do tempo geológico. Mas, relacioná‐los
com a presença e intervenção humana exige trabalhar com a noção de tempo antrópico. A opção foi
priorizar o tempo presente, valorizando a investigação como um estudo de caso temporal‐local
Metodologia
Neste trabalho, incliu o levantameto e sistematização de dados e informações sobre os projetos de
expansão urbana, contidos nos Planos Diretores, das décadas de 1960 e de 1990 pela pesquisa
documental junto à administração municipal. As informações geologico e geomorfológicas foram
levantadas no trabalhos prévios de Medeiros (2000), que realizou a datação radiométrica de material
extraído da voçoroca, nos material produzido pela Mineropar (2005), como as cartas geológicas de
Ponta Grossa, escalas 1:50.000 e as relativas ao mapeamento geomorfológico do estado do Paraná,
escala 1:250.000.
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Os dados de pluviosidade utilizados são oriundos da estação Santa Cruz, distante aproximadamente
19Km da área de estudo, e fornecidos pela Suderhsa: são dados do período entre 1946 e 2009. Estes
dados foram sistematizados em totais anuais, médias mensais, e desvio padrão. Também foram
selecionados os períodos de chuvas concentradas e acumuladas. Entendendo‐se por chuva concentrada,
aquela que ocorreu em um dia, com valor maior do que a menor média mensal, ou seja, maior que 76,7
mm. E chuva acumulada foi considerada aquela que ocorreu ao menos em dois dias seguidos, com
precipitação superior a 76,7mm. O método adotado para a análise de chuvas concentradas e chuvas
acumuladas se baseia na tese de Pfluck (2009) ao estudar o município de Marechal Candido Rondon, no
Paraná, cujas características climáticas dos dois municípios são semelhantes: subtropical úmido.
Complementar aos levantamentos de campo, destinados ao registro e medidas do crescimento da
voçoroca, entre 2009 e 2010, fez‐se a interpretação de fotografias aéreas e imagens de satélites das
décadas de 1980, 1990 e 2000. Assim, para a carta‐imagem de 1980, foram usadas as fotografias aéreas
obtida pelo ITC (Instituto de Terras e Colonização do Estado do Paraná), na escala de 1:25.000. Para a
elaboração da carta‐imagem de 1995, foram utilizadas as fotografias aéreas produzidas pela Famepar
(1995), em escala de 1:8. 000, cedida à UEPG (Universidade Estadual de Ponta Grossa) pela prefeitura do
município. Para a representação da área, no ano de 2006, foi utilizada a imagem QUICKBIRD, da
empresa Digital Globe (Digitalglobe, 2006), de resolução espacial de 0,61metros de 29 de maio de 2006
(cedida pela empresa Imagem). A atualização do contorno da área erodida sobre esta imagem contou
com o apoio de campo de 2009 e 2010.
Resultados e Discussões
O loteamento Stª Edwirges, nos anos 1970, limitava‐se ao topo e terço superior da colina, em cujo terço
médio da vertente oeste (Figura 3) já se encontravam ‘as cabeceiras da atual voçoroca’. Esta se encontra
na área urbana implantada onde afloram as rochas do Grupo Itararé (Figura 4), unidade permo‐
carbonífera, composta por arenitos avermelhados a claros, diamictitos e ritmitos, formados sob
influência glacial, com deposição em ambientes fluvial, marinho e lacustre.
Na área da voçoroca, também foram encontrados sedimentos quaternários oriundos de “acumulações
temporárias de materiais em transporte dentro de uma região onde a drenagem apresenta caráter
erosivo dominante” (Medeiros, 2000; e Melo et al, 2003).

Figura 4. Estratigrafia do interior da Voçoroca
Fonte: MEDEIROS, 2000.

Figura 3. Localização da Voçoroca em relação aos
loteamentos Jardim Stª Edwirges e Vila Romana.
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O crescimento da voçoroca é descrito a partir de 1980, quando já tem bem definido o canal principal
(C1) cuja margem esquerda estava recoberto com campo, e próximo às nascentes, na área de maior
concavidade, a presença de campo úmido, sujeito as variações sazonais do lençol freático. À margem
direita, se pratica agricultura sazonal (soja), estendende‐se até o loteamento. A interpretação permitiu
registrar erosão remontante no canal C1, (Figura 5) em direção à Rua Rio Araguaia, cujo traçado é
concordante com a pendente, facilitando a concentração de fluxo, o aumento do volume e a velocidade
do escoamento superficial. Neste período a média anual de chuvas foi superior aos 1.500mm.

1
2
5

Figura 5 – Área da voçoroca, em 1980. Definição do canal
Principal (C1) em direção ao loteamento Stª Edwirges.

Figura 6 – Área da voçoroca em 2006 Observa –se aumento
da erosão (C2), formando novos canais de drenagem.

Na década de 1990, no ano de 1995, há o adensamento de construções e ruas no loteamento Jardim
Santa Edwirges ao mesmo tempo dá‐se o crescimento do canal principal (C1), e o aparecimento de um
canal secundário na margem esquerda: o C2 que se desenvolve na direção do traçado da Rua Rio Nilo
(Figura 3), acompanhando o sentido de maior declividade da vertente (SE‐NW). A imagem permitiu
registrar nas imediações da Rua Rio Amazonas, o aparecimento de novas linhas de ravinamento,
convergentes para um tributário do C1.
Em 1997, dois anos após a aquisição destas imagens, foi aprovado e iniciado o loteamento da Vila
Romana, sobre a área de concentração de sulcos e ravinas já conectadas à voçoroca (C1). Entre 1997 e
2006 expande‐se a ocupação no loteamento Vila Romana, do topo até a base da colina, próximo ao
pequeno vale e início da voçoroca, efetivamente conectada às nascentes do Rio Taquari dos Polacos.
Nos registros fotográficos do ano de 2006 (Figura 6) registra‐se o significativo aumento do processo
erosivo no interior e entorno do C1. Ao mesmo tempo, é aberto o arruamento principal no sentido da
pendente (SE_NW), favorecendo o escoamento das águas da chuva alcançar o C1, através do C5. O
canal principal, C1, apresentou significativo recuo lateral das paredes, avançando sobre o material
coluvional, constituído de pacotes de argila e lentes de areia fina e média. Esse alargamento da garganta
(gully) em relação á incisão vertical deve‐se ao fato do fluxo de água ter atingido o nível de base local,
representado pelo material do Grupo Itararé.
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No período mais recente, entre 2009 e 2010, foi possível acompanhar o aparecimento e o crescimento
dos canais secundários, C3 e C4, situados na margem esquerda do canal principal ‐ C1. Eles não foram
registrados até 1995 e eram incipientes nos registros de 2006. A abertura de uma vala para o desvio de
parte das águas do C5, que nascente no loteamento Vila Romana, reativou o processo de
desmoronamento interno no C4. O aumento da descarga neste C4, provocou desmoronamentos
internos e gerou instabilidade na parte inferior do C3, á sua montante. A jusante do desvio, o fluxo
transportando pelo C5 foi controlado pelo proprietário da área, pela construção de dois pequenos
açudes, providos de ‘ladrões’ laterais que liberam o excesso de água nos períodos de chuva. A erosão
neste canal, à montante dos açudes, parece estar controlada pela redução da velocidade do
escoamento no canal.
Conclusões
Constatada a composição litológica da área em questão, constituida de um espesso pacote de
sedimentos holocênicos e inconsolidados sobre rochas do Grupo Itararé, uma topografia de colinas
convexo‐concavas e declividades situadas entre 15 e 20%, pode‐se classificá‐la como sendo inadequada
a urbanização pela sua morfodinâmica. Ainda que áreas com essas características físico‐naturais
tornam‐se ‘áreas de risco’ não apenas pela presença de atividades humanas, mas pela forma dessa
ocupação do seu entorno que propicia a instabilização do sistema natural.
As características geológica e morfológica são sensíveis ao uso urbano que induz uma ampliação da sua
dinâmica quando associadas ao regime de chuvas, caracterizado por elevados valores de precipitações,
muitas vezes concentradas em poucos dias, ou acumuladas em dois dias seguidos. A ocorrência de
precipitação superior a 76,7mm torna‐se um fator definidor dos processos erosivos, quando em áreas
de sedimentos inconsolidados e sem proteção da cobertura vegetal: acelera a sua desagregação,
tornando‐os susceptíveis aos movimentos de massa, mesmo que de pequena escala.
A área deste trabalho, originalmente área de campos, fazia parte de uma fazenda destinada à criação de
gado, atividade tradicional desde o período do tropeirismo, séculos XVII e XVIII. Essa circulação de
animais, muito anterior ao processo de ocupação urbana, criou as condições para o inicio do processo
erosivo, não só pelo pisoteio dos animais promovendo a compactação dos terrenos, mas nos caminhos
traçados entre a área de pasto e os locais de dessedentação, no caso o rio Taquari dos Polacos, situado
nas proximidades ao qual a voçoroca encontra‐se conectada.
O traçado das ruas, em especial aquele das Ruas Rio Araguaia e Rio Nilo, perpendiculares ao declive e
cujo leito não recebeu a infra‐estrutura necessária, ou seja, sem pavimentação, sem rede de drenagem,
tem contribuido com o aumento e a concentração do escoamento superficial em tres diferentes
pontos, formando canais secundários à voçoroca (C1). Esses fluxos têm acelerado a erosão,
representada por pequenos desmoronamento nas paredes no interior de cada canal (C2,C3 e C4)da
O conhecimento prévio das condições físico‐naturais, em especial da geologia, da morfologia e do ritmo
das precipitações, ainda que utilizando valores médios, são indispensáveis quando da proposição de
qualquer interferência de uso do solo. Neste caso, o desconhecimento ou a desconsideração de tais
condicionantes coloca em risco uma parcela da população além de colocar em dúvida a capacidade
administrativa dos gestores públicos.
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Relevos quartzíticos entre Valongo e São Pedro do Sul (NW de Portugal): características
topográficas e principais sectores geomorfológicos
Quartzite reliefs between Valongo and São Pedro do Sul (NW Portugal): topographical features and
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Abstract
From Valongo to S. Pedro do Sul, the relief is marked by two significantly parallel orographic alignments that have
NW‐SE general trend. The residual reliefs constitute a significant conditioner of the drainage system. The
transposition of the Armorican quartzite ridges by the water courses is generally done through deeply incised
valleys (water‐gaps), taking advantage of transversal fractures to the orientation of the ridges.
Keywords
Residual reliefs, quartzite ridges, geomorphological evolution, drainage network, water gaps.

Resumo
Entre Valongo e S. Pedro do Sul o relevo encontra‐se bem marcado por dois alinhamentos orográficos
sensivelmente paralelos que se desenvolvem com uma orientação geral de NW‐SE. Estes relevos, materializados
por importantes cristas quartzíticas, constituem um forte condicionamento à rede de drenagem. A sua
transposição pelos cursos de água realiza‐se geralmente através de vales profundamente encaixados (water‐gaps)
frequentemente associados a uma rede de fracturas posicionada transversalmente à orientação das cristas.
Palavras‐Chave
Relevos residuais, cristas quartzíticas, evolução geomorfológica, rede de drenagem, water gaps.

1. Introdução
A estrutura geológica de direcção NW‐SE que se estende de Esposende até às proximidades de São
Pedro do Sul caracteriza‐se geomorfologicamente pela presença de relevos de resistência conferidos
essencialmente pelos níveis quartzíticos ordovícicos amplamente dobrados. A erosão diferencial deu
origem a relevos do tipo crista segundo dois alinhamentos orográficos sensivelmente paralelos. Estes
relevos, habitualmente designados a leste da cidade do Porto por Serras de Valongo (Rebelo, 1975),
originaram na paisagem formas rígidas e salientes, importantes no contexto regional pela altitude das
sucessivas elevações que formam, pelos declives que as encostas apresentam e pelo forte controlo que
exercem na drenagem.
A região é cortada por uma rede relativamente densa de cursos de água, fortemente encaixados, que no
geral descrevem percursos sinuosos. Os maiores cursos de água que atravessam as barreiras quartzíticas
são o Rio Douro e alguns dos seus afluentes, como os Rios Sousa, Ferreira e Paiva, cujo traçado
patenteia em vários segmentos um forte condicionamento estrutural, rasgando as bancadas quartzíticas
ordovícicas em vales fortemente encaixados (water gaps), de vertentes quase verticais, originando
gargantas apertadas e rápidos (Medeiros, 1964, Medeiros et al., 1980).
Do ponto de vista geológico, encontramos sobretudo formações que estão datadas do Proterozóico
Superior ao Carbonífero Superior (Pinto de Jesus et al., 2010). As formações mais recentes dizem
respeito a depósitos sedimentares fini‐cenozóicos, nomeadamente: depósitos plio‐plistocénicos de
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terraço fluvial, presentes sobretudo ao longo das margens dos Rios Douro, Sousa, Ferreira e Paiva;
depósitos de vertente quaternários; aluviões, areias e cascalheiras fluviais, essencialmente holocénicos.
Em especial na área compreendida entre Valongo e São Pedro do Sul, a combinação particular entre o
relevo, as estruturas, e as litologias despertam maior interesse no seu estudo. Neste caso, revela‐se
também um especial interesse associado aos condicionalismos que a evolução das serras quartzíticas
impõe na evolução da rede de drenagem.
São diversas as publicações e estudos de índole geológica realizada ao longo do tempo sobre esta
região, embora os estudos de caríz geomorfológico sejam relativamente escassos. Na perspectiva
geomorfológica merece especial destaque o contributo de Rebelo (1975), tese de doutoramento
dedicada às “Serras de Valongo”, e posteriormente de Rebelo (1984), em trabalho de síntese. É também
relevante para a compreensão da evolução geomorfológica regional o trabalho de Ferreira (1978), com
uma parte dedicada ao sector SE da referida estrutura, nomeadamente ao vale do Rio Paiva e à
caracterização e interpretação dos níveis aplanados da Serra de Montemuro.

Figura 1 A e B. Hipsometria e enquadramento geológico da área em estudo. A cartografia geológica refere‐se às folhas números
9C/9D/13A/13B/13D/14A/14C (SGP), publicadas à escala 1/50 000.

2. Metodologias
A interpretação geomorfológica foi realizada a partir de Modelos Digitais de Terreno gerados com o
software ArcGis 9.3 (extensão 3D Analyst), o que permitiu a construção de vários perfis longitudinais dos
principais relevos entre Valongo e S. Pedro do Sul, salientando a posição topográfica que os relevos
quartzíticos ocupam na área do estudo.
Posteriormente, procedeu‐se à sua caracterização e análise, apontando as tendências gerais do relevo e
o comportamento da rede hidrográfica na transposição das serras quartzíticas em associação com os
principais acidentes tectónicos conhecidos que bordejam ou cortam as estruturas quartzíticas.
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3. Resultados
Na área em estudo o relevo encontra‐se bem marcado por dois alinhamentos orográficos (figura 1A),
sensivelmente paralelos e que se desenvolvem com uma orientação geral de NW‐SE. O extremo norte é
marcado pela Serra de Santa Justa (376m), a partir da qual de delineiam dois ramos de elevações
quartzíticas, de topos geralmente aplanados e estreitos que se prolongam para sudeste. A estrutura dos
quartzitos encontra‐se, na maior parte da área, muito verticalizada, formando elevações de formas
rígidas e vigorosas.
O ramo oriental, coincidente com o flanco curto da megadobra de orientação NW‐SE conhecida como
Anticlinal de Valongo (Dias, 1994), desenvolve‐se a partir da Serra de Santa Justa, praticamente em linha
recta, e é constituído pelas serras de Pias (384m) que separa os rios Ferreira e Sousa, Santa Iria (416m),
Banjas (368m) e Boneca (518m). Um grande acidente tectónico, a Zona de Cisalhamento do Plano Axial ‐
ZCPA (Dias, 1994), ocorre antes da transposição da crista pelo Rio Sousa e subdivide esta elevação,
interrompendo a continuidade da crista e deslocando o afloramento mais a sul para leste.
A Serra de Pias encontra‐se ligada por um colo à Serra de Banjas. Nesta, tal como na de Pias, observa‐se
um nível de aplanamento no topo. A sul do rio Douro, as elevações de S. Paul (250) e S. Gens (328m) dão
continuidade a este alinhamento, aparentemente, desviadas por ligeira mudança de direcção da crista
para NNW‐SS. A elevação da Boneca que intermedeia este aplanamento, surge como um bloco
levantado em cerca de 200 m relativamente aos adjacentes, facto que ajuda a justificar a génese
tectónica desta elevação e a passagem do Douro neste sector.
Constituem o ramo ocidental a norte do Rio Douro, a Serra do Castiçal (322m), localizada entre os rios
Ferreira e Sousa e que constitui uma crista estreita quase rectilínea. É afectada igualmente pelo
acidente ZCPA, o qual poderá ser o responsável pela ligeira mudança de direcção da crista para NNW‐
SSE. Para Sudeste do Castiçal, entre os rios Sousa e Douro, destaca‐se a Serra das Flores (319m), uma
estreita crista de quartzitos, fortemente estirados (Rebelo, 1975).
A sul do Rio Douro, observa‐se um progressivo aumento da altitude dos relevos. No entanto, o sector
entre a Lomba e Pedorido (242m) corresponde a uma área mais baixa, o que poderá estar associado à
fragmentação das bancadas quartzíticas que ocupam apenas estreitas faixas descontínuas e ao
condicionamento tectónico que existe neste sector. À pequena elevação de Pedorido ergue‐se a
Sudeste, ao longo de importante escarpa de falha (Rebelo, 1984; Chaminé et al., 2004), a Serra de S.
Domingos (423m). Dando continuidade ao relevo, para sul, até às proximidades de Castro Daire,
destaca‐se um conjunto de elevações quartzíticas estreitas, retalhadas e deslocadas por falhas: Lobão
(513m), Santo Adrião (640m) e Galinheiros (643m). Neste último sector, várias vezes transposto pelo Rio
Paiva num percurso fortemente entalhado, desenvolvem‐se duas ramificações, ambas marcadas por
elevações de topos arredondados: Pedra de Água (761m) a norte, e S. Macário (1063m), a sul.
Os relevos quartzíticos constituem um forte condicionamento à rede de drenagem. Assim, a
transposição das cristas pelos cursos de água, realiza‐se geralmente através de vales profundamente
encaixados (water‐gaps), aproveitando frequentemente a rede de fracturas posicionada
transversalmente à orientação das cristas. De acordo com Rebelo (1984), a transposição das cristas
quartzíticas de Valongo pelos cursos de água relaciona‐se mais com adaptações à fracturação, do que
com a litologia.
O Rio Ferreira, localizado a norte, é um afluente do Sousa. A sua passagem no ramo oriental, na Serra de
Santa Justa, é realizada por canhão profundo, rápidos e quedas de água, por entre paredes subverticais.
O seu traçado actual resulta de uma evolução complexa, onde adaptações e capturas parecem ter sido
determinantes.
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O Rio Sousa, que marca a extremidade meridional da Serra de Pias e de Castiçal, apresenta‐se
aparentemente inadaptado à estrutura geológica regional, interceptando perpendicularmente a
estrutura quartzítica, segundo uma direcção geral NE‐SW. No atravessamento do flanco oriental, este
curso de água, corre num encaixado do tipo canhão, com gargantas apertadas entre paredes abruptas e
imponentes, o que parece estar em estreita relação com a ocorrência de processos epigénicos (Rebelo,
1984). Por outro lado, a passagem deste rio no flanco ocidental faz‐se igualmente por profundo encaixe,
praticamente com uma orientação NNE‐SSW, o que leva a admitir a existência de fractura favorecedora
do franqueamento deste obstáculo com relativa facilidade.
Na hidrografia da área, o Rio Douro constitui o elemento de primordial importância, uma vez que
controla toda a drenagem que sulca as cristas principais. Este rio atravessa ambos os flancos do
anticlinal de Valongo, parecendo não se adaptar à estrutura dos quartzitos, e denunciando adaptação
aos acidentes tectónicos (Rebelo, 1984).
Na mesma área, mas num sector mais a sul, o Rio Paiva, afluente da margem esquerda do Douro, vindo
dos terrenos graníticos junto a Castro Daire, franqueia as cristas quartzíticas que se estendem de
Valongo a São Macário, mais propriamente o flanco noroeste do sinclinal, desenhando um vale apertado
em V nas proximidades da Serra da Ameixiosa‐Sequeiros que sugere adaptação a um acidente
transversal que lhe facilita a passagem. Em todo o curso deste rio, os quartzitos nunca introduzem no
perfil longitudinal degraus verdadeiramente importantes, comportando‐se antes como rochas pouco
resistentes à erosão vertical (Ferreira, 1978).
4. Discussão
A organização do relevo do Maciço Ibérico desenvolve‐se em três níveis principais: a “superfície inicial”,
definida pela linha de cumes representativa da etapa em se geraram as principais volumes de relevo
materializada pelas cristas quartzíticas, a “superfície fundamental” representada pelo nível geral da
topografia onde se estabelece o modelado definitivo, e o “encaixamento”, ou seja, a etapa que constitui
a sua etapa de destruição (Martin‐Serrano, 1988).
No conjunto das cristas quartzíticas que constituem o ramo ocidental, é possível denotar a partir dos
perfis longitudinais, a progressiva diminuição da altitude da superfície inicial materializada pelos relevos
residuais até às proximidades do vale do Rio Douro, momento a partir do qual, se verifica um aumento
gradual da altitude, até atingir o ponto mais elevado próximo de Monte Redondo, ponto a partir do qual
os relevos são abruptamente interrompidos pela massa granítica de Castro Daire. No ramo ocidental,
este levantamento progressivo não é tão nítido, verificando‐se antes uma sucessão de desnivelamentos
sugerindo a existência de diversos blocos abatidos e levantados, provavelmente em estreita relação com
as sucessivas movimentações tectónicas a que esta área esteve sujeita.
Posteriormente, durante o Quaternário, a incisão e a erosão remontante da rede fluvial atlântica,
iniciaram a degradação da superfície fundamental, desnivelada tectonicamente no decurso das
movimentações alpinas. Os relevos quartzíticos que se estima destacarem‐se na paisagem desde o
Eoceno, ressaltariam já na superfície recém‐elaborada, tendo sido posteriormente acentuados com a
instalação da rede fluvial actual (Martin‐Serrano, 1988).
Na área em estudo, o relevo impôs‐se como condicionante à rede fluvial. As cristas quartzíticas são
atravessadas por diversos cursos de água, regra geral por profundo encaixe (water‐gaps), desenhando
vales estreitos de vertentes abruptas, aproveitando frequentemente as linhas de fracturação e as
múltiplas fragilidades tectónicas.
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Figura 2. Cortes geoló
ógicos sintéticos segu
uindo o topo das elevações quartzíticas ao longo da área em esttudo.
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5. Considerações finais
A deformação associada às primeiras fases da Orogenia Varisca constitui um elemento com elevado
destaque no relevo da área dentre Valongo e S. Pedro do Sul. Posteriormente, as condições de
estabilidade tectónica, o clima tropical propício e a forte meteorização que se fizeram sentir durante o
Mesozóico, resultaram na exposição do soco varisco, no arrasamento generalizado e no
desenvolvimento de um vasto aplanamento fini‐cretácico, deixando de forma isolada, somente alguns
relevos residuais quartzíticos, que definem a designada “superfície inicial” (Martin‐Serrano, 1988).
Na evolução cenozóica toma particular destaque o condicionalismo imposto pelos relevos quartzíticos
na organização da rede de drenagem. De facto, a análise da transposição das cristas pelos principais
cursos de água, em diversos pontos, revela a elevada importância do controle efectuado pela
fracturação, dado que as adaptações dos cursos de água, são bem mais frequentes do que as
inadaptações e estão na maior parte dos casos relacionadas com fragilidades tectónicas.
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Águas da cidade do Porto: inventário hidrotoponímico e análise geomorfológica
Porto city waters: hydrotoponomy inventory and geomorphological analysis
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Abstract

This work presents the main results of the comparison of field inventories (early 20th century and 21th century) in
Porto city. These field inventories permitted the location of springs, dug‐wells, fountains, public washing places,
which collected groundwater for the population supply until the early 20th century. The results of the field
inventories were integrated into a database and simultaneously into a GIS platform, based on ArcGIS 9.3 software.
This combined methodology allowed to cross‐check and analyse several levels of information, namely
hydrotoponomy, hydroclimatology, geology and geomorphology.
Keywords
Water, geomorfology, hydrotoponomy, GIS, Porto city

Resumo
Este trabalho apresenta os principais resultados da comparação de inventários de campo (dealbar do séc. XX e séc.
XXI) na cidade do Porto. Estes inventários permitiram a localização de nascentes, de poços, de fontanários e de
lavadouros da cidade, os quais colectavam as águas subterrâneas que abasteciam a água à população até inícios
do séc. XX. Os resultados dos inventários foram integrados numa base de dados e simultaneamente inseridos
numa plataforma SIG, tendo‐se recorrido para tal ao software ArcGis 9.3. Esta integração permitiu cruzar e analisar
vários níveis de informação, nomeadamente os referentes à hidrotoponímia, hidroclimatologia, geologia e
geomorfologia.
Palavras‐Chave
Água, geomorfologia, hidrotoponímia, SIG, cidade do Porto

Introdução
A água é um recurso fundamental para a sobrevivência da humanidade, como tal, em qualquer época é
um tema fulcral de estudo, uma vez que a sua existência condiciona a subsistência de vida na superfície
terrestre (Marsily, 1997). A água subterrânea constitui, então, uma fundamental reserva à manutenção
de vida tendo sido, consequentemente, responsável pela fixação e desenvolvimento de várias
comunidades. Na natureza existe uma ampla gama de formações geológicas com capacidades
diferenciadas para armazenar e transmitir água. Assim, a água é um excelente solvente e pode conter
inúmeras substâncias dissolvidas. Ao longo do seu percurso vai interagindo com o subsolo e formações
geológicas, dissolvendo e incorporando substâncias com quimismo variado. A deterioração da qualidade
da água subterrânea pode ser provocada de maneira directa ou indirecta, por actividades humanas ou
por processos naturais, sendo mais frequente a acção combinada de ambos os factores (Fetter, 2001). A
área geográfica sobre a qual se desenvolveu a investigação é a cidade do Porto.
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Objectivvos
A presen
nte investigação tem com
mo principal objectivo a apresentaçã
a
o de um inveentário hidro
otoponímico
o
que visaa a sistematização histórrica da distribuição, entrre outros, dee nascentes, de poços, de
d minas, dee
fontanárrios e de lavvadouros naa cidade do Porto. Além
m disso, preetende‐se essboçar o mo
odo como a
geomorffologia e o substrato
s
geo
ológico da cidade influenciam a circculação da ággua subterrâânea. Para o
efeito criou‐se umaa base de dados
d
espaciial interactivva (HIDROGEOPORTO), po
osteriormentte integradaa
numa plataforma SIG
G.
Metodologias
O ponto
o de partida para a inveestigação co
orrespondeu a uma pesquisa biblioggráfica cuidaada sobre a
temáticaa das águas subterrâneaas na cidadee, salientand
do‐se, como
o peça fundamental, os inventárioss
realizado
os, no âmbito das tesess de graduação da Esco
ola Médica‐C
Cirúrgica da Universidad
de do Porto,,
entre 19
908 e 1909, corporizando
c
o os princípio
os da higieniização da cid
dade e que p
personifica uma primeiraa
tentativaa de caracteerização química e bactteriológica das
d águas su
ubterrâneas (Carteado Mena,
M
1908;;
Fontes, 1908; Bahia Junior, 190
09). O facto de se terem
m passado mais
m de cem anos após os referidoss
u o interessee de reavaliiar os inven
ntários anterriores com o fim de caaracterizar o
inventárrios suscitou
recurso natural (Devvy‐Vareta et al.,
a 2010).
Para obttermos uma imagem retrospectiva das
d águas sub
bterrâneas na
n cidade, deesenvolveu‐sse uma fichaa
de inven
ntário a qual,, pelo seu caarácter multidisciplinar, sintetiza
s
umaa série de caaracterísticass inerentes a
cada ponto de águaa observado
o, denominad
dos de hidro
opontos (Freeitas, 2010). Na ficha de
e inventário
o
ponímico desenvolvida são
s contemp
plados, entre
e outros, oss seguintes ccampos: ace
essibilidades,,
hidrotop
hidroclim
matologia, hidrotoponím
mia, geomo
orfologia, geologia
g
e hidrogeologgia. A dive
ersidade dee
informaçção recolhida mediante o inventário revelou com
mo indispensável a consstituição de uma
u
base dee
dados dee cariz espaccial (BDE), a HIDROGEOPORTO (Freitas,, 2010; Freitaas et al., 201
10). Esta BDEE, construídaa
através do program
ma Ms. Accesss 2007 foi seguidamen
nte integradaa numa plattaforma SIG,, na qual see
dos espaciaiss recolhidos. A partir desta base, foii
organizaaram, armazeenaram e geeorreferenciaaram os dad
possível analisar a distribuição dos
d hidropon
ntos e perceber, de algum modo, como a geomo
orfologia e o
substrato geológico da cidade influenciam a distribuição dos hidropo
ontos, em particular as naascentes.

Figura 1. Esquema meetodológico utilizado no preseente estudo.
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Resultad
dos e discusssão
Decorrente da implementação do inventário de campo
o e da intro
odução dos dados inven
ntariados naa
referida base de dad
dos, revelou
u‐se como fu
undamental a espacializaação dos hid
dropontos asssim como a
sua quantificação (ffigura 2). O número tottal de hidrop
pontos inven
ntariados co
orresponde a noventa e
nove (9
99). Pela diversidade
d
de hidropo
ontos obserrvados conssiderou‐se eessencial proceder à
categorização destess, nomeadam
mente, em fontanário,
f
lavadouro e nascente. Destas catego
orias, as quee
apresenttaram maio
or predominância no in
nventário co
orrespondem
m aos fontanários e àss nascentes,,
respectivvamente com
m 43% e 39% dos ponto
os inventariaados, o que perfaz, apro
oximadamen
nte, 83% doss
hidropon
ntos. A estas categorias segue‐se ou
utra, corresp
pondente à localização d
de lavadouro
os (12%), oss
quais, ap
pesar de não
o serem abu
undantes na cidade, assu
umem, em alguns
a
locais, um papel de
d destaquee
no quotiidiano dos reesidentes, no
omeadamente, o Lavado
ouro das Fon
ntainhas. Em percentagen
ns inferioress
surgem as
a categoriass de chafarizz, mina e manancial (ou nascente).
n
Analisan
ndo a distribu
uição espaciaal dos hidrop
pontos, pode
e observar‐see que grandee parte das nascentes
n
see
localiza nas vertentees graníticas do rio Dourro, assim como nos pequenos vales das linhas de
d água quee
drenam para o Rio Douro, nom
meadamente o vale do Rio
R Torto (frreguesia de Campanhã) e o vale daa
d Vilar (fregguesia de Massarelos).
M
V
Visualizam‐se
e nascentes rodeando o
os relevos mais elevadoss
Ribeira de
da cidad
de, formando
o uma espéciie de auréolaa que se estaabelece na base
b
de pequ
uenas colinass (Freguesiass
de Paran
nhos, Cedofeeita, Bonfim,, S. Ildefonso
o e Campanh
hã). Além disso, encontrram‐se várias nascentes,,
em men
nor número e de formaa dispersa, no
n sector co
osteiro. Por outro lado,, verifica‐se uma maiorr
densidad
de de nascen
ntes, na áreaa relativa ao centro histó
órico da cidad
de, correspondendo, gro
osso modo, à
maior co
oncentração da populaçãão em finais do século XIX, nomeadamente, a maancha urbanaa observávell
na Cartaa Topográficaa de Telles Feerreira (1892
2).

Figu
ura 2. Mapa do
os hidropontos inventariados (nascente, fon
ntanário, lavado
ouro) na cidadee do Porto, num
ma base
hipsométricca.

omorfológico
o (categoriass
As obserrvações realiizadas no traabalho de campo relativaamente ao ambiente geo
planalto, vale ou enccosta) em qu
ue se inserem
m os hidropo
ontos permittiram concluir que a maio
oria (c. 54%))
dos hidropontos estãão localizado
os nas proxim
midades do fundo
f
dos vaales das linhaas de água. Verificou‐se,
V
,
também
m, que os restantes se disstribuem enttre os planaltos e as enccostas, respeectivamente,, com 22% e
23%.
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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. 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 10°C e 17°C. 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).
Considerações finais
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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Análise morfométrica do estádio evolutivo de sub‐bacias da Bacia Hidrográfica do Rio Côa
Morphometric analysis of the evolutionary stage of sub‐basins of the Côa River Hydrographic Basin
(NE Portugal)
M. Jorge1, C. Ramos1
1
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Abstract
The evolutionary stage of 25 sub‐basins of the Hydrographic Basin of the Côa River (left tributary of Douro River,
NE Portugal) was analyzed through the computation and spatial analysis of 29 indexes of hypsometry, relief and
morphology relating to the basin polygon, main (longest) river and drainage network as a whole. Overall, it is clear
that recent tectonics rejuvenated (and may be continuing to) Côa River Basin and that different sectors show
different stages of evolution. Together with a Cluster Analysis, the interpretation of the correlation‐matrix of those
29 indexes allowed to restrain the information to a few likely causes for the spatial variability of the evolutionary
stage of the terrain inside the Côa River Hydrographic Basin, which conforms to “simple” geomorphometry rules,
implicit in: the strong dependency of the difference in the basins hypsometric integrals on their main river long
profile characteristics, namely its own mathematical integral (area below the curve); and the fact that,
hypothesizing a spatially homogeneous tectonic behavior, once isolated all the other factors, the relative
adjustment (erosion rates) capacity between the tributary sub‐basin/river and the downstream receiving
basin/river is the main control on the evolutionary stage (as treated here) of the tributary basin. Non‐dimensional
basin hypsometry is particularly dependent on river long profile characteristics because of the plateau‐dominated
topography. We also conclude that, for several reasons, the relative location of the sub‐basin inside the main basin
may be the major determinant of the evolutionary stage.
Key words
Fluvial Geomorphology, Basin Geomorphometry, Evolutionary Geomorphology, Côa River

Resumo
Estudou‐se o estádio evolutivo de 25 sub‐bacias da bacia hidrográfica do rio Côa com recurso ao cálculo e análise
espacial de 29 índices relativos à hipsometria, ao relevo e à morfologia de cada um dos polígonos (bacias), do
curso de água (c.a.) principal (mais longo) e da rede de drenagem de cada uma das bacias. De um modo geral, a
neotectónica levou a um rejuvenescimento recente da rede de drenagem na bacia do Côa mas, é evidente uma
elevada variabilidade espacial do estádio evolutivo. A interpretação da matriz de correlação das 29 variáveis, e dos
resultados de uma análise de clusters, permitem restringir as hipóteses de causalidade das diferenças no estádio
evolutivo a um pequeno conjunto de factores, traduzíveis em relações geomorfométricas simples ímplicitas: na
forte dependência das diferenças na integral hipsométrica entre bacias das características do perfil longitudinal do
c.a. principal, nomeadamente a sua própria integral matemática; e no facto de, admitindo a hipótese de uma
tectónica similar no domínio espacial, uma vez isolados todos os outros factores, a relação entre a capacidade de
ajuste (taxas de erosão /encaixe) da bacia/c.a. afluente e da bacia receptora, ser o controlo principal do estádio
evolutivo da bacia tributária. A hipsometria adimensional das bacias é particularmente dependente das
características do perfil longitudinal do c.a. principal devido ao carácter planáltico do relevo. Concluí‐se também
que, por várias razões, a localização relativa de uma sub‐bacia no interior da unidade principal pode ser a principal
condicionante do estádio evolutivo.
Palavras‐Chave
Geomorfologia Fluvial, Geomorfometria Fluvial, Geomorfologia Evolutiva, Rio Côa
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Introdução
A bacia hidrográfica do Rio Côa situa‐se quase integralmente na Meseta Norte, no NE da Beira (figura 1).
É uma bacia com 2520 km2, predominantemente granítica (73%) e metassedimentar (24%), cujas
superfícies aplanadas foram rejuvenescidas, em resposta ao levantamento epirogénico dos terrenos, e
entalhadas, em vales muitas vezes fortemente encaixados, pela morfogénese fluvial quaternária. A
topografia plana herdada da superfície de aplanamento terciária apresenta‐se degradada, desnivelada
(por ex. graben da Longroiva e níveis no sopé da Serra da estrela) e desligada pela neotectónica, mas
existem fortes dissimetrias espaciais.

Figura 1. Localização da bacia hidrográfica do Rio Côa (delimitada pela linha branca). Legenda: 1) Falha; 2) Cavalgamento. CB –
Cova da Beira; MO – Montanhas Ocidentais; PC – Planaltos centrais; PL – Plataforma litoral; SE – Serra da estrela.

A bacia possui uma rede de drenagem “jovem”, sendo muito frequentes perfis longitudinais (PL) com
convexidades de magnitude e amplitude controladas pelo potencial morfogenético dos cursos de água e
pela idade e magnitude da descida relativa do nível de base local, com sectores intermédios e montante
herdados de um contexto paleogeográfico muito diverso do actual, e, imbricadamente, com rupturas de
declive de desequilíbrio relativamente a paleo‐níveis de base e ao nível de base actual. Também a
tectónica passiva condiciona fortemente a hidrografia da bacia, como é denotado pela frequência de
vales de fractura e pela orientação de alguns cursos de água principais (Ferreira, 1978)
A bacia do Rio Côa tem uma forma alongada S‐N (Factor de Forma = 0,12), é pouco declivosa (Índice de
declive de Roche = 6,3 m/km) e tem um relevo reduzido (Coeficiente Orográfico = 126), possui uma
amplitude altimétrica de 1122m, uma altitude média de 690m e uma integral hipsométrica de 0,5.
O Rio Côa possui um módulo de 16,06 m3/s em Cidadelhe11 (20 km a montante do foz, com uma área
drenada de 1743km2), antes de receber a Ribeira de Massueime, o tributário com maior caudal (módulo
de 2,68 m3/s na estação hidrométrica de Vale Trevo). A precipitação tende a diminuir de S para N e, em
menor grau, de W para E. Enquanto na estação udométrica de Vale de Espinho, na Serra da Malcata, a
precipitação média anual é de 1374mm (1960/61‐1997/98), em Marialva, um pouco a sul do Graben da
Longroiva, é de 577mm (no mesmo período).
11

Todos os valores hidrométricos e udométricos apresentados foram calculados com dados do INAG (Instituto da Água).
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Neste trabalho analisa‐se o estádio evolutivo do relevo e da rede de drenagem de 25 sub‐bacias da bacia
hidrográfica do rio Côa, e a sua relação com a neotectónica. Estudaram‐se os factores condicionantes do
integral hipsométrica (IH) de 25 sub‐bacias de drenagem, uma análise geomorfométrica geral (Evans,
1972, p. 18) a partir da qual se discute a variação espacial dos factores e dos “estímulos” morfogenéticos
responsáveis pelos principais contrastes, e onde são perguntas de partida: qual a relação entre o relevo
da rede de drenagem e a hipsometria das sub‐bacias? Existe uma “estrutura espacial” nos valores da IH.
Métodos
Utilizou‐se um MDE derivado da informação altimétrica digital SRTM 3 segundos de arco (ca. 90m).
Reprojectou‐se o mosaico, originalmente com altimetria referenciada ao geóide WGS84 EGM96 e
georeferenciado no plano horizontal ao elipsóide WGS84 (Hengl e Evans, 2008), para o sistema de
coordenadas Lisboa_Hayford_Gauss_IGeoE, definido pela projecção Mercator transversal, tendo
resultado uma resolução espacial de 81,8 m.
Efectou‐se uma delimitação automática das sub‐bacias com recurso a uma rede de drenagem extraída
automaticamente com limiar de fluxo acumulado de 10k células, que resultou em 25 unidades (figura 2).
A escolha recaiu por estas unidades de análise, pois a iteração com o limiar de fluxo acumulado revelou
que o valor de 10k células era o que estabelecia o melhor compromisso entre o número e a dimensão
das bacias obtidas. Este método de extracção das bacias tem limitações importantes ligadas
essencialmente ao facto de, em algumas bacias, a secção de referência não corresponder à foz do c.a.
principal.

Figura 2. Sub‐bacias analisadas. A) Localização das 25 sub‐bacias delimitadas automaticamente utilizando rede de drenagem
extraída automaticamente com recurso a limiar de acumulação de 10k células. B) Integral hipsométrica das sub‐bacias e integral
da curva do perfil longitudinal (PL) dos c.a. mais longos das sub‐bacias.

Considerou‐se o c.a. mais longo de cada bacia como o c.a. principal. Para construção dos PL dos c.a.
principais converteram‐se as entidades lineares 2D em entidades 3D, extraindo a altimetria (z) do MDE
SRTM. Corrigiram‐se os troços dos PL que verificavam um incremento de altitude para jusante, com
recurso a uma interpolação linear baseada na distância aos pontos que balizam o segmento artificioso.
Visando a comparação da forma dos perfis, construíram‐se PL com escalas normalizadas (0‐1), em que o
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eixo horizontal corresponde a Li/L (L (de lenght) = comprimento) e o eixo vertical a ΔHi/ΔH (H (de height)
= amplitude altimétrica do PL). Efectuou‐se uma suavização dos PL de todos os c.a., iterando com
métodos e parâmetros diferentes, de modo a obter a solução mais adequada para cada um dos casos. A
suavização foi efectuada tanto para os perfis com escalas normalizadas como para os perfis com escalas
absolutas.
Para cada uma das 25 bacias calcularam‐se 29 variáveis, referentes: ao relevo das bacias de drenagem e
dos PL dos seus c.a principais; à morfometria da rede de drenagem; à dimensão das bacias e dos PL; e à
forma (planimétrica) e à localização absoluta das bacias. Consideraram‐se diferentes grupos principais de
variáveis, permitindo discutir a relação entre a dinâmica do nível de base e as características dos PL, de
diferentes prismas: do ponto de vista do “(des)ajuste geral” , do encaixe fluvial e do declive, e da forma
do PL. A relação da IH com aquele grupo de variáveis fornece a base para a análise do papel da
morfogénese fluvial no estádio evolutivo das bacias. Sabe‐se, a priori, a direcção da correlação entre
alguns pares de variáveis e a existência de uma elevada multicolinearidade, i.e., do ponto de vista
estatístico, estar‐se‐ia perante um modelo redundante. Porém, em termos geomorfológicos não importa
apenas a variação relativa de valores na série de unidades de análise, mas também a posição (na série
de valores obtenível para determinada variável expressa em escala dimensional) do intervalo de valores
em que aquela variação se verifica.
Diferentes escalas espaciais dos indicadores (todo o c.a. vs apenas troço inicial ou terminal) foram
pensadas para tentar traduzir a morfogénese a escalas temporais distintas (por exemplo: principais
contrastes de dissecação vs dinâmica holocénica do nível de base). A relação do encaixe fluvial médio de
todo o c.a. com a IH é especialmente relevante para a interpretação da dinâmica do nível de base pois,
uma vez que ele tenderá a ser maior onde a capacidade de ajuste do c.a. principal, a magnitude e a
idade da descida relativa do nível de base forem superiores, a relação com a IH tenderá, provavelmente,
a ser negativa onde o nível de base esteja estabilizado e positiva onde o nível de base registe ou tenha
registado recentemente uma descida relativa de magnitude superior à capacidade de ajuste da rede
hidrográfica.

Figura 3. Perfil longitudinal dos c.a. principais das 25 sub‐bacias, classificados por quebras naturais na série de valores das
integrais das curvas dos perfis.
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Resultados e Discussão
Na bacia do Côa, o estádio evolutivo da hipsometria adimensional (IH) das sub‐bacias de drenagem é
determinado essencialmente pelo estádio evolutivo (integral) do PL dos c.a. principais (mais longos) que
as drenam. Quanto maior a integral dos PL, i.e., quanto mais a sua forma se afasta da do perfil de
equilíbrio, maior tende a ser o volume de terreno da bacia que se localiza acima do nível de base. Esta
relação tem de ser entendida à luz do carácter plano e extenso dos interflúvios e da “juventude” geral da
rede hidrográfica. A forte dependência que a hipsometria adimensional das bacias apresenta
relativamente às características dos PL dos c.a. está relacionada com a reduzida variabilidade altimétrica
do terreno da bacia do Côa e, consequentemente, com a dependência que a rugosidade topográfica
apresenta relativamente à morfometria dos vales, parâmetro geomorfométrico que influi directamente
na integral da curva hipsométrica.
A interacção entre a variação espacial da taxa e/ou duração do levantamento tectónico, da capacidade
de ajuste da rede hidrográfica, da influência das rupturas de declive regressivas (desequilíbrio do PL
relativamente ao nível de base) na morfologia dos PL, e o condicionamento da litologia em vários
aspectos (por ex., na erodibilidade do terreno e na génese de rupturas de declive de equilíbrio), são os
factores mais importantes para explicar a variação espacial da morfometria dos PL. Pensa‐se que a
diversidade espacial da magnitude da descida relativa do nível de base e da erosividade dos c.a. é a
causa principal da inexistência de uma relação linear entre o encaixe fluvial e a IH. Dependendo das
unidades de análise consideradas, o aumento do encaixe fluvial tanto se associa ao aumento como á
diminuição da integral do PL.
Em igualdade dos restantes factores, a relação entre o potencial morfogenético (capacidade de ajuste)
de determinada bacia e da bacia para a qual drena o c.a. principal daquela é o factor principal para
perceber a variação espacial do estádio evolutivo do PL. Num raciocínio simples, idealizando duas bacias
com características biofísicas exactamente iguais, com a mesma incapacidade para contrariar o desajuste
promovido pela descida relativa do nível de base, o aumento do desajuste num determinado intervalo
de tempo será maior naquela cujo rio principal drena para o c.a. que se encaixa mais rapidamente no
terreno. Esta relação pode ser extremamente relevante para explicar as diferenças do estádio evolutivo
das bacias em contextos geomorfológicos constituídos por planaltos pouco degradados e com um
regime tectónico espacialmente pouco diverso.

Figura 4. Relação entre algumas vairáveis. A) Relação da integral (área matemática debaixo da curva) do perfil longitudinal com
o percentil 90 do índice SL (válido para detectar o efeito estrutural de longo comprimento de onda e de escala local dos
movimentos tectónicos regionais na topografia de pequenas bacias). B) Relação do desvio D dos perfis longitudinais com a
altura média e a amplitude altimétrica das bacias.
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A localização relativa das unidades de análise na unidade geomorfológica maior (bacia hidrográfica)
pode explicar, mais do que qualquer outra característica, o estádio evolutivo. Mas, a própria influência
relativa dos factores que determinam a importância da localização (apresentados em cima) variam com
o contexto evolutivo da bacia hidrográfica. Atente‐se, por exemplo, às modificações morfométricas que a
regressão das rupturas de declive de desequilíbrio despoleta nos PL, ou mesmo à variação longitudinal
da capacidade de entalhe dos c.a. para qual drena o c.a. em análise.
O alinhamento de relevos da Marofa é uma peça importante no mosaico geomorfométrico da bacia do
Côa. Ele separa, de modo grosseiro, dois domínios geomorfológicos diferenciáveis do ponto de vista da
altimetria e da preservação dos aplanamentos. Especificamente, as diferenças altimétricas entre os
níveis aplanados a montante (excluindo o sector SW da bacia) e a jusante da Marofa parecem não dever‐
se somente ao balançamento da Meseta para NW. Existe uma transição demasiado brusca que parece
sugerir que a o afloramento ordovícico teve/tem um papel na génese das diferenças.
Um gradiente geomorfométrico sobrepõe‐se ao condicionalismo litológico na rugosidade do terreno.
Não obstante, conclui‐se que os terrenos graníticos são menos rugosos que os terrenos
metassedimentares. A maior densidade de vales das áreas metassedimentares é a causa da sua maior
rugosidade topográfica. Já a rede de c.a., é, com a rede hidrográfica utilizada, mais densa nos terrenos
graníticos, devido essencialmente ao maior número de linhas de água de ordem reduzida,
especificamente de 1ª ordem, que se associa ao sistema ortogonal de fracturas.
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As formações superficiais como factor condicionante dos movimentos de vertente
no NW de Portugal
The influence of superficial formations on slope movements in NW of Portugal
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Abstract
The influence of superficial formations derived from granitic rocks as a conditioning factor of slope movements
events, is the primary aim of this work. Indeed, hydrologic behavior of these deposits depends on how their
inherent characteristics respond to precipitation. Focusing our study in northwest Portugal, highlighting the vast
area occupied by granitoid substrate, we present some results, essentially based on three case studies. In this
context, we examined the characteristics of the surficial formations involved, assessing their texture, thickness,
mineralogical composition, resistance to penetration, hydraulic conductivity and infiltration capacity. The results
indicate that thicker and coarser surficial formations normally implies the occurrence of complex movements that
develop slowly, sometimes in episodes extended in time, since the drainage is more effective, delaying or even
inhibiting the materials saturation. In contrast, the formations that have a narrow and finer texture, associated
with a lower depth bedrock, tend to develop faster slope movements, usually of debris flow or mud flow type.
Keywords
Granitic surficial formations, granite, hidrology, slope movements, northwest of Portugal.

Resumo
A influência exercida por formações superficiais de origem granítica, enquanto factor condicionante dos
movimentos de vertente, constitui o objectivo principal do presente trabalho. Com efeito, o comportamento
hidrológico destas formações depende da forma como as suas características intrínsecas respondem aos episódios
de precipitação. Centrando o nosso estudo no noroeste de Portugal, apresentam‐se os resultados obtidos sobre a
temática em questão, essencialmente com base na comparação de três estudos de caso. Neste contexto,
procedeu‐se à análise das características das formações superficiais implicadas nos eventos em causa, avaliando‐se
a sua espessura e textura com recurso a vários ensaios experimentais, nomeadamente granulometria e
composição mineralógica, resistência à penetração, condutividade hidráulica e capacidade de infiltração. Estes
parâmetros permitiram relacionar comportamentos hidrológicos das formações superficiais e tipos de movimentos
de vertente. Os resultados obtidos permitem concluir que formações superficiais espessas e de textura grosseira
estão na base de movimentos complexos que se desenvolvem de forma lenta, por vezes em episódios que se
prolongam no tempo, já que a drenagem é mais eficaz, retardando, ou mesmo inibindo, a saturação dos materiais.
Em oposição, encontram‐se as formações menos espessas e de textura mais fina, a que se associa o facto do
substracto rochoso se encontrar a pouca profundidade, pelo que os movimentos tendem a desenvolver‐se com
maior facilidade e de forma rápida, assumindo geralmente as características de fluxos de detritos ou de lama.
Palavras‐Chave
Formações superficiais, granitos, hidrologia, movimentos de vertente, noroeste de Portugal.
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Introdução
Em áreas de substracto granítico do noroeste de Portugal, a precipitação assume‐se como o principal
factor desencadeante dos movimentos de vertente, destacando‐se, pelo número de ocorrências, os
desabamentos de solo e rocha, os fluxos de detritos e de lama e os movimentos complexos (Bateira &
Soares, 1997; Bateira, 2001; Soares, 2008; Pereira, 2009). Se as características da precipitação,
designadamente a sua intensidade e duração, parecem influenciar o tipo de processo de instabilidade
geomorfológica, este factor não pode ser analisado separadamente das formações superficiais.
Entendidas como (…) conjunto de materiais friáveis [autóctones, subautóctones ou alóctones] presentes
em dado perfil, desde o seu limite inferior, no contacto com o substracto rochoso, até aos componentes
que se encontram mais próximo da superfície (…), estas formações constituem um dos factores
condicionantes de maior importância no contexto dos movimentos de vertente em áreas graníticas,
influenciando a capacidade de infiltração, circulação e armazenamento de água, parâmetros que
afectam a probabilidade de ocorrência e intensidade que assumem os eventos de instabilidade (Soares,
2008, p.30). Estudos desenvolvidos previamente, apontam no sentido de que em áreas onde
predominam formações texturalmente grosseiras e espessas há maior probabilidade de se
desenvolverem movimentos profundos, designadamente deslizamentos, que podem ou não evoluir
para outro tipo de processos (movimentos complexos), geralmente associados a eventos chuvosos
abundantes e prolongados. Em contrapartida, nos locais em que se observam formações finas e
peliculares registam‐se essencialmente movimentos superficiais, como é o caso dos fluxos, em ligação
com episódios chuvosos de forte intensidade e reflectindo uma certa tendência para ocorrerem em dias
de máxima pluviosidade, que proporcionam quantitativos de água que rapidamente ultrapassam o
limiar de saturação das formações de superfície (Innes, 1983; Wieczorek, 1996; Lambe, 1996; Zêzere,
Trigo & Trigo, 2005). Como exemplos dos primeiros, poderíamos salientar casos como os que ocorreram
em Covelo do Gerês (Pedrosa, Bateira & Soares, 1995) e em Cestães (Bateira et al, 2004), salientando‐
se, no caso dos fluxos, o de Cavez (Bateira & Soares, 1992), o de S. João, Melgaço (Bateira, Soares &
Garcia, 1998), ou os de Sta. Marinha do Zêzere (Soares, Bateira & Gomes, 2007) e Frades (Soares, 2008).
Objectivos
Este trabalho tem por objectivo analisar a influência que as formações superficiais derivadas de rochas
graníticas exercem sobre o tipo de movimentos de vertente que ocorrem no noroeste de Portugal.
Pretende‐se, sobretudo, avaliar o comportamento hidrológico destas formações, a forma como
respondem a eventos de precipitação de características diferenciadas, considerando parâmetros como a
sua textura, espessura, composição mineralógica, resistência à penetração, condutividade hidráulica e
capacidade de infiltração. Neste contexto, apresentam‐se e discutem‐se os resultados obtidos para três
estudos de caso, designadamente: o fluxo de lama que ocorreu em 26 de Janeiro de 2001 em Sta.
Marinha do Zêzere (Baião); o fluxo de detritos que, em 7 de Dezembro de 2000, afectou a povoação de
Frades (Arcos de Valdevez); e o movimento complexo que ocorreu no lugar de Cestães (Sabadim, Arcos
de Valdevez), a 13 de Dezembro de 2000 e 5 de Janeiro de 2001 (fig.1). No entanto, sempre que tal se
mostrar adequado, recorreremos a movimentos que, desde 1990, foram alvo da nossa atenção.
Metodologias
A caracterização das formações superficiais implicou um conjunto de procedimentos, envolvendo
análises in situ e laboratoriais. Numa primeira fase, de trabalho de campo, procedeu‐se à identificação e
descrição macroscópica das formações, recolhendo‐se várias amostras para tratamento laboratorial
(granulometria e composição mineralógica), essencialmente na área de cabeceiras adjacente ao topo da
cicatriz principal dos movimentos. Os ensaios in situ, passaram pelo levantamento da resistência do solo
(efectuado com recurso ao Hand penetrometer da Eijkelkamp), capacidade de infiltração (infiltrómetro
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de duplo anel) e condutividade hidráulica (permeâmetro de Guelph). Os testes foram efectuados em
torno da cicatriz, registando‐se leituras em vários pontos de amostragem.

Figura 1. Localização e enquadramento litológico dos estudos de caso (base geológica: adaptada da Carta Geológica de
Portugal, SGP).

Resultados
Considerando os três movimentos em causa, verifica‐se que a sua ocorrência está associada a episódios
de precipitação com características distintas, assim como é notória a diferença ao nível da textura e
espessura das formações superficiais envolvidas (fig.2). Efectivamente, o movimento de Sta. Marinha do
Zêzere coincide com o valor máximo de precipitação diária observada desde o início do ano hidrológico
(73mm), embora enquadrado por sequências chuvosas prolongadas. O mesmo acontece no caso do
fluxo de detritos que teve lugar na povoação de Frades, que ocorreu no dia em que se registou o
segundo valor máximo anual diário da série de 41 anos de Extremo (170mm), com a agravante deste
total se ter concentrado em cerca de 5 horas. O último caso estudado, também no concelho de Arcos de
Valdezez, mais precisamente em Cestães, trata‐se de um movimento complexo, que envolveu um
deslizamento rotativo a montante, configurando uma série de desabamentos na proximidade da
povoação. A sua actividade manifestou‐se em dois episódios principais (13 de Dezembro de 2000 e 5 de
Janeiro de 2001), sempre na sequência de chuvas prolongadas, mas sem ligação a quantitativos diários
de destaque.
Considerando os aspectos texturais, observa‐se que as formações de Cestães são claramente as mais
grosseiras, verificando‐se, por exemplo, que em duas das amostras analisadas (C1 e MR) é nítido o
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domínio da fracção superior a 4mm (37.8% e 40.3%, respectivamente). A esta textura grosseira, para a
qual terá contribuído o granitóide que aqui aflora (granito de Paredes de Coura, porfiróide de grão
grosseiro, sin a tardi D3), associam‐se, sobretudo na base da vertente, mantos de alteração com uma

Sta. Marinha do Zêzere (26/01/2001)

Frades (07/12/2000)

Cestães (13/12/2000; 05/01/2001)

A

B

espessura visível que chega a ultrapassar 5 metros
Fig. 2 – A. Valores de precipitação diária e precipitação acumulada associados aos movimentos de vertentes em estudo. A linha
a tracejado indica a data das ocorrências; B. Granulometria das formações superficiais, considerando diferentes amostras no
contexto dos movimentos estudados.

A situação registada em Frades apresenta um quadro distinto. Note‐se que a fracção arenosa domina
em todas as amostras, embora o teor de silte e argila assuma quantitativos importantes e o teor de
material grosseiro (superior a 2mm) seja extremamente baixo quando comparado com o de Cestães.
Neste contexto, chamamos a atenção para a influência que o substracto parece exercer sobre as
formações superficiais: estamos perante granitos de duas micas, o de Extremo e o da Serra Amarela,
sendo que o primeiro apresenta um grão fino a médio, enquanto o segundo varia entre grosseiro a
médio. É também importante recordar, que as formações analisadas nesta área raramente têm uma
espessura igual ou superior a 1.5 metros.
Em relação às amostras colectadas em Sta. Marinha do Zêzere, podemos considerar que evidenciam
características próximas das de Frades, mas não podemos esquecer que se trata de uma formação
‘antropizada’ (principalmente nos níveis mais superficiais), pelo que a sua textura e espessura foram
alteradas, relativamente ao seu quadro de evolução natural. A rocha sã (um granodiorito porfiróide,
biotítico, com megacristais muito desenvolvidos) só é visível em alguns sectores, a que se sobrepõe um
‘solo’ com uma profundidade média aproximada de 2.5 metros, mas podendo atingir 4 metros em
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alguns sectores pontuais. Ao nível da textura, observa‐se que as amostras de Sta. Marinha são mais
grosseiras quando comparadas com as de Frades, devido ao facto de apresentarem percentagens
superiores de material de dimensão superior a 2 e 4mm, este último significativo no ‘horizonte’ de
transição para a rocha‐mãe.
O facto das formações superficiais de Cestães, Frades e Sta. Marinha do Zêzere apresentarem texturas e
espessuras diferenciadas, reflecte‐se na sua resistência à penetração. Os dados obtidos para os dois
primeiros movimentos revelam que este parâmetro apresenta valores mais elevados em Frades,
enquanto que em Sta. Marinha do Zêzere se registam variações importantes nos vários patamares, em
função dos distintos usos do solo. Mas, em termos globais, os valores de resistência em Sta. Marinha
são elevados, verificando‐se que a resistência aumenta de forma clara ao nível dos 50cm de
profundidade, o que também acontece em Frades, enquanto em Cestães existem vários registos que
ultrapassam os 90cm, sem sequer alcançarem o valor máximo de 800N/cm2 (limite do equipamento).
Em relação à capacidade de infiltração e à condutividade hidráulica, os dados disponíveis não permitem
uma clarificação adequada, embora seja possível assinalar que estes parâmetros, em Sta. Marinha do
Zêzere, se expressam por valores relativamente baixos.
Discussão e conclusões
Perante os resultados obtidos, e apesar das limitações focadas no último parágrafo, consideramos que a
textura e espessura das formações superficiais, traduzindo, em parte, as características dos granitóides
que lhes deram origem, exerceram uma influência significativa sobre os tipos de movimentos de
vertente estudados, dado o seu comportamento hidrológico diferenciado.
Assim, formações pouco espessas e de textura fina (como as observadas em Sta. Marinha do Zêzere e
Frades) tendem a ‘originar’ processos de instabilidade superficiais do tipo dos fluxos, já que a saturação
dos materiais se processa de forma mais rápida, podendo resultar de episódios de precipitação intensa e
concentrada. No caso das formações mais espessas e grosseiras (similares às de Cestães) normalmente
assiste‐se ao desenvolvimento de movimentos profundos e por vezes faseados, em que podem associar‐
se deslizamentos e desabamentos, considerando que uma mais eficaz drenagem interna e externa
tende a ‘retardar’ o processo de saturação, implicando necessidade de maior quantidade e duração dos
episódios chuvosos.
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A importância da geomorfologia em estudos de geotecnia urbana: o caso da zona ribeirinha
de Vila Nova de Gaia
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Abstract
The importance of Vila Nova de Gaia city as the third largest Portuguese city and as a centre of intense economic
and cultural activity leads to a constant need of urban expansion. The strong pressure of urbanization increases
population density and, in turn, guides to the undertaking of complex engineering projects, using the subsoil for
underground construction or, often, undertaking construction on ground which has unfavourable geotechnical
characteristics. These reasons, associated with very limited scientific recent work on the geological and
geotechnical nature of Gaia territory, justified the preliminary study of a comprehensive urban geotechnical insight
of the Vila Nova de Gaia riverside downtown, emphasizing the importance of a geological and geotechnical study
to a better understanding in situ granitic rock slopes stability. All compiled data was followed by a cartographic
representation based on a Geographic Information System.
Keywords
Applied geomorphology, urban geotechnics, rock slopes, GIS mapping

Resumo
A importância de Vila Nova de Gaia como a terceira maior cidade portuguesa e como centro de intensa actividade
económica e cultural conduz a uma constante necessidade de expansão urbana. O aumento da densidade
populacional acarreta a realização de projectos complexos de engenharia, utilizando o subsolo para a construção
e, frequentemente, em terrenos com características geotécnicas desfavoráveis. Estes factos, associados à escassez
de estudos científicos recentes de natureza geológica e geotécnica em Gaia, justificam o estudo preliminar de
geotecnia urbana da zona ribeirinha de Vila Nova de Gaia, enfatizando a importância de um estudo geológico e
geotécnico para um melhor conhecimento da estabilidade dos taludes rochosos graníticos locais. Todos os dados
foram representados cartograficamente numa base apoiada por um Sistema de Informação Geográfica.
Palavras‐Chave
Geomorfologia aplicada, geotecnia urbana, taludes rochosos, cartografia SIG

Enquadramento
Nas margens do rio Douro e áreas ribeirinhas do Porto e de Vila Nova de Gaia (figura 1) há registos
históricos que identificam sectores de maior instabilidade das vertentes rochosas. Assim, pode‐se
apontar os seguintes exemplos: i) há registos, pelo menos desde 1947 até 1997, no sector dos Guindais‐
Fontaínhas (Porto), de importantes deslizamentos de materiais terrosos e rochosos (Rosas da Silva,
1947; Neves, 1999; Campos e Matos et al., 2002; Pereira et al., 2008); ii) na escarpa da Serra do Pilar
(margem esquerda do Rio Douro, junto à Ponte do Infante) ocorreram, recentemente, deslizamentos de
terras e blocos rochosos (LNEC, 2006); iii) na escarpa da Afurada há registos, pelo menos desde 2007 a
2009, referentes a queda de blocos (Monteiro, 2008; Santos Silva, 2009; Pinho, 2010; Chaminé et al.,
2010a,b). Todos estes casos foram objecto de intervenção geotécnica e estabilização estrutural.
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Figura 1. Enquadramento geográfico de Vila Nova de Gaia e concelhos envolventes da área de estudo.

A geologia da região entre Vila Nova de Gaia e Porto é caracterizada, em traços gerais, pela dominância
de rochas granitóides (von Eschwege, 1833; Sharpe 1849, Barata, 1910; Carríngton da Costa, 1938,
1958). 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; Chaminé et al., 2003). 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 (Chaminé et al., 2003), 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., 2003).
A geomorfologia regional (figura 2) conforma‐se por um sector em geral aplanado, cujos relevos
principais se dispõem segundo um alinhamento NW‐SE, desde a área da Arrábida (Porto) e da Afurada
(V. N. Gaia) até à área de Santo Ovídio. Destacam‐se, na área em apreço, a colina do v.g. de Afurada
(82m), o v.g. de Coimbrões (114m), o v.g. das Devesas (124m) e, um pouco mais afastado dos
anteriores, um relevo com alguma proeminência regional, o Monte da Virgem (230m). A região de Vila
Nova Gaia apresenta‐se assim como uma plataforma relativamente larga que se estende para Norte e
desce, suavemente, para o mar a ocidente e a Sul (Araújo et al., 2003). O vale do rio Douro instala‐se
nesta plataforma escavando um vale apertado quase até à sua foz, com vertentes íngremes, atingindo
localmente, os 40° de inclinação, na parte terminal do rio Douro (Arrábida e Afurada).
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Figura 2. Esboço morfotectónico da região de Vila Nova de Gaia, no quadro regional da faixa de cisalhamento de Porto–
Albergaria‐a‐Velha–Águeda (adaptado de Araújo et al., 2003; Gomes, 2008).

Esboço geomorfológico
A geomorfologia da zona ribeirinha de V. N. Gaia, nomeadamente na área entre o Cais de Gaia e a Praia
de Lavadores, é dominada essencialmente por duas unidades morfológicas distintas: um conjunto de
áreas aplanadas a diversas altitudes, e vertentes, em geral, com declives acentuados (figura 3). 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 100 metros. Esta área é mais extensa, com
continuação a Sul, para além da área representada no mapa. Corresponderá à continuação do topo da
plataforma litoral que perfaz a base do “relevo marginal”, tal como definido por Araújo (1991). Na área
a Norte do Douro a presença deste nível foi também notada por COBA (2003), a altitudes superiores a
90 metros. É na área da Ponte da Arrábida que se encontra um dos maiores desníveis nas paredes do
vale e algumas das vertentes mais escarpadas do troço terminal do Rio Douro, mediante uma vertente
contínua e com declive acentuado, representando um desnível de 70 a 80 metros.
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 75 metros. 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, aproximadamente, a cotas inferiores a 30m de altitude; Araújo, 1991).
Nas áreas mais próximas ao Rio Douro, e a altitudes inferiores a 25 metros, 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 existe um elemento geomorfológico distinto, constituído por
uma costa rochosa granítica (Gomes et al., 2002). 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 afluentes, com especial destaque para a que se pode encontrar a Sul da
povoação da Afurada.
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Figura 3. Esboço geomorfológico sintético da margem esquerda do rio Douro, zona ribeirinha de Gaia e área envolvente.

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 4, 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 diferenciou 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 distingue‐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.
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Figura 4. Esboço de ocupação de superfície para a margem esquerda do rio Douro, zona ribeirinha de Gaia e área envolvente.

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, 1999, 2002; Campos e
Matos et al., 2002; Copons & Vilaplana, 2008).
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; Campos e Matos et al.,
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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The diversity of micromorphology from the geomorphologic heritage of Serra das Mesas
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Abstract
With this work, we intend to perform an inventory of the diversity of the micromorphology existing in Serra das
Mesas. To achieve this, we have identified the several different forms, proceeding to its identification having as
main references identical types of morphology which had been previously studied by different authors.
Keywords
Diversity, inventorying, micromorphology, Serra das Mesas

Resumo
Pretendemos neste trabalho inventariar a diversidade de microformas existente na Serra das Mesas. Para o efeito
observámos várias formas, procedendo à sua identificação tomando para tal referências de formas similares
estudadas por outros autores.
Palavras ‐ Chave
Diversidade, inventariação, microformas, Serra das Mesas

Enquadramento, objectivos e metodologias
Este trabalho é dedicado a uma região com uma fraca densidade populacional, assumindo este recanto
do território nacional a verdadeira acepção da palavra interioridade. Com a apresentação deste trabalho
pretendemos contribuir para uma futura valorização da região estudada a nível da exploração dos seus
recursos didácticos naturais, como também a sua valorização no âmbito do desenvolvimento do
geoturismo revelando‐se este como uma mais‐valia de relevante interesse socioeconómico para as
populações da área envolvente. Considerámos como microformas aquelas que apresentam dimensões
centimétricas a métricas (Godard,1977,pp.74). Procedemos à sua inventariação, tendo como base
referências de formas similares estudadas por outros autores (Godard, 1977; Teixeira, 1982; Romani &
Twidale, 1998; Cordeiro, 2004;Clamte,2005; Silva, 2005; Cordeiro et al.,2007). Para cada tipo de forma
seleccionámos um exemplar para fins de apresentação neste trabalho. Pela sua singularidade foi dada
especial atenção à formação que designamos como “mesas”.
A Serra das Mesas, apresentando o ponto culminante a 1256 metros, integra um conjunto de elevações
com continuidade para ocidente através da Serra da Malcata. Em termos regionais a Serra das Mesas
localiza‐se a SE da povoação de Fóios no concelho do Sabugal, estendendo‐se a sua vertente leste
parcialmente para Espanha (Fig. 1).
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Legenda: ⁄ ‐ Complexo xistto‐grauváquico
o + ‐ Granito ●1076 ‐ Altitude em
e metros ‡ ‐ V
Vales de fracturra
▬ Rebordo da Unidade
U
Geomo
orfológica da Seerra da Malcataa
Hipsomeetria:

400 – 700 metros

700 – 1200 meetros

> 1200
0 metros

M
de localizaação e enquadrramento da Unidade Geomorfológica da Serra da Malcata (aadaptado e
Figura 1. Mapa
modificad
do do Mapa Geeomorfológico de
d Portugal, Ce
entro de Estudo
os Geográficos, Lisboa, 1980).

Resultad
dos
Na Serrra das Messas identificaram‐se vários exempllos de micrroformas grraníticas, do
os quais see
apresenttam alguns exemplos
e
invventariados (Tabela
(
I).
Tabela 1. Microformas
M
grraníticas inventtariadas na Serrra das Mesas.
Formaa

Locaal (Serra das Mesas)
M

C
Coordenadas

Mesa

Nasscente do Côa

40⁰46’’31’’N 6⁰51’46’’W

Casca de ceb
bola
Bloco residuaal
Pedra bolideira
Bloco em ped
destal
Forma em co
ogumelo
Bloco pedunculado
Bloco fendido
Pia
Tafone
Canelura
Fissura poligo
onal
Pseudoestrattificação
Forma em A
Cavidade graanítica

Vertente Sul
Lam
meirão Oeste
Lam
meirão Oeste
Lam
meirão Oeste
Lam
meirão Sul
Lam
meirão Norte
Vertente Norte
Vertente Norte
Vertente Sul
Vertente Oeste
Lam
meirão Este
Vertente Norte
Vertente Sul
Lam
meirão Norte

40⁰15’’28’’N 6⁰52’40’’W
40⁰16’’10’’N 6⁰52’38’’W
40⁰16’’03’’N 6⁰52’29’’W
40⁰16’’25’'N 6⁰52’28’’W
40⁰15’’51’’N 6⁰52’12’’W
40⁰16’’25’’N 6⁰52’10’’W
40⁰16’’22’’N 6⁰52’01’’W
40⁰16’’25’’N 6⁰51’37’’W
40⁰15’’45’’N 6⁰52’14’’W
40⁰10’’15’’N 6⁰52’32’’W
40⁰16’’07’’N 6⁰51’54’’W
40⁰16’’30’’N 6⁰51’38’’W
40⁰15’’32’’N 6⁰52’37’’W
40⁰16’’27’’N 6⁰52’22’’W

Mesas
m sistema dee
A morfologia designaada por messas tem a suaa génese em maciços graaníticos afecttados por um
a principais famílias de
e fracturas formam
f
ânggulos aproximadamentee
fracturass ortogonaiss em que as
rectos entre si. Assim
m, justifica‐sse a forma cúbica ou paralelepipédicca que apressentam as mesas,
m
quasee
sempre ultrapassando a dimen
nsão métricaa. A individualização dos blocos faaz‐se após as fases dee
meteorizzação mais in
ntensa ao longo das fraccturas e remo
oção da aren
na granítica ((Cordiro et al.,
a 2007). Naa
observaçção deste mo
odelado é po
ossível distin
nguir momen
ntos distintoss de evolução (Fig. 2).
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Figu
ura 2. Momentos evolutivos das
d mesas; a) faase inicial; b) fasse intermédia; c) fase de indivvidualização dass mesas.

ização esfero
oidal ou em “casca de ceebola”
Meteoriz
Na verteente sul registamos profusamente a ocorrênciaa destes processos de disjunção esfferoidal (Fig..
‐se a um prrocesso de descamação
3a). As placas concêntricas (10
0‐30 cm de espessura)
e
assemelham
a
o
semelhaante às camaadas de umaa cebola, pelo que é con
nhecido por “meteorizaçção em casca
a de cebola””
(Romanii & Twidale, 1998).

Figura 3‐
3 Outras micro
oformas da Serrra das Mesas. a)
a “casca de ceb
bola”; b) pedra bolideira; c) bo
olas graníticas; d)
d forma em
cogumelo
o; e) bloco em pedestal; f) blo
oco pedunculad
do; g) bloco fend
dido; h) conjunto de pias; i) piia; j) tafoni; l) caanais relíquia;
nais; n) pseudostratificação; o) forma em A; p)
p cavidades grraníticas.
m) fissuras poligon

ISBN: 978-9
989-96462-2-3

495

Actas / Proceedings do V Congresso Nacional de Geomorfologia
Porto, 8‐11 Dezembro de 2010

Pedras Bolideiras
As pedras bolideiras são também popularmente conhecidas por pedras cavaleiras, correspondendo a
conjuntos em que, normalmente, um bloco autónomo, individualizado, se encontra assente e em
posição culminante sobre outro bloco, encontrando‐se muitas vezes em equilíbrio bastante instável (Fig.
3b). Existem vários exemplos bem conhecidos de “pedras bolideiras” em Portugal, com destaque para a
“Pedra Bolideira de Chaves” (Teixeira, 1977).
Blocos residuais
Os maciços graniticos encontram‐se frequentemente afectados por sistemas de fracturas que
possibilitam o avanço preferencial de frentes de alteração. Após o desaparecimento do rególito, podem
subsistir em destaque blocos correspondentes aos núcleos menos alterado (Fig. 3c) (Romani & Twidal,
1998).
Blocos em pedestal
As formas em pedestal (figura 3e) resultam de um conjunto normalmente coerente de blocos
sobrepostos ( Clamote, 2005). “Penedos com estas características encontram‐se por exemplo, nas
proximidades de Fóios (Sabugal), na vizinhança da fronteira” (Teixeira, 1977).
Blocos pedunculados
São blocos isolados, que exibem paredes inclinadas, apresentando na sua base marcas de sobre‐
escavação basal (Fig. 3f) (Silva,2005,pp,99). Tal como os blocos em pedestal apresentam, por vezes, a
forma de cogumelos (Fig. 3d).
Blocos Fendidos
Os blocos graníticos fracturados (Fig. 3g) são uma característica “quase obrigatória” , dos modelados
graníticos. As fracturas possuem morfologias variadas, mas a sua origem está relacionada, geralmente,
com o padrão de fracturação regional (Silva, 2005).
Pias
São cavidades escavadas na rocha com uma morfologia variada, do tipo circular, elíptica e alongada. O
fundo destas formas pode apresentar‐se circular ou concavo (Silva, 2005). Podem apresentar‐se em
conjuntos (Fig. 3h) ou isoladamente (Fig. 3i).
Tafoni
Os tafoni são cavidades de dimensões variáveis que se desenvolvem nas paredes das massas rochosas,
geralmente em rochas graníticas. Uma das caracteristicas dos tafoni reside no desenvolvimento de
alvéolos no seu interior, geralmente em zonas internas mais abrigadas. (Silva, 2005).
Canais relíquia
Esta morfologia é descrita como resultante de canais escavados na rocha, associados em alguns casos a
fluxos de água (Fig. 3i).estes canais podem apresentar uma secção transversal aproximadamente em
forma de “U” , “V” ou um fundo plano. Por vezes as paredes dos canais são marcadas por sobre‐
escavação basal (Silva, 2005).
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Fissuras Poligonais
As fissuras poligonais (Fig. 3m) ocorrem em superfícies verticais ou de declive muito elevado onde se
desenvolvem fissuramentos que sugerem um puzzle talhado em granito. Esta morfologia revela uma
acção da meteorização que desenha um enredado de polígonos na capa mais externa dos blocos
graníticos, constituindo uma “rede de fissuras de baixa profundidade, habitualmente poligonal, podendo
também apresentar formas romboidais, quadradas ou rectangulares” (Cordeiro,2004).
Pseudostratificação
A pseudostratificação do granito possui a particularidade de induzir o observador numa morfologia de
“aparência” ou “aparentada” com semelhanças relativamente às formações rochosas estratificadas,
mas, na verdade, a pseudostratificação do granito corresponde a um diaclasamento intenso e sub‐
horizontal ou seja, regular e relativamente pouco espaçado o que confere a tal aparência estratificada
(Clamote, 2005).
Formas em A
As formas em A consistem em duas lajes de granito em contacto numa zona de fracturação, mas
soerguidas alguns centímetros, desenhando uma espécie de triângulo ou “tenda de campismo” (Romani
& Twidale, 1998; Clamote, 2005).
Cavidades graníticas
As cavidades graníticas ou “cuevas graníticas” na terminologia espanhola, definem “espaços
subterrâneos que contactam com o exterior por meio de estreita fracturas, aberturas ou condutos
verticais” (Fig. 3p) (Romani & Twidale, 1998).
Conclusão
As formas de pormenor da Serra das Mesas são reveladoras de grande diversidade, perfeitamente
visível na grande variedade e quantidade de geoformas numa área relativamente exígua e que se traduz
num património geomorfológico de interesse regional. A valorização deste património é de primordial
importância pelo valor didáctico e potencial geoturístico que possui.
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