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Nota de Abertura
A Associação Portuguesa de Geomorfólogos realizou, nos dias 11 e 12 de Novembro de
2019, o IX Congresso Nacional de Geomorfologia, no Campus de Azurém da Universidade
do Minho, em Guimarães, subordinado ao tema Que futuro para a Geomorfologia?.
Este evento dá continuidade aos eventos realizados pela Associação, com a periodicidade
de dois anos, tendo contado, nesta edição, com um total de 24 comunicações orais e 15
comunicações em formato poster. Contou também com duas conferências, uma proferida
pelo Professor Mauro Soldati, professor titular na Università degli studi di Modena e
Reggio Emilia (Itália) e Presidente da Associação Internacional de Geomorfologia,
intitulada “The integration of terrestrial and marine geomorphology: a stimulating
research challenge”, e outra proferida pela Professora Ana Ramos Pereira, professora
catedrática no Instituto de Geografia e Ordenamento do Território, intitulada “Caminhos
da Geomorfologia”.
Foram objetivos gerais deste evento a promoção e a valorização da atividade científica
geomorfológica desenvolvida em território nacional e internacional, refletindo-se na
participação de geomorfólogos originários de diversos países do continente europeu, mas
também americano e africano. Pretendeu-se também promover a discussão integrada e
integradora com as diversas disciplinas das Ciências da Terra que com a Geomorfologia
estabelecem relações de intima proximidade.
Considerando-se o grande interesse e relevo dos trabalhos apresentados, entendeu-se
importante a sua divulgação, preparando-se este livro de atas, incluído nas publicações
da Associação Portuguesa de Geomorfólogos, no seu volume 11.
Este inclui 38 textos relativos às comunicações orais e em formato poster apresentados
no evento. Apraz-nos agradecer aos autores dos textos e aos membros da Comissão
Científica, responsáveis pela revisão atenta dos mesmos.
Esperamos que este sejam um útil contributo para o fortalecimento e desenvolvimento
dos estudos geomorfológicos e para a Geomorfologia Portuguesa!

António Vieira
Presidente da APGeom
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Cálculo e mapeamento do factor LS (EUPS) aplicado ao
ordenamento do território, com recurso a SIG
LS (RUSLE) factor calculation and mapping, applied to
land use planning, using GIS
António Alves da Silva1*, Fernando Lagos Costa2
1

Direcção-Geral do Território, Rua de Artilharia Um, 107, 1099-052 Lisboa, Portugal
email para correspondência: aalves@dgterritorio.pt
2.Universidade de Lisboa, Instituto Superior de Agronomia, Departamento dos Recursos Naturais, Ambiente e
Território, Centro de Investigação em Agronomia, Alimentos, Ambiente e Paisagem (LEAF), Tapada da Ajuda, 1349-017
Lisboa, Portugal.
* email para correspondência: flcosta@isa.utl.pt
*

Palavras-chave: Equação Universal de Perda de Solo, Factor LS, Sistemas de Informação
Geográfica, Ordenamento do território, Reserva Ecológica Nacional (REN)

RESUMO
A delimitação de áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo (AEREHS) em Portugal,
no quadro legislativo da Reserva Ecológica Nacional (REN), prevê a utilização da Equação
Universal de Perda de Solo (EUPS). A EUPS (Wischmeier e Smith, 1978) é um método
empírico ou estatístico para estimar a erosão, com base em cinco factores
independentes – três naturais e dois antrópicos – de cujo produto resulta o valor
potencial de perda de solo por ano numa determinada área (A), tal que A= R x K x LS x C
x P. Os naturais englobam o factor extrínseco de erosividade (R), relacionado com a
precipitação (intensidade e duração), bem como outros dois intrínsecos, a erodibilidade
dos solos (K), na dependência das suas características físicas, e o factor topográfico (LS),
dado pela relação entre o comprimento da vertente (L) e o seu declive (S), que identifica
as condições cinemáticas e dinâmicas do terreno para a escorrência. Os factores
antrópicos integram o tipo de ocupação do solo (C) e a sua forma de conservação (P).
Este trabalho surge no âmbito da investigação desenvolvida na Direcção-geral do
Território, visando a delimitação de Áreas de Elevado Risco de Erosão Hídrica do Solo
(AEREHS), previstas na Portaria 336/2019 de 26 de setembro. Pretende-se melhorar a
metodologia de cálculo e representação cartográfica do factor LS, aplicada ao
Ordenamento do Território no âmbito municipal, nomeadamente aperfeiçoar o seu rigor
posicional e quantitativo e ajustar a sua harmonização e compatibilização com os outros
factores que compõem a EUPS, e o seu processamento através da utilização de Sistemas
de Informação Geográfica (SIG), recorrendo a informação bibliográfica e ao ensaio de
alguns métodos em casos concretos, aplicáveis em função da informação cartográfica
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oficial disponível. Apresentam-se situações comparativas, decorrentes da aplicação de
diferentes metodologias de avaliação da perda de solo em contextos geomorfológicos
diferentes, nomeadamente entre áreas de relevo mais movimentado e mais suave.
Como principal resultado da consulta bibliográfica, concluiu-se que o cálculo do factor LS
tem vindo a ser adaptado por via da necessidade de recurso a SIG. Concretamente, o
conceito localizado de comprimento da vertente (L) ter sido substituído pelo conceito
espacializado de comprimento do fluxo acumulado, que representa o maior percurso do
fluxo hídrico superficial não organizado. No entanto, nem sempre se tem considerado os
limiares de comprimento de vertente a partir dos quais o escoamento se tende a
organizar, isto é acima de cerca de 122 m (McCool et al., 1997; Mitasova, et al, 1995) o
que, associado a certas imperfeições dos modelos digitais do terreno, sobre os quais os
cálculos são efectuados, e das representações da rede hidrográfica, faz com que, em
cálculos sistemáticos, esse comprimento seja muitas vezes sobrestimado. A aplicação do
factor declive (S) a áreas com relevo complexo permitiu concluir que seria mais ajustado
utilizar fórmulas de cálculo diferentes para vertentes mais inclinadas e menos inclinadas
(Simões e Fernandez, 2013), tendo como limiar de referência 9% de declive. Na
realidade a erosão hídrica sob escoamento desorganizado verifica-se a partir de um
declive mínimo, em que a força da gravidade ultrapassa a resistência do atrito, e só
aumenta até um certo valor máximo de declive em que o escoamento passa a ser livre,
deixando de haver atrito e consequentemente erosão. Tendo em vista a formulação de
recomendações técnicas para a delimitação das AEREHS no âmbito da REN,
particularmente no âmbito do cálculo do LS, procedeu-se a uma série de ensaios nalguns
municípios, com vista a apurar uma metodologia comum, aplicável ao âmbito municipal,
acabando por se optar pela utilização da EUPS revista (RUSLE) limitando o comprimento
máximo do escoamento não organizado a 305 m (valor máximo possível previsto por
Wischmeier e Smith, 1978).
Concluiu-se, no entanto, ser pouco fiável a utilização deste parâmetro, considerando a
qualidade da cartografia municipal, e o objectivo original da EUPS. Neste domínio,
propõe-se o desenvolvimento de estudos mais aprofundados sobre a identificação de
contextos geomorfológicos diferenciados e a formulação de soluções para cada um em
particular, que permitam efectuar uma delimitação rigorosa, tanto quanto possível, das
AEREHS cuja cartografia, como é sabido, condiciona também os limites da REN e, como
tal, tem um impacto substancial no condicionamento do uso do solo.
BIBLIOGRAFIA
Costa, F.L.; Nunes, M.C. (2007) - Condicionantes geomorfológicas de erosão hídrica na
bacia da Ribeira Seca (Santiago, Cabo Verde). Lisboa, Publicações da Associação
Portuguesa de Geomorfólogos, 5: 107-120.
Mitasova, H.; Hofierka, M.; Zlocha, M.; Iverson, R. (1995) - Modeling topographic
potential for erosion and deposition using GIS, International Journal of GIS, 10: 629641.
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Nunes, M.C.; Costa, F.L. (2012) - Avaliação de susceptibilidade à erosão hídrica na
fachada oriental da Ilha de Santiago (Cabo Verde). Porto, Publicações da Associação
Portuguesa de Geomorfólogos, 7: 125-132.
Renard, K.G.; Foster, G.R.; Weesies, G.A.; McCool, D.K. and Yoder, D.C. (coordenadores),
(1997) - Predicting soil erosion by water: a guide to conservation planning with the
Revised Universal Soil Loss Equation (RUSLE), Agricultural Handbook, nº 703, USDA,
407p.
Simões, H.; Fernandez, P. (2013) - Comparação de métodos de cálculo do fator
topográfico (LS) da Equação Universal de Perda de Solo (EUPS). Instituto Politécnico
de Castelo Branco, Escola Superior Agrária, 16p.
Wischmeier, W.; Smith, D. (1978) - Predicting rainfall erosion processes: a guide to
conservation planning. Agriculture Handbook, 537, U.S. Department of Agriculture,
67p.

11

António Silva e Fernando Costa

12

Publicações da Associação Portuguesa de Geomorfólogos, Vol. XI, 2019, 13-15.

A teoria geomorfológica de William Morris Davis
e as influências da filosofia de Aristóteles
Geomorphologic theory of William Morris Davis and
influences of Aristotle’s Philosophies
FRANCISCO, Alyson Bueno
Universidade Estadual Paulista, Programa de Pós-Graduação em Geografia, Presidente Prudente, São Paulo, Brasil
Doutor em Geografia e estagiário de pós-doutoramento - Email: alysonbueno@gmail.com

RESUMO
A ciência das formas de relevo foi influenciada pela corrente anglo-americana de William
Morris Davis (1850-1934) e pela corrente alemã de Walther Penck (1888-1923),
conforme apresentou a filogênese de Abreu (2003).
A proposta metodológica de Davis, sobre o ciclo geográfico do relevo, possui uma
influência filosófica de Henri Bergson (1859-1941). Bergson foi um filósofo francês que
sofreu influência de pensadores como Aristóteles, em sua análise intuitiva a respeito da
mente e da memória humana. A análise do método intuitivo em Bergson considerava a
capacidade da mente humana em elaborar teorias considerando a duração do tempo
indivisível, ou seja, o passado, o presente e o futuro fazem parte de nossa percepção de
mundo.
Neste sentido, a teoria de Davis é influenciada pelo método racional e intuitivo de
Bergson, e generaliza as análises dos fatos particulares a partir dos conceitos do ciclo
geográfico.
Na obra Meteorológicos, Aristóteles (2017) apresenta o ciclo da água através dos
fenômenos de evaporação, condensação e precipitação, pela qual a filosofia aristotélica
possui uma proposta teleológica (finalista), ou seja, os movimentos na natureza
possuem as causas e os propósitos.
A concepção bergsoniana de possibilidade da mente humana elaborar teorias e modelos
favoreceu Davis na elaboração da teoria do ciclo geográfico (ABREU, 2003). Os trabalhos
de campo nas paisagens desérticas do oeste dos Estados Unidos possibilitaram Davis a
utilizar a criatividade e conhecimento geológico para elaborar uma teoria geral do
relevo.
Bergson (2013) foi influenciado pela filosofia de Aristóteles, ao considerar o lugar como
espécie de movimento, sendo a mudança do lugar resultado da contradição ao repouso.
Esta concepção aristotélica de lugar não está relacionada à ideia de cultura e identidade
do lugar, mas lugar apenas como localização pelo advérbio onde.
Aristóteles apresenta através de sua teoria das categorias seu pensamento fragmentado
para classificar as substâncias sensíveis e elaborar teorias sobre o universo conhecido
13
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em sua época. Esta proposta aristotélica de classificação das coisas e das substâncias a
partir de categorias de análise perdura até os dias atuais em inúmeras ciências, dentre
elas a Geomorfologia. Neste sentido, apresentam-se as categorias utilizadas por
Aristóteles e como o método racional influenciou Davis (1905).
William Davis apresentou uma influência dessa concepção finalista aristotélica para
analisar o tempo geológico, entre o alfa (princípio) e o ômega (final). Nesta teoria cíclica
de Davis, o relevo possui o propósito (telos) de se aplainar através do processo de
erosão, pela qual a causa motora do interior da Terra causava o soerguimento das
rochas e posteriormente a causa climática provocava o desgaste das rochas e a ação
erosiva, no processo cíclico da “vida” do relevo em juventude, maturidade e senilidade.
Outro problema teórico do modelo de Davis é a suposição de que toda a superfície está
sujeita à erosão e o processo natural não seria impedido pelas técnicas de conservação
do solo. Dessa maneira, a Geomorfologia ao longo de sua consolidação como ciência,
estudou as partes (taxonomias) das formas de relevo, classificando o relevo em formas
para sua melhor compreensão.
O ciclo geográfico do relevo apresentado por William Davis possui as três etapas de
juventude, maturidade e senilidade (velhice) como as divisões dos diálogos de Platão
(1975).
Aristóteles (384 a.C. – 322 a.C.) foi um dos filósofos que mais influenciou o pensamento
do Mundo Ocidental, cujas categorias apresentadas em seu pensamento (acidente,
forma, matéria, substância, entre outras), estão presentes nas várias ciências modernas.
Apesar da importância para o conhecimento, as definições destas categorias foram
revistas, principalmente na Idade Moderna com a necessidade de aplicação prática das
ideias para consolidar o desenvolvimento científico.
O método de Aristóteles se baseia na compreensão dos objetos (fenômenos naturais)
que possuem movimentos e o pesquisador analisa pelo pensamento monista as causas
dos movimentos dos fenômenos.
Sobre a categoria acidente, Aristóteles considera aquilo que não ocorre sempre nem
habitualmente. Os geomorfólogos utilizaram o conceito de acidente para se referir ao
relevo declivoso (acidentado) em oposição ao relevo de baixas declividades.
Sobre a categoria acidente, Aristóteles (2002, p. 263) considera “aquilo que não ocorre
sempre nem habitualmente”. Os geomorfólogos utilizaram o conceito de acidente para
se referir ao relevo declivoso (acidentado) em oposição ao relevo de baixas declividades.
Aristóteles (2002) apresenta seu pensamento baseado em princípios das causas através
da concepção de natureza e substância, e considera que tudo possui um propósito, ou
seja, uma finalidade, a causa final.
As concepções finalistas de Aristóteles influenciaram a Geomorfologia e outras ciências
através de seus autores que apresentaram modelos dedutivos e idealizaram suas teorias
em detrimento dos resultados das pesquisas empíricas. Posteriormente, Francis Bacon
(1565-1626) desenvolveu a indução através do experimentalismo pela reformulação do
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método aristotélico, sendo presente na Geomorfologia Experimental (COLÂNGELO,
1997).
A Geomorfologia é um ramo do conhecimento geográfico que pode fundamentar as
discussões de método e teoria do conhecimento. A compreensão das formas do relevo
pode ser investigada pelo método intuitivo de Bergson pelos modelos de ciclo de erosão
propostos por William Morris Davis.
As explicações das causas das gêneses dos relevos pelos movimentos tectônicos é uma
proposta metodológica importante herdada de Aristóteles, cuja investigação científica
precisa de um propósito (telos).
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INTRODUÇÃO
Em Portugal, as cheias e as inundações são catástrofes frequentes. A Diretiva
2007/60/CE prevê a avaliação preliminar dos riscos de inundações, a elaboração de
cartas de zonas inundáveis e cartas de risco de inundações, assim como, a realização dos
Planos de Gestão dos Riscos de Inundações (PGRI). Atualmente, esta Diretiva encontrase na 1ª fase do 2º ciclo de implementação (2018 a 2022), identificando-se 71 Áreas de
Risco Potencial Significativo de Inundação (ARPSI) para Portugal Continental. A seleção
destas áreas críticas poderá ser melhorada pois existem outras áreas críticas que não
estão devidamente estudadas (Carmo, 2018), como é o caso do NE de Portugal. A foz do
rio Sabor é um setor frequentemente afetado por cheias, documentadas nos periódicos
regionais e nacionais. O estudo de recente de Carmo (2018) demonstrou a relevância em
considerar esta área como uma ARPSI, alargando-a ao vale da Vilariça, uma das áreas
agrícolas mais importantes do NE de Portugal (Figura 1B) onde o alagamento de áreas
agrícolas implica elevadas perdas económicas (Figura 1C).
Assim, o principal objetivo deste trabalho foi a delimitação e comparação dos
perímetros de inundação para dois eventos de cheia, recorrendo a metodologias
distintas: método hidro-histórico e modelação hidráulica. Selecionou-se as cheias de
janeiro de 1962 (evento excecional) e a cheia de fevereiro de 2010 (evento recorrente).
A identificação das áreas críticas à ocorrência de cheias e consequentes inundações
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contribuirá para um adequado ordenamento do território, auxiliando na tomada de
decisões quanto a medidas e estratégias para a redução do risco.
METODOLOGIA
Na reconstrução hidro-histórica da cheia de 1962, a falta de registos implicou a
necessidade de realizar um levantamento de pontos de cheia. Tal foi efetuado com um
GPS (tendo como referência a única marca de cheia existente, Figura 2C), e mediante a
recolha de testemunhos dos agricultores mais idosos que vivenciaram as consequências
do evento. Com o GPS obteve-se a altitude máxima da cheia de vários pontos, a uma
cota aproximada de 124 m, correspondente a uma subida da coluna de água, entre 20 a
23 metros, face à cota atual do leito normal. Na delimitação do perímetro da cheia de
2010 contou-se com a análise de várias fotografias, notícias e informações
providenciadas pelos habitantes. Os dados patentes nas fotografias foram
georreferenciados no Google Earth, aferindo-se uma cota máxima de inundação aprox.
de 112 metros.

Fig. 1 - A) Esquema metodológico seguido para a delimitação dos perímetros de inundação; B) Setor da área de estudo
sem inundação (abril 2018); C) Setor da área de estudo com inundação (2010).

A outra metodologia consistiu na execução de modelação hidráulica com o software
Iber1, efetuando-se, previamente, a recolha e tratamento de dados altimétricos,
meteorológicos e hidrológicos. Assim, gerou-se o modelo digital do terreno (MDT) a
partir de curvas de nível e pontos cotados (escala 1:10 000). Posteriormente,
recolheram-se os registos de caudal existentes para o rio Douro e Sabor existentes no
SNIRH, correspondentes aos eventos de cheia considerados, verificando-se apenas a
disponibilidade de dados de caudal médio diário nas estações do Pocinho, Albufeira do
Pocinho e Quinta das Laranjeiras. Aplicaram-se os coeficientes de rugosidade de
Manning para cada tipo de uso do solo, com base na cartografia de uso e ocupação do
solo (COS 2015). A informação de base foi posteriormente importada para o software
1

http://www.iberaula.es/
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Iber e lançado o cálculo que, após processado, permite determinar diversos parâmetros
descritivos da cheia, tais como, a profundidade e a velocidade da água.
RESULTADOS
Quanto aos perímetros de inundação, nos dois modelos, verifica-se que na cheia de
2010 as áreas afetadas são essencialmente agrícolas. No evento de 1962, a área afetada
é mais extensa e provoca a inundação de algumas habitações da Foz do Sabor, causando
a submersão da ponte de acesso ao lugar, bem como a inundação de parte do IP2.
No geral, os perímetros e áreas obtidos para as cheias de 1962 e 2010, nos dois modelos
aplicados, são próximos (Figura 2 e Tabela 1). A diferença mais acentuada nos valores da
área para o evento de 1962 (o resultado da modelação hidráulica é menor), poderá
resultar da inexistência de valores de caudal máximo diário nas estações hidrométricas à
data do evento (3 de janeiro de 1962), usando-se no método hidrológico-hidráulico, o
valor do caudal médio diário. É possivelmente devido a este fator que a onda de cheia
gerada no Iber não atinge a marca real da cheia de 1962 existente na aldeia da Foz do
Sabor.

Fig. 2 - A) Perímetros de inundação (1962 e 2010) obtidos através do método hidro-histórico; B) Perímetros de
inundação (1962 e 2010) obtidos através da modelação hidráulica; C) Altura da coluna de água atingida na cheia de
1962; D) Altura da coluna de água atingida na cheia de 2010; E) Perfis transversais representativos da altura da coluna
de água atingida em cada um dos eventos de acordo com resultados da modelação hidráulica (1962 e 2010); cada
faixa horizontal corresponde a uma altura aprox. de 2m.

Por outro lado, existe uma coerência entre os dois modelos tendo em conta a
confrontação dos dados reais com as informações orais dos agricultores, bem como,
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com os dados de fotos antigas e a marca real da cheia de 1962. Ambos os modelos
indicam a submersão da ponte de acesso à povoação, resultado confirmado pelas
informações orais dos agricultores para os dois eventos, sendo referido que “as águas
inundaram a estrada que é o atual IP2”.
Os principais danos observam-se na agricultura – vinha e oliveira (culturas
permanentes), melão e hortícolas (culturas temporárias) – em infraestruturas agrícolas
de apoio e nas rodovias.
Tabela 1 – Áreas e perímetros de inundação (1962 e 2010).

Método hidro-histórico
Modelação hidráulica

Área (ha)
359,78
258,54

1962
Perímetro (km)
17,03
16,78

Área (ha)
202,87
154,55

2010
Perímetro (km)
13,84
13,23

CONCLUSÕES
Da aplicação das metodologias descritas resultou a produção de cartografia de áreas
inundáveis na foz do rio Sabor e secção geomorfológica do vale afectada, associada a um
evento de cheia excecional (1962) e um evento recorrente (2010). Com efeito, verificouse que os mais extensos perímetros de inundação foram aqueles obtidos pelo método
hidro-histórico. A modelação hidráulica apresenta vários aspetos positivos – a aptidão
para calcular outros parâmetros descritivos da cheia (e.g., profundidade e velocidade da
água), assim como a capacidade de simular potenciais cenários de cheia e área
inundável. No entanto, consistindo numa aproximação à realidade, salienta-se que a
modelação hidráulica apresenta algumas limitações. Apesar de gerar resultados fiáveis,
está muito dependente dos dados de base, tais como um MDT pormenorizado, a
disponibilidade de caudais de ponta de cheia e a atribuição dos valores da rugosidade.
Assim, conclui-se que ambas as metodologias são válidas, podendo mesmo ser
complementares, de forma a melhorar a interpretação dos eventos e a sua expressão na
planície aluvial.
Em suma, considera-se que os resultados obtidos alertam para a necessidade de incluir a
foz do rio Sabor nas ARPSI, visto que os elevados prejuízos estimados e recorrentes em
perdas agrícolas constituem um condicionamento relevante para o desenvolvimento da
região.
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RESUMO
A bacia da Ribeira de Seca, localizada na fachada oriental de Santiago (Cabo Verde) é a
mais ampla da Ilha. O contexto geológico da bacia é caracterizado por uma espessa
unidade detrítica de natureza basáltica, tipo lahar, do Miocénico, coberta por um
complexo basáltico, constituído fundamentalmente por uma alternância de espessos
mantos lávicos sub-aéreos e assentadas de piroclastos do Plio-Miocénico (Serralheiro,
1976). Na ilha de Santiago, é nesta bacia que os depósitos de terraços fluviais e aluviões
atingem maior extensão e espessura (Serralheiro, 1976). As suas altitudes variam entre
30 e os 550 m, mas são mais frequentes entre os 100 e os 400 m de altitude (Marques
1984), de acordo com a representação constante no mapa geológico, na escala de
1:25.000 (JIU / IICT, 1975). Nesse mapa os terraços fluviais surgem com a designação de
cascalheiras e encontram-se representados em quase todos os vales mais importantes
da bacia.
O objectivo deste estudo é apresentar os resultados do levantamento geomorfológico
de campo, levados a cabo entre 1991 e 2009, e do estudo das sequências sedimentares
fluviais e marinhas quaternárias, visando determinar a sua idade relativa e compreender
a evolução quaternária dos vales da bacia.
No geral, os registos de campo realizados nesta bacia permitiram concluir que os
terraços fluviais ocupam cerca do dobro da área representada no mapa geológico
(Costa, 2002). Por outro lado, os resultados revelaram que a instalação quaternária dos
vales é marcada pelo desenvolvimento de três níveis de terraços fluviais associados aos
vales do colector principal, de dois afluentes da margem esquerda (ribeiras da
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Montanha e Moura), e de outros dois da margem direita (ribeiras da Longueira e de S.
Cristóvão e sua tributária Ribeira de Godim) (Costa, 2002). O nível mais elevado de
terraços fluviais observa-se apenas em pequenas manchas dispersas, sobretudo na
margem direita do vale da Ribeira Seca. O médio é o mais uniforme e mais extenso, nos
sectores médios e inferiores dos três principais vales da bacia, e o mais baixo ocupa
espaços muito dispersos ao longo dos dois maiores tributários da Ribeira Seca (ribeiras
de S. Cristóvão e Montanha).
A evolução quaternária é também testemunhada pela ocorrência de três níveis
marinhos no sector terminal do vale principal. No nível médio um depósito de origem
marinha passa lateralmente a outro de origem fluvial, de acordo com registos locais de
imbricação e calhaus (Costa, 2002), apontando para a correlação entre os níveis
quaternários marinhos e fluviais. Este facto permite atribuir este terraço médio ao
Tirreniano, o mais elevado ao Tirreniano I ou Siciliano e o inferior ao Uljiano, tendo por
base a sua similitude altimétrica com os níveis marinhos da Ilha, cuja cronologia foi
estabelecida por paleofauna (Lecointre, 1963). A dinâmica quaternária dos vales foi
ainda marcada pelo entalhe fluvial, que no máximo atingiu os 38,5 m abaixo do nível do
mar actual, a cerca de 500 m da foz da Ribeira Seca.
As formas e as sequências sedimentares quaternárias foram estudadas e alvo de
cartografia de pormenor, no entanto, torna-se necessário efectuar avaliações mais
sólidas dos mecanismos da sua génese e estabelecer a sua cronologia absoluta para
fundamentar as várias etapas da instalação quaternária dos vales.
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ABSTRACT
In western Iberia, mechanisms that can explain the transition from endorheic to
exorheic continental-scale drainage reorganization are foreland basin overspill,
headwards erosion and capture by an Atlantic river, or a combination of both. To

25

Pedro P. Cunha et al.
explore these, we have investigated the Portuguese sector of the Douro River, the locus
of drainage reorganization.
The Douro River is routed downstream through the weak sedimentary infill of the Douro
Cenozoic Basin, after which the river cuts down through harder granitic and
metamorphic rocks crossed by active fault zones, before reaching the Atlantic coast.
We investigated the drainage reorganization using an integrated approach that
combined remote sensing, field survey and geochronology, applied to Pliocene–
Quaternary fluvial sediments and landforms.
The complexity of the interpretation concerning the initiation and evolution of the
Douro River was first presented by Lautensach (1933, 1987). Transverse drainage has
been proposed to have developed from antecedance (erosional downcutting by an
already existing river system) (Ferreira, 1978) or by drainage reorganization through
headward erosion and capture (e.g., Feio, 1951; Ferreira, 1986; Martín Serrano, 1991;
Antón et al., 2018; Struth et al., 2019). Overspill has not been explored hitherto as an
explanation of Douro drainage evolution.
Most interpretations of the transition of the previously endorheic Cenozoic basins of
central Iberia (e.g., Douro and Madrid Cenozoic basins) to Atlantic drainage systems
have suggested that headward erosion by Atlantic fluvial systems captured the central
Iberia drainage and eventually triggered drainage reversal (e.g., Gutierrez-Elorza and
Pérez-González, 1993; and references therein). However, other studies of Iberian river
systems have shown that similar drainage evolution may be instigated by a combination
of aqueous overflow of the basin and by capture-related headward erosion (e.g., Ebro
Basin; García-Castellanos et al., 2003). Also, the transition from endorheic to exorheic
drainage in the Madrid Cenozoic Basin is considered to have occured by overspill into
the Lower Tejo Cenozoic Basin, at ~ 3.7 Ma, as evidenced by a culminant sedimentary
unit (Cunha, 1992); the later stage of fluvial incision associated with the River Tejo
(Tagus) began as recently as ~ 2 Ma (Cunha et al., 2016; Silva et al., 2017).
The study area (Freixo de Espada à Cinta – Régua), comprising the upstream part of the
Lower Douro catchment (Fig. 1), is crucial for understanding the regional transition from
endorheic to exorheic drainage, due to its location between the previously endorheic
Douro Cenozoic Basin and the Atlantic drainage of the Mondego Cenozoic Basin (Cunha,
2019).
The older drainage record is documented by a series of high and intermediate landform
levels comprising: (1) a high level (1000–500 m a.s.l.) faulted regional fluvial erosion
surface, the North Iberian Meseta planation surface and the Mountains and Plateaus of
Northern Portugal, recording the endorheic drainage of the Douro Cenozoic Basin; (2) a
first inset level at 650–600 m a.s.l., comprising a broad fluvial surface developed onto a
large ENE–WSW depression, interpreted as recording the initiation of the continental
scale reorganization; and (3) an inset fluvial surface at 550–400 m a.s.l., corresponding
to the establishment of the exorheic ancestral Douro valley.
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The younger drainage record comprises an entrenched fluvial strath terrace sequence of
up to 9 levels (T9 = oldest, positioned at 246–242 m above the modern river base; T1 =
youngest, positioned at +17–13 m. Levels T1 and T3 display localized fault offsets. The
three lowest terrace levels (T3–T1) were dated using optically stimulated luminescence
techniques with results ranging from >230–360 ka (T3), through 57 ka (T2) to 39–12 ka
(T1).
Fluvial incision rates of the younger terraces were quantified and temporally
extrapolated to model the ages of the intermediate to high elevation levels of the early
drainage record. Integration of incision data informs on the probable timing of the
drainage reorganization and the initial adjustment, ~ 3.7 to 1.8 Ma. This was followed by
acceleration of incision, producing the entrenched river terrace sequence developed via
spatial and temporal variations in rock strength, uplift and cyclic cool-climate variability
as the river adjusted to the Atlantic base level.

Fig. 1. The Douro catchment (drainage divide = black line) and its drainage network (blue lines)
(B), inset showing location in Iberia (A) and longitudinal profile (C) with bedrock geology
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relationships. EM – eastern margin of the Douro Cenozoic Basin; DCB - Douro Cenozoic Basin;
WMDCB - western margin of the Douro Cenozoic Basin; EMMCB - eastern margin of the
Mondego Cenozoic Basin; MCB - Mondego Cenozoic Basin; MPNP - Mountains and Plateaus of
Northern Portugal; NIMPS - North Iberian Meseta planation surface; MVBfz - Manteigas-VilariçaBragança fault zone; PRVfz - Penacova-Régua-Verín fault zone; LD - Lower Douro; 1 - long profile
of the Douro River in the DCB; 2 - long profile of the ancestral Douro in the study area; 3 - long
profile of an ancestral coastal Atlantic river; 4 - long profile of the modern Douro downstream of
the DCB; P - Porto; G - Gondomar; M - Mesão Frio; R - Régua; VC - Vila Nova de Foz Côa; BA Barca d’Alva; Z - Zamora; V - Valladolid; S - Soria; Ma - Madrid; Red rectangle on (B) - study area.
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ABSTRACT
Nowadays coastal changes are having a major impact in many regions of the world. With
two-thirds of the world's population occupying the coastal margins, and this figure
projected to continue to increase in the future (World Bank 1996), there is a real
concern about coastal ecosystems capacity to adjust to the pressures imposed by
increased levels of development. Coastal geo-hazards represent a major driver for
coastal evolution, and include processes such as landslides, mudflows and rockfalls,
which often occur in cliffed terrain and flooding by heavy rain in the flat area (Arnous et
Green 2011).
The Sahel of Safi, located on the Atlantic coast of Morocco, is part of the Coastal Meseta
that forms an erosional platform associated with Meso-Cenozoic sediments (limestones,
gypsum, marls, clays and sandstones). It is characterized by high diversity of
geomorphological features (depressions, plateaus, cliffs, dunes and estuaries) and
considerable natural richness.
During the last century, this region had experienced a rapid and increasing change in
land-use/land-cover and great urban expansion leading to high exposure to natural
hazards such as flash flooding and slope dynamics ((El Bchari et al, 2014, Lowner et al.
2014), Th. Major infrastructure constructions of roads, ports, power stations, and
sediment extraction and tourist villages resulted in noticeable environmental impacts.
The current study aims to use remote sensing and GIS tools to investigate, monitor, and
assess geo-hazards through the building of a geographical database.
In this study, we use field observations, laboratory analyses, satellite imagery and
complementary methods using appropriate software to establish hazard (flood and
landslide) maps of the study area. Natural factors as well as anthropogenic factors are
considered.
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The factors chosen here were operational, measurable, and represented over the entire
area. They include: rock type, fracture density, soil type, land cover, slope degree,
aspect, drainage density, elevation (flat area) and rainfall which is an important
parameter related to the occurrence of landslides and floods. To determine the relative
importance of these factors and their classes within the landslide and flooding
susceptibility analysis, weights of each factor and each factor class were defined by
expert knowledge using the analytic hierarchy process AHP method (Saaty, 1980). To
compute the hazards (landslide and flood) susceptibility, defined weights were assigned
to all factor maps in raster format using the weighted linear combination WLC method.
From the results obtained it is observed that Landslide hazard impacts about 75% of the
area, along the coastal cliffs specially in the north part of the study area. flood hazard
may affect the center part of the study area (Had Hrara, Sebt Gzoula, Tlat Bouguedra,
Sidi Tijji, Khmis Negga and the urban area of Safi) about 21% are exposed to high flood
hazard, 65% to moderate and 14% to low.
As the approach is able to integrate expert knowledge in the weighting of the input
factors, the actual study shows that the combination of AHP and WLC methods is
suitable for hazards susceptibility mapping for the study areas lacking detailed input
data.
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RESUMO
A vazão de margens plenas num determinado trecho e seu respetivo tempo de
recorrência é de vital importância em hidrologia e tem suas repercussões na dinâmica
geomorfológica e ecológica dos cursos fluviais. O objetivo deste trabalho é estimar a
vazão de margens plenas e o seu tempo de retorno em estações fluviométricas
localizadas nas regiões Oeste e Sudoeste do estado do Paraná, Brasil (Figura 1).
Na área de estudo afloram rochas basálticas cretáceas formadas por espessas
sequências de derrames agrupadas no Grupo Serra Geral (MINEROPAR, 2013). Em
termos geomorfológicos, a área em apreço forma parte do planalto arenítico-basáltico
denominado de Terceiro Planalto Paranaense. A altitude deste Planalto varia de 225 m
no extremo Oeste a 1300 m no seu limite Leste com o Segundo Planalto no centro do
estado (SANTOS et al., 2006). O clima na área de estudo é subtropical húmido mesotérmico (tipo Cfa na classificação de Köeppen) (IAPAR, 2000). Na área de estudo, a
precipitação média anual aumenta da região Oeste para a região Sudoeste (1700 a 2000
mm) (SILVA et al., 2009).
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Figura 1: O polígono demarca a área de estudo nas regiões Oeste e Sudoeste do estado do
Paraná, Brasil.

A vazão de margens plenas foi estimada em 16 estações fluviométricas localizadas nas
bacias dos rios Piquiri, Paraná III e Baixo Iguaçu (Figura 2). A cota de margens plenas foi
definida com base em depósitos arenosos marginais identificados em torno das estações
(Figura 3). A cota média desta feição foi obtida mediante levantamento topográfico
convencional e é baseada no zero da escala do conjunto de réguas fluviométricas. A
vazão Qmp correspondente ao nível identificado foi obtida por meio da equação de
curvas-chave construída para cada estação a partir dos valores da cota máxima anual e a
respetiva vazão, fornecidos pela Agência Nacional de Águas (ANA).

.

Figura 2. Localização das estações fluviométricas nas bacias dos rios Piquiri, Paraná III e Iguaçu
no estado do Paraná (Fonte: Instituto das Águas do Paraná).
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Figura 2. As setas indicam os depósitos arenosos marginais adotados como referência na
definição do nível de margens plenas nas estações Palmeirinha (A) e São Sebastião (B).

A análise de frequência de cheias objetiva calcular a vazão correspondente para um
determinado intervalo de recorrência a partir da uma série de vazões anuais máximas.
Neste trabalho foi adotada a distribuição Log-Pearson III, pela sua ampla utilização em
análise de frequência de cheias. Os intervalos de retorno das vazões nesta distribuição
foram calculados com base nos dados de cheias anuais de cada estação numa planilha
eletrônica (NRCS, 2018).
A tabela 1 apresenta os principais resultados do trabalho, consistente nas curvas-chave,
a área da bacia à montante da estação, os valores da cota (Cmp) e da vazão de margens
plenas (Qmp) e os respetivos tempos de recorrência (Tmp) correspondentes às 16
estações fluviométricas distribuídas nas regiões Oeste e Sudoeste do estado do Paraná.
Os setores Oeste e Sudoeste do Paraná constituem uma região homogênea definida
pelas mesmas condições geológicas, geomorfológicas e climáticas. As vazões Qmp foram
estimadas em estações fluviométricas com áreas de drenagem que variam de 336 a
17.400 km2. O tempo de retorno máximo e mínimo de Qmp é igual a 1,05 e 1,80 ano
respetivamente com valor médio de 1,33 ano. Tanto os valores extremos como o valor
médio do tempo de recorrência estão inseridos na faixa de 1 a 2 anos proposta pela
maioria dos pesquisadores. A pouca amplitude do intervalo de recorrência das vazões
Qmp, sugere que os depósitos arenosos de dique marginal é um critério seguro para
identificar o nível de margens plenas nos rios do planalto basáltico da bacia do Paraná.
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Tabela 1: Resultados obtidos nas estações fluviométricas localizadas nas regiões Oeste e
Sudoeste do estado de Paraná. Q e C nas curvas-chave representam as vazões de cheias anuais
(m3/s) e as cotas (cm) respetivamente.
No

Estação e período
analisado

Curva-chave e
valor de R2

1

Formosa
1968-2015
Novo Porto 2
1979-2015
Ponte do Piquiri
1973-2015
Foz do Cantu
1988-2015
Balsa do Cantu
1969-2015
Leôncio Primo
1980-2015
Porto Guarani
1978-2015
Guampará
1986-2015
São Franc. Verd.
1990-2001
São Francisco Falso 19902008
São Sebastião
1978-2015
Muniz
1987-2015
ETA Francisco Beltrão
2003-2015
Águas do Verê
1958-2015
Balsa do Santana
1958-2001
Porto Palmeirinha
1956-2015

Q=0,0037.C2+1,8412.C-246,78
R2= 0,996
Q=0,0012.C2+6,2654.C-1542,2
R2=0,993
Q=0,0015.C2+4,1731.C-510,86
R2=0,999
Q=0,0073.C2-0,3396.C+79,699
R2=0,998
Q=0,0015.C2+0,9249.C-238,75
R2=0,994
Q=0,0004.C2+1,0739.C-205,46
R2=0,997
Q=0,0011.C2+1,2243.C-227,62
R2=0,998
Q=-0,0001.C2+2,1931.C-648,77
R2=0,997
Q= 0,006.C2+5,4197.C-790,17
R2=0,975
Q=0,0001.C2+0,346.C-6,4903
R2=0,999
Q=0,0006.C2+0,2526.C-6,2746
R2=0,999
Q=0,0007.C2+0,1206.C-19,765
R2=0,999
Q=0,0006C2-0,1475.C+25,68
R2=0,999
Q=0,0085.C2+2,8422.C-369,28
R2=0,998
Q=0,0031.C2+1,1216.C-104,2
R2=0,998
Q=0,0002.C2+2,6149.C-182,24
R2= 0,999

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Área
(km2)

Cmp
(cm)

Qmp
(m3/s)

Tmp
(ano)

17.400

645

2480

1,30

12.100

564

2373,2

1,15

11.200

500

1950,7

1,20

7.650

489

1659,3

1,10

2.520

645

574,6

1,15

757

450

358,8

1,20

4.160

631

1018,9

1,30

1.690

476

372,5

1,20

1.406

175

342

1,25

568

369

134,8

1,05

1.310

704

365,2

1,70

969

380

127,1

1,20

336

442

77,7

1,15

1.720

272

1394

1,80

6.690

318

430,2

1,80

3.390

322

680,5

1,75
1,33
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RESUMO
O Concelho de São Pedro do Sul localiza-se no bordo Sul de uma região montanhosa
recentemente agregada sob a marca “Montanhas Mágicas®”, correspondendo a um
conjunto de sete municípios (Arouca, Castelo de Paiva, Castro Daire, Cinfães, São Pedro
do Sul, Sever do Vouga e Vale de Cambra) localizados entre os maciços de Montemuro e
da Gralheira. O projeto Montanhas Mágicas®, dinamizado pela ADRIMAG – Associação
de Desenvolvimento Rural Integrado das Serras do Montemuro, Arada e Gralheira, visa a
dinamização da competitividade deste território de baixa densidade através da
promoção nacional e internacional da marca e do apoio à dinamização de atividades
económicas, em especial as que se relacionam, direta ou indiretamente, com o turismo.
Tratando-se de territórios predominantemente rurais, com ocupações ancestrais, mas
baixas densidades e sujeitos nas últimas décadas a um declínio significativo dos efetivos
populacionais, a aposta na valorização dos patrimónios naturais e culturais endógenos
através da atividade turística antecipa-se como uma via promissora no esforço para
mitigar os efeitos negativos do despovoamento e abandono. No contexto do amplo
leque de atividades associadas ao conceito de Turismo de Natureza, o geoturismo tem
sido encarado como o caminho a seguir, particularmente depois da criação e integração
do Geoparque Arouca na rede Unesco Global Geoparks.
Com efeito, o próprio conceito contemporâneo de geoturismo foi plasmado na
“Declaração de Arouca”, no seguimento do Congresso Internacional de Geoturismo –
“Geotourism in Action - Arouca 2011”, começando por estabelecer que o “geoturismo
deve ser definido como o turismo que sustenta e incrementa a identidade de um
território, considerando a sua geologia, ambiente, cultura, valores estéticos, património
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e o bem-estar dos seus residentes” e concluindo com uma mensagem de encorajamento
aos territórios no sentido de desenvolverem “… o geoturismo, focado não apenas no
ambiente e no património geológico, mas também nos valores culturais, históricos e
cénicos.” (DECLARAÇÃO DE AROUCA, 2011).
Neste processo de valorização do património natural, cultural e paisagístico através da
atividade turística, há um aspeto essencial a ter em atenção: o conhecimento
sistematizado dos bens patrimoniais que servirão de base para a criação dos produtos
turísticos e suporte para as dinâmicas da oferta turística em cada território. Se para as
áreas inseridas no Geoparque Arouca, estes estudos de inventário e caracterização têm
vindo a ser desenvolvidos (por ex.: Rocha, D., 2008; Sá, A. A. et al., 2008; Rocha, D.,
2010; Vasquez, L., 2010; Pacheco, J., 2012) e, ainda que em menor grau, também para a
área da serra de Montemuro (cfr. Cunha, L.; Vieira, A., 2005; Vieira, A., 2006; Vieira, A.,
2010; Rocha, D., 2015), nos restantes territórios, incluindo no caso do município de São
Pedro do Sul, a informação disponível é muito mais avulsa, dispersa e superficial.
Assim, neste trabalho, procurou-se, em primeiro lugar, desenvolver uma análise tão
sistemática quanto possível do potencial geoturístico do concelho de São Pedro do Sul,
considerando as principais características geológicas e estruturais do território, o
enquadramento climático e a influência do relevo no microclima local, bem como as
características biológicas e de antropização do meio físico ao longo dos tempos
históricos. Com base nesta análise, foi possível criar um inventário georreferenciado que
fornece uma visão global sobre as tipologias, os posicionamentos e as inter-relações no
espaço dos valores patrimoniais mais significativos.
Numa segunda fase, são propostas diversas estratégias para a valorização integrada do
património natural e cultural através do geoturismo, procurando ir ao encontro do
espírito da letra aposta na “Declaração de Arouca” e simultaneamente, daquilo que
Jonathan Tourtellot, National Geographic Fellow Emeritus e Diretor fundador do
National Geographic Center for Sustainable Destinations define como “general
geotourism”, livremente traduzido como geoturismo em sentido lato, “… uma estratégia
para proteger, mostrar e melhorar todos os ativos que se distinguem num destino.”1
No concelho de São Pedro do Sul existe já uma estrutura de oferta turística importante,
ainda que muito espacialmente concentrada e focada no turismo termal. Aproveitar esta
capacidade instalada para suportar, expandir e diversificar as atividades turísticas
disponíveis no concelho permitirá criar condições para potenciar o aumento do fluxo de
visitantes e, sobretudo, recuperar os valores de estada média, que têm evidenciado uma
clara tendência de redução desde 2001, bem como atenuar os efeitos negativos da
sazonalidade da procura. Adicionalmente, tendo em conta que a maior parte dos bens
patrimoniais associados ao geoturismo se localiza fora dos espaços que atualmente
1

Jonathan Tourtellot (2011)- «UNESCO’s Geoparks “Clarify” Geotourism» in
https://blog.nationalgeographic.org/2011/11/16/unescos-geoparks-clarify-geotourism/ (acedido em
4/7/2019)
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concentram a oferta turística, é previsível que as mais-valias associadas à dinamização
destas atividades tendam também a dispersar-se pelo território municipal, criando
condições para mitigar o abandono das aldeias mais remotas e gerando assim fatores
concretos de sustentabilidade territorial.
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INTRODUÇÃO
A hidrogeologia em áreas urbanas corresponde a um domínio científico emergente e
surge relacionado com um dos marcos históricos do século XX, nomeadamente após a II
Guerra Mundial. O fim da guerra e o acelerado desenvolvimento urbano, promovido
pela reconstrução de muitas cidades na Europa, fez ressaltar a relação entre as áreas
urbanas e os recursos hídricos (Legget, 1973). Neste contexto, surgem diversos
problemas hidrológicos, nomeadamente, os relacionados com o escoamento superficial
urbano e as inundações, o que promoveu o aparecimento da hidrologia urbana
(Howard, 2007; Afonso et al., 2017). O desenvolvimento urbano teve impactos
instantâneos nos recursos hídricos superficiais e subterrâneos, conduzindo à emergência
da hidrogeologia urbana como domínio científico (Afonso et al., 2017).
A hidrogeologia urbana é vista como um domínio científico fazendo parte da hidrologia
que investiga o ciclo hidrológico, a quantidade de água e a sua qualidade num território
urbanizado (Hibbs, 2016).
A par deste domínio emerge um outro intimamente ligado às águas subterrâneas: a
hidrogeomorfologia (Tricart, 1961; Babar, 2005; Teixeira et al., 2017). Esta deve ser
compreendida como um domínio interdisciplinar, visto que congrega múltiplas áreas
científicas das geociências, da geografia física e da hidrologia, tais como a geologia, a
geomorfologia, a hidrologia, a hidrogeologia, a hidrogeografia, a topografia, a deteção
remota, a geofísica aplicada, a geotecnia de solos e rochas, a climatologia e os riscos
naturais (e.g., Leopold, 1968; Babar, 2005; Teixeira et al., 2017). A hidrogeomorfologia
pode, portanto, ser perspetivada como um domínio científico que estuda a interação e a
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interligação dos processos hidrológicos com os maciços terrosos e rochosos e,
relacionando-a com formas de relevo, as interações com os processos geomórficos e o
papel da geomorfologia na infiltração/recarga/descarga dos meios hidrogeológicos, com
a água superficial e subterrânea numa dimensão espaço-temporal (e.g., Tricart, 1961;
Scheidegger, 1973; Babar, 2005; Teixeira et al., 2017).
IPI-URBAN: UM ÍNDICE HIDROGEOMORFOLÓGICO EM ÁREAS URBANAS
Os métodos e técnicas da hidrogeomorfologia no âmbito da hidrogeologia permitem
contribuir para um melhor entendimento sobre o armazenamento e circulação de água
subterrânea, bem como o uso racional das quantidades disponíveis/renováveis (Babar,
2005). A hidrogeomorfologia é assim uma excelente ferramenta para indicar, por
exemplo, áreas onde, face à combinação dos fatores condicionantes, se fará,
preferencialmente, a recarga de um determinado aquífero, podendo conduzir ainda a
medidas de proteção dessas áreas sensíveis. Entre as aplicações mais importantes da
hidrogeomorfologia encontra-se a definição de áreas com maior potencial de infiltração
de águas subterrâneas. Estes aspetos são, em geral, representados através de
cartografia apropriada, baseada em análise multicritério, realizada em ambiente SIG
(Teixeira et al., 2017). As áreas com maior potencial de infiltração são áreas que reúnem
um conjunto de condições favoráveis à infiltração.
A aplicação destas técnicas em áreas urbanas, nomeadamente através do IPI-URBAN
(Freitas et al., 2019a,b), constitui uma mais-valia para a avaliação da sustentabilidade
dos recursos hídricos subterrâneos em áreas urbanas. Os fatores ou parâmetros que
influenciam o potencial de infiltração em áreas urbanas em meio hidrogeológico
cristalino são (Figura 1): a geologia/hidrogeologia, a densidade de lineamentos
tectónicos, a ocupação do solo, o declive, a densidade da rede de abastecimento de
água, a densidade da rede de saneamento, a densidade da rede de águas pluviais e a
densidade da rede hidrográfica (Freitas et al., 2019a,b). Estes são, portanto, os mapas
de base aos quais se atribui um peso relativo e um peso específico, sendo usados no
cálculo das áreas com maior potencial de infiltração através da aplicação das funções de
análise espacial do “software” SIG. Nesta análise, usa-se geralmente o modelo de dados
“raster”, que corresponde a uma matriz regular de células (que facilita as operações de
sobreposição e de cálculo em ambiente SIG), e o resultado final corresponderá a um
ficheiro, em que cada uma das células apresentará o valor correspondente ao somatório
dos diferentes fatores de ponderação, podendo variar entre 0 e 100. Os valores
máximos são, desta forma, atingidos nas áreas onde se combinem os valores máximos
de cada um dos fatores que suportam o IPI-URBAN. Assumindo que o IPI-URBAN,
quando no seu valor máximo, corresponde às condições ideais relativamente aos fatores
que condicionam a infiltração, tal significa que nas áreas com valores mais baixos a
infiltração será menos eficaz.
Paralelamente ao cálculo do IPI-URBAN, deverá ser feita uma avaliação climática e
hidrodinâmica da área urbana, nomeadamente da precipitação e dos caudais de
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exploração. Deste modo, é possível analisar cenários distintos, fazendo variar os fatores,
o peso relativo ou mesmo as questões relativas à hidrodinâmica da área. Esta avaliação
permitirá calcular a recarga inicial, que ao ser cruzada com o IPI-URBAN, permite
alcançar a recarga anual em áreas urbanas. Para tal avaliaram-se dois cenários distintos,
o cenário de verão e o cenário de inverno. A recarga em áreas urbanas, expressa em
mm/ano, é obtida multiplicando cada pixel do mapa IPI-URBAN pela precipitação
considerada para cada cenário. Adicionalmente, a taxa (%) de recarga em áreas urbanas
é obtida dividindo cada pixel do mapa de recarga (mm/ano) pela precipitação efetiva
para cada cenário. Seguidamente, calcula-se a produtividade, através da operação
numérica que permite converter a unidade de recarga das águas subterrâneas em áreas
urbanas de mm/ano para L/s/km2.

Figura1. Esquema metodológico utilizado no cálculo do Índice Potencial de Infiltração
em Áreas Urbanas (IPI-URBAN).
Para demonstrar esta abordagem e para provar a importância dos estudos de águas
subterrâneas em ambiente urbano, foram selecionadas duas bacias hidrográficas,
localizadas na área urbana do Porto (NW Portugal). A área de estudo do Porto é uma
região densamente urbanizada. O substrato rochoso é dominado por rochas cristalinas,
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que constituem um meio fraturado anisotrópico e heterogéneo, sendo maioritariamente
constituído por granitos, gnaisses e rochas metassedimentares.
Recorreu‐se a uma abordagem multidisciplinar e combinaram-se várias metodologias e
técnicas, baseadas, principalmente, na hidrogeografia histórica, na geologia aplicada e
na cartografia, na hidrogeomorfologia, na hidrogeologia, no potencial de infiltração e
nas geociências urbanas. Esta metodologia permitiu realizar uma verificação cruzada e
uma análise de vários níveis de informação, nomeadamente hidrotoponímia,
hidroclimatologia, hidrogeologia, geologia estrutural, geomorfologia e hidráulica urbana.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A aplicação do Índice Potencial de Infiltração em áreas urbanas [IPI-URBAN] permite
avaliar a infiltração (IPI) e as taxas de recarga/descarga, tendo sido proposta uma
metodologia integradora de cartografia hidrogeológica em meios urbanos. A
incorporação desta metodologia multidisciplinar num sistema de gestão hidrológica em
áreas urbanas permitirá o apoio à tomada de decisão na sustentabilidade dos recursos
hídricos. Destaca-se, ainda, o conceito de ciclo urbano da água, enfatizando uma gestão
holística, integrada e sustentável, relacionada com as condições climáticas, fisiográficas,
geológicas, hidráulicas, ambientais e socioculturais. Esta fornece uma base conceptual e
unificadora para uma correta avaliação dos sistemas de água subterrânea e conduz à
base dos estudos sobre a sustentabilidade dos recursos hídricos.
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INTRODUÇÃO
Os movimentos de massa são aqueles que ocorrem sob a ação direta da gravidade e
constituem um dos principais tipos de desastres naturais na atualidade. São
considerados, portanto, os mais importantes processos geomorfológicos modeladores do
relevo (Bigarella et al., 2003).
O mapeamento de suscetibilidade é o primeiro passo para mitigar os efeitos desses
eventos (Vanacôr, 2012; Riffel, 2017). Vários tipos de modelagem, principalmente através
de Sistema de Informações Geográficas (SIG) e Sensoriamento Remoto (SR), são utilizados
nestes mapeamentos, utilizando parâmetros morfométricos de relevo como base de
entrada (Zêzere et al., 2004; Kavzoglu et al., 2014; Gordo et al., 2019)
Este estudo tem como principal objetivo analisar os diferentes valores de parâmetros
morfométricos que são encontrados na região da Serra Geral Catarinense, obtidos por
modelos digitais de elevação (MDEs) de distintas resoluções, a fim de comparar as
diferenças entre esses valores e delimitar as regiões mais propensas a ocorrência de
movimentos de massa.
ÁREA DE ESTUDO
A área de estudo localiza-se nas bordas da unidade geomorfológica do Planalto
Meridional, ao sul do Estado de Santa Catarina, nos municípios de Timbé do Sul e Jacinto
Machado (Figura 1).
Esta região corresponde à Serra Geral, caracterizada por altitudes de até 1400 m, relevo
do tipo falhado, com lineamentos em diversas direções e drenagem angular e retangular.
Possui solos heterogêneos com espessura média de 50 cm e, basaltos, andesito basálticos
e andesitos são as rochas dominantes (Betiollo, 2006).
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Figura 1. Localização da área de estudo, com destaque para os municípios de Timbé do Sul e Jacinto
Machado, e para as cicatrizes presentes nesta área.

A região foi escolhida por já possuir centenas de cicatrizes de movimentos de massa,
principalmente oriundos do evento hidrometeorológico ocorrido no final de 1995,
registrado como o maior e mais devastador da região, deixando centenas de
desabrigados e de mortos, com registro pluviométrico de 176 mm em apenas 24h
(Pellerin et al., 1997).
MATERIAL E MÉTODOS
Para a realização do estudo foram utilizadas imagens de alta resolução disponível no
Google Earth Pro para a confecção de um inventário de cicatrizes. Foram utilizados,
ainda, dois MDEs, sendo o SRTM de 90 m de resolução espacial
(https://earthexplorer.usgs.gov/) e o Alos-Palsar, com 12,5 m de resolução
(https://search.asf.alaska.edu/#/).
A metodologia aplicada consistiu em quatros etapas, sendo elas: I) confecção do
inventário de cicatrizes; II) elaboração dos mapas com parâmetros morfométricos; III)
extração dos valores de cada parâmetro; IV) Análise estatística dos dados.
Na etapa I, foi realizado o levantamento das cicatrizes presentes na área de estudo. Para
tal, foram utilizadas imagens de diferentes anos disponíveis no Google Earth Pro, sendo
que cada cicatriz foi delimitada através de um polígono, utilizando como critérios
principais o formato e a ausência de vegetação, e posteriormente transformada em pixels
com dimensões de 90x90m constando de 1 ponto por pixel.
Na etapa seguinte, com a utilização dos MDEs , foram extraídos 6 parâmetros
morfométricos usualmente utilizados em modelagens de suscetibilidade a movimentos
de massa, sendo eles, o próprio dado altimétrico, a inclinação, sombreamento, índice de
convergência (calcula um índice de convergência/divergência em relação ao escoamento
superficial), fator LS (cálculo do fator de comprimento de declive com base na inclinação
e na área de captação específica) e curvatura longitudinal.
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Na sequência, foram extraídos os valores de todos parâmetros morfométricos para cada
um dos pontos considerados como ocorrência, a fim de identificar o valor de cada
parâmetro em cada região de ocorrência de cicatriz.
A última etapa consistiu em analisar estatisticamente os valores extraídos dos dois MDEs,
fazer uma comparação entre eles e ressaltar os locais mais suscetíveis a ocorrência de
movimentos de massa.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados mostram que a região apresenta alta suscetibilidade a ocorrência de
eventos de movimento de massa (Figura 2). Foram localizadas 469 cicatrizes, com a
média de 0,5 hectare por cicatriz e um total de 266 ha.

Figura 2. Inventário de cicatrizes de movimentos de massa.

Com os dados amostrais de cada um dos parâmetros, foram confeccionados gráficos em
formato de caixas (Figura 3) para melhor comparação entre os resultados.
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Figura 3. Gráficos de caixa de Altimetria, Declividade, Sombreamento, Curvatura Longitudinal, Índice de
Convergência e Fator LS, para imagens SRTM e Alos-Palsar.

A altimetria foi o parâmetro mais semelhante entre os dois MDEs comparados. Os valores
máximos entre eles variaram em apenas 6 m, sendo 1152 (SRTM) e 1158 (Alos-Palsar) e
os valores mínimos 315 e 300, respectivamente. Nota-se, ainda, um predomínio dos
deslizamentos em altitudes entre 650 e 800 m.
A declividade, considerada por muitos o fator predominante para os deslizamentos
(Meten; Prakashbhandary; Yatabe, 2015), apresentou valores máximos altos, com 58 e 81
graus de inclinação, para SRTM e Alos-Palsar, respectivamente. Entretanto, a média dos
deslizamentos ocorre em regiões com inclinações maiores do que 20° e menores de 40°
em ambos MDEs. Esse resultado ocorre também em outras regiões da Serra Geral, como
foi mostrado em trabalhos de Gameiro et al., (2019) e Quevedo (2019).
Foram identificados valores semelhantes para o sombreamento e o Fator LS na
comparação entre os MDEs. Para o sombreamento, as médias encontradas foram
parecidas (próximas a 1,6) e grande parte das amostras esteve localizada entre 1,2 e 1,9.
Enquanto que para o Fator LS, as médias se fixaram em aproximadamente 12,5 e as
amostras tiveram sua variação entre 9 e 15.
Os valores com maiores diferenças entres os modelos foram acúmulo de fluxo e índice de
convergência. O acúmulo de fluxo registrou valores bem mais baixos para o SRTM, na
média de 0,001 e pouca variação entre máximo e mínimo, enquanto que no Alos-Palsar
os valores variaram entre 0,01 até pouco menos de 0. No índice de convergência, o SRTM
apresentou valores mais espaçados, com variação de 0 a 8, apesar da média ter sido
semelhante ao Alos-Palsar. Entretanto, os valores do Alos-Palsar tiveram pouca variação,
com resultados de entre 0 e 3.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O inventário de cicatrizes se mostra de fundamental importância para analisar os
principais locais de ocorrência de movimentos de massa e para distingui-los de lugares
menos propensos a tais eventos.
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Apesar da diferença na resolução dos MDEs utilizados, ambos apresentaram resultados
semelhantes na análise, mostrando que, para os parâmetros utilizados, o MDE não faz
uma boa distinção entre eles, sendo necessário testar diferentes parâmetros para se
encontrar valores mais próximos da realidade e com melhores condições para distintas
modelagens que usem um MDE como base de entrada.
A análise primária dos parâmetros deve sempre ser realizada para encontrar as áreas
mais propícias a ocorrência de movimentos de massa, sendo um fator de extrema
importância, tanto para mapeamentos quanto para modelos, sejam eles estatísticos,
lineares ou empíricos.
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ABSTRACT
The Cenozoic basins of western Iberia have a culminant allostratigraphic unit (UBS13)
recording the beginning of Atlantic drainages, which lead to the present hydrographic
networks, but predates the stage of fluvial incision.
A marine incursion took place on the Atlantic coast of Portugal during the latest
Zanclean –Piacenzian, reaching inland areas located c.28 km from the present coastline
(Zbyszewski, 1949; Cunha, 1992a; Ramos, 2008; Cunha et al., 2019). This incursion can
be related with a high eustatic sea level of 40–60 m above the present sea level (a.s.l.)
(Dowsset et al., 1996) or 20–25 m (Miller, 2011). During the high-stand sea-level
conditions, a large shallow sandy littoral zone developed, with fan-deltas environments
sourced by an abundant siliciclastic sediment supply. In the Mondego and Lower Tejo
Cenozoic basins, the main fluvial drainage axes became the ancestors of the modern
rivers (Pais et al., 2012). The base of the UBS13 is a sedimentary discordance recorded in

53

Margarida P. Gouveia et al.
the Iberian Cenozoic basins and resulting from a tectonic phase at c. 3.7Ma (Cunha,
1992b; Calvo et al., 1993). The top of this unit constitutes an aggrading surface which
records the reversal of the sedimentary basin infilling to the fluvial incision stages.
Pleistocene terraces that are inset in the culminant surface of UBS13 mainly record the
later stage. According to Cunha et al., (2012) the incision stage began by c. 1.8 Ma
(transition Piacenzian-Gelasian) when the climate became colder and eustasy
constituting primal determinants for the progressive evolution of the river systems
draining to the Atlantic Ocean (strong incision and regressive erosion) (Cunha et al.,
2012; de Vicente et al., 2018). Previous numerical dating available is restricted to the
basal deposits (Vale Farpado site) (Silva, 2001).
Selected outcrops of UBS13 were studied (Fig. 1), near base and top deposits, in order to
improve the characterization of the local stratigraphy, sedimentology and dating by
Electron Spin Resonance (ESR): Barracão site; Srª Vitória beach (Mondego Cenozoic
Basin); near Rio Maior, in Azenheira village sandpit (Lower Tejo Cenozoic Basin). ESR
dating is a palaeodosimetric method that has a large time range potential, c.30 ka to 2-5
Ma (Voinchet et al., 2010).

Fig. 1. Study area comprising the sampled sites (red circles) of Barracão and Sr.ª da Vitória in the
Mondego Cenozoic Basin and of Rio Maior in the NW margin of the Lower Tejo Cenozoic Basin
(modified from Silva et al., 2010).

Considering the existing independent dating of Vale Farpado site (3.8-3.6 Ma), the ESR
ages obtained for the UBS13 basal deposits (3.0-2.7 Ma) underestimate the probable
burial age. ESR-Al ages obtained for the UBS13 top deposits indicate as very probable an
age of 1.8 Ma.
These results are internationally relevant, as it constitute the first numerical ages
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obtained in western Iberia for the uppermost levels of the Cenozoic basins which
predate the fluvial incision time. The dating of the culminant surface of the sedimentary
basins is also crucial for the identification of differential uplift and the associated active
faults, but also the long-term uplift rates.
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INTRODUÇÃO
A construção de molhes se deve a um elevado número de situações em que é necessário
estabilizar a evolução natural de uma desembocadura. As desembocaduras constituem
feições geomorfológicas que causam processos hidrodinâmicos e deposicionais
complexos. Devido a essas condições, são frequentes os estudos relacionados às
desembocaduras e a influência causada a elas pelas construções de estruturas costeiras
dentro da oceanografia, geologia e engenharias.
A desembocadura do Arroio Chuí, objeto deste estudo, constituía até 1975 uma barra
móvel. A mobilidade dessa feição causava a indistinção entre a fronteira do Brasil e do
Uruguai, motivo que levou a sua fixação entre 1975 e 1978, através de molhes (Fig.1)
Tais estruturas, entretanto, podem causar problemas ambientais, tais como a
interrupção do transporte de sedimento, modificação na direção de correntes, além de
causar impacto estético.
A finalidade deste estudo é validar a metodologia de Computational Fluid Dynamic (CFD)
aplicada à determinação de correntes locais em praias com molhes e, como modelo
preditivo de transporte de sedimentos, em um estudo de caso nos balneários Chuí
(Brasil) e Chuy (Uruguai).
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Figura 1. Fotografia da desembocadura do Arroio Chuí antes da construção dos molhes. b) Vista aérea da
desembocadura do Arroio Chuí após a fixação da barra (retirado de Portobrás, 1978).

ÁREA DE ESTUDO
O Balneário Barra do Chuí (Santa Vitória do Palmar, RS, Brasil) e o Balneário Barra del
Chuy (Chuy, RO, Uruguay) são caracterizados como estreitas feições costeiras de traçado
irregular, assimétricos, adjacentes a uma feição de falésias erosivas (Sfredo, 2017). O
limite geomorfológico da divisa internacional entre os balneários ocorre através do
Arroio Chuí (Fig. 2).

Figura 2. Localização da área de estudo, entre o Balneário Barro do Chuí (Brasil) e o Balneário Barra del Chuy
(Uruguay).

MATERIAL E MÉTODOS
A geometria utilizada para a simulação CFD e limites máximos de marés altas e baixas
foram obtidas através de imagens de satélite de alta resolução disponibilizadas pelo
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Google Earth Pro (Fig. 3) e pelo anteprojeto do Instituto Nacional de Pesquisas
Hidroviárias (INPH) para a construção dos molhes (Fig. 4).

Figura 2. Imagem de satélite de alta resolução (2019) com valores considerados para a simulação CFD.

Figura 3. Anteprojeto da construção dos molhes de fixação do Arroio Chuí (Retirado de Portobrás, 1976).

As onda de maior incidência local, regime de maré e declividade de praia foram obtidas
de Calliari & Klein (1993), sendo a altura significativa de 1,5 metros, e declividade entre
1 e 2°, onde o valor adotado para este estudo foi de 1,5°. De posse desses dados, foi
calculada a posição média da maré, que foi admitida como a batimetria zero, e foi feita a
representação no toolbox Design Modeler do software ANSYS (Fig. 5).
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Figura 4. Geometria obtida através do processo de desenho assistido por computador.

Para a resolução, foi utilizado o método dos volumes finitos no programa FLUENT da
ANSYS com um modelo multifásico. Para a geração de ondas, aplicou-se a teoria de onda
de Stokes de segunda ordem, onde as velocidades horizontal e vertical das partículas da
onda são descritas, respectivamente, pelas Equações 3 e 4 (Dean & Dalrymple, 1991).
(3)

(4)
Onde H é a altura da onda, k o número de onda, h a profundidade local e σ a frequência
angular.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A simulação tem como dados de saída séries temporais de gradientes de velocidade
absoluta, pressão, volume fraccional, entre outros. Entretando, devido ao objetivo do
trabalho, o resultado abordado nessa secção é o de vetores de velocidade do fluido (Fig.
6).
As maiores velocidades são observadas no final da zona de surfe e zona de estirâncio,
evidenciando a existência de um processo turbulento, ocasionado devido a interação
destrutiva da onda refletida da praia.
É possível verificar que a interação do fluido com a estrutura dos molhes causa
mudanças nos vetores velocidade, devido ao processo de difração, ocasionando o
surgimento de correntes ao redor dos cabeços. Essas correntes são responsáveis pelo
transporte de sedimentos ao redor da estrutura, resultando em uma cava na sua base.
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Figura 5. Gradiente temporal de vetores de velocidade do fluido.

Em se tratando do arroio em si, são observadas maiores velocidades no centro do canal,
resultando em autodragagem dos sedimentos transportados pelo corpo d’água. Esses
sedimentos entram no sistema, sendo redistribuídos para ambos os lados, o que fornece
indícios de que não ocorrem processos significativos de erosão e acreção nos balneários
estudados.
Esses resultados estão em concordância com o observado por Sfredo (2017), que
através do uso de ferramentas de geoprocessamento não encontrou evidências de que a
presença de molhes têm causado tendência erosiva, nem interrupção do transporte de
sedimentos pelas correntes de deriva litorânea.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A aplicação do método CFD, combinado com a utilização de dados provenientes de
imagens de sensoriamento remoto, mostrou correntes locais na área de estudo,
servindo de prognóstico para o transporte de sedimentos locais, cumprindo assim o
objetivo proposto.
Além disso, os resultados permitem concluir que os balneários estudados apresentam
uma tendência de estabilização da linha de costa, mesmo com a presença de molhes,
como já observado em estudos passados.
Por último, a utilização conjunta desses produtos, com dados já disponíveis acerca da
área de estudo, mostra-se uma alternativa inteligente, pois permite a obtenção de
resultados satisfatórios sem a coleta de dados in situ.
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RESUMO
Na literatura geomorfológica, o termo descontinuidade de canais é utilizado para definir
canais de drenagem com fluxos efêmeros que apresentam, alternadamente, trechos
deposicionais e erosivos ao longo de um mesmo segmento (Schumm e Hadley, 1957;
Bull, 1997). Pesquisadas em diversas regiões secas (Tooth, 1999; Gore et al., 2000; Field,
2001; Tooth et al., 2014), descontinuidades de canais no semiárido brasileiro são pouco
conhecidas, além de não serem exploradas na literatura geomorfológica de língua
portuguesa. Nesse sentido, o objetivo dessa pesquisa foi analisar descontinuidades em
canal efêmero no semiárido do Brasil, através do estudo de caso do riacho da Cruz,
estado da Bahia. Para isso, os procedimentos técnicos desenvolvidos envolveram: [i]
mapeamento das feições morfológicas em escala 1:3000; [ii] trabalhos de campo para
reconhecimento, descrição e amostragem de sedimentos; [iii] análise granulométrica em
laboratório.
O riacho da Cruz possui extensão de 15,3 km e, junto com os seus afluentes, drena uma
área de 65,9 km² com altitudes entre 540 e 300 m. O terreno é predominantemente
plano, onde se desenvolveu um amplo pediplano regional e diversos inselbergues
formados sobre litologias do Arqueano e Proterozóico Inferior. O clima é semiárido,
onde regionalmente a pluviosidade é de cerca de 500mm/ano e a temperatura média
anual é de 24°C. O regime de chuvas é irregular com ocorrência de longas estiagens,
especialmente em períodos de El niño.
Na área em estudo, foram identificados dois segmentos com descontinuidades, e suas
respectivas unidades morfológicas (figura 1). Ambas se iniciam em rupturas topográficas
(headcut), posicionadas após trechos com predomínio de deposição. Com a
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concentração do escoamento superficial no canal, proveniente dos pedimentos, e do
aumento no gradiente topográfico à jusante, estabeleceram-se trechos com leito
confinado (erosional channel). Na descontinuidade 1, ocorre um trecho com leito
indefinido, não sendo possível a sua identificação em imagens de satélite, nem em
campo, ao qual utilizou-se essa denominação para referir-se a um trecho cujo talvegue é
indefinido. Na sequência, uma nova ruptura topográfica seguida de trechos
desconfinados (depositional channel), associados à gradativa diminuição do gradiente, e
à perda de energia dos fluxos. Foram identificados leques de canal após os trechos
desconfinados, resultantes da dispersão do fluxo hídrico e espraiamento dos
sedimentos. Nesse trecho, predominam processos de escoamento em lençol sob a
influência da topografia plana (sheetflood zone).
Predominaram sedimentos arenosos (tabela 1) com percentuais significativos de
cascalho e pequena participação de silte e argila. Esse padrão de distribuição
granulométrica é típico das condições de transporte em canais efêmeros semiáridos
(Graff, 1988), com predomínio de carga de leito por arraste ou saltação, e participação
insignificante de transporte por suspensão. As elevadas perdas na transmissão do fluxo
fazem com que a carga de sedimentos aumente em proporções maiores que a descarga,
corroborando com a agradação nos trechos desconfinados e nos leques (Gore et al.,
2000). Em um trecho da descontinuidade 2, a granulometria apresentou padrão
semelhante, com pequenas variações das frações areia. Exceção ocorre com a amostra
representativa do trecho confinado do canal, que apresentou elevada porcentagem de
cascalho, provavelmente associada à maior competência do fluxo em condições de
confinamento do leito. No trecho desconfinado, bem como no leque, a predominância
de areia, especialmente areia fina ocorre devido à quebra da energia do fluxo e a
presença de vegetação.
Considera-se, que as descontinuidades analisadas refletiram a complexidade e
sensitividade inerente às redes de drenagem de ambientes secos, especialmente no que
concerne aos microprocessos que contribuem para as perdas na transmissão de fluxos e
de sedimentos em canais de drenagem.
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Figura 1 – Descontinuidades do riacho da Cruz e distribuição espacial das amostras granulométricas.
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Tabela 1 – Resultados de granulometria das amostras.
Cascalho (%)
Cód.
Amostra
LAFS
2024
LAFS
2003
LAFS
2004
LAFS
2006
LAFS
2009

Areia (%)

Lama (%)

Fino

Muito
Fino

Muito
Grossa

Grossa

Média

Fina

Muito
Fina

Silte

Argila

56,16

9,29

0,21

0,88

3,33

9,14

15,60

5,07

0,30

1,75

4,10

2,66

14,64

24,38

29,81

20,04

2,55

0,08

0,00

2,72

2,84

12,98

24,11

32,62

21,91

2,77

0,04

1,79

3,84

2,01

15,92

23,36

30,12

18,08

4,79

0,08

0,00

3,65

2,26

14,92

24,10

28,56

22,91

3,52

0,08
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RESUMO
No perfil longitudinal dos afluentes da margem sul do rio Douro português (Fig. 1)
existem dois troços distintos separados por uma rotura de declive transitória (transient
knickpoint). O troço a montante apresenta forma côncava e fraco gradiente, sendo
considerado “relíquia”; a jusante, apresenta perfil convexo com forte gradiente e vale
encaixado. O troço relíquia revela um estado de regularização muito próximo de uma
situação morfodinâmica estável (steady state) e, muito provavelmente, corresponde
uma forma ancestral herdada da drenagem endorreica para a Bacia Cenozoica do Douro.
O troço a jusante traduz a fase de ajustamento da drenagem para um nível de base
actual, referente ao leito do Douro.
Usou-se a projecção do perfil longitudinal côncavo regularizado a montante, para avaliar
a incisão fluvial e a sua relação com a tectónica diferencial em compartimentos
atravessados pelo rio Douro português. Na projecção do perfil regularizado foi utilizada
a metodologia descrita por Goldrick and Bishop (2007), segundo a qual, num perfil
côncavo regularizado, o gradiente varia segundo uma função potencial negativa com a
distância para jusante (equação 1). A regressão logaritmo natural (ln.) do comprimento
versus ln. do gradiente (equação 2) permitiu identificar o troço regularizado e o troço

67

A. Martins et al.
rejuvenescido. Para o cálculo da altitude do perfil de equilíbrio teórico, anterior ao
encaixe, utilizou-se a equação do perfil de equilíbrio (3) derivada das equações
anteriores (Goldrick e Bishop, 2007). A projecção deste perfil de equilíbrio idealizado
permitiu determinar a incisão dos tributários do Douro na desembocadura, através da
diferença de altitude entre o perfil idealizado e o leito actual do Douro.
(1)
ln S = ϒ – λln L

(2)
(3)

Na equação (1) S corresponde ao gradiente, L corresponde ao comprimento do rio, ϒ
corresponde ao logaritmo natural de k. k e λ são contantes extraídas das regressões. Na
equação (3) H corresponde à altitude do perfil de equilíbrio; H0 corresponde a uma
constante de integração, altitude teórica da linha divisória de águas que melhor permite
o ajuste entre o perfil real e o idealizado.
No final do troço das Arribas do Douro (Fig. 1) a incisão atinge valores de cerca de 500
m, mas é apenas de aproximadamente pouco mais de 400 m nas imediações da falha da
Vilariça. Os valores da incisão chegam a ultrapassar 600 m nos Planaltos e Montanhas do
Norte de Portugal (rio Paiva e rio Torto), mas no caso do rio Távora e do rio Tedo a
incisão é de apenas aproximadamente 450 m. Não se encontra inteiramente esclarecido
o motivo dos valores relativamente baixos do rio Távora e do rio Tedo, no interior dos
Planaltos Centrais. Contudo, a incisão do Távora (458 m), continua a ser superior à do rio
Coa (405 m), mostrando a importância do soerguimento regional a W da falha da
Vilariça. Os troços médios e superior do Távora encontram-se num corredor deprimido
controlado por falhas NW-SW que, juntamente com as particularidades litológicas,
podem ter favorecido o desenvolvimento de níveis embutidos na Superfície de
Fundamental, no interior dos Planaltos Centrais (Ferreira, 1978).
A propagação das roturas de declive (distância percorrida desde a desembocadura) é de
92,6 km no rio Paiva e de 94,8 km no rio Coa, contra valores bastante inferiores nos
cursos de água com menor área de bacia (46,2 km no rio Távora). Isto sugere que a taxa
de erosão vertical, deverá progredir segundo uma função potencial da área de
drenagem e do gradiente do rio (Whipple, 2004), além de outros factores tais como a
litologia, cuja importância se irá determinar futuramente. Apesar da variedade litológica
regional e do soerguimento diferencial entre a Meseta Ibéria Norte (a E da falha da
Vilariça) e os Planaltos Centrais (a W), os knickpoints no limite montante do troço
rejuvenescido encontram-se numa faixa de altitude compreendida entre 670 e 790 m,
indicando que se trata de uma vaga de incisão transitória que se propaga por todo o
sistema. Esta ideia é reforçada pelo facto da faixa altitudinal das roturas de declive ser
relativamente independente da distância percorrida (Wobus et al., 2006).
A vaga de incisão terá sido desencadeada pela transição da drenagem endorreica da
Bacia Cenozóica do Douro para exorreica, com nível de base no Atlântico (e.g., Antón et
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al., 2012, 2014). A etapa de forte incisão fluvial ocorre num contexto de contínuo
soerguimento regional, baixos níveis do mar e climas mais frios, com soerguimento
diferencial essencialmente promovido pelos desligamentos regionais esquerdos NNESSW.

Fig. 1 - Tributários da margem sul do rio Douro. Losangos amarelos representam as
roturas de declive (knickpoints) no limite montante do troço rejuvenescido, altitudes do
Douro ancestral (a preto); valores (m) de incisão (a vermelho).
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RESUMO
A espessura do solo – neste trabalho interpretada como a profundidade medida entre a
superfície topográfica e a rocha mãe, ou como a profundidade medida até à primeira
alteração significativa nas propriedades hidrológicas do terreno – é um fator
reconhecido pela sua influência em muitos processos geomorfológicos. Porém, a
variabilidade espacial da espessura do solo resulta de interações complexas entre
diversos fatores (biológicos, climáticos, topográficos, químicos e físicos), pelo que é
bastante difícil quantificar esta variável com exatidão para áreas extensas. Não obstante,
é uma variável imprescindível na avaliação da suscetibilidade a movimentos de vertente,
especialmente quando são aplicados modelos determinísticos, uma vez que estes
integram os efeitos da água no solo. Como forma de ultrapassar estas dificuldades, a
espessura do solo é frequentemente calculada recorrendo a modelos empíricos ou, de
forma mais genérica, utilizando mapas com valores constantes.
No modelo Geomorphologically Indexed Soil Thickness (GIST) (Catani et al., 2010), a
espessura do solo é estimada com base no produto de três fatores (curvatura, posição
no perfil da vertente e declive), os quais se encontram expressos na equação 1:
ℎ= − 𝐾𝑐 .𝐶 .𝜂 .𝜓−1,
(1)
onde ℎ é a espessura do solo; 𝐾𝑐 é a constante de calibração, calculada para cada classe
litológica; 𝐶 é um índice baseado na curvatura; 𝜂 corresponde à posição topográfica; e
𝜓−1 corresponde ao limiar crítico de declive, para cada litologia, responsável pela
instabilidade. Os três índices (𝐶, 𝜂 e 𝜓−1) refletem, através de valores que variam entre 0
e 1, a propensão para cada célula apresentar uma menor ou maior espessura de solo,
enquanto a constante 𝐾𝑐, calculada com base nas medições de campo, transforma os
valores (entre 0 e 1) em unidades métricas.
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O modelo GIST foi aplicado com sucesso nas sub-bacias hidrográficas de Monfalim e
Louriceira (bacia do Rio Grande da Pipa), na região a Norte de Lisboa (Oliveira et al.
2017). A correlação entre o modelo e os 110 pontos de validação, correspondentes a
medições de espessura do solo no terreno, resultou num R2=0,62.
O presente trabalho tem como principal objetivo a extrapolação dos valores de 𝐾𝑐, por
unidade litológica, aferidos em Monfalim e Louriceira, para outras bacias hidrográficas
com o mesmo contexto geomorfológico, nomeadamente as restantes bacias do rio
Grande da Pipa, do rio da Silveira e da ribeira de Santo António, também localizadas na
região Norte de Lisboa. O modelo de espessura do solo é confrontado com os valores
reais medidos no terreno (ca. 150 novos registos de espessura do solo), com vista à sua
validação. Pretende-se, deste modo, certificar se os valores de 𝐾𝑐 atribuídos a cada
unidade litológica das sub-bacias de Monfalim e Louriceira terão validade regional.
Este trabalho é financiado por fundos nacionais através da FCT – Fundação para a
Ciência e a Tecnologia, I.P., no âmbito do projeto BeSafeSlide (PTDC/GESAMB/30052/2017) e da Unidade de Investigação UID/GEO/00295/2019 e
UID/GEO/50019/2019.
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INTRODUÇÃO
Esse trabalho se debruçou sobre a hipótese da ocorrência de pirataria fluvial como
processo responsável pela captura de paleo-bacias endorreicas da Chapada Diamantina
(CD Bahia) pelo alto rio Paraguaçú. Esta pirataria será responsável pela atual
configuração hidrográfica da região, ou seja, por boa parte da Chapada Diamantina estar
sendo drenada em direção ao rio Paraguaçu, uma das grandes bacias hidrográficas
exorreicas do Leste do Brasil.
ÁREA DE PESQUISA
A Bacia Hidrográfica do rio Paraguaçú localizada entre os paralelos 11° e 13°S e
meridianos 39° e 41° W ocupa uma área de 54.877 km², o que perfaz 10% do território
do Estado da Bahia (Figura 1). O canal principal do rio Paraguaçú possuí ~ 447 km de
extensão, nasce no altiplano da CD e desagua na planície costeira atlântica, a leste.
Muitas de suas nascentes estão nas áreas serranas (úmidas) e semiúmidas das encostas
orientais da CD (Serra do Sincorá - 1200 m de altitude) o que confere vazão constante ao
longo ano, diferentemente dos demais rios nordestinos que nascem em áreas semiáridas.
Porém, nem toda a Chapada Diamantina é drenada em direção ao rio Paraguaçu. Suas
encostas ocidentais estão localizadas na bacia hidrográfica do rio São Francisco (Figura
1). Deste modo, as serras orientais e o altiplano interior da CD vertem para o rio
Paraguaçu e as serras ocidentais em direção ao rio São Francisco. Isto pode ser
considerado uma anomalia, visto que o altiplano interior, topograficamente, não
encontra obstáculo para fluir em direção ao rio São Francisco – para onde não drena – e
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tem de atravessar serras orientais através de gargantas e canyons profundos para verter
na direção em que segue, ou seja, o rio Paraguaçu (Figura 1).

Figura 1: Topografia da Chapada Diamantina (CD) e sua rede de drenagem. Os círculos negros
representam áreas por onde se efetuou a captura das pequenas bacias endorreicas do altiplano interior
da CD. As classes hipsométricas apresentadas dizem respeito apenas à área capturada no altiplano interior
da CD.

MATERIAIS E MÉTODOS
Na confeção do modelo digital de elevação da área da bacia e geração da rede de
drenagem foram usados os dados SRTM (30 metros de resolução https://earthexplorer.usgs.gov/) e ALOS PALSAR 12,5 metros em áreas de maiores
desníveis, e usada a extensão ArcHydro. O modelo gerado passou por tratamento procedimento fill que corrigiu prováveis erros em NDs (números digitais) e a partir dessa
base foram gerados mapas derivados: declividade, extração da hidrografia (limiar de
1000 células), da bacia e microbacias, hierarquia de drenagem. Além disso, os dados
SRTM serviram para a confeção dos perfis longitudinais dos rios principais e transversais
da região. Todas as análises foram feitas com o software ArcGIS 10.3.
Uma base de dados secundária de mapas temáticos de geologia e geomorfologia foi
produzida conforme os dados CPRM (2010 - escala de 1:1000.000, com detalhes de
1:500.000 feito a partir de trabalhos de campo e dados do projeto RADAMBRASIL) para
serem correlacionados com os dados dos modelos. Por fim, um trabalho de campo foi
realizado para averiguar “in loco” a área de estudo e as anomalias de drenagem
identificadas.
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RESULTADOS
Os resultados obtidos demostram que os processos fluviais exercem influência direta no
relevo de toda a área de estudo. De fato, morfológicamente, o altiplano interior da CD
apresenta características – ausência de serras e obstáculos no terreno -que o fariam ser
drenado em direção ao rio São Francisco. Esta observação é reforçada pela configuração
de sua rede de drenagem que, apesar de controlada pela estrutura, flui
preferencialmente na direção SSE-NNW (Figura 1). Entretanto, dois grandes cotovelos
de aproximadamente 90° – um no rio Santo Antônio e outro no Paraguaçu – fazem com
que a drenagem do altiplano interior assuma a direção W-E e atravesse, através de
gargantas e canyons profundos, as serras orientais da Chapada Diamantina e se dirija
para os terrenos de leste do Estado da Bahia e para o Oceano Atlântico. Para explicar
esse comportamento da drenagem regional, há duas hipóteses plausíveis: (1)
Superimposição Fluvial, ou seja, a drenagem já fluia para leste antes do soerguimento da
serra oriental da Chapada Diamantina e as gargantas e canyons foram cavados pelos
paleocanais durante o paleosoerguimento orogênico ou; (ii) pequenas nascentes/curso
de água que drenavam apenas as vertentes a leste da serra oriental, por erosão
remontante e aproveitando o sistema estrutural, alcançaram o altiplano interior e
capturaram sua rede de drenagem.
Considerando o conjunto de evidências – direção da drenagem no altiplano interior,
cotovelos de captura e canyons – a primeira hipótese pode ser descartada. Isto ocorre,
pois para haver uma paleodrenagem W-E anterior ao soerguimento da serra, seria
necessário que toda a rede fluvial localizada no altiplano interior vertesse nessa direção
e não na SSE-NNW. Paralelamente, não poderiam existir os cotovelos de drenagem.
Logo, apenas a segunda opção, a da pirataria fluvial, pode explicar os elementos
presentes na rede fluvial da Chapada Diamantina.
Face a estes dados é possível corroborar a hipótese de pirataria fluvial e montar o
seguinte modelo para evolução da rede de drenagem regional:
1) A paleobacia do rio Paraguaçu se limitava nas vertentes de leste da serra
oriental da Chapada Diamantina. Logo, o altiplano interior possuía drenagem
endorréica (Mendes, 2019) ou se dirigia para a bacia do rio São Francisco;
2) As nascentes dos paleorios Santo Antônio e Paraguaçu, aproveitando-se do
sistema estrutural da serra, por erosão remontante, conseguiram atravessá-la
e alcançar o altiplano interior;
3) Como os paleorios Santo Antônio e Paraguaçu possuíam perfil mais
energético, os mesmos capturaram a antiga drenagem e a dirigiram para o
leste do Estado da Bahia (Figura 1);
4) Este processo ocorreu primeiro com o rio Santo Antônio que ao romper a
Serra Oriental capturou quase todo o altiplano interior;
5) Porém, quando o rio Paraguaçu rompeu a serra, ele interceptou toda a rede
de drenagem sul do altiplano interior, capturando as áreas que
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anteriormente tinham sido pirateadas pelo rio Santo Antônio. Isto
transformou o rio Santo Antônio em um afluente do Paraguaçu.

CONCLUSÕES
As análises geoorfológicas efectuadas mostram que é possível concluir que apenas a
pirataria fluvial explica a atual configuração da rede de drenagem da Chapada
Diamantina. No entanto, é possível complementar que esse processo foi complexo,
envolvendo rios que capturaram outros que, por sua vez, também eram piratas fluviais.
Este fato mostra o quanto é intricado e importante investigar os processos de pirataria
fluvial no Brasil. Paralelamente, demonstra a necessidade de aprofundamento dos
estudos na Chapada Diamantina.
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RESUMO
Este artigo analisa os danos materiais causados por cheias rápidas e inundações urbanas
resultantes dos eventos de precipitação intensa ocorridos em Fevereiro de 2008 e de
2010 na Área Metropolitana de Lisboa (AML) e na ilha da Madeira, respectivamente. Em
menos de metade dos sinistros (362 vs. 867), as indemnizações pagas pelas seguradoras
na Madeira superaram as da AML (5.879.145 € vs. 5.326.942 €). Os valores mais
elevados na Madeira (2010) deveram-se à maior magnitude da precipitação
desencadeante (máximos de 384,3 mm vs. 153,6 mm em 24 horas) e às características
físicas das suas bacias hidrográficas, que exponenciam os efeitos das precipitações
intensas. Os sinistros causados por inundações não relacionadas com a rede de
drenagem natural (FUNN) foram as mais frequentes em ambos os eventos (50% na AML
e 68% na Madeira). Porém, as indemnizações mais elevadas foram causadas por
inundações nos locais onde os cursos de água estão canalizados subterraneamente
(FREN – 58% na AML) ou a cheias rápidas (69% na Madeira) devido à sua maior
capacidade destruidora.
INTRODUÇÃO
Os eventos de precipitação de 18 de fevereiro de 2008 na Área Metropolitana de Lisboa
(AML) e de 20 de fevereiro de 2010 na Madeira são, até à data, os mais importantes e de
maior magnitude registados durante o século XXI nestas duas regiões (Fragoso et al.,
2010, 2012; Leal et al., 2019). As cheias rápidas e inundações urbanas ocorridas
durantes os dois eventos causaram dezenas de mortes (3 na AML e 48 na Madeira) e
milhões de Euros em prejuízos.
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A avaliação dos danos materiais resultantes dos eventos de 2008 e 2010 em dois
territórios muito distintos do ponto de vista físico e da ocupação do solo e a associação
dos danos às cheias rápidas e inundações urbanas são os principais objectivos deste
artigo.
ÁREAS DE ESTUDO
A AML (fig. 1) ocupa uma superfície de 3002 km2. Em 2010, as áreas edificadas
correspondiam a cerca de 20% da sua área, sendo mais relevantes a norte do rio Tejo.
Esta é uma região de relevo moderado (Ramos-Pereira, 2003), cujo ponto mais alto se
situa a 528 metros de altitude. As amplitudes altimétricas e os declives médios das 68
bacias hidrográficas que drenam a AML são de 268 metros e de 5,7⁰, respectivamente. A
norte do Tejo os declives tendem a ser mais acentuados e os terrenos apresentam
menor permeabilidade. Muitos cursos de água da AML foram sendo canalizados
subterraneamente ao longo do século XX (Leal et al., 2018), aumentando a importância
das inundações urbanas na actualidade.

Fig. 1 – Localização da AML e da ilha da Madeira.

A ilha da Madeira (cf. fig. 1) ocupa uma superfície de 742 km 2. Em 2007, as áreas
edificadas representavam cerca de 8% da sua extensão total. O ponto mais alto da ilha
está situado a 1862 metros de altitude. O seu relevo é vigoroso e os declives muito
acentuados. As amplitudes altimétricas e os declives médios das 48 bacias hidrográficas

78

Danos materiais causados por cheias rápidas e inundações urbanas…
que drenam a Madeira são de 1333 metros e de 28,4⁰, respectivamente. Quando
ocorrem precipitações intensas, as velocidades do escoamento fluvial são muito
elevadas, dotando as ribeiras de grande capacidade erosiva e de transporte. Ao
contrário do que acontece na AML, todas as ribeiras da Madeira escoam à superfície,
embora sejam diversas as medidas estruturais implementadas para minimizar os efeitos
das cheias rápidas.
DADOS E METODOLOGIA
Os danos materiais causados pelos eventos de 2008 e 2010 foram aferidos através da
base de dados APS (Associação Portuguesa de Seguradores), que agrega registos de
seguradoras relativos a inundações no período 2000-2011 em Portugal. Cada registo
representa um sinistro ocorrido numa determinada localização fornecida pelo código
postal. Um sinistro APS só é localizável quando o código postal apresentado na base de
dados possui 7 dígitos. Isso acontece em 57% dos sinistros APS do evento de 2008 (AML)
e em 54% dos sinistros APS do evento de 2010 (Madeira). A cada sinistro APS está
associado um valor pago pela companhia de seguros (indemnização).
Só os sinistros APS localizáveis são associados aos tipos de inundações: cheias rápidas,
FREN ou FUNN. As inundações que ocorrem em locais onde existem cursos de água
canalizados subterraneamente são designadas FREN (acrónimo do inglês Flooding
RElated to the ancient Natural drainage network) e as que ocorrem em locais sem
qualquer relação com a rede de drenagem natural assumem-se como FUNN (acrónimo
do inglês Flooding UNrelated to the present or ancient Natural drainage network) (Leal
et al., 2018).
RESULTADOS
O evento de 2008 atingiu toda a AML, embora tenha existido um núcleo de precipitação
mais intensa a afectar os municípios de Lisboa, Loures e Odivelas (Fragoso et al., 2010;
Leal et al., 2019). O valor máximo em 24 horas foi registado na estação meteorológica
de Sacavém (153,6 mm). Este evento desencadeou 867 sinistros APS e implicou
5.326.942 € em indemnizações, o que corresponde, respetivamente, a 24% e 40% dos
totais registados na AML no período 2000-2011.
O evento de 2010 gerou dois núcleos com maior intensidade de precipitação nos picos e
nas vertentes sul das montanhas ocidentais (Areeiro) e no planalto central (Paul da Serra
e Encumeada) da ilha da Madeira (Fragoso et al., 2012). A precipitação máxima em 24
horas atingiu 384,3 mm e foi registada na estação meteorológica do Areeiro. Este evento
causou 362 sinistros APS e 5.879.145 € em indemnizações, correspondendo a 50% e 88%
dos totais registados na Madeira no período 2000-2011.
As FUNN geraram a maior quantidade de sinistros APS em ambos os eventos: 50% na
AML e 68% na Madeira (fig. 2A). As maiores indemnizações foram causadas por FREN na
AML (58%) e às cheias rápidas na Madeira (69%) (fig. 2B). Importa referir que as cheias
rápidas têm actualmente pouca importância nos danos materiais na AML porque há
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diversos cursos de água que já não escoam à superfície. Em oposição, as FREN são pouco
relevantes na Madeira, pois as ribeiras só são canalizadas subterraneamente em
passagens hidráulicas. Os valores ponderados das indemnizações apontam para valores
substancialmente mais significativos na Madeira do que na AML (figs. 2C e 2D).

Fig. 2 – Danos materiais por tipo de inundação na AML e na Madeira durante os eventos de 2008 e 2010:
sinistros APS (A); indemnizações (B); indemnizações/km2 (C); e indemnizações/sinistro APS (D).

A localização dos sinistros APS está muito dependente das áreas edificadas, uma vez que
só são considerados os edifícios afetados com apólices de seguro. No caso da AML, estes
localizaram-se essencialmente na AML Norte, mais em concreto nos municípios mais
edificados (fig. 3). Na Madeira, os sinistros APS ocorreram sobretudo na costa sul da ilha,
onde o Funchal se destaca de forma evidente (fig. 4).
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Fig. 3 – Distribuição espacial dos sinistros APS na AML durante o evento de 2008.

Fig. 4 – Distribuição espacial dos sinistros APS na AML durante o evento de 2008.

CONCLUSÕES
Os resultados desta investigação permitiram quantificar os danos materiais associados a
vários tipos de eventos associados a cheias rápidas e inundações na AML e na Madeira
durante os dois eventos de precipitação mais importantes do século XXI nestas duas
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regiões. A importância dos tipos de inundações na AML e na Madeira é claramente
distinta. Os maiores danos materiais na Madeira explicam-se pela maior capacidade
destruidora das cheias rápidas – o que está relacionado com os declives mais
acentuados da região insular e com as precipitações mais elevadas registadas durante o
evento de 2010 - em comparação com as inundações urbanas predominantes na AML.
As indemnizações na Madeira (2010) foram superiores às registadas na AML (2008). As
FREN desencadearam as maiores indemnizações na AML no evento de 2008 e as cheias
rápidas causaram os maiores danos materiais na Madeira no evento de 2010, embora as
FUNN tenham originado o maior número de sinistros APS nos dois territórios, pois
podem ocorrer praticamente em qualquer local onde existem edifícios expostos (Leal e
Ramos, 2017). A localização das ocorrências e a quantificação dos danos materiais
desencadeados por eventos de precipitação com elevadas magnitudes são fundamentais
para o ordenamento do território e os planos de emergência da protecção civil. A
importância e a diferente capacidade destruidora dos tipos de inundações que afectam
a AML e a Madeira devem ser tidos em conta na definição das ocupações mais
apropriadas dos territórios ou na implementação de medidas de mitigação e adaptação
a estes fenómenos naturais.
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INTRODUÇÃO
A porção setentrional da região Amazônica ainda é pouco estudada, principalmente a
bacia hidrográfica do rio Branco/Brasil - que drena em direção ao rio Amazonas, mas se
localiza no tríplice limite desta bacia hidrográfica com as dos rios Orenoco (Venezuela) e
Essequibo (Guiana). Segundo Guerra (1957) e Cremon et al. (2016), há indícios de que o
setor norte da bacia do rio Branco teria um curso anterior em sentido SW-NE, em
direção ao rio Essequibo e ao Mar do Caribe. Entretanto, esta possibilidade nunca foi
investigada mais profundamente. Neste contexto, o presente estudo objetiva identificar
processos de rearranjo de drenagem nos rios Uraricoera, Tacutu e Maú, na bacia do Alto
rio Branco.
ÁREA DE PESQUISA
A área desta pesquisa compreende o médio e baixo curso dos rios Uraricoera, Tacutu e
Maú, tributários do rio Branco em seu alto curso (Figura 1). Esta área é controlada
estruturalmente por linemanetos com direção NE-SW, caracteistico nestas porção do
cráton Amazônia. O clima é tropical sub-úmido, com o período seco ocorrendo de
setembro a março e o úmido de abril a agosto. A precipitação média anual varia entre
1.600mm a 1.800mm e temperatura é de 28° C (BARBOSA, 1997). A vegetação
característica é a savana que se distribue nos relevos aplainados e suaves constituindo
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os Campos do rio Branco (SILVA, 1997). Ao longo da área ocorrem enclaves de matas
entre as savanas e nas margens dos cursos d’água.

Figura 1: Localização da área de estudo. A) Situação da área de estudo no cenário das
Bacias Amazónica e do Essequibo; B) Área de estudo destacada no limite hidrográfico
entre as bacias dos rio Branco e do Essequibo e C) Mapa hipsométrico da área, obtido do
modelo SRTM/TOPODATA-INPE, apresentando a rede hidrografica local, os principais
cotovelos de drenagem e as possíveis paleopassagens.
MATERIAIS E MÉTODOS
O desenvolvimento do estudo baseou-se em três etapas: (1) Coleta de dados
bibliográficos e cartográficos sobre a área de estudo; (2) Uso dos dados cartográficos e
de sensoriamento remoto para a elaboração e interpretação de dados morfométricos
(altimetria e declividade), interpretação do traçado da rede hidrográfica, mapeamento
de anomalias de drenagem (cotovelos) e definição da paleo-drenagem, análise de perfis
longitudinais dos principais cursos d’água e possíveis feições de leques aluvionares; (3)
Trabalhos de campo para verificação “in loco” das análises realizadas em gabinete.
RESULTADOS
Na área de estudo existem duas grandes anomalias fluviais (Figura 1): a) o rio Uraricoera
possui em seu alto e médio curso uma direção W-E e subitamente, em meio a uma
ampla planície, altera sua direção em 90° e passa a fluir na direção N-S; b) o rio Tacutu
flui em seu alto e médio curso em uma direção S-N e na mesma planície apresenta um
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amplo cotovelo superior a 135° e assume direção NE-SW. Deve ressaltar-se que nos
trechos onde estão os grandes cotovelos de drenagem dos rios Uraricoera e Tacutu,
ocorre a formação de extensas áreas abaciadas. Estas, em termos topográficos e
morfológicos, aparentam traçar ligação entre as planícies fluviais dos rios Uraricoera e
Tacutu. Esta comunicação pode ter sido extinta graças a uma mudança climática ou à
modificação do nível de base regional de um proto Rio Branco vindo de sul que permitiu
um input de energia para suas cabeceiras e assim interceptou os rios Uraricoera e
Tacutu capturando-os de forma progressiva.
Embora não haja na área de pesquisa bons registros sedimentares que comprovem essa
paleoligação, a falta de elementos tectônicos, geológicos, morfológicos e topográficos
que possam explicar as duas anomalias, faz com que a pirataria fluvial seja a hipótese
mais provável para explicar a origem dos dois grandes cotovelos de drenagem. Deste
modo é possível propor com relativa segurança o seguinte modelo de evolução: (1) Na
fase inicial existiam paleocanais de um sistema de drenagem em direção ao rio
Essequibo (Atlântico Norte) e outro ligado ao rio Amazonas. Logo, o rio Uraricoera se
juntava ao Tacutu na região onde atualmente se localiza o grande cotovelo deste último
e ambos drenavam em direção ao rio Essequibo e ao Mar do Caribe; (2) Na fase B as
cabeceiras do proto-rio Branco interceptem e capturam o rio Uraricoera, causando a
inversão de fluxo de todas as drenagens de sua paleobacia hidrográfica. Esta
reorganização e inversão da drenagem provocou o abandono da comunicação do rio
Uraricoera com o Tacutu; (3) Já a fase C compreende um novo input de energia do
proto-rio Branco que faz com que suas cabeceiras, localizadas na área plana da região do
cotovelo do rio Tacutu, alcancem esta drenagem e a capturem. Esta mudança
reorganizou, por efeito cascata, todos os tributários a norte, sendo que ao sul, manteve
a configuração anterior. Apenas as drenagens que hoje constituem o rio Maú e seus
afluentes manteve comunicação com a paleo-bacia hidrográfica do rio Essequibo; (4) Por
fim, a drenagem do proto-rio Branco intercepta a do rio Maú e provoca a inversão
completa da bacia hidrográfica do rio Tacutu. Este fato faz com que toda a área centro
norte do Estado de Roraima seja incorporada a bacia do rio Branco e drenada em
direção ao rio Amazonas.
CONCLUSÕES
Os baixos cursos dos rios Uraricoera e Tacutu apresentam fortes evidências de rearranjo
fluvial graças à presença de pronunciados cotovelos de drenagem que seriam feições
morfológicas consequentes de grandes processos de pirataria fluvial. Embora não seja
possível concluir, indubitavelmente, acerca dessa captura fluvial, os dados analisados
demonstram que provavelmente ela ocorreu, pois as evidências morfológicas são muito
fortes e esse processo seria o que melhor explicaria as anomalias da drenagem regional
(cotovelos, amplas planícies fluviais em regiões que não possuem grandes cursos
fluviais, perfis topográficos e perfis longitudionais dos principais canais fluviais, entre
outros). Tal processo, dada sua dimensão, constitui importante fator geoambiental, pois
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além de afetar dezenas de milhares de km2, permitiu não só a introdução na bacia
hidrográfica do rio Amazonas de espécimes de peixes originárias do rio Essequibo, como
alterou fluxos hídricos e de sedimentos que iam para o Mar do Caribe e agora são
redirecionados para a bacia Amazônica.
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RESUMO
A litologia é um dos fatores de predisposição mais relevantes para a ocorrência de movimentos
de vertente. Esta expressa, para cada unidade de terreno, o tipo de afloramento rochoso
presente (e.g., dúctil ou frágil, entre outras propriedades), e este, por sua vez, apresenta uma
relação muito estreita com o tipo de instabilidade de vertente observado, sendo por isso crucial
para a avaliação da suscetibilidade aos diferentes tipos de movimento de vertente (e.g.,
Henriques et al., 2015).
A informação litológica em Portugal é frequentemente derivada das cartas geológicas de
referência, nas escalas 1:50.000 e 1:25.000. Esta cartografia geológica, apesar de sustentada em
registos de campo, fotointerpretação e análise laboratorial dos diferentes tipos de materiais
observados numa dada região (e.g., características, distribuição e estrutura), não permite uma
transformação direta para um mapa litológico detalhado. O fator idade dos terrenos é um dos
elementos aglutinadores mais importantes em cada formação geológica e apesar da
diferenciação litológica em cada uma das formações ser detalhadamente descrita na notícia
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explicativa, anexa a cada carta geológica, a sua distribuição espacial, em termos cartográficos, é,
muitas vezes, inexistente.
Como forma de ultrapassar esta limitação, tem-se procurado detalhar a cartografia geológica
existente, mantendo-se agrupadas estratigraficamente as diferentes formações, mas
diferenciando-se internamente os principais tipos litológicos. Nos trabalhos realizados para
diferentes áreas da bacia do Rio Grande da Pipa (RGP) (e.g., Pimenta, 2011; Lajas, 2016), região
norte de Lisboa, a cartografia litológica foi sustentada em fotointerpretação estereoscópica de
fotografias aéreas antigas, em trabalho de campo, na revisão de literatura e, quando possível, na
análise laboratorial de amostras.
Na bacia do RGP, predominam as vertentes com declive suave a moderado (< 15º em 87,5% da
área da bacia), as quais refletem uma forte relação com a presença de um complexo bastante
espesso de argilas, argilitos e margas, com intercalações lenticulares de arenito micáceo
(Complexo das Camadas de Abadia – aproximadamente 60% da área da bacia). Neste contexto
particular, dominado pela presença de rochas brandas (argilitos e margas), declive suave a
moderado e intensa atividade agrícola, os afloramentos lenticulares de rochas mais resistentes
(arenito micáceo) encontram-se frequentemente cobertos por depósitos superficiais ou foram
removidos para potenciar a utilização agrícola dos terrenos (Pimenta, 2011). Acresce ainda que a
sua reduzida espessura dificulta a sua identificação e delimitação cartográfica.
Atendendo a estas particularidades, o principal objetivo deste trabalho passa por explorar
informação cartográfica auxiliar para inferir a posição e limite das unidades litológicas de rocha
mais resistente, mas de fraca espessura (1-2 m), em todas as formações geológicas da área de
estudo onde predomina a intercalação de rochas brandas com rochas mais resistentes. Para o
efeito, é utilizado um mapa de declive gerado a partir de um modelo topográfico à escala
1:10.000, com curvas de nível com equidistância de 5 m, bem como a cartografia de ravinas e
sulcos gerados por escoamento superficial (procedimento já testado por Pimenta, 2011),
interpretados com base em fotografias áreas do voo de 1983, à escala 1:15.000, da Força Aérea
Portuguesa. A validação das novas unidades litológicas é efetuada através de trabalho de campo
e de cartografia litológica/litoestratigráfica de pormenor desenvolvida para as bacias da Lage e
Salema por Pimenta (2011), para as bacias de Monfalim e Louriceira por Lajas (2016) e para as
bacias localizadas no extremo sudeste da área de estudo por Fonseca (em curso). A relevância
do mapa litológico produzido neste trabalho será definida por comparação com o mapa
geológico de base, através de validação sensitiva com o inventário histórico de movimentos de
vertente para a bacia do Rio Grande da Pipa.
Este trabalho é financiado por fundos nacionais através da FCT – Fundação para a Ciência e a
Tecnologia, I.P., no âmbito do projeto BeSafeSlide (PTDC/GES-AMB/30052/2017) e das Unidades
de Investigação UID/GEO/00295/2019 e UID/GEO/50019/2019.
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RESUMO
Há pelo menos três décadas que os movimentos de vertente têm sido alvo de inúmeros
estudos na região Norte de Lisboa, dos quais têm resultado inventários
sistematicamente atualizados (e.g. Ferreira et al., 1987; Zêzere, 1997; Garcia, 2012;
Oliveira, 2012). Estes inventários são frequentemente desenvolvidos com base em
fotointerpretação, na interpretação de elementos morfológicos a partir da topografia
digital e em trabalho de campo.
Os inventários de movimentos de vertente, que geralmente integram a tipologia do
movimento, a sua configuração espacial e a data de ocorrência, sempre que a mesma
seja conhecida, são depois utilizados como informação de base para a elaboração de
estudos sobre suscetibilidade, perigosidade e risco. Um pressuposto aceite na
comunidade científica é o de que futuros movimentos de vertente têm maior
probabilidade de ocorrer sob condições idênticas às que originaram instabilidade no
passado. Por outras palavras, é assumido que os movimentos não acontecem
aleatoriamente, uma vez que resultam da interação entre processos físicos e leis
mecânicas que determinam a estabilidade ou instabilidade. Neste contexto, é razoável
questionar até quando deverá ser feita a atualização dos inventários, para uma mesma
área de estudo. Assim, o presente trabalho pretende responder a duas questões: 1) a
constante atualização dos inventários de movimentos de vertente proporciona uma
considerável melhoria nos modelos subsequentes ou existe um limite a partir do qual
essa melhoria se torna apenas residual? 2) a extensão da área em estudo desempenha
um papel relevante na decisão de atualizar ou não os inventários? O trabalho é
desenvolvido em três áreas de estudo distintas, com movimentos de vertente
inventariados em vertentes naturais até 2010: a bacia da ribeira de Alenquer (130 km 2;
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480 movimentos); a bacia do rio Grande da Pipa (111 km2; 1029 movimentos); e as
bacias do rio Silveira e da ribeira de Santo António (43 km2; 196 movimentos). A
metodologia passa pela inventariação de novos movimentos de vertente, ocorridos
entre 2010 e 2018, e a produção de novos mapas de suscetibilidade, por tipologia de
movimento, de forma a responder às duas questões anteriormente colocadas.
Este trabalho é financiado por fundos nacionais através da FCT – Fundação para a
Ciência e a Tecnologia, I.P., no âmbito do projeto BeSafeSlide (PTDC/GESAMB/30052/2017) e da Unidade de Investigação UID/GEO/00295/2019.
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ABSTRACT
Changing sediment supply is a major effect after drainage rearrangement. Some think
catchment-wide erosion rates remains unaltered (Bishop 1995) while others, e.g., Sordi
et al. (2018) suggest that drainage rearrangements promotes intense dissection of the
landscape. The effects of stream piracy and drainage integration on erosion rates remain
poorly unknown. Evidence suggesting drainage integration between the Mantiqueira
highlands and Bagres river half-graben in Brazil is used here to better understand the
effects of stream piracy on catchment-wide erosion rates after drainage integration.
Here, we measured 10Be concentration (in situ) produced downstream/upstream of the
elbow of capture at Bagres river channel and downstream/upstream of the elbow of
capture Muriae river channel. The erosion rates vary between 6.5 ± 0.6 to 21 ± 1.7
m.My-1 on the Bagres River and 9.6 ± 0.8 m.My-1 to 16.3 ± 1.3 m.My-1 on the Muriae
River. Downstream of the capture site, erosion rates are lower than upstream of the
capture. The best correlation between morphometric data and catchment-wide erosion
rate was with the catchment area. After the rearrangement of drainage, stream piracy
results in a gain of catchment area (km²) resulting in a modest increase of erosion rate.
In both cases, the erosion rate measured downstream of the of capture were higher
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than upstream of the capture indicating sediment supply per unit landscape area
increases with the new catchment area and lowered base level.

Figure 1 - A) morphotectonic map. 1 to 4 valley floor in drainage divisor. B)topographic profile at main
drainage divisor. N° 1 Cabeca Preta lineament; 2 – serrote valley floor; 3 – Santana canyon; 4 – St
Domingos valley. TP – Tuiutinga Plateau; VP – Vargelândia Plateau; MP – Muriaé Plateau; MU –
Mantiqueira highlands.
Fonte: OLIVEIRA, 2018.
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ABSTRACT
The abundance of cosmogenic nuclides produced in situ is proportional to the stability and age
of a landscape. This concentration should be understood as the residence time of a sample close
to the surface of the Earth and can be indirectly converted into erosion rates (BIERMAN, 1994).
The discussion on the post-Miocene evolution of the Northern Mantiqueira range has been
expanding (MELLO et al., 2005; Oliveira et al., 2014, MARENT, 2016) to establish parallels with
the reactivation of faults (RICCOMINI et al., 2004), uplifted surfaces (COGNÉ et al., 2011; 2012)
and inversion of relief (HIRUMA et al., 2010). In order to evaluate the behavior of landscape, the
objective of this work was to measure catchment-wide erosion rates of the Northern
Mantiqueira Range in different geomorphological environments that are candidates for erosion
rates compatible with neotectonic activity (VON BLANCKENBURG, 2005). In total, 20 samples of
fluvial sediment were collected, divided between basins draining opposite sides of the Northern
Mantiqueira (engraved from the Bagres river half-graben to the west and from the Muriaé River
to the east). Pirated streams, knickpoints, E-W lineaments, and normal faults were quantified to
interpret 10Be produced in-situ and catchment wide erosion rates. The catchments that drain to
the Muriaé river (n = 9) had a mean isotope concentration of 10Be of 3.7 x 105 atoms/g-1 resulting
in an average erosion rate of 11.3 ± 0.9 m.Ma-1. The catchments of the Bagres river half-graben
(n = 9), presented an average concentration of 4.5 x 105 atoms/g-1 resulting in an average
erosion rate of 9.5 ± 0.8 m.Ma-1. Channels that underwent stream piracy underwent area gain
and increased erosion rates after drainage rearrangement: 9.6 ± 0.81 m.Ma-1 versus 16.3 ± 1.31
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m.Ma-1 for the Muriáe River catchment and 6.5 ± 0.5 m.Ma-1 to 21.1 ± 1.7 m.Ma-1 for the graben
of the Bagres river. Morphometric indexes such as slope, area and erosion rate presented
positive correlations with 10Be. Erosion rates did not show evidence of tectonic uplift or tectonic
reactivations but indicated an evolution of the landscape by structural valley incision and stream
piracy consistent with areas of relative tectonic stability.

Figure 1 – Each number represent the catchment-wide erosion rate (m.My). Fonte: OLIVEIRA, 2018.
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RESUMO
O objetivo deste trabalho é apresentar uma visão da geodiversidade in situ e ex situ do
município de Cabedelo, Paraíba, nordeste do Brasil, com o intuito de selecionar locais
para inserir em rotas geoturísticas costeiras, num processo metodológico que consta de
cinco fases sequenciais (revisão bibliográfica, trabalho de campo, inventariação,
avaliação semi-quantitativa do potencial geoturístico e do nível de vulnerabilidade, bem
como a divulgação geoturística). A produção destas informações e a sua divulgação por
uma grande gama de pesquisadores, cientistas, estudantes, turistas, entre outros, é uma
peça importante para a construção de uma cultura urbana que seja capaz de
compreender que a cidade de hoje é muito mais complexa que a dos nossos
antepassados e que a geomorfologia tem um papel importante na consolidação dessa
cultura, servindo a geodiversidade e seu geopatrimônio como elementos construtores
da relação dialética entre a história natural e a história humana de Cabedelo.
Apresentar-se-ão os locais de interesse inventariados com a avaliação qualitativa na
terceira fase do projeto. O relevo integra-se numa grande unidade geomorfológica, o
domínio das terras baixas litorâneas, que agrupa dois sistemas deposicionais, um
continental e um costeiro, todos com os seus elementos da geodiversidade, alguns
elevados a nível de geopatrimônio, desenvolvidos a escalas diversas. Foram
inventariados quatro locais de interesse, através da identificação de valores culturais,
científicos, funcionais (ecológicos), estéticos e econômicos: Areia Vermelha, Fortaleza de
Cabedelo, Praia do Jacaré e as Ruínas de Almagre. Areia Vermelha, exemplar
geopatrimonial da área, pelo seu altíssimo valor funcional (ecológico), corresponde a um
banco de areia, depositado sobre arenitos praiais, que afloram nas marés baixas,
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localizado a cerca de 1000 metros da costa. A Fortaleza de Cabedelo, patrimônio
nacional tombado, apresenta importantes elementos da geodiversidade ex situ em suas
paredes, a exemplo de arenitos ferruginosos e calcários fossilíferos. A Praia do Jacaré,
outro exemplar geopatrimonial da área, pelo seu altíssimo valor funcional (ecológico),
consiste em uma praia fluvial na margem direita do Rio Paraíba, a cerca de 7 km da foz,
sobre os sedimentos holocênicos da Restinga de Cabedelo. As ruínas de Almagre foram
selecionadas tanto por serem um importante patrimônio cultural federa tombado,
quanto pela presença de arenitos ferruginosos em sua edificação, algo raro entre os
monumentos da área estudada. É pertinente entrelaçar estes locais ao turismo na área,
para que mais uma motivação desperte o interesse dos turistas, agora voltado para o
viés da litosfera e hidrosfera. Conclui-se que o município de Cabedelo possui
importantes elementos da geodiversidade in situ e ex situ, assim como potencial
geopatrimonial, e as fases seguintes do projeto possibilitarão a elaboração de um
Roteiro Geoturístico Costeiro do Litoral Urbano. O desenvolvimento do geoturismo
costeiro em Cabedelo é uma maneira dinâmica de divulgar este patrimônio abiótico e
cultural a um maior número possível de pessoas, sejam turistas ou não, visando sua
geoconservação. Esta prática ainda se mantém incipiente, pelo que o inventário deste
patrimônio, corresponde aos passos iniciais de um longo processo, com a intenção de
divulgar as Geociências, processo necessário e de suma importância para a gestão e
planejamento costeiro.
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RESUMO
Os movimentos de vertente causaram 237 mortes e mais de 1600 desalojados em
Portugal continental no período de 1865-2015. A nível municipal, a distribuição espacial
e a evolução temporal da instabilidade de vertentes podem ser relacionadas com uma
conjugação de fatores naturais e humanos que geram instabilidades causadoras de
danos, o que justifica o desenvolvimento de metodologias que sintetizem as diferentes
componentes do risco e contribuam para a sua gestão.
Neste trabalho apresenta-se um índice municipal de risco de instabilidade de vertentes
(IRIV) aplicado aos 278 municípios de Portugal continental, integrando perigosidade (H),
exposição (E) e vulnerabilidade social (V) (IRIV=H1/3*E1/3*V1/3). A perigosidade sustentase na cartografia de suscetibilidade a movimentos de vertentes (SUSC) (Zêzere et al.,
2018) e condições climáticas (CC) desencadeantes de instabilidade de vertentes, à
probabilidade de ocorrência de eventos pluviométricos (Trigo and DaCamara, 2000) e
índice de precipitações extremas (Santos et al., 2017). Na exposição, considerou-se a
densidade populacional (DP), densidade da rede viária (DV) e grau de impermeabilização
do solo (GI). O peso relativo de cada componente foi obtido através de processos
iterativo, cujos melhores resultados se expressam por: P=(SUSC*0,75+CC*0,25) e
E=(DP*0,8+DV*0,1+GI*0,1).
A vulnerabilidade social foi obtida através de um conjunto de 22 variáveis para a
componente de criticidade e 12 variáveis para a componente de capacidade de suporte
(Tavares et al., 2018). O IRIV municipal apresenta contrastes significativos com o NW de
Portugal a apresentar valores mais elevados e o inverso, de um modo geral, a sul do rio
Tejo. A análise cluster das componentes do risco identificou 7 grupos de municípios
distintos. Na maioria dos municípios das áreas metropolitanas de Lisboa e Porto (2
clusters) o principal forçador do risco é a exposição. Nos municípios localizados nas
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montanhas do NW é a perigosidade o principal forçador enquanto no vale do Douro é a
vulnerabilidade social o condicionante principal.
Este contributo metodológico fornece uma hierarquia de municípios quanto ao seu risco
de instabilidade de vertentes e permite conhecer as principais forças motrizes dos
mesmos para cada município, contribuindo para a definição de estratégias de gestão do
risco e alocação dos recursos no controlo da perigosidade, mas também na redução da
exposição e/ou da vulnerabilidade.
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INTRODUÇÃO
O perfil longitudinal do rio São Francisco apresenta características muito distintas entre
o seu médio e sub-médio/baixo cursos, como se fossem dois rios distintos, sugerindo um
possível desacoplamento hidrossedimentológico entre estes dois setores. As menores
declividades no médio curso possivelmente favoreceram uma maior estocagem de
sedimentos na planície aluvial, com repercussões diretas no balanço sedimentar na sua
desembocadura. Este estudo tem por objetivo avaliar as implicações de um possível
desacoplamento entre os setores médio e sub-médio/baixo do rio São Francisco nos
seguintes aspectos: (i) transporte e deposição de sedimentos; (ii) retenção de
sedimentos nos grandes barramentos e; (iii) mudanças no regime fluvial em decorrência
do aquecimento global em curso.
ÁREA DE ESTUDO
O rio São Francisco nasce em uma altitude de 1.800 m e percorre 2.863 km até desaguar
na costa Atlântica da região nordeste do Brasil. Sua bacia hidrográfica ocupa uma área
de 639.219 km2, das quais 83% encontra-se inserida numa região tectonicamente
estável denominada de Cráton do São Francisco, uma estrutura geotectônica Arqueana103
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Paleoproterozoica da plataforma sul-americana (Fig. 2). Deste modo, é considerado um
rio cratônico caracterizado pela ausência de uma cobertura sedimentar significativa. O
restante da bacia (trechos sub-médio/baixo) está inserida na faixa de dobramentos
Sergipana de idade Neoproterozoica.

Figura 1. Modelo da bacia hidrográfica do rio São Francisco mostrando a localização da área de estudo e a
distribuição dos sedimentos quaternários.

Figura 2. Perfil longitudinal do rio São Francisco.

104

Desacoplamento entre os setores Médio e Sub-Médio/Baixo do rio São Francisco …
MATERIAIS E MÉTODOS
Imagens de satélite (Landsat, Sentinel e CBERS) e modelos digitais do terreno (SRTM)
integrados à Carta Geológica do Brasil ao Milionésimo produzida pela CPRM foram
utilizados para mapear os depósitos sedimentares e as diferentes gerações de terraços
aluviais no setor médio do rio São Francisco.
RESULTADOS PRELIMINARES
A declividade entre a cabeceira do rio e Três Marias é de 0,21°, e entre Três Marias e
Sobradinho é de apenas 0,005°. Quando o rio sai do Cráton do São Francisco entre
Sobradinho e Paulo Afonso a declividade aumenta para 0,064°.
A figura 1 mostra a distribuição dos sedimentos quaternários na área de estudo. Neste
trecho a planície aluvial é muito ampla alcançando até mais de 10 km de largura. O rio
apresenta numerosos bancos de areia refletindo o baixo gradiente do trecho e a grande
deposição de sedimentos. A jusante da área de estudo, a partir da cidade de
Sobradinho, o fluxo do rio é subdividido em vários ramos menores, e o leito é cheio de
afloramentos rochosos com corredeiras.
Além dos sedimentos fluviais que bordejam o canal do rio, ocorrem ainda na área de
estudo uma extensa acumulação de sedimentos eólicos cuja fonte foram os aluviões do
próprio rio (Barreto et al., 1993).
Na tabela 1 estão tabuladas as áreas ocupadas pelos diferentes depósitos quaternários
nos setores médio e baixo do São Francisco, incluindo a região do delta.
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Tabela 1. Balanço de sedimentos estocados no rio São Francisco e na sua foz.
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A espessura média presumida para os depósitos eólicos continentais está baseada no
trabalho de Barreto (1993), enquanto a espessura média dos depósitos na planície
deltaica (14 metros) está baseada no trabalho de Guimarães (2010). A espessura
conservativamente presumida de 4 metros para os depósitos aluviais se baseia em
relatos da altura dos barrancos somado à profundidade média do rio.
A tabela 1 mostra que o volume de sedimentos estocado entre Sobradinho e Pirapora é
cerca de 10 vezes maior que o volume de sedimentos estocado na planície deltaica. Este
grande estoque de areia provavelmente resulta da declividade extremamente reduzida
deste trecho.
ATIVIDADES FUTURAS
As etapas futuras deste trabalho incluem: (i) mapeamento detalhado das acumulação
quaternárias; (ii) datação destes depósitos utilizando técnicas como a OSL e
Radiocarbono; (iii) determinação da espessura das acumulações sedimentares utilizando
medições em campo, métodos geofísicos (GPR) e dados de poços tubulares e; (iv)
análise mineralógica do sedimentos.
CONCLUSÃO
Os resultados obtidos até agora apontam para uma nítida diferença no comportamento
hidrossedimentar entre o médio e o sub-médio/baixo São Francisco, decorrência de
diferenças de declividade condicionadas pela história evolutiva e a geologia da bacia.
Disto resultou um desacoplamento hidrossedimentar entre aqueles setores e favoreceu
uma grande estocagem natural de sedimentos no trecho entre Pirapora e Sobradinho.
Na próxima fase desta pesquisa, uma cronologia para a deposição das unidades
sedimentares mapeadas será estabelecida e as implicações deste desacoplamento serão
investigadas mais aprofundadamente.
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RESUMO
Modelos Digitais de Elevação (MDEs) são empregados em diversas abordagens da
geomorfologia e campos das geociências. Sua utilização potencializou e favoreceu o
desenvolvimento da geomorfometria, compreendida como ciência da análise
quantitativa da superfície da Terra (PIKE et al., 2009). Essa constituí uma moderna
abordagem analítico-cartográfica para a representação da superfície da Terra (TOBLER,
2000), cujo foco operacional é a extração de parâmetros para a mensurações do relevo e
a representação de suas feições (WILSON, 2012).
Os MDEs são adquiridos por diferentes métodos, com distintas resoluções espaciais e
áreas de abrangência. No que se refere aos métodos de aquisição destacam-se os
processos de interpolação, a interferometria LIDAR (Laser Imaging Detection and
Ranging) e RADAR (Radio Detection and Ranging) e, os processos ópticos (HUNG et al.,
2018). Destes, a interferometria RADAR é a mais utilizada para processos de
mapeamento de larga escala ou globais (FENG; MULLER, 2016). Atualmente há diversos
MDEs adquiridos por meio de sensores orbitais com abrangência global das áreas
continentais e distintas resoluções espaciais.
Estes modelos são disponibilizados com diferentes níveis de filtragem de dados, os quais
objetivam alterar a resolução espacial nativa ou corrigir dados espúrios.
Neste sentido, tanto os dados originais como os que sofreram processos de filtragem
devem ser avaliados quanto a qualidade final dos mesmos (UYSAL; TOPRAK; POLAT,
2015; YAMAZAKI et al., 2017). Esta análise é importante para auxiliar os usuários na
escolha dos modelos mais adequados para cada finalidade de uso e, para o
conhecimento a cerca dos erros presentes nos mesmos.
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Nesse contexto, o objetivo do presente trabalho foi avaliar a acurácia vertical dos MDEs:
SRTM90 v4, SRTM30 v3, Aster GDEM v3, TANDEM-X90, DEM ALOS PALSAR 12,5m e um
MDE gerado a partir das cartas topográficas disponíveis na escala 1:50 000 com uso do
interpolador ANUDEM (Hutchinson, 1989) com resolução de 20m, e, com isso,
estabelecer suas escalas com base padrão de exatidão cartográfica para dados da
cartografia digital (PEC-PCD - ET-ADGV), utilizado como referência no Brasil (DIRETORIA
DO SERVIÇO GEOGRÁFICO DO EXÉRCITO, 2011).
A qualidade altimétrica dos modelos foi feita com base em 32 pontos obtidos
diretamente em campo com equipamentos GNSS de dupla frequência (modelo TOPCON
- L1/L2) em distintos compartimentos de relevo, sendo estes: plano (Planície Costeira),
ondulado (Primeiro Planalto Paranaense) e escarpado (Serra do Mar). Os pontos foram
coletados em áreas com cobertura parcial da vegetação (10 pontos) e sem cobertura
vegetal (22 pontos). Os resultados são apresentados na tabela 1. Os pontos levantados
apresentam qualidade posicional altimétrica e planimétrica melhor do que 0,10m, o que
possibilita seu uso para validação dos MDEs testados, conforme estabelecido pela
norma que define a qualidade dos produtos cartográficos - ET-CQDG (DSG - DIRETORIA
DE SERVIÇO GEOGRÁFICO, 2016).
Modelos:

ALOS
PALSAR
12,5m

Aster
GDEM v3
15m

MDE
ANUDEM
20m

SRTM30
v3
30m

SRTM90
v4
90m

TANDEM-X
90
90m

RMSE ou EP com n amostral =
32
PEC

5,22

5,63

5,96

4,74

7,40

6,06

8,59

9,26

9,80

7,79

12,18

9,97

Máximo erro observado

16,16

10,94

11,80

15,16

20,16

17,16

Erro considerando Percentil 95

10,36

9,71

9,97

10,36

16,45

13,68

Resolução:

RMSE (desconsiderando maior
4,42
5,36
5,66
3,94
6,56
erro isolado observado) n
amostral = 31
Máximo erro observado com n
10,58
10,05
11,31
10,58
16,58
amostral = 31
Escala (Conforme PEC-PCD - ET- 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000
ADGV)

5,30

14,70
1:100.000

Valor limítrofe de RMSE (EP) para 1:100.000 = 8,33m
Valor limítrofe de RMSE (EP) para 1:50.000 = 3,33m

Verificou-se que apesar das distintas resoluções e modos de aquisição e processamento,
todos resultaram em parâmetros compatíveis com a escala 1:100.000 na classe A,
segundo as normas estabelecidas no PEC-PCD - ET-ADGV (DIRETORIA DO SERVIÇO
GEOGRÁFICO DO EXÉRCITO, 2011). O MDE SRTM30 apresentou o menor valor de RMSE:
4,74m e 3,94m, considerando o n amostral de 32 e 31 respectivamente, enquanto que o
MDE SRTM90 apresentou o RMSE mais elevado de 7,40m (com n amostral de 32) e
6,56m (com n amostral de 31).
Apesar dos MDEs globais gratuitos terem distintas resoluções espaciais, a maior
resolução não se traduziu em melhor qualidade altimétrica. O SRTM30 continua a ser
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uma opção interessante, porém compatível com a escala 1:100.000. O MDE produzido
especificamente para o estado do Paraná, a partir da interpolação de dados das cartas
topográficas 1:50.000 não apresentou qualidade altimétrica superior ao SRTM30, sendo
seu enquadramento final como compatível com a escala 1:100.000.
Agradecemos aos bolsistas do Laboratório de Pesquisas aplicadas em Geomorfologia e
Geotecnologias - Departamento de Geografia da Universidade federal do Paraná pelo
apoio operacional na coleta de dados de campo.
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RESUMO
As cheias são um dos tipos de inundação que, à escala mundial, é responsável por
consideráveis perdas humanas e materiais. Atualmente existe um extenso
conhecimento sobre os fatores que condicionam a ocorrência de uma cheia, assim como
um conjunto diversificado de metodologias de avaliação da suscetibilidade. Contudo,
ainda existe campo para aprofundar o conhecimento deste tipo de abordagens a
pequena escala – global ou nacional, por exemplo – e em particular em contexto de
escassez de informação de base.
Neste contexto, este trabalho apresenta uma metodologia de Análise Multicritério para
avaliação das condições de dinâmica fluvial ao longo dos troços da rede hidrográfica, à
escala nacional, baseada em Reis (2011). Os trabalhos de Jacinto et al. (2015) e Santos et
al. (2018) constituem aplicações similares àquela aqui apresentada, embora com
particularidades metodológicas diferentes.
A avaliação de suscetibilidade à escala nacional considera três fatores condicionantes:
área de escoamento acumulado, declive e permeabilidade relativa (Santos et al., 2019),
analisadas com um pixel de 90 m. Estes três fatores resumem outros normalmente
considerados e referidos na literatura que, em última análise, se relacionam com a
morfologia e o escoamento potencial. De modo a contribuir corretamente para a
avaliação da suscetibilidade a cheias, os valores de permeabilidade relativa são
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invertidos de modo a que, a valores elevados neste fator corresponda elevada
suscetibilidade a cheias.
O aspeto inovador desta metodologia consiste na consideração da função cumulativa de
toda a área contributiva e não apenas das características observadas no local. O peso de
cada fator foi atribuído com base na opinião de peritos e os vários modelos testados
foram validados com o registo histórico de cheias para cinco áreas de validação. Três
dessas áreas incluem as bacias hidrográficas dos rios Águeda, Lima e Tâmega. As outras
duas áreas de validação incluem a NUTS II Norte (Santos et al., 2018) e Portugal
continental utilizando registos da base de dados Disaster (Zêzere et al., 2014). A
existência de registos longos – em alguns casos com 150 anos de registos históricos –
estabelece uma base robusta para a aferição da suscetibilidade. As ocorrências de cheia
foram associadas aos troços da rede de drenagem mais próximos, já classificados
segundo a metodologia adotada: para cada troço de linha de água, somaram-se as
ocorrências registadas localizadas na sua proximidade (junto à linha de água ou no
respetivo leito de cheia). Este passo permite proceder à análise da correlação entre os
níveis de suscetibilidade obtidos nos vários modelos e o registo histórico de ocorrências
que causaram danos humanos e materiais. O coeficiente de correlação de Pearson mais
elevado observa-se no modelo que mais valoriza o papel da área de escoamento
acumulado (0,85), atribuindo 0,10 para o fator declive (0,10) e 0,05 para o fator
permeabilidade relativa (0,05).
A análise separada da cartografia de cada um dos fatores condicionantes permite
observar que a área de escoamento acumulado é maior nos troços principais das bacias
transfronteiriças (Douro, Tejo e Guadiana), dado que o seu valor depende unicamente
da área da bacia drenante em cada célula. O declive médio acumulado, porém,
apresenta os valores mais baixos nas grandes planícies aluviais, nas áreas de dunas e,
genericamente, nas áreas entre o rio Tejo e a região algarvia. A permeabilidade relativa
média acumulada invertida é maior nas áreas de depósitos aluvionares, rochas
metamórficas e eruptivas, áreas de elevada percentagem de fração fina do solo e áreas
artificializadas.
Os resultados fornecem uma diferenciação gradual e detalhada das linhas de água,
segundo a dimensão da bacia drenante, do declive médio acumulado e da
permeabilidade relativa média acumulada, distinguindo os rios transfronteiriços,
regionais e locais (Santos et al., 2019).
A representação da suscetibilidade natural das linhas de água a processos de cheia serve
de apoio à decisão quanto à identificação dos troços prioritários para a aplicação de
metodologias mais complexas de modelação hidrológica e hidráulica, para
caracterização da perigosidade.
Ao nível da gestão do risco, os resultados permitem identificar os troços prioritários para
a elaboração de instrumentos de gestão territorial e de planeamento de emergência,
assim como para a execução pontual de medidas estruturais de redução da
perigosidade, exposição e/ou vulnerabilidade.
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INTRODUÇÃO
A vulnerabilidade costeira se refere à predisposição aos danos que uma comunidade
está submetida devido a um ou mais riscos costeiros (IOC, 2009). Esses riscos estão
relacionados a eventos meteorológicos extremos e as mudanças climáticas, podendo
gerar enormes perdas econômicas.
Com a necessidade de avaliar quais áreas costeiras apresentam maior vulnerabilidade,
este estudo utilizou os modelos Coastal Vulnerability (CV) do InVEST e Digital Shoreline
Analysis System (DSAS). O primeiro propõe a produção de uma estimativa qualitativa da
exposição à erosão induzida por tempestades e inundações através de um Índice de
Vulnerabilidade, que diferencia áreas com exposição relativamente alta ou baixa à
erosão e inundação durante tempestades (NATCAP, 2018).
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Para analisar a robustez do modelo CV, os resultados obtidos para a área de estudo da
Baía da Babitonga, SC, foram comparados aos resultados de variação e estabilidade de
linha de costa alcançados através do DSAS.
Nessa perspectiva, pretende-se alcançar uma metodologia de fácil aplicação e que
forneça elementos relevantes para a tomada de decisão em relação às áreas com maior
vulnerabilidade costeira.
ÁREA DE ESTUDO
A Baía da Babitonga se localiza no litoral norte do estado de Santa Catarina (SC) (Fig. 1).
Essa região constitui um significativo complexo industrial, do tipo eletro-metalmecânico, têxtil, plástico e alimentício. Em relação à socioeconomia, sua importância
está atrelada a vocação portuária, pesqueira e turística (KNIE, 2002). Já no que diz
respeito à parte ambiental, constitui a maior área de manguezal e o maior complexo
estuarino do estado, com uma superfície hídrica de aproximadamente 160 km 2.

Figura 1. Localização da Baía da Babitonga, no estado de Santa Catarina, Brasil.

MATERIAL E MÉTODOS
Foi realizada, como primeira etapa, a construção do modelo de vulnerabilidade costeira
do InVEST. Este modelo é auto-alimentado por um banco de dados de onda e vento.
Posteriormente, foram inseridos dados de linha de costa, modelo digital de elevação do
terreno SRTM de 90 m de resolução, batimetria, densidade demográfica, estruturas
antropogênicas e sistemas ambientais naturais.
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De posse da imagem de saída deste modelo, que contém classificações da exposição de
diferentes segmentos da linha de costa relativas à erosão e à inundação, foram
selecionadas três áreas para serem analisadas pelo DSAS: Pontal do Itapoá, Centro
Histórico e Praia da Barra.
Para tornar possível a análise foram utilizadas imagens de alta resolução do Google
Earth Pro. Por meio do método DSAS foi definida a linha de base através de um buffer
das linhas mapeadas para os anos de 2011, 2014 e 2018. A partir de então foram
gerados transectos ortogonais a linha de base, e foram calculadas as taxas de mudanças
através do método estatístico LRR (Linear Regression Rate). O indicador utilizado foi o
limite entre areia úmida e areia seca, por se tratar de uma feição facilmente
identificável.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O modelo CV tem como resultado de saída uma imagem que varia de 1 até 5 e indica as
regiões mais propensas a sofrerem efeitos de eventos extremos e erosão. O modelo
apresenta resolução espacial de 30 m, sendo, dessa forma, mais apto para analisar
grandes regiões, com menor nível de detalhamento (Fig. 2).

Figura 2. Identificação da vulnerabilidade costeira nas margens da Baía da Babitonga e praias oceânicas
adjacentes.

Os resultados mostram que a vulnerabilidade costeira para essa região é máxima onde
existe a intersecção entre urbanização e litoral exposto à energia de ondas, como no
Pontal do Itapoá, analisado a seguir. Também é possível observar que nas reentrâncias
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da Baía da Babitonga, onde a dinâmica costeira é menor, as margens apresentam menor
vulnerabilidade, ou seja, menor pré-disposição à riscos causados por eventos
meteorológicos extremos.
A análise, em maior detalhamento no Pontal de Itapoá, mostra que a região está
submetida a vulnerabilidade máxima de 5 em praticamente toda sua extensão (Fig. 3).
Como o modelo CV tem uma resolução espacial menor optou-se em analisar a região
com auxílio do método DSAS, que possui bons resultados para análise de áreas de
estudo locais.

Figura 3. Identificação da vulnerabilidade costeira para o Pontal do Itapoá. Imagem de base do Google Earth
Pro, de 13.07.2018.

Ao comparar os modelos, mesmo tendo em consideração que as resoluções espaciais
são diferentes, se observa que existe consistência entre ambos, já que o DSAS aponta
que a área está sofrendo nos últimos anos com erosão da linha de costa, principalmente
na porção nordeste, com valores que chegam à 6,9 m por ano (Fig 4).
O mesmo é observado para a região da Barra, onde o modelo CV indica alta
vulnerabilidade costeira e o modelo DSAS indica taxas de erosão em uma análise
detalhada.
Para as áreas do Porto de São Francisco do Sul e adjacências do Centro Histórico, a
classificação do CV é de média vulnerabilidade, sinalizando que as comunidades tendem
a não estarem totalmente expostas à erosão e inundação decorrente de eventos
extremos. O modelo, porém, desconsidera precipitação intensa. Para o Centro Histórico,
o DSAS retorna resultados de pouca ou nenhuma variação na linha de costa, já que a
orla é construída em rocha.
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Figura 4. Identificação da taxa de variação da linha de costa para o Pontal do Itapoá através do DSAS. Imagem
de base do Google Earth Pro, de 13.07.2018.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Isto posto, o modelo CV cumpre seu objetivo de identificar as regiões que estão mais
propensas aos riscos, sendo aplicável para grandes áreas costeiras. Apresenta resultados
consistentes, como foi possível observar ao comparar seus resultados com os obtidos
através do DSAS.
Dessa forma, sugere-se a aplicação do CV em áreas que estão submetidas a intersecção
de alta dinâmica costeira e urbanização, como a Baía da Babitonga. Suas vantagens
consistem em apresentar fácil visualização aos gestores públicos, possibilitando que
estes criem estratégias de desenvolvimento para cada setor dos municípios, elegendo
áreas prioritárias para intervenção, baixo custo e fácil aplicação.
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RESUMO
A geomorfometria, caracterizada como a ciência da análise quantitativa da superfície
(Hengl e Reuter, 2009), vem sendo cada vez mais aplicada às pesquisas de mapeamento
geomorfológico semiautomatizado (Minár e Evans, 2008; Seijmonsbergen et al., 2011;
Bishop et al., 2012; Smith, 2011) com uso de modelos digitais do terreno (MDT) e
variáveis geomorfométricas derivadas.
Diversas propostas e concepções de cartografia geomorfológica foram desenvolvidas.
No Brasil, a proposta taxonômica de representação do relevo de Ross (1992) é
amplamente utilizada em mapeamentos geomorfológicos e contempla seis níveis
hierarquicos: 1º) unidades morfoestruturais; 2º) unidades morfoesculturais; 3º)
unidades morfológicas; 4º) tipos de formas de relevo; 5º) tipos de vertentes; 6º) formas
de processos atuais. Apesar de estruturado esses seis níveis categóricos, na prática
realizar a cartografia com base na separação hierarquizada do relevo é de dificil
operacionalização, por isso há necessidade de desenvolvimento de métodos e técnicas
para sua implementação e classificação eficiente.
O mapa geomorfológico do estado do Paraná na escala 1:250.000, de Santos et al.
(2006), contempla a representação dos três primeiros táxons. Porém existe grande
demanda para a ampliação da sua escala visando avançar nos próximos táxons
geomorfológicos. Nesse sentido, o presente estudo teve como objetivo aplicar um
método para mapeamento geomorfológico com uso de técnicas geomorfométricas,
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visando classificar os padrões de formas de relevo e as formas de relevo, buscando
compatibilizá-los com o 4º e 5º táxon, respectivamente.
A área amostral do estudo está localizada no estado do Paraná, sul do Brasil, cujo
recorte geográfico representa um típico relevo de cuesta, no qual a denominada Escarpa
Devoniana separa duas importantes unidades naturais da paisagem paranaense, a leste
o Primeiro Planalto Paranaense e a oeste o Segundo Planalto Paranaense. Em relação a
configuração geológica, a leste e nordeste ocorrem rochas metafóricas da Formação
Capiru do Grupo Açungui, do Proterozóico Superior, compostas predominantemente
pelos litotipos de filitos, mármores e quartzitos e, secundariamente, pela Formação
Camarinha; na porção sudeste rochas metamórficas do Complexo Gnáissico
Migmatítico; enquanto que a oeste ocorrem arenitos devonianos da Formação Furnas,
com idade devoniana, contidos na Bacia Sedimentar do Paraná.
O modelo digital do terreno (MDT) empregado nas classificações foi interpolado com
célula de 20m, pelo método Topogrid, com curvas de nível, pontos cotados e hidrografia
na escala 1:50.000. Foram computados quatro atributos geomorfométricos a partir do
MDT: declividade; índice de posição topográfica (IPT), que é mensurado pela diferença
da elevação de um ponto central com a média da elevação do seu entorno a partir de
um raio predefinido; amplitude altimétrica e declividade média. Para o cálculo desses
dois últimos, o tamanho da janela móvel foi definida com base no comprimento médio
das vertentes em cada padrão de relevo.
A classificação dos padrões de formas de relevo, compreendidos como equivalentes ao
4º táxon, foram definidos com base na amplitude altimétrica e na declividade média,
aumentando os valores de ambos os atributos conforme a seguinte sequência dos sete
padrões identificados na área: 1) Colinas; 2) Colinas onduladas; 3) Morrotes; 4) Morros;
5) Morros dissecados; 6) Morros elevados; 7) Escarpas.
Na área que compreende o Segundo Planalto Paranaense, reverso da cuesta, situados
sobre a subunidade morfoescultural designada de Planalto de São Luís do Purunã (2.1.1),
foram identificados os padrões de colinas e colinas onduladas (figura 3 – P2). A
morfologia é de relevo suave ondulado, topos planos e patamarizados, cujos vales são
rasos, com calhas de drenagem na forma de lageados. No Primeiro Planalto Paranaense,
foram mapeadas colinas onduladas, morros e escarpas, no Planalto de Curitiba (1.2.1),
sendo que o ultimo padrão configura uma área contínua a escarpa erosiva de
circundesnudação. No Planalto Dissecado do Alto Ribeira (1.2.2), foram classificados os
padrões de colinas onduladas, morrotes, morros, morros dissecados, morros elevados e
escarpas, todos configuram elevada energia, cuja gênese está associada a diversos ciclos
climáticos que atuaram sob heterogênea geologia, exercendo forte controle
litoestrutural, por consequencia resultou em altos topográficos sustentados por
materiais de maior resistência denudacional e na rede hidrográfica com controle
estrutural.
O mapa de formas de vertente, equivalente ao 5º táxon, foi elaborado com base no IPT
discretizado pelos valores do desvio padrão, conforme proposta de Weiss (2001) e
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Silveira e Silveira (2017), que resultou em dez classes: 1) Fundos de vales com forte
incisão de drenagem e cânions; 2) Vales rasos e áreas de drenagem situadas no terço
médio das vertentes; 3) Cabeceiras de drenagens; 4) Áreas situadas nos terços inferiores
das vertentes ou vales abertos e em forma de U; 5) Áreas planas; 6) Áreas situadas nas
posições intermediárias das vertentes; 7) Áreas situadas nas posições superiores das
vertentes, patamares superiores ou mesas; 8) Interflúvios secundários ou situados nas
porções intermediárias das vertentes; 9) Topos rebaixados, interflúvios, cristas
intermediárias ou topos de morros em áreas planas; 10) Interflúvios elevados ou na
forma de cristas elevadas e topos elevados.
Nas unidades 2.1.1 COL e CON, foram identificadas predominantemente as formas de
relevo da classe 7, 5 e 6. A classe 7 representou os patamares superiores e mesas,
sustentados pelos arenitos da Formação Furnas, que configuram os altos topográficas da
região, com elevações superiores a 1050m até 1200m (Figura 3 – P3). A classe 5
expressou como áreas planas a morfologia das colinas com suave ondulação. A classe 6,
que se remete às posições intermediária das vertentes, representou as posições de
entalhe dos vales com fundo chato na forma de lageados.
Nas subunidades morfoesculturais 1.2.1 e 1.2.2, a classe 7 representou formas de relevo
com gênese distinta das identificadas no Segundo Planalto, pois no front da escarpa
representou o terço superior das vertentes, incluindo a cornija, enquanto nos padrões
de morros e morrotes representou as posição de terço superior da vertentes, estando
circunvizinha a classe 10, que compreende os interflúvios elevados ou na forma de
cristas elevadas e topos elevados0. As classes 5 e 6 foram menos evidentes no Primeiro
Planalto, principalmente a primeira, que está limitada a representação de estreitas
planícies, pouco frequente nos padrões de morros e morrotes do Planalto Dissecado do
Alto Ribeira, mas foi representativa nos padrões de colinas onduladas do Planalto de
Curitiba. A classe 6 representou as áreas situadas nas posições intermediárias das
vertentes e foi correspondente nas colinas onduladas, morros, morrotes e escarpa.
As formas de relevo posicionadas nos vales, representadas pelas classes 1, 2 e 3, foram
identificadas apenas no Primeiro Planalto. A classe 1 foi a mais representativa e
representou fielmente os fundos de vales com forte incisão da drenagem e cânions, que
estão associados ao controle estrutural com direção preferencial para NE e,
secundariamente, no sentido NW, influenciado pelo Arco de Ponta Grossa. A classe 2
representou os vales rasos e áreas de drenagem situadas no terço médio das vertentes,
ocorrendo de modo contínuo à classe 1. A classe 3 representou adequadamente as
cabeceiras de drenagens dos cursos hidrográficos obsequentes que possuem suas
nascentes na escarpa.
As formas de relevo que configuram áreas situadas nos terços inferiores das vertentes
ou vales abertos e em forma de U, representadas pela classe 4, foram identificadas
predominantemente no Primeiro Planalto, e representaram de modo fidedigno os
fundos de vales, posições coluvionares das encostas de morros e morrotes e no sopé da
escarpa. As classes 8 e 9 representaram adequadamente as classes que expressam
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interflúvios secundários ou situados nas porções intermediárias das vertentes e Topos
rebaixados, interflúvios, cristas intermediárias ou topos de morros em áreas planas.
Sob a perspectiva de análise digital do relevo, a classificação do padrões de relevo e
formas de vertentes, demonstraram compatibilidade com a representação do 4º e 5º
táxon geomorfológico, visto que sua representação foi coerente com o níveis
hierarquicos e na fase de verificação em campo as feições classificadas se mostraram
fidedignas. Desse modo, a aplicação demonstrou a potencialidade do emprego de
métodos e técnicas de mapeamento semiautomatizado de formas de relevo e unidade
de padrões na cartografia geomorfológia, pautado em critérios quantitativos de
variáveis calculadas a partir de um MDT. Cabe salientar que o conhecimento do relevo
local, a qualidade do MDT e a clareza metodológica na definição dos parâmetros da
modelagem influem diretamente na qualidade do resultado final.
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Figura 1 - Mapa de padrões de formas de relevo
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Figura 2 - Mapa de formas de vertente com aplicação do IPT
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Figura 3 - Exemplos das etapas de verificação de campo
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INTRODUÇÃO
As propriedades dos diferentes materiais geológicos em meios fissurados controlam a
capacidade da água subterrânea se infiltrar, circular, ser armazenada e finalmente
extraída do subsolo (Babar, 2005; Teixeira et al., 2017). Assim, assume especial
importância a hidrogeomorfologia, estudando a relação entre os processos hidrológicos
superficiais e subterrâneos e os processos geomorfológicos, apoiada nas potentes
ferramentas de cartografia SIG atualmente disponíveis (Teixeira et al., 2010, 2017).
O objetivo geral deste trabalho visa demonstrar a importância das investigações in situ
(especialmente estudos de geomecânica dos maciços rochosos fissurados, e
caracterização do perfil vertical de alteração e das formações superficiais) na avaliação e
gestão dos recursos hídricos subterrâneos, bem como contribuir para a melhoria do
modelo hidrogeológico conceptual. A ligação clara entre as cartografias geológica e
geomorfológica, os estudos hidroclimatológicos e a modelação hidrogeológica, assentes
em robustas ferramentas de cartografia SIG, são a base da construção de um modelo
conceptual claro, relacionado com os recursos hídricos subterrâneos, (e.g., Chaminé et
al., 2015b; Teixeira et al., 2017). Este constitui-se como uma ferramenta
importantíssima, desde a fase da prospeção e pesquisa à captação e exploração dos
recursos hídricos subterrâneos. Assim, é fundamental em qualquer estudo
hidrogeológico uma caracterização pormenorizada do maciço rochoso, recorrendo a
metodologias e técnicas adequadas, com vista a quantificar parâmetros relativos às
descontinuidades do maciço (CFCFF, 1996; Ferrer & González de Vallejo, 2007; ISRM,
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2007, 2015). A definição e caracterização das formações superficiais e do perfil vertical
de alteração apresenta-se também como uma tarefa primordial, pois a sua espessura é
um dos principais fatores na manutenção das disponibilidades hídricas subterrâneas
(Carvalho et al., 2007; Teixeira et al., 2010, 2017). A integração e síntese desta
informação em ambiente SIG revelou-se fundamental para a melhoria do modelo
conceptual da área, para a definição dos locais de pesquisa e captação de água
subterrânea, para a identificação das possíveis áreas de recarga, e como consequência,
contribuindo para uma gestão sustentável dos recursos hídricos subterrâneos.
MÉTODOS E TÉCNICAS
Na cartografia de pormenor realizada, todos os elementos considerados importantes
para o refinamento das cartografias geológica e geomorfológica foram devidamente
georreferenciados com GPS de alta precisão e fotografados diversos painéis. Em
gabinete, foram integrados na base de dados SIG, e cruzados com os restantes níveis de
informação previamente adquiridos: topografia, hidrografia, litologia, morfoestrutura,
hidrogeologia e ocupação do solo, bem como a avaliação da foto-interpretação.
Na caracterização geomecânica do maciço recorreu-se à técnica de amostragem linear
aplicada às descontinuidades existentes em superfícies expostas dos maciços rochosos
(Chaminé et al., 2015a). A técnica de amostragem linear consiste na colocação de uma
fita graduada nos taludes/afloramentos rochosos a serem cartografados,
aproximadamente 1,50 m do solo. Para cada talude cartografado são registadas de
forma sistemática as características de todas as descontinuidades intersectadas pela fita
graduada, tais como atitude geológica, abertura, preenchimento, presença de água,
entre outras (ISRM, 2007; Chaminé et al., 2015a).
Para a cartografia do perfil de alteração e a caracterização das formações superficiais,
uma fita graduada foi disposta na vertical. Os diferentes horizontes foram identificados
atendendo às suas principais características: granulometria, cor, textura, presença de
matéria orgânica e de clastos (tamanho e angularidade). Estes foram desenhados à
escala “in situ”, bem como fotografados, para se proceder à reconstituição de colunas
estratigráficas. Em gabinete procedeu-se ao tratamento dos esboços de campo com
recurso a programa geo-informático “OCAD for Cartography”.
ÁREA DE ESTUDO: ENQUADRAMENTOS REGIONAL E LOCAL
A área de estudo localiza-se na povoação da Noninha, freguesia de Alvarenga e concelho
de Arouca, em pleno maciço de Montemuro. Ao nível local predomina o granito
monzonítico, de duas micas, predominantemente biotítico, porfiróide de grão médio
tendo sido designado por Teixeira et al. (1969) como “Granito de Montemuro” (figura 1).
As rochas metassedimentares correspondem a corneanas pelíticas e quartzopelíticas e
ainda xistos mosqueados, e contactando com as rochas granitoides numa direcção geral
NW-SE.
A estruturação do maciço apresenta-se dominada por dois conjuntos de estruturas
geológicas (figura 1): um sistema de direção aproximada NNE-SSW a NE-SW surge bem
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representado em toda a área, sendo o melhor exemplo o vale da Ribeira da Noninha; o
seu sistema conjugado apresenta direcções aproximadas NW-SE a WNW-ESE.

Figura 1 – Esboço geológico local da área da Noninha, com diagrama de rosetas dos
lineamentos tectónicos fotointerpretados (revisto e actualizado de Teixeira et al., 1969).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Nos taludes estudados é possível observar o perfil de alteração típico do granito em
regiões temperadas e das formações que o recobrem. Assim, junto à superfície, surge
um horizonte de solo orgânico, de cor negra e com espessura de 15 a 50 cm.
Imediatamente abaixo deste surge um depósito areno-argiloso castanho-amarelado a
esbranquiçado, com blocos, em regra angulosos a sub-angulosos, centimétricos a
decamétricos e, por vezes hectométricos, de granitóides, de quartzo e de pegmatitos,
com espessura média a variar entre 50 cm e 1 m. Seguidamente, surge um espesso
horizonte de alterito granítico (com grau de alteração W4-5) da unidade geológica local,
com espessura estimada de 7-10 m (figura 2). No entanto, estima-se que este horizonte
possa ser bastante mais profundo, podendo atingir, pelo menos, duas dezenas de
metros.
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Figura 2 - Perfis típicos da alteração do granito e dos depósitos de cobertura na área da Noninha
(Serra de Montemuro). Diagrama de rosetas relativo ao total de descontinuidades registadas, no
maciço rochoso granítico, da área de estudo, com indicação das direcções das descontinuidades
onde foi registada a presença de água [2] e de água gotejante [1].

Em termos globais, nos sete painéis estudados, foram registadas 216 estações
geológicas. Assim, o maciço granítico encontra-se medianamente alterado (W3) a são a
pouco alterado (W1-2), tendo sido registadas 69% de diaclases, 27,8% de falhas, e apenas
3,2% de estruturas filonianas.
As descontinuidades apresentam uma direcção preferencial de N10º-20ºE, com
inclinações de 75º-90ºNW, com espaçamento médio de 115 cm e uma
representatividade bastante maior que qualquer uma das outras direcções registadas, e
corresponde à principal direcção de fracturação regional.
Das descontinuidades medidas, 80% não apresenta enchimento, e quando este está
presente, corresponde maioritariamente a rocha esmagada. Em termos de presença de
água, esta apenas foi registada em 4,6% das descontinuidades, e em 0,9% era mesmo
gotejante (figura 2), surgindo sobretudo na principal direcção de fracturação, N10º20ºE, com inclinações de 75º-90ºNW.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Do exposto fica demonstrado a importância nos estudos hidrogeológicos duma análise
integradora, a várias escalas, dos vários níveis de informação geomorfológica, geológica
e hidrológica com os resultados dos levantamentos de campo (definição das formações
superficiais, da caracterização do perfil vertical de alteração e do estudo da
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compartimentação do maciço rochoso em termos das propriedades hidrogeotécnicas),
com recurso à cartografia SIG. Esta análise permite um refinamento do modelo
conceptual da área de estudo, apoiando nas diversas fases do projeto, desde a
prospeção e pesquisa à captação e exploração, identificando estruturas que
condicionam a circulação da água subterrânea, bem como das possíveis áreas de
recarga. Constitui assim uma ferramenta essencial na gestão sustentável dos recursos
hídricos subterrâneos.
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ABSTRACT
The proposed doctoral project in Physical Geography aims for the dissemination of the
project - "Sea, Sand and People. An Environmental History of Coastal Dunes” (802918DUNES-ERC-2018-STG). The main objective of this doctoral research is to reconstruct the
geomorphological evolution of transgressive dune fields during the last two centuries, as
a response to environmental and anthropogenic factors and assessing the coastal dunes
ecosystems vulnerability.
It is already known that the Holocene period recorded distinct climatic conditions and
sea level fluctuation which originated changes to the oceanic coastline (Dias, 2004). The
instrumental data recorded over the last 1,000 years indicates more eolian activity
during Little Ice Age Period (AD 1570–1900), causing dunes development and intense
sand drift episodes, associated to Atlantic storms (Clark and Rendell, 2006).
Transgressive dune fields have been intensively studied in the last decades and several
criteria (geomorphological, geological, stratigraphic and age-estimation) have been used
to reconstruct their morphological evolution and identify pulses of higher eolian activity
(Clemmensen & Murray, 2006, Ramos-Pereira et al., 2019). Recently, GIS techniques are
also used to evaluate the long and short term changes of the dune morphology and
vegetation dynamics (Pickart & Hesp (2019). It is also an objective of this project to
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identify pulses of intense eolian activity and dunes migration inland and phases of dunes
stability and soil formation. Transgressive dune fields evolution varies along the
coastline as a result of both natural factors and human activities. Sand invasion is well
documented because of its negative impacts for societies and economic activities (De
Keyzer, 2016). Since remote times, wind-blown sand transported inland, invaded
agricultural fields, silted the rivers and estuaries and destroyed villages, forcing the
inhabitants to move elsewhere. As a result, attempts were made to prevent sand
drifting and encourage dunes stabilization through legislation and management
measures (Clarke & Rendell, 2011). In Portugal, major human intervention on dunes
started in the 19th century, crossing different political regimes (Freitas, 2004) and many
historical sources document the works being carried out by the authorities (Mesquita,
1897). In spite of its relevance, most historical information on dunes was never deeply
studied. Therefore, this PhD proposal and the DUNES project aims to produce a global
environmental history of coastal dunes, combining both Social and Geophysical Sciences
to evaluate the secular evolution of the coastal dunes. The methodology proposed is
divided in 2 major groups regarding: i) the natural evolution of coastal dunes and ii) the
human induced evolution, organized into eight minor tasks (Figure 1).
It is expected that the project provides innovative results and new insights of the coastal
zone evolution at a long term scale, through the cross-referencing of geographical
information with historical records and relevant knowledge considering the need of
efficient coastal management solutions to adapt to climate changes and sea level rise.
The data will be integrated in a spatial database, available in open format at the end of
the project, in the repository of the University of Lisbon and accessible through the
Dunes Open Archive Platform, built under the DUNES Project.
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Figure 1. Main tasks organization and its objectives, proposed in this research.
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RESUMO
Os rios exercem um papel muito importante na denudação e, consequentemente,
evolução do relevo, ainda que ocupando uma pequena área dentro de uma paisagem.
Essa evolução é controlada pela tanto pela reorganização das redes de drenagens e o
poder erosivo dos rios (BISHOP et al., 1995; PRINCE et al., 2010), que são responsáveis
pela denudação do relevo, quanto pelos mecanismos tectônicos e pela isostasia, que
causam, respectivamente, o soerguimento absoluto e relativo dos terrenos (PERRON,
2017; WOBUS et al., 2006). Essas mudanças na tectônica e no clima podem conduzir a
pulsos erosivos associados a eventos de captura fluvial, resultando em uma nova
configuração da rede de drenagem. A região do Médio Vale do Paraíba do Sul (MVPS)
(AB’SABER, 1970) apresenta importantes registros de capturas de drenagem recentes, as
quais evidenciam um estado de transiência da paisagem e, consequentemente,
reorganização das redes de drenagens (OLIVEIRA, 2010).Essa região localiza-se no
Sudeste do Brasil, que é caracterizado topograficamente como uma área clássica de
margem continental passiva, onde destaca-se próximo à costa as Serras do Mar e da
Mantiqueira. A área do MVPS está contida no compartimento geomorfológico
denominado Depressão Interplanáltica do Paraíba do Sul, definido como região de
domínios colinosos ou de mar de morros, destacando-se o vale do Paraíba do Sul
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(RADAM, 1983). Embora seja de extrema importância entender os mecanismos
neotectônicos responsáveis pela reorganização recente da rede de drenagem no MVPS,
ainda são poucos os trabalhos que, por meio de perfis fluviais, analisam as capturas de
drenagem e as relacionam com a neotectônica da área. Com isso, o presente estudo tem
como objetivo investigar as causas da reorganização da rede de drenagem na região do
Médio Vale do Paraíba do Sul e sua relação com a evolução do relevo e sua respectiva
atividade neotectônica. A análise de paleotensões demonstrou a relação entre os
eventos de extensão NW-SE, denominados E2 (RICCOMINI, 1989) e de idade holocênica,
com as principais direções de captura, paralela ao σ3 do evento. Os eventos de
transcorrência destral TD, de idade pleistocênica, foram identificados em planos NE-SW
com movimento destral-normal, e são considerados responsáveis pelo preenchimento
de vales com rampas de alúvio-colúvio (RICCOMINI, 1989;2004). Em campo foi
observado a relação entre o TD e o E2: o primeiro relacionado a facetas triangulares
NW-SE e preechimento por vales com rampas alúvio-colúvio e, em seguida, a captura
fluvial promovida pelo E2. Os perfis fluviais Chi-z e perfis longitudinais corroboram esse
modelo, indicando migração dos divisores compatível com as principais direções de
captura observadas.
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Figura 1 – Modelo Digital de Elevação sobreposto ao mapa hipsométrico da área. Na figura podemos observar ao
Norte o Maciço alcalino do Itatiaia, com maiores elevações, seguido pelo Médio Vale do Paraíba do Sul, caracterizado
por pouca amplitude altimétrica (mar de morros) e, mais ao Sul, o Planalto da Bocaína e Serra da Bocaína.
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Figura 2 – Pontos TD são referentes ao evento de Transcorrência Destral, de idade pleistocênica, e se relacionam com
o preenchimento das depressões por rampas de alúvio-colúvio. Na figura está plotado os planos de falha e suas
respectivas estrias com direção de movimento destral-normal. No ponto E2 podemos observar a bimodalidade dos
planos de falha desta fase e suas estrias downdip características, indicando movimento normal.
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Figura 3 – Perfil longitudinal, Chi-z e ksn-Chi de um dos pontos analisados, mostrando a segmentação do rio gerada
pelo evento de captura e o caráter de agressor do rio destacado em relação ao rio em preto. O rio destacado
apresenta caráter mais convexo em relação ao outro rio e com menores valores de Chi, indicando migração do divisor
para o Noroeste.
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RESUMO
A evolução do relevo está intimamente ligada às modificações na tectônica e no clima
de determinada área. Essas mudanças geram novas formas de relevo e nova
configuração das bacias e redes de drenagens1 . A reorganização de redes de drenagens
e a relação de equilíbrio entre bacias se apresentam como fatores importantes nessa
história evolutiva do relevo e estão relacionados diretamente um com o outro2.
Identificar se bacias de drenagem estão em equilíbrio ou desequilíbrio requer uma
análise detalhada acerca da migração dos divisores de drenagem, expansão lateral de
canais e capturas de drenagem. As capturas de drenagem estão diretamente associadas
à essas modificações na área de drenagem das bacias e suas respectivas taxas de
denudação3. Embora de extrema importância para a compreensão das modificações do
relevo na paisagem, ainda são poucos os trabalhos no Brasil que analisam as capturas de
drenagem e as alterações nas taxas de denudação das bacias por esses processos. Uma
forma complementar dessa análise consiste em computar a análise espacial do
parâmetro Chi (χ)2,4, o qual representa significativos avanços na análise de bacias e perfis
longitudinais em relação ao índice de Hack5 e à análise declividade-área1. A Serra da
Mantiqueira, importante cadeia montanhosa localizada no Sudeste do Brasil, é uma área
145

Renato Villela et al.
onde importantes capturas de drenagem são encontradas no relevo6 e onde divisores
importantes de grandes bacias de drenagens brasileiras se localizam, como a escarpa de
São Geraldo, que separa as drenagens que correm para a bacia do rio Paraíba do Sul
daquelas que correm para a bacia do rio Doce. Com o objetivo de identificar se as bacias
de drenagem estão em equilíbrio ou desequilíbrio na Serra da Mantiqueira e quais são
os efeitos das capturas de drenagem na modificação dessa paisagem, foi usado o
parâmetro chi (χ) para avaliar o efeito da mudança da área de drenagementre essas
duas bacias. Foram selecionadas sub bacias que drenam para diferentes lados da
escarpa e que possuem taxas de denudação derivadas de dados pré-existentes na
literatura de isótopos cosmogênicos7,8. As drenagens da bacia do rio Paraíba do Sul
próximas à escarpa de São Geraldo apresentam valores menores de χ
(aproximadamente 100m), se comparadas com as drenagens da bacia do rio Doce (150180m). Com isso, torna-se evidente a movimentação do divisor em direção à bacia do rio
Doce e o consequente ganho de área por parte da bacia do rio Paraíba do Sul. Nota-se,
sobretudo, a existência de grandes capturas de drenagem em grandes rios na região e
muitas dessas áreas possuem altas taxas de erosão, de acordo com os dados dos
isótopos cosmogênicos7,8. Embora seja uma área antiga e tectonicamente estável, parte
da Serra da Mantiqueira se encontra em desequilíbrio, com divisores de drenagem
migrando na direção de elevados valores de χ. Para alcançar o equilíbrio, algumas bacias
estão retraindo e desaparecendo, e o mecanismo predominante nesse processo é
caracterizado como captura de drenagem.
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Figura 1 - Análise espacial do parâmetro χ na localidade da Escarpa de São Geraldo, Estado de Minas Gerais (MG),
Brasil. Os valores de χ próximos ao divisor apresentam notável diferença de cor e, portanto, de valor entre as duas
bacias. Os pontos P1-P5 e D1-D6 são os pontos de coleta de amostras para determinação de taxas de denudação,
referentes ao trabalho de Cherem (2012).
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Figura 2 - Sobreposição do mapa χ com imagem de satélite. A área estudada apresenta diferenças nos valores de χ
próximo às cabeceiras de drenagem, demonstrando migração do divisor para Norte, em direção a bacia do Rio Doce.
Essa migração se dá, principalmente, por meio de capturas de drenagem, o que resulta (localmente) em um aumento
da área de drenagem do Paraíba do Sul em relação ao Rio Doce.
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RESUMÉ
Situé en extrême partie occidentale du Haut Atlas, le littorale d’Essaouira présente une
extension environ 34 km de long localisé entre le Cap Hadid au nord et le Cap Sim au
sud(Fig. 1). Cette zone littorale est largement ouverte sur l’Océan Atlantique, illustre une
forme rectiligne traduisant une direction générale NNE-SSW. Elle correspond à une zone
très dynamique où transitent les particules de sables mobiles ayant une source au
niveau du nord de la ville et une destination vers le sud. Ce transit est assuré grâce aux
différents agents de transport (courants marins, transport éolien déclenché par les
alizés).
Le but principal de la présente étude consiste à la détermination et la compréhension
des caractéristiques des différents processus hydrodynamiques (notamment les
courants) et leur rôle sur les modalités de transports sédimentaire et de dépôt dans la
baie ainsi que sur la plage d’Essaouira.
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Fig. 1 : Situation géographique du secteur d’étude, a) Localisation géographique de la ville d’Essaouira
dans le territoire marocain, b) extension géographique de la zone d’étude depuis le Cap Hadid au nord
jusqu’au Cap Sim au sud

Méthode et outils de travail
Afin de répondre au but cités au paravent du présent travail, des compagnes de mesures
hydrodynamique ont été réalisées in-situ en utilisant l’Acoustic Doppler Current Profiler
(ADCP) (Fig.2a). Cet instrument permet la mesure de la vitesse ainsi que la direction des
courants marins du fond océaniques jusqu'à la surface et les spécificités de la houle en
utilisant le principe de l'effet Doppler.

A

B

Fig. 2 :A- Acoustic Doppler Current Profiler (ADCP). B- Méthode de déploiement d’un ADCP sur la plage
d’Essaouira. 1 : ADCP. 2 : piquets.

Vers la fin de chaque compagne de mesure, un transfert des données enregistrées dans
la mémoire de l’ADCP est réalisé à l’aide d’un logiciel WinADCP fourni aussi avec
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l’appareil. Cette analyse commence par l’exportation des données sous format TXT puis
le traitement et visualisation des différents tableaux et graphes par croisement des
données. Ceci permet d’obtenir les différents paramètres contribuant à la dynamique et
d’extraire la vitesse et la direction des courants moyens (Fig. 3).

Fig. 3 : Décomposition du vecteur du courant moyen en courants longitudinal (V ou Vl) et transversal (U ou
Vt),(Sedrati, 2006, Elmimouni 2009, Elmimouni et al. 2012).

RESULTAT
Les campagnes de mesures effectuées comportent six marées enregistrées durant la
descente du coefficient (respectivement 65, 62, 59, 55, 52, 49). Les points de mesures
sont répartis sur la partie nord, centrale et sud de la plage d’Essaouira (Fig. 4). La vitesse
du vent, durant la période de mesure, varie entre 3 et 8 m/s dont 87% sont des vents
supérieurs à 4 m/s avec une prédominance des directions NNW, NNE et N (70%) (Fig. 5).
Durant cette campagne de mesures, nous ne sommes pas parvenus à avoir des données
sur la houle au niveau de la baie d’Essaouira suite à des conditions hydrodynamiques
très calmes (observation sur le terrain).
Les conditions climatiques et hydrodynamiques ont été très calmes lors de cette
campagne. Les mesures hydrodynamiques effectuées ont montré que la composante
longitudinale est N sur toute la plage à l’exception de l’extrême sud de la plage (S6) et au
niveau de S2 (Fig. 4) lors de la marée descendante, et S6 qui respectent la direction de la
dérive littorale nette (SSW).
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Fig. 4 : Situation des zones de mesure de la baie lors de la
campagne.

Figure 5: Le Vent (en m.s-1) lors de la campagne.

Les données des courants ont montré les résultats suivants :

Tableau 1 : Caractéristiques des courants au niveau de la plage d’Essaouira (Elmimouni 2009).
Caractéristiques
Zone

Hauteur
d’eau
(m)
1,4

Vitesse
(cm/s)

1,1

moyenne

Direction
moyenne

Composante transversale

La
composante
longitudinale

De 2 à 4 cm/s

Du S au SW

De direction S avec une
vitesse de 2 à 3 cm/s

S et NW

1,2

De 2 cm/s à 5 cm/s à
marée montante et de
5 cm/s à 10 cm/s en
marée descendante
De 15 et 20

Onshore en marée
montante offshore en
marée descendante.
3cm/s
Offshore 0 à 6 m/s

N au NE

Offshore avec des vitesses
entre 0 et 15 cm/s

0,9

De 20 à 40

NNE

Onshore 5 et 30 cm/s

1

De 2 et 10

NNE/NNW

0,8

De 20 à 45

SW

Une direction offshore en
marée montante et
Onshore en marée
descendante avec une
vitesse entre 0 et 6 cm/s
Une direction avec une
vitesse entre 2 et 14 cm/s
avec Onshore

De direction N (contredérive) avec une vitesse de
20 cm/s à marée montante
et entre 3 et 10 cm/s à
marée descendante.
De direction N avec une
vitesse oscillant entre 5 et
38 cm/s
De direction N (en contredérive) et une vitesse entre
0 et 8 cm/s.

S1

S2

S3

S4

S5

S6
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De direction N en marée
montante et S en marée
descendante

De direction S (dans le sens
de la dérive) et une vitesse
oscillante entre 5 et 30 cm/s
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CONCLUSION
De façon générale, les conditions climatiques et hydrodynamiques montrent une zone
très calme au cours des campagnes de mesures. Les mesures hydrodynamiques
effectuées ont montré que la composante longitudinale est N sur toute la plage à
l’exception de l’extrême sud de la plage (S6) qui respectent la direction de la dérive
littorale nette (SSW), et au niveau du S2 lors de la marée descendante.
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INTRODUÇÃO
A cidade do Lubango, localizada no Planalto da Huíla, desenvolve-se num território com
relevo suavemente aplanado onde correm e convergem várias linhas de água. A cidade
foi palco de um processo de expansão urbana intenso que ocorreu, particularmente,
durante o período da guerra civil angolana (1975-2002) e no pós-guerra, realizando-se
de forma desordenada e ocupando áreas envolventes dos espaços já edificados. Esta
expansão não se fez de forma planeada, sendo a maioria dos edifícios construídos de
forma clandestina e em condições precárias de habitabilidade (Tyilianga, 2017). Além
disso, a proliferação não controlada das áreas urbanas implicou uma ocupação
desregrada dos leitos de inundação e constrangimentos severos à livre circulação da
água nos canais fluviais. Estas intervenções antrópicas aliadas à ocorrência de eventos
hidrometeorológicos extremos, podem originar inundações urbanas com efeitos
nefastos na cidade e na população.
Neste sentido, a análise das caraterísticas físicas das bacias de drenagem que suportam
a antevisão do seu comportamento hidrológico e hidráulico, ajudam a determinar a
propensão à ocorrência de inundações. A precipitação é também fundamental neste
tipo de abordagens, pois é a variável meteorológica que mais diretamente contribui para
a ocorrência de cheias (Velhas, 1991).
O presente trabalho tem como principal objetivo contribuir para a compreensão dos
fatores que potenciam as inundações urbanas na cidade do Lubango (Angola), através
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do estudo das características morfométricas das bacias hidrográficas e análise dos
quantitativos de precipitação, numa região onde se verifica um alastramento das áreas
urbanas não planeadas.
ÁREA DE ESTUDO
O município do Lubango está entre os mais povoados de Angola, apontando as
projeções do INE (2018) para uma população estimada em 929.525 habitantes, com uma
densidade populacional de 82 hab/ha e uma mancha urbana que cobre ca. 11301,28
hectares (Atlas da Urbanização de Angola1). A cidade do Lubango é atravessada por um
conjunto de rios, entre os quais podemos destacar o rio Caculuvar (afluente da margem
direita do rio Cunene), cuja bacia hidrográfica se situa no Sudoeste de Angola (Figura
1A), abrangendo uma área de ≈25184,84 km2. Este rio nasce na Serra da Chela, a 18 km
do Lubango (Figura 1B), e caracteriza-se por um regime torrencial que origina caudais
elevados na época das chuvas (Lopes et al., 2012).
O clima de Angola apresenta uma forte variação sazonal, com uma estação húmida
(outubro a maio), na qual ocorrem chuvas fortes e temperaturas elevadas, e uma
estação seca com temperatura mais baixas (junho a setembro) (Huntley, 2019). A estas
latitudes, destaca-se a influência que alguns processos como o El Niño Southern
Oscillation (ENSO) e a Angola Low (AL) desempenham na variabilidade pluviométrica. Na
escala interanual, a ENSO é a principal responsável pelas variações da precipitação no
Sul de África (Dieppois et al., 2015), originando precipitações sazonais abaixo do normal
(Crétat et al., 2019). Em contrapartida, a AL é um sistema de baixa pressão que ocorre
de outubro a março (Crétat et al., 2019), favorecendo os períodos húmidos e trazendo
as chuvas de verão (Cook et al., 2004).
A área de estudo abrange uma sub-bacia hidrográfica do rio Caculuvar, que atravessa o
Lubango, a qual designamos como “sub-bacia do Lubango”, que possui uma área de ≈
219,77 km2. A cidade localiza-se num fundo de bacia com relevo suavemente ondulado
(ca. 1750 m) estando todo o setor ocidental delimitado por um planalto (Planalto da
Humpata) cuja altitude máxima ronda os 2321 m (Figura 1C). O desnível médio entre o
planalto e a cidade do Lubango ronda os 563 m. A delimitação desta sub-bacia baseouse na incidência espacial das notícias relacionadas com eventos de hidrometeorológicos
extremos que originaram inundações nesta região. Pelas notícias, salientamos os
eventos mais recentes que ocorreram em 2016, no rio Capitão (bairro do Tchioco) e, em
2010, no rio Mucufi que atravessa o centro da cidade do Lubango.
MATERIAIS E MÉTODOS
Neste trabalho utilizamos o modelo digital de superfície global ALOS (Advanced Land
Observation Satellite)2, com 30 metros de pixel, para a delimitação das unidades
hidrográficas e extração da rede de drenagem e para a determinação dos parâmetros
morfométricos. As propriedades das bacias hidrográficas e respetivos cursos de água,
1

http://onuangola.org/agencias/unhabitat/atlas/

2 https://www.eorc.jaxa.jp/ALOS/en/aw3d30/index.htm
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influenciam a velocidade de escoamento e, portanto, o tempo de concentração (Tc) que
é essencial para a análise das inundações, pois dele depende a sua magnitude e
frequência. Existem várias fórmulas empíricas para a determinação do tempo de
concentração, no entanto, nem todas se adequam às características de determinadas
bacias hidrográficas. Assim, optou-se pela utilização da fórmula de David (David, 1976)
indicada para bacias hidrográficas com áreas até 25 km2, dado que o foco deste estudo
consiste na análise do comportamento de pequenas sub-bacias.
Relativamente aos dados meteorológicos, nestes países em desenvolvimento,
deparamo-nos com a limitação na disponibilidade de registos. Todavia, atualmente,
dispõe-se de uma quantidade significativa de dados fiáveis para todo o mundo, como é o
caso dos dados de reanálise. Para obtenção dos registos de precipitação recorremos aos
dados ERA53 que fazem parte da 5ª geração da reanálise atmosférica do Centro Europeu
de Previsões Meteorológicas a Médio Prazo (ECMWF), consistindo numa assimilação de
dados através de modelos numéricos, que combinam previsões anteriores com novas
observações para uma estimativa melhorada e atualizada (Figura 1D; 1E).
RESULTADOS
Observando os resultados (Figura 1C) podemos destacar a forma irregular das sub-bacias
hidrográficas sendo, no entanto, evidente através da análise do índice de circularidade
(valor máximo 1, i.e., bacia circular), que algumas sub-bacias possuem formas
tendencialmente mais circulares, tais como, a do rio Mucufi (0,52) e a do rio Capitão
(0,65) (Tabela 1). Este parâmetro é importante pois quanto mais circular a bacia, maior é
a probabilidade de chuvas fortes concentrarem rapidamente o fluxo, influenciando a
rapidez com que o escoamento dos tributários atinge o canal principal (Ramos, 2009).
Outro aspeto a considerar é o declive dos cursos de água, visto que controla a
velocidade do escoamento, apresentando-se particularmente elevado no Rio Capitão,
89,98 m/km (Tabela 1). Na figura 1C, representam-se os resultados do cálculo do tempo
de concentração, onde verificamos que as sub-bacias com registos de inundações
apresentam tempos de concentração curtos de 1 hora (rio Mucufi) e de 50 minutos (rio
Capitão).
Tabela 1. Características das sub-bacias hidrográficas que potenciam a ocorrência de cheias.

3

Sub-bacias

Área (km2)

Índice de circularidade
(Miller)

Altitude
máxima (m)

Altitude
mínima (m)

1
2
3
4
5
6
7

125, 57
11,69
7,80
40,44
22,62
8,67
219,77

0,49
0,53
0,51
0,42
0,52
0,65
0,35

2321
2314
2290
2321
2139
2117
2321

1707
1853
1844
1738
1707
1685
1622

Declive do curso de
água principal
(m/km)
33,66
66,02
82,99
37,23
59,79
89,98
20,73

https://cds.climate.copernicus.eu/cdsapp#!/dataset/reanalysis-era5-pressure-levels?tab=overview
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Assim, importa salientar os efeitos da antropização no ciclo hidrológico que se traduzem
na redução da infiltração da água no solo, que provoca um aumento do escoamento
superficial e diminuição do tempo de concentração incitado pela maior velocidade do
escoamento. Além disso, a proliferação das áreas impermeáveis nestas sub-bacias
urbanas, origina ainda uma redução do escoamento subterrâneo e a diminuição da
evapotranspiração. A conjugação destes fatores provoca um incremento nos caudais
máximos que antecipam os picos de cheia (Tucci, 2005).

Figura 1. A) Enquadramento geográfico da área de estudo; B) Hipsometria da bacia hidrográfica do rio Caculuvar; C)
Hipsometria da sub-bacia do Lubango e outras pequenas sub-bacias hidrográficas. (Fontes: ALOS Global Digital Surface
Model, DIVA-GIS) D) Precipitação diária e precipitação acumulada (mm) nos dias que antecederam a cheia do rio
Capitão, a 29 de fevereiro de 2016; E) Precipitação horária (mm) entre o dia 21 e 29 de fevereiro de 2016. (Fonte:
ERA5, European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF).

160

Eventos hidrometeorológicos extremos e inundações urbanas na cidade do Lubango …
A partir dos dados da precipitação associados a um evento hidrometeorológico extremo,
que originou a rutura de uma represa e, consequente inundação no rio Capitão (Figura
1D), é possível verificar que ocorreram chuvas durante todos os dias do mês, sendo que
o pico máximo foi alcançado no dia 2, com ca. de 48,9 mm. No entanto, a inundação
deu-se apenas no dia 29, entre as 11:00h e as 20:00h (Figura 1E), evidenciando a
importância da precipitação acumulada para explicação deste evento, visto que no final
do mês se atingiu aproximadamente 362 mm, numa altura em que os solos já se
encontravam saturados. Como referido anteriormente, este evento foi agravado pela
rutura de um dique, afigurando elevados impactos sociais relacionados com os prejuízos
materiais, desalojamentos e perda de vidas.
CONCLUSÕES
As inundações na cidade do Lubango são motivadas por eventos hidrometeorológicos
extremos, que originam perdas e prejuízos, em áreas muito expostas ao risco devido à
construção de habitações não planeadas e à margem das regras urbanísticas. Com este
estudo, percebe-se que a análise da morfometria pode ajudar a antever determinados
comportamentos das bacias hidrográficas, constituindo elementos que devem ser
considerados no processo de gestão urbana. Além disso, a expansão urbana desregrada
junto dos leitos de inundação, aumenta a exposição de pessoas, bens, infraestruturas e
atividades face à manifestação destes processos perigosos. Neste sentido, torna-se
necessário desenvolver instrumentos de ordenamento do território eficazes para
manter os leitos de inundação desocupados, evitando estrangulamentos na rede de
drenagem, de forma a aumentar a resiliência das populações. Seria igualmente
importante implementar sistemas de alerta para eventos meteorológicos extremos,
dada a instabilidade meteorológica em algumas épocas do ano.
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RESUMO
Pelo facto de os molhes da embocadura do rio Mondego, construídos na década de
1960, terem ficado expostos à ondulação dominante, encerrando o porto à navegação
com uma pequena agitação marítima, entre junho de 2008 e agosto de 2010 o molhe
norte foi prolongado 400 m com uma curvatura para sudoeste (Fig. 1). Decorrente disto
advieram alterações sobre a linha de costa, a norte e a sul desta embocadura, de que
pretendemos agora apresentar alguns resultados.
A metodologia usada foi o levantamento de perfis topográficos transversais de praia em
20 transectos, de Buarcos a S. Pedro de Moel (Fig. 2), de visitas frequentes à costa, da
análise de fotografias aéreas verticais e de imagens disponíveis no Google Earth (os
perfis topográficos foram realizados em baixa-mar de maré viva, com a altura da maré
até aos 50 cm acima do zero hidrográfico), durante nove anos de monitorização.
Este trabalho veio confirmar o que para nós era espectável; destabilização da costa com
avanço da praia a norte até Buarcos e recuo a sul até, praticamente, ao canhão
submarino da Nazaré (sumidouro dos sedimentos provenientes de norte). As dragagens
que se têm realizado na embocadura e anteporto do Mondego e repostas a sul, em
praia imersa, não têm sido suficientes para compensar o défice sedimentar da deriva.
A norte do molhe norte até à praia de Buarcos (cerca de 2.000 m) o areal emerso, em
baixa-mar de maré viva, ocupa uma área superior a um milhão de metros quadrados,
sendo cerca de trezentos mil resultantes da acreção depois do prolongamento do
molhe. De outubro de 2009 ao início de 2019, pelas medições efetuadas a 400 m a norte
do molhe (transecto 3, Fig. 2), a praia avançou 168 m e a 850 m a norte do molhe
avançou 142 m (transecto 2, Fig. 2), não tendo ainda estabilizado.
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A sul dos molhes o avanço do mar, depois do prolongamento do molhe norte, tem sido
uma constante, com destaque para a praia da Cova/Gala a sul do campo de esporões
(cerca de 2.000 m a sul da embocadura, transecto 4, Fig. 2) onde o recuo erosivo foi
aproximadamente de 40 m, dos quais 29 m se registaram entre outubro de 2013 e
agosto de 2014. A sul do esporão da Leirosa (cerca de 10.000 m a sul da embocadura do
Mondego, transecto 7, Fig. 2) o recuo da praia (erodindo o cordão dunar frontal) foi
aproximadamente de 20 m. O cordão dunar frontal da praia do Pedrógão, a norte do
ribeiro (Casal Ventoso, transecto 11, Fig. 2) e a sul do promontório calcário (transecto
13, Fig. 2) tem sido também erodido. A norte do ribeiro, de outubro de 2011 a março de
2014, o recuo atingiu 30 m e a sul do promontório, de agosto de 2009 a janeiro de 2014,
chegou aos 28,5 m. A praia de S. Pedro de Moel foi a única por nós monitorizada
(transectos 19 e 20, Fig. 2) que tem apresentado comportamento variável
(acreção/erosão). O facto de se tratar de uma praia semifechada (com afloramento
rochoso a norte, a sul e a ocidente) deverá estar na origem deste comportamento.
Prevê-se que a estabilização da praia da Figueira da Foz se verifique quando tiver
atingido, imediatamente a norte do molhe norte, um acréscimo de cerca de 260 m. Esta
previsão tem por base o prolongamento do molhe (novo ponto fixo) em relação à
perpendicular da linha de costa. Sendo assim e tendo por base as medições que
realizámos no transecto defronte da bola de Nivea (400 m a norte do molhe norte) e em
imagens de satélite, a praia da Figueira da Foz para atingir o perfil de equilíbrio ainda
terá que ocorrer uma acreção de cerca de 100 m. Aliás, Trigo Teixeira (2006, p.6)
considerou três cenários possíveis, sendo que no cenário A, que nos parece mais
próximo do que se está a verificar, considerou também que a praia, junto do molhe, iria
sofrer um alargamento de 260 m e, com base num caudal sedimentar entrado em
Buarcos de 106 m3/ano, admitiu que “… a capacidade de acumulação criada pelo
esgotamento do molhe norte poderá estar “próxima” do esgotamento ao cabo de 12
anos”. Com base na acreção que se verificou nos últimos anos, próximo do molhe norte,
é possível que na primavera/verão de 2020 (altura em que perfaz 12 anos do início do
prolongamento do molhe norte) o esgotamento do molhe norte e a consequente
estabilização da praia da Figueira da Foz ainda não se venha a verificar.
As intervenções feitas para minimizar os efeitos da erosão nas referidas praias
consistiram na colocação de areia para refazer a topografia do cordão arenoso.
Entretanto, e porque o défice sedimentar continuou, a areia colocada foi totalmente
erodida e, daí, foi refeito novo cordão arenoso na Cova/Gala, que também já se
encontra em erosão.
Entre 2012 e 2016 as areias dragadas e colocadas na praia imersa, defronte do campo de
esporões da Cova/Gala, foram insuficientes para anular o défice sedimentar; contudo,
não foi possível saber se todos os volumes dragados, por imperativos de manter a
acessibilidade marítima ao porto, têm sido repostos na costa a sul.
A solução para estabelecer o equilíbrio dinâmico das praias a norte e a sul do Mondego
passa por se assegurar a deriva litoral de areia de norte para sul da embocadura. A
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transferência para sul, através de um processo mecânico contínuo (bypass), é uma
solução alternativa que deve ser avaliada em termos de custo/benefício.
Atendendo ao valor turístico das praias a sul da embocadura, a periódica alimentação
artificial com areias litorais dragadas do anteporto é um tipo de ação que também se
justifica.
A evolução erosiva da costa a sul da embocadura determina perda de território, a
destruição de habitações e de outros bens imóveis, bem como um empobrecimento da
qualidade ambiental desta zona costeira.

Figura 1. Molhes na embocadura do rio Mondego após intervenção – 2008/2010
(fotografia extraída de relatório cedido pelo Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos, I.
P.).
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Figura 2. Esboço de localização do troço costeiro estudado – Buarcos/S. Pedro de Moel
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ABSTRACT
In Portugal, climate fluctuations of Late-Pleistocene, more particularly of Marine Isotope
Stages (MIS) 5 to 2, are well-known from marine record on the western Iberian
continental margin and includes various events of secular abrupt climate changes
(Lebreiro et al., 2009; Sanchez Goñi et al., 2010; among others). The pronounced climate
instability that characterizes Last Glacial Period (LGP) comprises several distinct cooling
(stadial) and warming (interstadial) phases. Continental conditions rapidly oscillated
through cold-arid and warm-wet environments in the course of these stadial-interstadial
climate jumps. However, although the marine register is well known, in terrestrial
archives past environmental conditions have a discontinuous record. Furthermore, these
large and rapid climate changes, recorded in a variety of terrestrial archives, have a
recognized impact on the bioclimatic zones (e.g., Sanchez Goñi et al., 2010), and possibly
on the dynamic, demography and settlement patterns of Middle and Upper Palaeolithic
hunter-gatherers of Iberia (e.g., D’Errico and Sánchez Goñi, 2003).
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Based on the study of Iberian karst cave/rock-shelter and open-air records, a correlation
framework with climate shifts has been proposed to explain the observed discontinuities
between sequences containing late Middle and early Upper Palaeolithic occupations
(e.g., Aubry et al., 2011, 2014; Mallol et al., 2012). Moreover, a climate driven model has
been advanced to explain the later dispersion of Anatomically Modern Human (AMH),
the persistence of last Neanderthals and the chronological differences between
northern and southern Pyrenean data (e.g., Zilhão, 2006; Carrión et al., 2019).
The discovery of the open-air Palaeolithic rock-art in the Côa Valley region (Douro Basin,
north-east of Portugal), by the end of the 20 th century, has been a fundamental step in
the history of the Iberian archaeology (Zilhão, 1997). In addition, the alluvial and slope
deposits preserved in this valley have demonstrated to be a valuable record of
information about Late-Pleistocene terrestrial sedimentary processes, depositional
environments and hunter-gatherer’s behaviour at local/regional scales (Aubry et al.,
2010). However, despite all these data, the whole question relating to the Middle-toUpper Palaeolithic transition has been excessively dependent on the karst archives and
should now be investigated in detail in other geomorphological contexts - among which
the fluvial and plateau, both present in the Côa Valley region, stands out.
In this sense, the ca. 5-m-thik Cardina-Salto do Boi siliciclastic stratigraphic succession,
exposed during systematic archaeological excavations executed between 1995 and 2019
by the archaeologists of the Fundação Côa Parque (FCP), within the aims of the
PALÆCOA
research
project
(PTDC/EPH-ARQ/0326/2014
http://paleocoa.wixsite.com/paleocoa), was investigated at a high resolution from a
geoarchaeological prospective, and its potential in reconstructing Late-Pleistocene
palaeoenvironments was explored.
Due to the presence of a local stratigraphy with recurrent sedimentary features, a
classical facies analysis, including detail field strata description (which combines the
physical characteristics displayed by a single layer or by a set of layers linked to a welldefined sedimentary process), coupled by grain-size characterization/decomposition,
whole-rock/clay mineralogy and micromorphology, were executed in detail. The results
of facies analysis, supported by 14C, TL and OSL dating (Aubry et al., 2019; and references
herein), allow the interpretation of the local stratigraphic succession in terms of
formation processes and depositional history, also in relation to archaeological evidence
previously published for the site and the region, enabling to establish a chronological
framework for Neanderthal and AMH evidences in its environmental context.
In terms of site’s formation processes, the Cardina-Salto do Boi sedimentary infill started
with accumulation in a fluvial environment under low energy diffusive water-flow
conditions with settling of suspended fine sediments dominant over bedload deposition,
relatively close to the palaeo-channel (overbank sedimentation), which changed to a
rapid decrease in water-flow energy (dominated by low-water vertical accretion). The
vertical sedimentary accretion continued, relatively more distant from the fluvial
channel, being interrupted by environmental stabilization phases with no evident
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erosion, and a new phase of overbank sedimentation took place before an important
stratigraphic disconformity. The uppermost meter thick sedimentary slope deposition
was controlled by gravity-driven processes, where the accumulation, with the
concurrent action of water, shows evidences of pedogenesis, anthropogenic
inputs/disturbances and redepositions.
Chronological data indicate a stratigraphic succession spanning from MIS 5 to 1 of two
sedimentary sequences interpreted, in terms of depositional environment, as follows
(from bottom to top): (A) a relatively stable floodplain sequence with some nuisance
flooding caused either by overbank floods or by rising groundwater levels, linked to
generally continuous and low intense meteoric precipitation initially under more
temperate and humid climate (with some seasonality) that evolved to colder conditions;
(B) a subsequent period, after the Greenland Interstadial (GI) 3 and during the Holocene,
of progressive increase in humid conditions and chemical-weathering attested by the
more superficial disturbed slope sequence, driven by gravity processes and shallow
surface waters flow.
The results provide context to the archaeological assemblages and reveal a nondepositional unconformity (hiatus, with no evident erosion) at the Middle-to-Upper
Palaeolithic transition, dated to 40,5-32 ka interval (during MIS 3 - Aubry et al., 2019), in
an alluvial palaeoenvironment. This data supports the persistence of Neanderthalassociated Middle Palaeolithic material culture in Central Iberia after 41 ka and that the
arrival of AMH occurred at the end of the Aurignacian.
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INTRODUÇÃO
Os incêndios florestais têm constituído um flagelo que tem atingido o território nacional de
forma indelével. Todos os anos milhares de hectares de floresta e mato são consumidos pelo
fogo, destruindo a cobertura vegetal e expondo os solos, tornando-os vulneráveis aos processos
erosivos. Os impactes que sofrem decorrem não só dos efeitos diretos do fogo, mas também dos
processos erosivos que ocorrem posteriormente.
Os impactes diretos observam-se ao nível da perda de nutrientes (Úbeda e Sala, 2001; Coelho et
al., 2004), traduzindo-se na redução da sua fertilidade e, consequentemente, na posterior
dificuldade de recuperação da floresta (Thomas et al., 2000).
Ao nível da componente mineral, pela remoção da vegetação, as camadas superficiais do solo
vão ficar desprotegidas e expostas, tornando-se vulneráveis à ação erosiva, nomeadamente da
chuva, que normalmente ocorre nos meses de outono/inverno que se sucedem ao período de
incêndios. O ano de 2017 foi particularmente catastrófico, no que diz respeito aos incêndios
florestais que atingiram o território nacional, tendo consumido uma área superior a 440 000 ha
de superfície florestal e levando à perda de mais de 100 vidas. O noroeste de Portugal é um
território particularmente vulnerável a estes fenómenos (Bento-Gonçalves et al., 2013; Vieira e
Bento-Gonçalves, 2015, 2016). No caso em estudo, na sequência do incêndio florestal de
outubro de 2017 de Braga e posterior tempestade que se abateu sobre a área ardida, foi
possível identificar os processos erosivos ocorridos e suas consequências, que se apresentam
neste trabalho.

ÁREA DE ESTUDO
A 15 de outubro de 2017, nos municípios de Braga e Guimarães, ocorreu um incêndio que afetou
particularmente a cidade de Braga, tendo atingido a sua área de interface urbano-florestal,
queimando cerca de 1007 hectares (967 hectares de estandes e 40 hectares de arbustos), numa
área onde predominava o eucalipto, mas com manchas significativas de carvalhos e sobreiros,
desprotegendo a interface “selvagem” urbana íngreme e desordenada da cidade de Braga
(Figura 1).
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Figura 1. Localização da área em estudo.

EFEITOS EROSIVOS DA TEMPESTADE ANA
No dia 10 de dezembro, a área foi fortemente afetada pela tempestade Ana, com elevados
quantitativos pluviométricos. Com efeito, apenas no dia 10 registaram-se valores de precipitação
superiores a 100 mm em Braga (GNR, Sameiro), tendo-se observado uma concentração da
precipitação no período da tarde, logo a partir das 12 h, mas mais intensa às 17 h e
prolongando-se pela noite, com o valor mais elevado a registar-se às 20 h (Figura 2).

Figura 2. Distribuição diária da precipitação em dezembro e horária no dia 10 de dezembro de
2019.
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Como consequência, registaram-se dezenas de ocorrências em Braga, muito em particular na
área do incêndio e nas áreas urbanizadas a jusante, com especial destaque para as freguesias de
Esporões e Fraião. Cartografaram-se as ocorrências do dia 10 de dezembro, com base no
“registo de pedidos de socorro ou de serviços dos Bombeiros Sapadores de Braga”, fornecidos
pelo Serviço de Proteção Civil da Câmara Municipal de Braga, cruzando-as com as informações e
levantamentos recolhidas em campo no dia do evento e posteriores, correlacionando os efeitos
da Tempestade Ana com os impactes do incêndio (Figura 3).

Figura 3. Localização das ocorrências reportadas e identificadas no terreno.
Assim, observa-se uma ação erosiva generalizada ao longo das vertentes, onde para além do
impacto das gotas da chuva, atua a própria escorrência, favorecidas na sua ação nas áreas
afetadas por incêndios pela ausência da vegetação protetora, mas também devido à redução da
capacidade de infiltração da água, particularmente condicionada pelo aumento da repelência do
solo à água (Coelho et al. 2004; Ferreira et al. 2005), gerando uma superfície de lavagem dos
sedimentos (Figura 4).
Contudo, a concentração da escorrência cria situações mais graves, pelo incremento da
competência da escorrência concentrada para o destacamento e transporte dos sedimentos na
vertente. A geração de linhas de concentração do fluxo promove o desenvolvimento de sulcos
(Figura 5), conduzindo, eventualmente, ao aparecimento de ravinas.
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Figura 4 e 5. Superfície de lavagem e erosão em sulcos.
A avaliação visual da ação erosiva sobre as vertentes nas áreas queimadas detetou o
desenvolvimento de áreas críticas de maior concentração da erosão, nas áreas mais afetadas
pelo fogo, de declive acentuado e onde a ação antrópica é mais ativa (caminhos e outras
infraestruturas antrópicas) (Figura 6).

Figura 6. Destruição de caminhos por ação da erosão hídrica.
Obviamente que uma consequência direta da ação destes processos erosivos é a produção de
sedimentos que são transportados pela vertente, acumulando-se a jusante. Na área em estudo,
esta corresponde à área urbanizada de Braga, tendo-se verificado inúmeras situações de
inundação de habitações, obstrução de vias de comunicação e ocupação de terrenos agrícolas
com sedimentos (Figura 7).
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Figura 7. Obstrução de infraestruturas urbanas e acumulação de sedimentos em áreas agrícolas.
As evidências que encontramos na área afetada pelo incêndio de Braga e na própria cidade
demonstram os gravosos impactes dos incêndios florestais sobre os solos, nomeadamente ao
nível da sua erosão e degradação, e consequentes impactes sobre as áreas a jusante,
especialmente quando se trata de áreas urbanas. Neste sentido, é imperativa a implementação
de medidas de mitigação de emergência após a sua ocorrência, por forma a impedir a perda
deste recurso inestimável, mas esgotável e como forma de prevenção e proteção de vidas
humanas e bens.
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Coastal areas are often densely populated and heavily urbanized mainly due to tourist and
recreational activities. For this reason, recognition of active coastal processes and the
understanding of past and present geomorphological evolution is crucial in hazard assessment
and risk mitigation. In most cases, terrestrial and submarine landscapes are investigated
separately. Only recently, on-shore geomorphological data have been integrated with
submerged dataset for paleo-environmental reconstructions and land management purposes.
This paper shows the results of research carried out within the framework of projects funded by
the EUR-OPA Major Hazards Agreement (Council of Europe) aiming at providing decision makers
with methodologies for geomorphological hazard assessment in coastal areas. Integrated
geomorphological mapping of emerged and submerged areas of the north-west coast of the
Island of Malta (central Mediterranean Sea) was carried out, with special attention to gravityinduced landforms and processes, in order to achieve baseline datasets to be used for landslide
susceptibility mapping and subsequently for hazard and risk assessments.
Block slides are the most diffuse type of landslide along this stretch of coast. They characterize
both the emerged and submerged geomorphological landscape (Prampolini et al., 2019; Soldati
et al., 2019). Block-slide accumulations are associated with rock falls and rock topples occurring
at the edges of the limestone plateaus, whose detachment is favored by persistent fissures and
cracks of tectonic origin enlarged by rock spreading. In addition, earth flows and earth slides are
frequent in the clayey slopes, as well as gully erosion.
In the first research stages, terrestrial coastal landslides were identified, mapped and monitored
along the north-west coast of the Island of Malta (Devoto et al., 2012). Further on, the research
moved underwater to investigate the continental shelf. A multibeam survey coupled with an
airborne bathymetric LiDAR survey were carried out allowing to produce a continuous highresolution (2 m) Digital Elevation Model (DEM) of coastal and submarine areas. The coupling
between terrestrial and marine datasets showed that mass-movement deposits have a clear
continuity above and below the sea level (Fig. 1). In correspondence of coastal stretches affected
by block sliding, the submerged portion of the landslide deposits extends for ca. 500 m from the
coastline and reach 40 m of depth, thus constituting at least 2/3 of the landslide deposits. The
terrestrial and submarine geomorphological features were depicted in an integrated
geomorphological map of emerged and submerged areas of northern Malta at 1:25,000 scale
(Prampolini et al., 2017).
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Figure 1. North-west coast of Malta. A) DTM of the area and surrounding seafloor; 1) present
coastline; 2) outline of the submarine landslide deposit; B) Aerial view of Il-Qarraba plateau
affected by block slides; C) Il-Qarraba peninsula and Ghajn Tuffieha Bay seen from the north; D)
Ghajn Tuffieha northern side seen from the south.
The recognition of large block slides on the sea floor of the Maltese continental shelf raised
issues on the palaeo-environmental conditions occurring at their onset, and on the factors
controlling their displacement through time. In order to identify a time frame for their
development, samples for dating were collected at the head scarps and on blocks located within
block-slide deposits at Anchor Bay and Il-Qarraba, where detailed investigations have been
carried out lately (Mantovani et al., 2013; Mantovani et al., 2016). The samples above
mentioned were analyzed for 36Cl content for Cosmogenic Ray Exposure (CRE) dating. The final
aim was to provide ages of the oldest detachments, and investigate the temporal distribution of
secondary movements within the same landslides. As a result of CRE dating, a sample collected
close to the limestone cliff edge at Anchor Bay provided a date of ca. 21 kyr, which was the
oldest date achieved for the north-west coast. It should be noted that time the sea level was
about 130 m lower than at present which means that the detachment occurred in complete
subaerial conditions. According to other dating, successive displacements took place up to 7.4
kyr ago, that is in a period when the sea level had already reached the landslide accumulations,
possibly influencing their development. CRE dating showed that older detachment events are
located more inland. Therefore, the block-slide deposits observable nowadays, both on land and
on the seafloor, may have developed as a result of a first-time failure involving large portions of
the slopes. Secondary movements are likely to have occurred later on in time also under the
influence of the sea action, as a consequence of progressive sea level rise. Investigations on
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mass movement kinematics are in progress aiming at modelling block-slide evolution through
time.
The dating supported the reconstruction of the geomorphological evolution of the area. Most of
the geomorphological features identified on the seafloor – including landslide deposits –
appeared to be terrestrial in origin. They were emerged during the Last Glacial Maximum (LGM),
when the sea level was about 130 m lower than at present (Micallef at al., 2013; Foglini et al.,
2016). The CRE dating confirmed that also the block slides, which largely characterize the northwest coast of the Island of Malta, developed in subaerial conditions, whilst their accumulations
were partially submerged and hidden by the sea during by the post-glacial marine transgression
(Soldati et al., 2018).
The integration of terrestrial and submarine landforms and datasets represents a novel and
challenging approach for the reconstruction of the evolution of Quaternary coastal landscapes,
which is crucial also in consideration of the ongoing climatic changes. The knowledge of spatial
and temporal distribution of landslides has provided the means for correct and reliable
susceptibility and hazard assessments, which are of paramount importance in tourist coastal
areas (Soldati et al., 2011; Piacentini et al., 2015).
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