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Nota Prévia
A Associação Portuguesa de Geomorfólogos (APGEOM), em colaboração com o
Instituto de Geografia e Ordenamento do Território (IGOT) da Universidade de Lisboa,
organizou em Lisboa, nos dias 8 e 9 de Outubro de 2015, o VII Congresso Nacional de
Geomorfologia – Geomorfologia 2015. Este evento deu continuidade a congressos
realizados com a periodicidade de 2 anos, que se efetuaram, desde 2002, em Lisboa,
Coimbra (em duas ocasiões), Funchal, Braga e Porto.
O VII Congresso de Geomorfologia contou com 24 comunicações orais e 25
comunicações em poster (também com apresentação pública), envolvendo cerca de
150 autores de 9 nacionalidades: Portugal, Brasil, Argentina, Marrocos, Espanha, Itália,
Dinamarca, Cuba e França. As comunicações foram organizadas em quatro sessões
temáticas: Geomorfologia Estrutural e Património Geomorfológico, Geomorfologia
Fluvial, Dinâmica de Vertentes e Geomorfologia Litoral. Adicionalmente, o congresso
contou com duas conferências, da responsabilidade de Diamantino Pereira da
Universidade do Minho (“Unidades geomorfológicas e avaliação da geodiversidade:
aplicação ao caso de Portugal Continental”) e Jordi Corominas da Universiade
Politécnica da Catalunha (“Landslide Hazard Analysis: progresses and challenges”).
Os trabalhos submetidos ao congresso repartiram-se pela investigação fundamental
relacionada com os processos e as dinâmicas geomorfológicas, o desenvolvimento de
novas técnicas e metodologias na investigação geomorfológica, a valorização e
salvaguarda do património geomorfológico e a avaliação de perigos e riscos
geomorfológicos e a sua aplicação no ordenamento do território. Todos os artigos
publicados no Livro de Atas, editado em formato eletrónico na Coleção das Publicações
da Associação Portuguesa de Geomorfólogos (Volume IX), foram sujeitos a um
processo de revisão por pares, nos quais participaram os 41 membros da Comissão
Científica do congresso.
A organização do VII Congresso Nacional de Geomorfologia contou com a valiosa
colaboração de várias pessoas e entidades. A Comissão Organizadora e a Direção da
Associação Portuguesa de Geomorfólogos expressam o seu agradecimento ao Instituto
de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa, ao Centro de
Estudos Geográficos, à Casa Agrícola Rebelo Lopes, aos membros da Comissão
Cientifica e a um grupo de alunos do IGOT que, voluntariamente, se disponibilizou
para colaborar com a Organização do congresso.

A Comissão Organizadora
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UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS E AVALIAÇÃO DA GEODIVERSIDADE:
APLICAÇÃO AO CASO DE PORTUGAL CONTINENTAL

Pereira, Diamantino Insua, Instituto de Ciências da Terra, Pólo da Universidade do

Minho, Braga, Portugal

O conceito relativamente recente de geodiversidade (Gray, 2004) assenta na
diversidade natural de rochas, minerais, fósseis, geoformas e solos, bem como nos
processos a eles associados. Ao conceito inicial foi incorporada a componente
hidrológica (Gray, 2013), aproximando-o assim do que é geralmente entendido como
meio abiótico. Este conceito está hoje consolidado no âmbito das geociências e o seu
uso tem vindo a contribuir para que gestores e técnicos de outras áreas do
conhecimento compreendam a importância e os valores científico, educativo,
económico, funcional e ecológico a si associados.
Em geral, os diferentes componentes da geodiversidade são representados em mapas
temáticos, nomeadamente mapas geológicos, geomorfológicos, hidrológicos, de
recursos minerais, de solos, de processos ativos e outros, de difícil interpretação por
não especialistas. O despertar deste novo conceito conduziu à procura de novas
formas de representação e de avaliação do meio físico, de mais fácil compreensão.
Uma metodologia inovadora de quantificação da geodiversidade foi desenvolvida para
produzir um mapa de geodiversidade de Portugal Continental, instrumento que permite
olhar o território de forma diferente do habitual. Este método foi inicialmente aplicado
tendo por base o Estado do Paraná (Brasil) (Pereira et al., 2013) e posteriormente a
Bacia do Xingu (Amazónia, Brasil) com incorporação de ferramentas SIG (Silva et al.,
2013; 2014). Na elaboração do mapa de geodiversidade de Portugal Continental foram
introduzidas algumas inovações, mantendo-se os princípios fundamentais do método.
O procedimento consiste na sobreposição de uma grelha correspondente aos limites
das folhas da Carta Militar de Portugal na escala 1/25 000 (constituindo 612 células de
160 km2) em diferentes mapas temáticos ilustrativos da distribuição dos elementos da
geodiversidade, nomeadamente os mapas litológico, de unidades paleontológicas, de
recursos minerais, de unidades geomorfológicas e de solos.
Nesse âmbito, foi elaborado um mapa de unidades geomorfológicas de 3º nível
hierárquico de Portugal Continental (Pereira et al., 2014). A delimitação das unidades
teve por base a análise dos padrões da textura fornecida por imagens SRTM, com
revisão e adaptação posterior à altimetria e à geologia, para os quais foram usadas
bases cartográficas digitais. Foram considerados três níveis hierárquicos que permitem
descrever e caracterizar áreas homogéneas do ponto de vista geomorfológico. As três
unidades de 1º nível baseiam-se nas unidades morfostruturais clássicas consideradas
para a Península Ibérica. As dez unidades de 2º nível constituem, na sua maioria,
11
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divisões clássicas do relevo de Portugal continental, agora agrupadas de acordo com a
metodologia adoptada e designadas como unidades morfoesculturais. As 56 unidades
de 3º nível, ou subunidades morfoesculturais, foram individualizadas com base nos
padrões de relevo identificados nas imagens SRTM e na observação de campo e
adquiriram uma designação baseada essencialmente nas geoformas que as
individualizam e na toponímia local. As unidades geomorfológicas identificadas são
descritas através de características do relevo, dissecação fluvial, estruturas, tipo de
drenagem e base geológica, bem como de parâmetros numéricos gerados de forma
automática, como as classes de altitude e de declive.
Estudos desenvolvidos para avaliação da geodiversidade a maior escala,
nomeadamente ao nível municipal, demonstram a necessidade de algumas adaptações
metodológicas, principalmente no que respeita à representação do 4º nível hierárquico
na cartografia geomorfológica (Forte, 2014). A análise dos resultados obtidos
evidenciou também a necessidade de encontrar um meio adequado de avaliação dos
recursos hídricos para a sua incorporação no método de avaliação da geodiversidade
(Araújo et al., 2015).
O desenvolvimento de trabalhos no âmbito da geodiversidade, da geomorfologia e do
património geológico s.l. (Pereira et al., 2015), em especial os dedicados às suas
avaliação e representação, poderá contribuir para novas linhas orientadoras no
ordenamento territorial, em especial no que respeita à conservação da natureza e às
relações com a biodiversidade e com os aspetos culturais. Os “serviços da
geodiversidade”, para além dos ecológicos e culturais, poderão também ser avaliados
numa perspectiva económica, onde se realçam a importância e vulnerabilidade dos
solos, dos recursos minerais e energéticos, dos recursos hídricos e dos recursos
paisagísticos.
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LANDSLIDE HAZARD ANALYSIS: PROGRESSES AND CHALLENGES
Department of Geotechnical Engineering and Geosciences,
Universitat Politècnica de Catalunya-BarcelonaTech, Barcelona, Espanha

Corominas,

Jordi,

Landslide hazard analysis is research field under development. Significant progress has
been recently achieved in data capture and treatment. The level of understanding of
both the failure and propagation mechanisms allows their analysis using numerical
models the results of which can be integrated in GIS platforms.
The nature of the failures and the wide spatial scattering of landslide events on natural
slopes make the risk mitigation measures such as slope stabilization, protection works
or warning systems difficult to implement. Because of this, hazard avoidance is often
considered as the most efficient risk mitigation alternative. It relies on the availability
of both susceptibility and hazard zoning maps. Most of zoning schemes are qualitative
in nature. However, for the efficient risk management, it is required the quantification
of hazard by assigning an annual probability of occurrence (or frequency) to the
potential landslides.
The analysis of the spatial distribution of the landslide hazard is challenging. It may be
either spatially or non-spatially explicit. In small to medium scale analyses, the hazard
level may be determined from the relations between the magnitude of the trigger and
the magnitude of the landslide event. Best results are achieved by coupling
hydrological and slope stability models. A common restriction of these approaches is
that they do not take into account the size of the landslides and their potential run-out,
which is fundamental for hazard zoning. A brief discussion is included on the
integration of the landslide hazard matrix in the quantitative risk assessment
framework.
In large scale hazard maps and site specific analyses the spatial distribution of the
landslide intensity and its probability of occurrence are required instead. Two different
approaches may be followed: (a) To assess the frequency of failure of each slope and
calculate the propagation separately and then mathematically combine them; or (b) To
assess the frequency of each combination of the slope instability mode and ground
movement mode directly. The main uncertainties in the analysis are associated to the
estimation of the movable mass, the transport mechanisms, the characteristics of the
path, and to the resolution of the DEM.
In all the approaches and scales it is fundamental the appropriate verification and
validation of results, for which several tools are currently available. The landslide
occurrence is governed by the presence of predisposing factors and triggering
mechanisms. Predisposing factors make the slope susceptible to failure without
initiating the instability process while triggering mechanisms lead it to the onset of the
15
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failure. Both the predisposing and triggering factors are assumed to remain constant
with time or change only very slowly (stationarity and steadiness), which may be
arguable, particularly in the context of the global change.
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OS TEMPOS DA CARSIFICAÇÃO NAS COLINAS DOLOMÍTICAS A SUL DE
COIMBRA (PORTUGAL CENTRO-OCIDENTAL)
THE KARSTIFICATION TIMES OF THE DOLOMITIC HILLS TO SOUTH OF COIMBRA
(WESTERN-CENTRAL PORTUGAL)

Dimuccio, Luca Antonio, CEGOT - Centro de Estudos em Geografia e Ordenamento do

Território, Universidade de Coimbra, Coimbra, Portugal, luca@ci.uc.pt

Cunha, Lúcio, CEGOT - Centro de Estudos em Geografia e Ordenamento do Território,

Universidade de Coimbra, Coimbra, Portugal, luciogeo@ci.uc.pt

RESUMO
Com esta breve nota procura-se traçar um modelo evolutivo sintético da carsificação
que afeta as colinas dolomíticas a sul de Coimbra (Portugal centro-ocidental). As
formas cársicas observadas (e.g. lapiás, poços de dissolução, dolinas e algumas
cavidades) são, na maioria dos casos, preenchidas por uma cobertura siliciclástica pósjurássica (autóctone e/ou alóctone), o que aponta para uma natureza paleocársica.
Reconhece-se uma múltipla e complexa carsificação (poligénica e polifásica) que inclui
8 fases principais, à escala local, integradas em 4 tempos, à escala regional: Jurássico,
Cretácico Inferior, pré-Pliocénico e Pliocénico-Quaternário.
ABSTRACT
This brief note aims to outline a synthetic evolution model of the karstification affecting
the dolomitic hills located south of Coimbra (western-central Portugal). The observed
karst forms (e.g. karrens, dissolution shafts, dolines and few caves) are commonly
filled by autochthonous and/or allochthonous post-Jurassic siliciclastics, implying a
palaeokarstic nature. Multiple and complex karstification (polyphase and polygenic)
were recognized, including 8 main phases, to local scale, integrated in 4 times, to
regional scale: Jurassic, Lower Cretaceous, pre-Pliocene and Pliocene-Quaternary.
Palavras-chave: Grupo de Coimbra, Jurássico Inferior, Cobertura siliciclástica,
(Paleo)carso
Keywords: Coimbra Group, Lower Jurassic, Siliciclastic cover, (Palaeo)karst
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1. INTRODUÇÃO
Na região Coimbra-Penela (Portugal centro-ocidental), as unidades carbonatadas da
base do Jurássico Inferior (Grupo de Coimbra, Bacia Lusitânica; Soares et al., 2007;
Kullberg et al., 2013; Dimuccio, 2014), com um pendor generalizado para W a NW,
localmente dão origem a um relevo assimétrico, em costeira, com reverso para
ocidente e com cimos a rondar os 300 metros de altitude. Trata-se, genericamente, de
um corpo de relevos morfo-estruturais correspondente às chamadas colinas
dolomíticas (Soares et al., 1985; Almeida et al., 1990; Cunha, 1990; Dimuccio, 2014) e
que, no aspeto morfológico, se salientam em função do comportamento diferencial das
formações geológicas que as estruturam (calco-dolomíticas), relativamente aos
materiais menos resistentes que as delimitam (rochas essencialmente pelitodolomíticas e areno-conglomeráticas, a oriente, e margo-calcárias, a ocidente). Este
tipo de relevo é reforçado pela importância da fraturação meridiana (Fig. 1).

Figura 1 – Esboço de localização, à escala regional, da área de estudo e envolvente.

No Grupo Coimbra, apesar do caráter essencialmente dolomítico e da presença de
níveis areno-pelito/argilosos e margosos interpostos (Soares et al., 1985, 2007;
Dimuccio, 2014), identifica-se alguma carsificação, sendo visíveis vários aspetos
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ligados tanto à micro como a meso-carsificação (Cunha, 1990; Dimuccio et al., 2014;
Dimuccio, 2014).
O objetivo principal deste trabalho prende-se com a caraterização da carsificação que
afeta o Grupo de Coimbra na região Coimbra-Penela. Desde o início que o grande
objetivo era traçar um quadro evolutivo através da determinação e interpretação dos
tempos da carsificação. Para alcançar este objetivo, e tendo como adquiridas as
interpretações sedimentológicas e estratigráficas do Grupo de Coimbra (ver Dimuccio,
2014), caraterizar-se-ão, de forma sucinta, as evidências cársicas atualmente
observáveis em que se relacionam formas, estruturas tectónicas e coberturas, todas
inseridas num contexto de debate sobre a evolução do relevo. Para tal, realizou-se
uma análise prévia dos lineamentos estruturais aplicando um modelo de tipo
compósito utilizando imagens de satélite Landsat ETM+, fotografias áreas, ortofotos
digitais e modelos digitais de elevação (mais detalhes em Dimuccio, 2014). As formas
cársicas foram classificadas/julgadas em função da localização geográfica atual, da
respetiva morfologia, das descontinuidades a que estão associadas (planos de
estratificação e/ou falhas/diaclases), da sua posição estratigráfica relativa e em função
do seu grau de enterramento por parte de uma cobertura sedimentar siliciclástica pósjurássica, permitindo diferenciar um carso exposto nu ou completamente exumado de
um paleocarso coberto ou parcialmente enterrado. Esta cobertura foi também objeto
de estudo, com uma descrição das litofácies à escala do afloramento, assim como de
uma análise granulométrica com crivagem até à fração de 4Ø, numa sucessão de
crivos com incremento das malhas de ½Ø, no laboratório. Seguiu-se uma análise
morfoscópica, à lupa binocular, da fração arenosa 1,0-0,5Ø e a identificação
mineralógica de ~100 grãos por amostra, com a determinação da forma e estado da
superfície (fosca vs. brilhante) dos grãos de quartzo, assim como a avaliação visual do
seu grau de arredondamento. A identificação do cortejo argiloso (na fração >9Ø) foi
realizada através da difração de raios-X (DRX). Na fração arenosa 4-3Ø discriminaramse de forma semi-quantitativa, à lupa binocular e ao microscópio petrográfico, os
minerais pesados (estes últimos também confirmados através de DRX, depois de uma
prévia separação magnética).
2. RESULTADOS
2.1 Fraturação
As fraturas sistematicamente detetadas na área de estudo formam conjuntos distintos
regulares, planares e subparalelos. A distribuição estatística das fraturas em função do
comprimento evidencia como uma determinada direção apresenta segmentos mais
compridos do que outras, por vezes mesmo arqueados, sendo este o caso das
orientações NNW-SSE e NE-SW a ENE-WSW. As estruturas meridianas além de serem
as mais representativas em termos de frequência e de comprimento replicam-se por
diferentes classes de tamanhos, paralelamente à principal estrutura tectónica da área
de estudo, i.e. uma porção da faixa de cisalhamento direita Porto-Coimbra-Tomar. O
facto de as orientações subparalelas às principais falhas que caraterizam a área
mostrarem uma alta distribuição do tamanho, a escalas distintas, sugere um sistema
tectónico escalar invariante, ou seja, é muito provável que estas descontinuidades
mecânicas representam réplicas das falhas principais e portanto geraram-se como
consequência do mesmo stress tectónico. Nesta análise do comprimento ressalta
também o facto que as estruturas NW-SE perdem significado em comparação com a
distribuição de frequência e, desta forma, as outras NE-SW (mais compridas do que as
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NW-SE, mas mais curtas que as norteadas) ganham uma importância relativa. Outro
aspeto relevante prende-se com a cronologia relativa dos eventos de fraturação, pois o
que se observa é que muitas vezes as fraturas meridianas mais extensas são
interrompidas e deslocadas pelas outras transversais e mais curtas de direção NE-SW a
ENE-WSW, assim como pelas suas conjugadas (por vezes estas últimas interrompemse ao encontro das fraturas meridianas). Por sua vez, as estruturas NE-SW também
parecem interrompidas e deslocadas, num segundo momento, pelas conjugadas NWSE e pela reativação (com movimentação essencialmente direita) das NNE-SSW.
2.2 Cobertura siliciclástica pós-jurássica
As observações de campo, conjugadas com os resultados das análises laboratoriais,
permitem discriminar dois grandes grupos de cobertura siliciclástica: (1) as coberturas
sedimentares superficiais (CSS), essencialmente cretácicas, paleogénicas e plioplistocénicas, in situ (geralmente observadas nas margens das colinas dolomíticas –
ver mapa geológico anexo em Dimuccio, 2014); e (2) os depósitos de preenchimento
cársico (DPC).
Entre as várias CSS salientam-se os areno-conglomerados, por vezes argilosos, do
Cretácico Inferior (Formação de Figueira da Foz), ou mesmo remobilizações superficiais
destes, que assentam diretamente sobre o Grupo de Coimbra enterrando parcialmente
uma superfície erosiva carsificada. Na zona setentrional da área de estudo as Areias
vermelhas do Ingote (de um provável Plistocénico inferior) parecem, também, estar
afeiçoadas ao cripto-carso aberto nas unidades calco-dolomíticas locais. Parece
verificar-se uma diferenciação entre a zona central e meridional da área de estudo, que
se carateriza essencialmente por um carso superficial pouco representativo e enterrado
essencialmente pelas unidades cretácicas e/ou remobilizações destas, e a zona
setentrional, em que a simples observação à meso-escala aponta para situações mais
complexas, com as formas enterradas por DPC que só podem explicar-se através de
progressivas remobilizações das Areias vermelhas do Ingote a que se juntam os
Conglomerados de Espírito Santo e os Conglomerados de Peixeiro (também de um
possível Plistocénico inferior), assim como, no caso de algumas cavidades, possíveis
unidades da formação de Antanhol (do Pliocénico).
Os resultados das análises laboratoriais realizadas nas CSS locais apontam para uma
associação de minerais argilosos dominada pela caulinite, com significantes
quantidades de ilite e rara vermiculite (discretas quantidades de goethite/gibsite). As
amostras analisadas de DPC apresentam o mesmo padrão, com exceção do material
que bordeja as paredes internas de algumas das formas cársicas e no topo dos
preenchimentos (perto da superfície), onde se regista um enriquecimento em
esmectite. Em ambos os grupos de materiais, na fração arenosa, o quartzo parece ser
o mineral mais abundante e, em menor quantidade, observa-se a presença constante
de feldspatos (da ordem dos 15-20%) a que se associam alteritos (grãos escuros de
minerais pesados não identificados, alguns destes correspondentes a grãos
ferruginosos presumivelmente ligados à meteorização). Uma maior quantidade de
alteritos condiciona a coloração mais avermelhada das remobilizações superficiais das
coberturas cretácicas e da maioria dos preenchimentos cársicos. Entre os minerais
pesados, a turmalina parece ser dominante, seguida pelos alteritos, em todas as
amostras (CSS e DPC). Na CSS do Cretácico acrescenta-se, por vezes, muito rara
estaurolite e andaluzite; porém, nos sedimentos tidos como plio-plistocénicos,
silimanite, cianite e ilmenite (raramente rútilo), assim como mais quantidades de
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estaurolite e andaluzite relativamente aos sedimentos cretácicos. As amostras dos
materiais cretácicos e suas remobilizações superficiais mostram uma fração arenosa
grosseira composta por grãos de quartzo essencialmente angulosos a subangulosos e
dominados por um aspeto brilhante. As areias grosseiras plio-plistocénicas mostram
grãos de quartzo relativamente mais arredondados e um aspeto (em termos médios)
mais fosco. No caso dos DPC não se observa uma clara tendência, pois algumas
amostras são muito parecidas com as plio-plistocénicas mas outras apresentam-se com
um carater morfoscópico intermédio entre estas e as coberturas cretácicas. No
entanto, apesar deste caráter intermédio, nas formas cársicas superficiais de maiores
dimensões o material que carateriza a porção central do preenchimento mostra grãos
de quartzo com arredondamento e aspeto dominante similares aos das coberturas
cretácicas,
por
vezes
com
arredondamento
ligeiramente
superior.
Granulometricamente as coberturas cretácicas apresentam uma assinatura
essencialmente polimodal, enquanto as coberturas plio-plistocénicas são unimodais (ou
bimodais) e apresentam-se com uma distribuição mais constrangida. Quase todos os
DPC apresentam uma assinatura granulométrica similar às amostras das coberturas
cretácicas, mas com uma diminuição relativa na proporção da areia grosseira. No
entanto, na porção setentrional da área de estudo, exceção são os materiais de
preenchimento de uma série de formas cársicas superficiais e subterrâneas onde se
acrescenta uma fração granulométrica arenosa fina a grosseira e, por vezes, uma
fração de cascalho com calhaus de quartzo/quartzito normalmente boleados e
raramente bem rolados com dimensões e formas claramente comparáveis com os
calhaus que caraterizam as coberturas plio-plistocénicas referidas (sobretudo as fácies
mais conglomeráticas onde os elementos maiores podem atingir diâmetros da ordem
dos 50 cm), ambas associadas com estruturas sedimentares de tração (estratificação
entrecruzada e imbricação dos calhaus) que apontam para fluxos hídricos
(exo/endocársicos) de tipo fluvial a fluvio-torrencial no seio destas formas.
2.3 Formas cársicas
As formas cársicas que caraterizam o epicarso, geralmente enterradas, compreendem
fendas pouco profundas e alargadas pela dissolução (lapiás estreitos), lapiás
ligeiramente mais profundos que os anteriores e com os bordos internos mais
arredondados como consequência de ações cripto-cársicas, alguns poços de dissolução
e raras dolinas em funil (Fig. 2). Um caráter comum à maioria das formas cársicas
superficiais é a visível inadaptação à topografia atual, nomeadamente o facto de
estarem localizadas em altos morfo-estruturais (e.g. Santa Clara em Coimbra) e, por
vezes, mesmo a meio das vertentes calco-dolomíticas, assim como uma tendência de
desenvolvimento principal de acordo com fraturas NE-SW a NNE-SSW e N-S,
subordinadamente NNW-SSE.
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Figura 2 - Exemplos de formas (paleo) cársicas observadas. (A) Lapiás estreitos e arredondados
como consequência de ações cripto-cársicas; (B) Dolina em funil; (C) Poços de dissolução; (D)
Pequenas cavidades de inter/intraestrato; (E) Entrada da Gruta (lapa) dos Alqueves (Santa
Clara, Coimbra); (F) Entrada, vista do céu, do Algar da Janeia (Zambujal, Penela).

No que diz respeito ao carso subterrâneo (endocarso), de uma forma geral, é comum a
presença de cavidades de muito reduzidas dimensões (5-70 cm de diâmetro) com
secção subcircular/elíptica que integram uma aparente rede de tipo anastomosado.
Trata-se de uma tipologia de cavidades de inter/intraestrato muito caraterística que
geralmente se relaciona com juntas de estratificação margosas ou com estratos
margosos pouco espessos, com horizontes estratigráficos específicos mais porosos e
predispostos à carsificação (horizontes embrionários) ou, por vezes, mesmo com
diaclases estrato-limitadas perpendiculares à estratificação que intersetam um
horizonte embrionário. Todas, ou quase todas estas pequenas cavidades se
apresentam preenchidas de DPC e por margas (com estruturação concêntrica –
indicativa de deposição em condições freáticas) claramente relacionadas com os corpos
margosos que interstratificam com as fácies dolomíticas (Fig. 2). Estas cavidades de
inter/intraestrato desenvolvem-se horizontalmente aproveitando, na maioria dos casos,
os planos de estratificação que mergulham ligeiramente para N e NW.
Outra grande tipologia de cavidades cársicas observadas são as controladas quase
exclusivamente pela fissuração, pouco numerosas em comparação com as de
inter/intraestrato mas bastante mais desenvolvidas, geralmente caraterizadas por (1)
condutas horizontais (lapas) que aproveitam superfícies de estratificação (e.g. Gruta
dos Alqueves e Gruta dos Mouros), a que se juntam (2) outras que se desenvolvem na
vertical aproveitando falhas e/ou diaclases importantes (e.g. Café Gruta, Algar das
Choupanas e Algar da Janeia) (Fig. 2), todas libertas de depósitos siliciclásticos. No
caso das lapas salienta-se a correspondência entre as direções principais na fraturação
observada nas grutas e fora delas, com uma predominância das NNW-SSE a NNE-SSW
(ou mesmo N-S) sobre as outras WNW-ESE e NW-SE. Todos os algares se
desenvolvem no cruzamento entre importantes falhas de direção N-S (por vezes NNWSSE) e NE-SW a ENE-WSW.
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3. DISCUSSÃO E CONCLUSÕES
Todas as afinidades encontradas em termos composicionais e texturais ajudam a
confirmar as observações realizadas no campo que apontam para uma origem dos DPC
ligada essencialmente a remobilizações progressivas das CSS do Cretácico Inferior, do
Pliocénico e do Plistocénico, com misturas ocasionais. De facto, os DPC mais parecidos
com as coberturas cretácicas parecem compreender dois subgrupos: (a) os
sedimentados diretamente em lapiás, dolinas e poços de dissolução, que comprovam
uma carsificação pré-cretácica; e (b) os que sofreram um transporte superficial e/ou
endocársico, sobretudo em fendas alargadas pela dissolução, que comprovam
momentos de remeximento sem, no entanto, ter alguma certeza no que respeita a
cronologia. No caso dos DPC mais ligados às coberturas plio-plistocénicas, os
resultados obtidos apontam para uma remobilização muito perto da fonte de
alimentação ou mesmo uma deposição fluvio-torrencial in situ que aproveita os sulcos
cársicos superficiais meandriformes (lapiás) e/ou um transporte e sedimentação
endocársica com caráter fluvial, em cavidades pré-existentes. Seja como for, apesar
das incertezas cronológicas não é difícil aceitar que as principais fases de remeximento
das coberturas cretácicas possam ter ocorrido num período de tempo compreendido
entre a deposição inicial destes materiais (Cretácico Inferior) e a chegada dos outros
do Plio-Plistocénico, provenientes dos quadrantes orientais, a preencher formas
cársicas entretanto exumadas (ou outras de nova formação). Tendo em atenção as
caraterísticas paleoclimáticas (climas quentes de feição tropical ou subtropical com
importantes variações nos totais pluviométricos) e tectónicas (extensão radial E-W
durante o Cretácico Inferior seguida por um regime compressivo NE-SW rodando,
progressivamente, para NNW-SSE a NW-SE) inferidas por outros autores na região,
para este intervalo temporal, parece presumível apontar para momentos mais propícios
às remobilizações durante o Miocénico superior-Pliocénico inferior, ou mesmo no
Plistocénico inferior, ligados a impulsos tectónicos que geram as energias do relevo
necessárias.
A análise estrutural realizada, no interior das grutas e fora destas, assim como a
observação das tendências de desenvolvimento principal de todas as formas cársicas,
mostra uma íntima relação entre as fraturas carsificadas e as detetadas à superfície.
No caso das formas cársicas mais superficiais que se apresentam com uma tendência
de desenvolvimento principal de acordo com as direções NE-SW e NNE-SSW a N-S,
mais raramente NNW-SSE, admite-se uma carsificação que aproveita descontinuidades
mecânicas na rocha encaixante com orientações compatíveis com as direções de
fraturação atribuídas a fase tectónica distensiva radial E-W mesozoica.
Para o carso subterrâneo, tendo em conta as direções de fraturas preferenciais no
desenvolvimento dos algares, admite-se um início da espeleogénese a partir, pelo
menos, do Cretácico Superior – Miocénico, segundo descontinuidades mecânicas na
rocha compatíveis com o regime transpressivo pirenaico NE-SW, progressivamente
abertas pelo stress compressivo bético em que se reconhece uma tensão horizontal
compressiva máxima essencialmente NNW-SSE (paroxismo durante o Miocénico
superior). A abertura das fendas proporciona a possibilidade destas serem
atravessadas pelos fluidos agressivos (ascendentes e/ou descendentes) que, desta
forma, podem carsificar a rocha carbonata encaixante, sobretudo na interseção com
horizontes embrionários.
Aceitando as relações genéticas estabelecidas entre os DPC e as CSS, assim como as
considerações de carater estrutural realizadas, reconhece-se para as colinas
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dolomíticas uma múltipla e complexa carsificação - com (paleo)carso(s) claramente
poligénicos e polifásicos – que inclui 8 fases principais (à escala local) integradas em 4
tempos (à escala regional): Jurássico, Cretácico Inferior, pré-Pliocénico e PliocénicoQuaternário. A cada fase corresponde uma determinada tipologia de (paleo)carso:
Fases 1 e 2 = Carso eogenético, no início do Jurássico Inferior (sedimentação calcodolomítica, pré-carso e importantes modificações da porosidade com possível
carsificação ligada a exposições impostas por impulsos tectónicos locais; ver Dimuccio,
2014); Fase 3 = Carso subjacente de tipo intraestratal, no Jurássico Inferior terminal e
Jurássico Médio (subsidência e sedimentação com possível desenvolvimento de uma
espeleogénese de tipo hipogénica?); Fase 4 = Carso exposto desnudado, na passagem
Jurássico Médio/Superior (não observado à escala local mas inferido por comparação
com os maciços carbonatados vizinhos; Cunha e Dimuccio, 2014); Fase 5 = Carso em
manto a enterrado, no Cretácico Inferior (carsificação importante, enterramento e
prosseguimento da carsificação sob cobertura); Fase 6 = Alternância entre um carso
enterrado e um carso exumado, no Cretácico Superior a Miocénico (cripto-carsificação,
exumação, espeleogénese e fases de enterramento); Fase 7 = idem, na passagem
Pliocénico-Plistocénico (levantamentos tectónicos e nova fase de carsificação superficial
e subterrânea, seguida por novo enterramento parcial e cripto-carsificação); Fase 8 =
Carso exumado, no Quaternário (continuação da carsificação sob cobertura e fraca
espeleogénese).
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RESUMO
A integração dos índices geomórficos (IG) com os dados provenientes de cartografia
temática elaborada através de bibliografia e de ortofotomapas, bem como de estudos de
deformação vertical de superfícies escalonadas, constituiu uma abordagem com resultados
válidos nos estudos de geomorfologia tectónica realizados sobre o litoral noroeste de
Portugal. Concluiu-se que o relevo marginal está organizado em 7 superfícies de
aplanamento estruturadas sobre o antiforma Viana-Caminha. Foram identificadas três falhas
inversas de orientação ENE-OSO, cuja movimentação foi deduzida pelos desníveis
altimétricos observados nas plataformas costeiras. Estas estruturas segmentam o antiforma
Viana-Caminha em 3 setores: setentrional, médio e meridional.
ABSTRACT
The integration of geomorphic indices (GI) with data from thematic cartography, based on
bibliography, orthophotomaps and from vertical deformation studies of coastal platforms,
revealed being a valid approach in studies of tectonic geomorphology conducted on the
northwest coast from Portugal. It was concluded that the marginal relief is organized into
seven surfaces on the antiform Viana-Caminha. Three reverse faults ENE-WSW were
identified, whose movement was deduced by altimetry differences observed in coastal
platforms. These structures organize the antiform Viana-Caminha in 3 sectors: northern,
middle and southern.
Palavras-chave: Índices geomórficos; Plataformas costeiras; Cartografia geomorfológica;
NO Portugal
Keywords: Geomorphic indices; Coastal platforms; Geomorphological mapping; NW
Portugal
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1. INTRODUÇÃO
Os índices geomórficos (IG) têm sido utilizados como ferramentas-base em estudos de
geomorfologia tectónica, como meio de reconhecimento de zonas que tenham
experimentado deformação tectónica (Bull & McFadden, 1977; Keller & Pinter, 1996).
Têm provado ser ferramentas úteis para a identificação e quantificação destes
processos geológicos (Pinter, 2005). Os resultados obtidos pela aplicação dos vários
índices permitem, em análise conjunta, aferir o grau relativo de atividade tectónica de
uma área (Keller & Pinter, 1996). Contudo, a interpretação dos dados geomórficos
produzidos deve revestir-se de especial cuidado, nomeadamente no que concerne à
análise da interferência de variáveis como a resolução espacial dos dados-fonte, as
diferenças litológicas do substrato e a instalação vegetal diferencial em resultado da
orientação das vertentes (Keller & Pinter, 2002; Gomes, 2008). A integração dos IG
com dados provenientes de cartografia temática elaborada com base na bibliografia e
ortofotomapas favorecem a orientação do trabalho de campo em geomorfologia e
geologia estrutural permitindo o ajuste e validação dos dados produzidos. Para as
conclusões do presente trabalho contribuiu a boa preservação de níveis de plataforma
em alguns setores da costa do NO de Portugal, entre a foz do rio Minho e a foz do rio
Neiva.

2. OBJETIVOS
O principal objetivo deste trabalho consistiu na identificação das principais unidades
geomorfológicas do litoral NO de Portugal e a forma como estão organizadas, e se
articulam com os alinhamentos estruturais que foram reconhecidos. Para a proposta de
estruturação do antiforma Viana-Caminha foi necessário inventariar e cartografar as
paleoplataformas costeiras e deduzir a deformação vertical destas estruturas
provocada pela ação de alinhamentos estruturais perpendiculares à costa.

3. MÉTODOS
A análise morfométrica baseou-se no cálculo de 5 IG mais comummente utilizados e
calculados segundo as descrições de Keller & Pinter (2002): 1) sinuosidade das frentes
montanhosas (SMF); 2) assimetria da bacia de drenagem (AF); 3) razão Largura Altura do vale (VFW); 4) índice comprimento-declividade do curso (SL) e 5) curva
hipsométrica (HC).
Para o cálculo dos IG foi necessário elaborar cartografia representando diversos
aspectos como: morfologia (topo e base de vertente, e superfícies de aplanamento);
hidrografia (polígono da bacia hidrográfica, margem direita e esquerda, principais
cursos de água e pontos de segmentação com equidistância horizontal de 150 m (IG
SL) e 500 m (IG VFW); litologias; lineamentos - grid com iluminação uniforme e
hillshade a 0º, 45º, 90º, 135º, 180º, 225º, 270º, 315º (az.) (alt.=10 m). O trabalho de
campo incidiu também sobre as plataformas costeiras, nomeadamente a identificação
de troços que exibissem o maior número e área de superfícies escalonadas, e
preservassem geoformas como entalhes basais, alvéolos de Paracentrotus lividus e/ou
marmitas. A cartografia foi apoiada por um DGPS Leica SR20, tendo-se obtido erro
vertical <10 cm em pós-processamento. O trabalho de campo incidiu na identificação
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dos planos de fraturação sub-horizontais, dos cavalgamentos e da atitude da
xistosidade, por constituírem fatores favoráveis à génese ou isolamento de superfícies
com causa não tectónica. Os ortofotomapas foram analisados pela aplicação sucessiva
de filtros de borda - Sobel e Laplace - com matrizes variadas (Maillard, 2001)
complementando os dados obtidos no pré-processamento baseados em alterações de
tonalidade do solo, no alinhamento de vales, de vegetação e de cursos de água,
permitindo a identificação dos principais lineamentos dos maciços.
Para a cartografia das superfícies de aplanamento identificaram-se retalhos de área
variável, correspondentes a interrupções aplanadas no forte declive das vertentes
ocidentais. A regularidade encontrada nos intervalos altimétricos de cada superfície
identificada sugere que possam estar relacionadas e constituam níveis de
aplanamento, com conservação variável consoante os setores do terreno. Os níveis de
aplanamento apresentam alguma variação de altitude nos diferentes setores
analisados, pelo que se organizaram em conjuntos principais, em torno dos valores
mais frequentes (moda altimétrica). A cada conjunto foi atribuído um nível mais
elevado e eventualmente, níveis secundários - abatidos, degradados ou embutidos. A
reconstrução dos níveis de aplanamento, baseados na moda e nos setores onde a sua
extensão espacial transversal é maior, permitiu a definição mais precisa dos intervalos
altimétricos. Relativamente à definição das falhas prováveis, consideraram-se os
alinhamentos estruturais envolvidos em pelo menos três resultados de IG compatíveis
com atividade tectónica, nomeadamente vertentes retilíneas, assimetria das bacias
hidrográficas, encaixe da drenagem e knick-points. Também se admitiam outros dados
geomorfológicos relevantes, como as capturas fluviais em curso. A proposta de
estruturação do antiforma Viana-Caminha dependeu ainda do apuramento dos
desníveis verificados nas paleoplataformas costeiras em setores contíguos da costa
transectados pelas falhas prováveis.

4. RESULTADOS
O esboço geomorfológico permitiu identificar 7 níveis de aplanamento e delimitar topo
e base de vertentes, e os principais alinhamentos estruturais. O cruzamento desta
cartografia com os resultados do cálculo dos 5 IG e a informação de campo sobre a
deformação vertical das principais plataformas costeiras, permitiu propor a carta
geomorfológica do litoral noroeste de Portugal (Figura 1).
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Figura 1 - Mapa geomorfológico do litoral noroeste de Portugal (Minho-Neiva). Estão
assinalados os locais (1-12) onde foi realizado trabalho de campo: 1) Estrada Real; 2) S.
Domingos; 3) St. Isidoro; 4) Forte do Cão; 5) Montedor; 6) Canto Marinho; 7) Lumiar; 8) S.
Sebastião; 9) Rego de Fontes; 10) Praia Norte; 11) Galeão e 12) Ribeira de Anha. Adaptado de
Carvalhido et al. (2014).

4.1 Índices Geomórficos
4.1.1 VFW e SL
Do cálculo dos IG VFW e SL observa-se que existem troços fluviais muito encaixados e
com diversos knick-points (Fig. 2), destacando-se o rio Cabanas-Oliveira e BouçasPêgo, onde também se identificaram capturas fluviais (Carvalhido, 2012).
A seleção dos pontos de aferição dos dados baseou-se na mitigação de fatores com
potencial de perturbação do índice VFW, nomeadamente na determinação de troços
organizados sobre substratos litologicamente homogéneos e limitados a bacias
hidrográficas com área semelhante (Keller & Pinter, 2002; Bull, 2007). A determinação
do índice VFW foi realizada com espaçamento de 500 metros entre pontos dos cursos
de água selecionados, a partir da frente montanhosa definida para o cálculo do índice
SMF. Este valor foi adequado por excesso ou por defeito, em pontos de coincidência ou
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grande proximidade com lineamentos estruturais identificados, por se constituírem,
segundo Bull (2007), como zonas de reduzida resistência mecânica do substrato.

Figura 2 – Mapa de SL e VFW do litoral noroeste de Portugal (Minho-Neiva). Estão assinalados os setores
onde foi deduzido basculamento com base na interpretação do IG AF e as capturas fluviais. Adaptado de
Carvalhido (2012).

O índice SL foi calculado em 1667 pontos, originados por segmentação horizontal de
cada um dos 56 cursos de água selecionados (Fig. 2), com espaçamento igual a 150
metros (baseado na metodologia de Pérez-Peña, 2009). A seleção dos cursos de água
fez-se segundo a sua importância hierárquica, tendo-se privilegiado os cursos mais
longos. Procurou-se, também, que houvesse uma boa cobertura de pontos SL em toda
a área estudada. Foram descartados os valores de SL dos primeiros 300 metros (os
dois primeiros pontos), uma vez que, segundo Keller & Pinter (2002), apresentam
frequentemente erros significativos.
4.1.2 SMF
O índice SMF foi calculado em 61 frentes montanhosas selecionadas para análise. Os
dados obtidos classificam a maioria das frentes montanhosas como ativas a
moderadamente ativas (90%) e controladas por um alinhamento estrutural (61%).
Cerca de 10% dessas frentes são classificadas como inativas. Não se verificou relação
sistemática entre os valores de SMF e o tipo de rocha em que são modeladas as
frentes (SMF médio de 1,33 em todas as litologias), pelo que se exclui a importância
desta variável como mecanismo fundamental de controlo da geometria.
34

VII Congresso Nacional de Geomorfologia, Geomorfologia 2015
4.1.3 AF
Foram analisadas 11 sub-bacias com orientação subperpendicular ao eixo do antiforma
Viana-Caminha, drenando para o oceano Atlântico. Para o cálculo do AF foram
excluídas 6 sub-bacias por terem áreas muito pequenas, inferiores a 2,5 km2 e
desenvolvidas nas superfícies de aplanamento mais baixas (com cabeceira posicionada
na Superfície de Vila Fria, cf. Fig. 1). A maioria das sub-bacias elegíveis apresentam
uma evidente assimetria das áreas das margens (diferença > 10%) pelo que se
consideram instaladas em superfícies basculadas (Figura 2). O substrato é
essencialmente constituído por granito de grão médio a grosseiro, associado ao núcleo
do antiforma de Caminha-Viana do Castelo, e por granito de grão fino a médio,
porfiróide, nos flancos. O cruzamento da classificação textural dos granitóides
(Pamplona, 2001) com o mapa AF mostra pouca variabilidade textural dos granitóides
atravessados pelas bacias estudadas.
4.1.4 HC
As curvas hipsométricas identificam bacias em dois estádios de evolução distintos
(Figura 3).

Figura 3 – Curvas hipsométricas das principais sub-bacias hidrográficas do litoral noroeste de
Portugal (Minho-Neiva). Adaptado de Carvalhido (2012).

A norte do Lima todos os cursos analisados (à exceção de Paçô e Meio) têm traçados
mais ou menos convexos a sigmoidais que refletem encaixe ativo associado a forte
desnudamento junto à foz. A sul do Lima os cursos têm perfis essencialmente
côncavos, compatíveis com longos períodos de estabilidade tectónica, em que o relevo
se aproxima do nível de base. A curva hipsométrica do ribeiro do Pêgo mostra o
reforço da área de cabeceira que confirma o processo de captura do ribeiro de Bouças.
4.2 Paleoplataformas Costeiras
Em condições de uniformidade litológica e estrutural, no mesmo compartimento
tectónico, não deformado, é expectável a observação de plataformas costeiras a cotas
muito aproximadas. Nos setores de Montedor e Cabedelo as superfícies estão
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conservadas em substrato granítico, e em Rego de Fontes, em xisto quiastolítico (Fm.
de Valongo). Só é possível comparar a altimetria das plataformas mais baixas (IV e V)
tendo em conta que são as únicas que afloram nos 3 setores de costa considerados.
Carvalhido et al. (2014) consideram estas plataformas do MIS5. Verificou-se que os
valores absolutos de altimetria das plataformas costeiras são mais elevados em
Montedor e mais baixos em Rego de Fontes. O Cabedelo (a sul do Lima) é o sector
com valores de referência mais baixos (Quadro 1).
Quadro 1 – Extremos altimétricos de referência determinados nas paleoplataformas costeiras
identificadas em Montedor, Rego de Fontes e Cabedelo. As cotas apresentadas são relativas ao
nmm. As plataformas não identificadas estão assinaladas com ni.
Paleoplataformas costeiras
Setores
costeiros
Montedor
Rego de
Fontes
Cabedelo

I (m)

II (m)

III (m)

IV (m)

V (m)

20-18
n.i.

13
n.i.

9,3-7,3
n.i.

5,5-4,5
5,3-3,7

3,5-2,0
2,3-1,9

n.i.

n.i.

n.i.

4,5-3,9

2,1-1,8

Tendo por referência a cota superior do nível do MIS5 (paleoplataforma IV, Carvalhido
et al., 2014) observa-se um desnivelamento daquela superfície, entre Montedor e
Cabedelo, de até 100 cm. As diferenças entre Montedor e Rego de Fontes são
negligenciáveis (20 cm) tendo em conta que se tratam de substratos diferentes e
existe erro associado à operação do DGPS.

5. CONCLUSÕES
O relevo marginal do NO de Portugal, entre a foz do rio Minho e a foz do rio Neiva,
organiza-se em 7 superfícies de aplanamento estruturadas sobre o antiforma VianaCaminha. O estudo dos IG revela uma fronteira definida pelo curso do rio Lima: a norte
observam-se frentes ativas, capturas fluviais, basculamento geral de superfícies e
troços fluviais em encaixe, e com diversos knick-points; a sul estes pressupostos não
se observam. A conjugação destes dados com a cartografia de lineamentos sugere
movimentos associados a três falhas inversas de orientação ENE-OSO, designadas de
falhas de Cabanas, Pêgo e Lima. Esta dedução é corroborada pelo desnível observado
na paleoplataforma costeira IV, entre Montedor e o Cabedelo, admitindo-se para a
falha do Lima um levantamento médio de 8mm/ka entre o MIS5 e o presente, e
considerando desprezável o contributo da falha do Pêgo durante este período. Com
base nos dados referidos, propõe-se a estruturação do antiforma Viana-Caminha em 3
setores: setentrional, médio e meridional (Figura 4).
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Figura 4 – Proposta de estruturação do antiforma Viana-Caminha com base no estudo dos IG e
nos desníveis observados nas plataformas costeiras. Adaptado de Carvalhido (2012).
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RESUMO
Este estudo aborda as escadarias de terraço em Portugal centro-ocidental (Cabo
Mondego ao Cabo Espichel). Em posição topográfica inferior à da unidade marinha
culminante, que regista o episódio de agradação sedimentar que antecedeu a etapa de
incisão fluvial quaternária, identificam-se vários níveis de terraços marinhos. Foi usada
a seguinte metodologia: a) elaboração de mapas geomorfológicos, combinando a
análise de pormenorizados Modelos Digitais de Terreno e fotografias aéreas, com
reconhecimentos de campo calibrados com GPS; b) estudo estratigráfico e
sedimentológico dos depósitos sedimentares associados com as plataformas marinhas;
c) datação por luminescência. Nas diversas escadarias de terraços costeiros já
reconhecidas o número de plataformas marinhas e as respectivas altitudes são
diferentes, indicando soerguimento tectónico diferencial. O método de datação por
luminescência opticamente estimulada em grãos sedimentares de quartzo sedimentar
já forneceu estimativas de idade até ca. 150 ka (limite de saturação) e o método postIR IRSL em grãos de feldspato-K até ca. 700 ka, para os terraços marinhos em estudo.
Usando a plataforma marinha culminante como referência geomorfológica e uma idade
de ca. 3,6 Ma, estimaram-se taxas de soerguimento crustal na zona litoral em estudo
variando espacialmente de 0,071 m/ka a 0,019 m/ka para este intervalo. O processo
de datação por luminescência em curso conduzirá à obtenção de estimativas das taxas
de soerguimento crustal com base nos terraços marinhos, o que permitirá determinar
se está a correr um aceleramento do soerguimento crustal.
ABSTRACT
This study addresses the coastal terrace staircases of western central Portugal (Cape
Mondego to Cape Espichel). Below the culminant marine unit that records the last
episode of aggradation before the ongoing stage of incision, several terrace levels are
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identified. The following methodology was used: a) production of geomorphological
maps, combining analysis of detailed MDT’s and aerial photos, with field surveys
calibrated with GPS; b) stratigraphic and sedimentological study of the sedimentary
deposits associated with the marine platforms; c) luminescence dating. On each
terrace staircase, the number of platforms and their elevations are different, indicating
differential uplift. Quartz OSL provided age estimates up ca. 150 kyr and post-IR IRSL
on K-feldspar up to ca. 700 kyr for the marine terraces under study. Using the
culminant platform as reference and assuming that it is ca. 3.6 Ma old, uplift rates
were estimated as ranging spatially from 0.071 m/ky to 0.019 m/ky. The ongoing
luminescence dating will provide uplift rates estimated for the lower and middle marine
terraces, clarifying if an acceleration of the crustal uplift is going on.
Palavras-chave: Terraço marinho/costeiro, plataforma de abrasão marinha, alto nível
do mar, soerguimento, Portugal central
Keywords: Marine/coastal terrace, wave-cut platform, high sea-level, uplift, central
Portugal
1. INTRODUÇÃO
1.1 Estudos prévios
Desde a década de 40, os terraços costeiros/marinhos terraços têm sido estudados
devido ao seu conteúdo arqueológico, mas também pelo seu significado
geomorfológico, tectónico, paleogeográfico e climático. Para os terraços marinhos de
Portugal continental Teixeira (1979) propôs um enquadramento cronostratigráfico
baseado na altitude das plataformas marinhas e sua correlação com os terraços
marinhos do Mediterrâneo, apesar de localizados em diferentes contextos
geodinâmicos. O modelo era puramente eustático e não tinha em conta a influência da
tectónica local ou regional na génese das escadarias de terraços.
Estudos seguintes exploraram a relação entre os depósitos costeiros quaternários e a
tectónica (ex. Pereira, 1990; Araújo, 1991). Contudo, geralmente incidiram em áreas
restritas e a metodologia usada não permite que possam ser generalizados os seus
dados por forma a suportar um quadro estratigráfico para a zona costeira oeste
portuguesa (vide Cabral, 2012 para discussão). Com a excepção de alguns estudos
recentes focalizados em sectores pouco extensos (ex. Ramos et al., 2012; Figueiredo
et al., 2013; Carvalhido et al., 2014), a zona costeira atlântica portuguesa não tem sido
estudada com suficiente pormenor próximo da desembocadura dos principais rios
(Tejo, Mondego e Douro) em termos de: 1) cartografia geomorfológica pormenorizada
dos terraços; 2) análise das fácies sedimentares dos terraços, necessária para a
interpretação dos paleoambientes deposicionais e paleoclimas; 3) datação absoluta, de
modo a fornecer um quadro temporal. Na área de estudo, taxas de soerguimento de
4,2 a 0.4 mm/a propostas por Benedetti et al. (2009) com base em terraços marinhos
(“raised beaches”) da Estremadura, considerados do Plistocénico final, são improváveis
num contexto de margem continental passiva, mesmo se for considerado poder estar
em transição para activa.
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1.2 Uso das plataformas de abrasão marinha como indicadores de
soerguimento crustal
Desde o Pliocénico, os períodos de alto nível do mar produziram escadarias de terraços
marinhos nos troços costeiros em soerguimento crustal. Com base na pormenorizada
identificação destas superfícies erosivas podem-se estimar taxas de soerguimento para
Portugal continental mas também identificar as falhas activas responsáveis por
soerguimento diferencial dos vários compartimentos tectónicos. Para que se possam
quantificar taxas de soerguimento usando as superfícies de abrasão marinha como
referências geomórficas, a sua altitude e idade absoluta precisa ser conhecida e
integrada com a altura do nível do mar ao tempo da sua formação, usando a equação:
U = (Z - Zo - SL) / t , em que U = taxa de soerguimento; Z = altitude do terraço
marinho (elevação do ângulo de costa acima do actual nível do mar); Zo = elevação a
que se formou a referência datada, relativamente ao coevo nível do mar
(profundidades são valores negativos); SL= nível do mar ao tempo da formação do
terraço marinho; e t = idade absoluta do nível marinho usado.
Neste trabalho apresentam-se alguns resultados do estudo em curso sobre as
escadarias de terraços costeiros em Portugal central, nomeadamente os junto à foz do
Rio Mondego - Cabo Mondego, junto à foz do Rio Tejo (praia do Abano – Cascais,
imediações do Cabo) e Cabo Espichel (Figura 1).

Figura 1 – Localização das áreas costeiras estudadas em Portugal centro-ocidental
nomeadamente Cabo Mondego, praia do Abano – Cascais (imediações do Cabo Raso) e Cabo
Espichel. O MDT foi obtido de Ryan, 2009.
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2. MÉTODOS
A investigação em curso usa a seguinte metodologia: a) elaboração de mapas
geomorfológicos, combinando a análise de pormenorizados MDT e fotografias aéreas,
com reconhecimentos de campo calibrados com GPS; b) estudo estratigráfico e
sedimentológico dos depósitos sedimentares associados com as plataformas marinhas;
c) datação absoluta por luminescência. O trabalho de campo compreende o
levantamento geomorfológico e geológico de cada sítio; observações em afloramentos
e sanjas; pormenorizadas descrições estratigráficas e sedimentológicas; amostragem
para análise textural e composicional e datação absoluta. Os trabalhos laboratoriais
compreendem: análises granulométricas e composicionais dos sedimentos;
identificação de palinomorfos; datação absoluta usando os métodos de luminescência
opticamente estimulada em quartzo (Quartz-OSL) e post-IR IRSL (em feldspato-K)
(Buylaert et al., 2012).
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 Geomorfologia

Cabo Mondego

Na área costeira que abrange a foz do Rio Mondego ao Cabo Mondego, o relevo é
dominado por uma vasta superfície de abrasão marinha a uma altitude variando de 75
m (a sul) a 257 m (a norte) e unidade arenosa associada com ~10 m de espessura,
cuja base tem uma idade de ca. 3,6 Ma (Pliocénico; ex. Ramos & Cunha, 2004). O Rio
Mondego fez incisão na unidade pliocénica e a sua evolução está registada por
escadarias de terraços. Os terraços estão melhor preservados na margem direita
(norte), no compartimento soerguido Cabo Mondego – Serra da Boa Viagem. Aqui,
uma sequência de cinco terraços, sedimentares ou em patamar (respectivamente, T1 a
+126-123 m, T2 a +99-88 m, T3 a +59-58 m, T4 a +27-22 m e T5 a +8-6 m) está
preservada abaixo da plataforma marinha culminante e coeva unidade sedimentar, a
uma altitude de 160 m. Por datação por luminescência obtiveram-se as seguintes
idades nos depósitos de terraço: >390 ka do intermédio de T4; >170 ka do topo de
T4; ~120 ka da base de T5; ~110 ka do T5 (Ramos et al., 2012). No Cabo Mondego,
localizado no sector mais soerguido da serra da Boa Viagem, identificam-se várias
plataformas de abrasão marinha e depósitos costeiros associados: P a 250 m; T1 a 100
m (Soares et al., 2007); T2 a 20 m; T3 a 10 m.

Cabo Raso (praia do Abano - Cascais)

Nesta área, a identificação de plataformas marinhas é difícil devido aos degraus
topográficos entre estas serem pequenos, à cobertura por areias eólicas e ao facto de
algumas superfícies serem estruturais (a estratificação dos calcários tem baixo
pendor). Depois do estudo de Duarte et al. (2014), novos reconhecimentos de campo
permitiram-nos propor as seguintes plataformas marinhas (Figura 2), reconhecíveis
abaixo de uma plataforma marinha culminante regional, com 100 a 70 m de altitude e,
provavelmente, com idade de ca. 3,6 Ma: T1, pequenos retalhos a ~40 m; T2,
plataforma a ~28 m (limite exterior, “outer edge”) a ~35 m (limite interior, “inner
edge”), coberta com blocos/calhaus rolados de calcário e areias grosseiras
siliciclásticas, e cobertura coluvionar com paleosolo vermelho; T3, plataforma a ~18 m
(limite exterior) a ~24 m (limite interior), coberta com seixos siliciclásticos rolados e
areias grosseiras; T4, pequena plataforma a ~9 to 10 m (limite interior), coberto com
seixos rolados e areias grosseiras siliciclásticas; T5 – uma mal preservada bancada a
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ca. 4 m. Por vezes, é difícil de distinguir o degrau entre o T3 e o T4. No sítio de
Oitavos, identificou-se na cobertura eólica: a) aos 32 m, uma unidade basal de areias
médias ricas de quartzo e moscovite, com espessura > 1 m e laminação horizontal,
datadas por Quartz-OSL em 97 ka (não publicado); b) uma unidade intermédia, com 1
m de espessura, compreendendo areias grosseiras moderadamente consolidadas,
exibindo laminação horizontal e um paleosolo contendo conchas de Helix e matéria
orgânica que forneceram datações de 35-30 ka BP (C14; Monge Soares et al., 2006); c)
uma unidade superior, com ca. 10 m de espessura, consistindo de areias grosseiras
cimentadas e exibindo grandes e muito inclinados feixes dunares, datadas de 15 a 12
ka (C14 e quartz-OSL; Prudêncio et al., 2007).

Cabo Espichel

No Cabo Espichel, abaixo da plataforma marinha culminante e residuais depósitos
sedimentares associados (P; aos 220 a 140 m, com base provavelmente com uma
idade de ca. 3,6 Ma), identificaram-se um total de nove terraços marinhos (Figura 3 e
Quadro 1): no troço sul a escadaria é evidente; no troço ocidental (o promontório),
existem areias e cascalhos de praia cimentados, a vários níveis; no troço norte
identificam-se plataformas extensas, mas sem depósitos e por vezes com uma
cobertura de areias eólicas.

Figura 2 - Mapa com os terraços marinhos (“Marine terraces”) reconhecidos no troço praia do
Abano – Cascais (imediações do Cabo Raso). Os números indicam as altitudes (m) das
superfícies cartografadas.
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Figura 3 - Mapa com os terraços marinhos (“Marine terraces”) e plataforma marinha culminante
(“Espichel Cape Platform”), na área do Cabo Espichel.

Quadro 1 – Correlação dos terraços marinhos identificados na área do Cabo Espichel,
consistindo de plataformas de abrasão por vezes cobertas com depósitos de praia. Para cada
plataforma, os valores de altitude apresentados correspondem aos limites interiores e exteriores
(“inner and outer edges”).
Cabo Espichel - norte

Cabo Espichel - oeste

Cabo Espichel - sul

P - Plataforma culminante a
150m
T1 - Plataforma a 138m

P - Plataforma culminante
a 140m
T1 - Plataforma a 127m

P - Plataforma culminante a
150m
T1 - Plataforma a 130m

T2 - Plataforma a 110-100m

T2 - Plataforma e areias
de praia a 114m
T3 - Plataforma e areias
de praia a 85-78m
T4 - Plataforma e areias
de praia a 73-67m
T5 - Plataforma e areias
de praia a 61 - 53m
T6 - Plataforma e areias
de praia a 45m
T7 - Plataforma e areias
de praia a 38m
T8 - Plataforma e areias
de praia a 28-24m
T9 - Plataforma a 8m

Não reconhecido

T3 - Plataforma a 90-75m
T4 - Plataforma a 70-60m
T5 - Plataforma a 50m
Não reconhecido
Não reconhecido
Não reconhecido
Não reconhecido
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Não reconhecido
Não reconhecido
T5 - Plataforma a 60m
T6 - Plataforma a 45m
T7 - Plataforma a 35m
T8 - Plataforma a 25m
T9 - Plataforma e areias de
praia a 8m
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3.2 Estratigrafia e sedimentologia
Os terraços costeiros são geralmente dominados por depósitos de praia (blocos rolados
a areias grosseiras), mas por vezes podem conter fácies lagunares (lutitos cinzentos
laminados), eólicos (areias médias a muito finas, com paleosolos) e fácies coluviais
(heterométricos, com clastos angulosos de proveniência local). Quando integrados com
idades absolutas, este tipo de dados é útil nas reconstituições paleogeográficas e
paleoclimáticas.
3.3 Geocronolologia
O limite superior da datação por radiocarbono é de ca. 40 ka, permitindo datar areias
eólicas do Plistocénico final mas não depósitos de terraços marinhos. Os depósitos
costeiros têm doses de radioactividade baixas, aumentando o limite superior da
datação por luminescência: nos terraços marinhos em estudo, o quartzo-OSL permite
datar até ca. 150 ka e a post-IR IRSL em feldspato-K até ca. 700 ka (não publicado).
Com base nas datações por “Electron Spin Resonance” (ESR) nos terraços do Baixo
Tejo (Rosina et al., 2014), este método pode datar depósitos de terraço com idades
entre 400 ka a 1,1 Ma. A datação por nuclídeos cosmogénicos (CRN; usando os
isótopos 10Be e 26Al) permite datar depósitos com idades entre 400 ka a 2 Ma. Assim, a
CRN e a ESR serão usados para datar a unidade marinha culminante e os terraços mais
antigos (Plistocénico Inferior a Médio).
3.4 Estimativa das taxas de soerguimento
Usando a plataforma culminante como referência e assumindo que tem 3,6 Ma de
idade, podem-se estimar as seguintes taxas de soerguimento: 1) Cabo Mondego –
0,071 m/ka (257/3600); 2) foz do Rio Mondego – 0,044 a 0,021m/ka (160 a 75/3600);
3) Cabo Raso – 0,019 m/ka (70/3600); 4) Cabo Espichel – 0,061 to 0,039 m/ka (220 a
140/3600). As datações por luminescência em curso permitirão estimar as taxas de
soerguimento com base nos terraços marinhos médios e inferiores.
4. CONCLUSÕES
Em cada escadaria estudada, o número de plataformas marinhas e suas altitudes são
diferentes, indicando soerguimento diferencial e que existem deformações tectónicas
activas. Usando a plataforma culminante como referência e assumindo 3,6 Ma de
idade, estimaram-se taxas de soerguimento de longo-termo variando de 0,071 m/ka a
0,019 m/ka. A quartz-OSL forneceu estimativas de idade até ca. 150 ka e a post-IR
IRSL em feldspato-K até ca. 700 ka. A datação por luminescência e por ESR das
escadarias de terraços permitirá determinar se está a correr um aceleramento do
soerguimento crustal na Margem Ocidental Ibérica.
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RESUMO
O presente trabalho apresenta resultados da análise geomorfológica da região do
município de Atibaia-SP, buscando a compreensão dos aspectos morfoesculturais e
morfoestruturais que influenciam a compartimentação do relevo local. A área de
estudos localiza-se na porção sudeste do estado de São Paulo, sobre embasamento
cristalino composto predominantemente por rochas metamórficas, submetidas ao
longo do tempo a diversos processos de cisalhamento. A metodologia se embasou na
organização da documentação cartográfica, como cartas topográficas, mapas de
declividade, mapa geológico e hipsométrico, imagens de satélite e a aplicação de
índices morfométricos, bem como o empreendimento de trabalhos de campo, visando
a comparação das informações identificadas na interpretação dos dados cartográficos
com sua morfodinâmica atual. Os mapas temáticos foram elaborados com o auxílio de
software de SIG, com destaque para os mapas de unidades geomorfológicas e o
morfoestrutural, na escala 1:100.000. Os resultados da pesquisa apontam para o forte
controle das estruturas tectônicas pré-cambrianas sobre a compartimentação
geomorfológica da área, com formas de relevo e rede de drenagem influenciados pelos
trends de lineamentos SW-NE, NW-SE e N-S. Evidências de tectônica cenozóica foram
observadas a partir das anomalias de drenagem e distribuição dos depósitos
sedimentares fluviais e de vertentes. Com relação aos aspectos morfoesculturais,
verificou-se a presença de setores constituídos tanto por morros e serras, na porção
sudeste da área de estudos quanto por segmentos de relevo plano a suavizado, nas
várzeas do rio Atibaia e em cursos fluviais de níveis hierárquicos inferiores.
ABSTRACT
This paper presents the results of a geomorphological analysis of Atibaia
municipalityregion, seeking to understand the morphoescultural and morphostructural
aspects that influence the partitioning of the local relief. The study area is located in
the southeastern portion of the state of São Paulo, on crystalline basement mainly
composed by metamorphic rocks subjected over time to various shear processes. The
methodology is underwrote the organization of cartographic documentation, such as
topographic maps, slope maps, geological and topographic map and getting the new
cartographic products, satellite images and the use of morphometric indices and the
project field work, aiming the comparison of information identified in the interpretation
of cartographic data with its current morphodynamics. Thematic maps were drawn up
with the help of GIS software, highlighting the maps of geomorphological units and the
morphostructural, scale 1:100.000. The survey results point to the strong control of the
Precambrian tectonic structures on the geomorphological subdivision of the area with
landforms and drainage network influenced by the lineaments trends SW-NE, NW-SE e
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N-S. Evidences of Cenozoic tectonics have been observed from the drainage anomalies
and distribution of sedimentary deposits. Regarding morphoesculturals aspects, there
was the presence of sectors constituted by hills and mountains in the southeast portion
of the study area and areas with a flat and softened relief, in the floodplains of the
Atibaia river and waterways of lower hierarchical levels.
Palavras-chave: Geomorfologia, Análise Morfoestrutural, Rede de Drenagem.
Keywords: Geomorphology, Morphoestructural Analysis, Drainage Network.

1. INTRODUÇÃO
O estudo das características geomorfológicas de um determinado setor da superfície
terrestre possui inúmeras aplicações de ordem prática. De acordo com Christofoletti
(2013), a potencialidade aplicativa do conhecimento propiciado pela Geomorfologia
encontra-se no diagnóstico das condições ambientais, de modo a contribuir para
nortear a alocação e o estabelecimento das populações humanas. As constantes
interações formas-depósitos-processos na constituição morfológica de determinada
parte da superfície terrestre, revelam a complexidade inerente aos processos
morfogenéticos, de modo que a sua efetiva compreensão se torna essencial para a
ordenação do uso e ocupação da terra. O ser humano faz uso das formas de relevo e
muitas vezes necessita transformá-lo, tendo como meta sua sobrevivência na Terra
(Graeff, 2011).
Desse modo, o presente trabalho teve como objetivo a realização da análise
geomorfológica da região do município de Atibaia-SP, buscando a compreensão dos
aspectos morfoesculturais e morfoestruturais que influenciam a compartimentação do
relevo local, com vistas ao oferecimento de subsídios às atividades vinculadas ao
planejamento territorial.
A região é caracterizada por litologias pré-cambrianas, com o predomínio de rochas
ígneas, como o granito, e metamórficas, representadas pelos gnaisses e xistos,
amplamente marcadas por zonas de cisalhamento que ocasionaram interessantes
morfoestruturas na área. Diversos estudos vêm sendo realizados também levantando
evidências sobre os possíveis arranjos tectônicos cenozóicos, tendo como base
principalmente os depósitos correlativos de origem colúvio-aluvial. Exemplos dessa
análise podem ser encontrados em Bistrichi (2001) e Etchebehere et al. (2007),
indicando a relevância dessa região para os estudos sobre a evolução do relevo desta
porção do Planalto Atlântico do sudeste brasileiro.
A escolha da área de estudos pode ser justificada assim, pelo fato de apresentar
grande diversidade litológica, relevância no contexto da configuração do relevo e
também por encontrar-se intensamente urbanizada. Essa realidade faz da região um
objeto adequado para estudos geomorfológicos e morfoestruturais, como também
permite a análise ambiental, tendo em vista as fragilidades associadas às altas
declividades de algumas encostas e extensas planícies fluviais presentes no setor
analisado.
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2. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO
O recorte regional situa-se na porção sudeste do estado de São Paulo, entre os
paralelos 22° 89´e 23° 36´S e os meridianos 46° 27´e 46° 88´W, abrangendo a área
de 25 municípios que se distribuem ao redor de Atibaia. Seu arcabouço litológico
apresenta extrema complexidade, sendo formado maioritariamente por rochas de
idades pré-cambrianas proterozóicas (CPRM, 2006). Dentre as unidades
litoestratigráficas existentes, destacam-se os Grupos São Roque e Serra do Itaberaba,
Formação Resende e São Paulo, Complexo Socorro e Varginha-Guaxupé e vários
corpos graníticos. Podem ser encontradas rochas ígneas e metamórficas, como o
granito, xisto, gnaisse entre outros. Uma pequena porção da área é recoberta por
coberturas cenozóicas terciárias e quaternárias (Vitte e Monteiro da Costa, 2005),
representadas por detritos de seixos quartzosos indiferenciados. Estruturalmente, o
embasamento é influenciado por várias falhas do Ciclo Brasiliano I e II (Hasui, 2010).
Destacam-se as zonas de cisalhamento dextral, de sentido SW-NE, como as de
Extrema, Jundiuvira e Sertãozinho (CPRM, 2006).
Sobre os aspectos geomorfológicos, de acordo com a classificação de Almeida (1964),
está contida na Província Planalto Atlântico, maioritariamente na Zona Cristalina do
Norte, bem como em um pequeno trecho da Serra da Mantiqueira. Sua morfoescultura
predominante inclui morros e serras, em sua porção E, SE e NE, e setores de colinas e
relevo mais suavizado nas proximidades do rio Atibaia e de outros canais com níveis
hierárquicos inferiores. Segundo Monteiro (1973), os climas zonais da área de estudos
são controlados por massas equatoriais e tropicais, e regionalmente, possuem
influências dos climas húmidos das costas e dos climas tropicais alternadamente secos
e húmidos.
3. MATERIAIS E MÉTODOS
A pesquisa configura-se como um estudo de caso e a metodologia se embasou na
organização da documentação cartográfica pré-existente de diferentes escalas, como
cartas topográficas, mapas de declividade, mapa geológico e hipsométrico. Além disso,
foram utilizadas imagens de satélite e a aplicação de índices morfométricos, bem como
o empreendimento de trabalhos de campo, visando a comparação das informações
identificadas na interpretação dos dados cartográficos com sua morfodinâmica atual.
Os mapas temáticos foram elaborados com o auxílio de software de
geoprocessamento, com destaque para os mapas de unidades geomorfológicas, o
morfoestrutural e o de lineamentos, na escala 1:100.000.
Para a elaboração do mapa morfoestrutural, fez-se o uso da imagem do Shuttle Radar
Topographic Mission – SRTM – da região, disponibilizada pela NASA (2015), com
resolução de 30 m, escala 1:100.000, para que o mapa hipsométrico pudesse ser
produzido. Primeiramente, no ambiente do ArcMap (ESRI), efetuou-se o
sombreamento da imagem com o uso da ferramenta ArcToolbox > Spatial Analyst
Tools > Surface > Hillshade. Logo depois, o resultado foi sobreposto ao arquivo
original e houve a geração de transparência e mudança de cores, além da inserção do
shapefile relativo ao polígono do limite do município de Atibaia, disponibilizada por
IBGE (2015). Após essas etapas, foi feita a comparação entre o mapa hipsométrico e o
geológico pré-existente (IBGE, 2015), culminando no estabelecimento dos
compartimentos morfoestruturais.
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O mapeamento das unidades de relevo foi efetuado com o Índice de Posição
Topográfica (TPI – Topographic Position Index). Tomé et al. (2013), obtém através do
Modelo Numérico do Terreno (MNT) as classes altimétricas resultantes do SRTM. O
MNT foi processado para se calcular o TPI através da ferramenta Land Facet Corridor
Tools no ArcGIS. A análise morfoestrutural foi efetuada a partir da interpretação dos
compartimentos de relevo, e sua relação com as estruturas medidas no campo (falhas
e estrias), seja nos sedimentos quaternários ou no embasamento subjacente, como
proposta de Takahashi (1993).
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Por meio da análise dos mapas de unidades geomorfológicas e morfoestrutural, foi
possível notar o forte controle das estruturas tectônicas pré-cambrianas sobre a
compartimentação geomorfológica da área. Algumas intrusões graníticas são
mencionadas pela literatura geológica como cambro-ordoviciana e estabeleceram
deformação considerável às estruturas pré-existentes em consonância com as
pesquisas de Bistrichi (2001). Um exemplo importante seria a própria Serra de Atibaia
ou Itapetinga. De qualquer modo, as principais morfoestruturas presentes na região de
Atibaia estão correlacionadas aos arcabouços tectônicos e geológicos associados às
colisões e rupturas do ciclo brasiliano como a Serra do Itaberaba, Serra da Pedra
Branca, Serra do Lopo e Serra da Guaripocaba, tal aspecto previamente apontado por
Hasui (2010). Tais unidades marcam os principais interflúvios das bacias hidrográficas
que configuram a rede de drenagem da região, como o rio Atibaia, o Rio Jaguari e o
Rio Jacareí.
Deste modo, constata-se a relação entre as formas de relevo e a rede de drenagem
sendo influenciados pelos trends de lineamentos SW-NE, NW-SE e N-S. Entre as
características está o próprio curso do rio Atibaia que estabelecem na área de estudos
dois ajustes em seu curso, ambos para SW, em virtude dos lineamentos e estruturas
dispostas para NE. A Zona de Cisalhamento de Extrema praticamente divide a região
em dois blocos principais, sendo o setor leste marcado pelas superfícies mais elevadas
(Figura 1). O prolongamento deste setor para N está relacionado ao início do
compartimento da Serra da Mantiqueira.
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Figura 1 – Mapa morfoestrutural da região de Atibaia-SP. O compartimento I é composto por
colinas baixas e principais vales fluviais. O II por interflúvios dissecados gnáissico-graníticos. O
III é formado por interflúvios intermediários granítico-migmatíticos. O IV por interflúvios
elevados e contrafortes graníticos, gnáissicos e migmatíticos. O V constitui-se pelas colinas
sedimentares do Vale do Paraíba. O VI representa as cumeeiras graníticas, sendo: 1-Serra de
Atibaia; 2-Serra do Lopo; 3-Serra do Itaberaba.

Em escala mais local, verifica-se a existência de trends de lineamentos secundários no
sentido NW, inflexões na rede de drenagem, como ocorre com o Rio Jacareí próximo à
represa homônima, evidências de capturas na rede de drenagem e alterações nos
níveis de base locais. Além da rede de drenagem, evidências de tectônica cenozoica
foram observadas também na distribuição dos depósitos sedimentares. A área
apresenta planícies fluviais bem marcadas, em alguns casos com extensa área de
acumulação, possivelmente adequando-se a depressões ou descontinuidades locais
pré-existentes. Depósitos de encosta também se configuram em importantes
marcadores da evolução da paisagem, muitas vezes se adaptando às rupturas do
relevo originadas por alterações no nível de base.
De acordo com Etchebehere et al. (2007), é possível delinear em algumas vertentes
feições sugestivas de movimentos tectônicos recentes, caracterizadas por facetas
triangulares, não raro escalonadas. Para o autor, além desses indícios, somam-se a
presença de vales assimétricos, com indicação de basculamento de rampas, bem como
a arquitetura das planícies aluviais recentes, como a do rio Atibaia, ao norte da Serra
de Itapetinga, com o talvegue posicionado na vertente setentrional, e aluviões atuais e
terraços concentrados expressivamente na margem esquerda.
Estudos complementares no que se refere aos lineamentos da rede de drenagem e de
relevo estão sendo realizados com o intuito de agregar assim maiores informações à
análise da influência da tectônica pré-cambriana e cenozóica nas formas de relevo da
região como as altas encostas das serras graníticas (Figura 2).

Figura 2 – Serra do Itapetinga, Atibaia-SP.

A Figura 2 ilustra características do relevo da região de Atibaia, tendo ao fundo a Pedra
Grande, afloramento cristalino integrante da Serra do Itapetinga. Essa porção do
município possui cotas altimétricas que alcançam mais de 1400 m de altitude. O relevo
serrano é característico da região sudeste da área de estudos, e contrasta com aqueles
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situados a centro-oeste, onde predominam as planícies fluviais distribuídas por setores
com médias de 700 metros de altitude e com áreas colinosas, bastante desgastadas,
aspecto este associado à influência do clima.
Constata-se assim, que por mais que haja evidências da influência da litologia e
elementos tectônicos, a dinâmica climática atual e a pretérita certamente possuem
importantes pesos na esculturação do relevo, principalmente pela atual (holocênica)
por tratar-se de um ambiente quente e húmido, estimulando a produção de
sedimentos que ocorre nos fundos de vale e alvéolos nas encostas, que certamente
são produzidos a partir do desempenho do clima sobre a paisagem. Contudo, no que
se refere ao clima, é importante mencionar o papel das oscilações climáticas terciárias,
seja aquelas que marcaram episódios mais húmidos (Eoceno superior, Oligoceno
Inferior e Mioceno Superior) ou os períodos frios e secos como aqueles que ocorreram
no Pleistoceno, impondo especificidades sobre os depósitos sedimentares,
principalmente os materiais detríticos marcados por cascalheiras de seixos quartzosos
presentes hoje nos fundos de vale, conforme apontado por Bistrichi (2001) e Arruda
(2008).
Outra questão que pode ser acrescentada a essa análise diz respeito aos problemas
ambientais relacionados ao uso e ocupação da terra na área de estudo. O recorte
espacial encontra-se próximo à região metropolitana de São Paulo, de modo que a
intensa taxa de urbanização impõe pressões também aos municípios adjacentes como
Atibaia. Em diversos casos, os novos loteamentos acabam por tomar parte de planícies
de inundação e vertentes declivosas. Desse modo, compreender as formas e processos
vinculados à dinâmica geomorfológica da área possibilitará contribuir tanto em
informações sobre a história evolutiva da região como também sobre os impactos da
apropriação do relevo da área.
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RESUMO

Localizada no Estado do Ceará, a Serra do Quincuncá é um dos maciços cristalinos que
pontilham os sertões do Nordeste brasileiro. Trata-se de um relevo montanhoso que
pertence a uma região de embasamento Pré-Cambriano, constituído por rochas
intrusivas do Neoproterozoico, preservado acima de uma superfície de erosão.
Extensas zonas de cisalhamento, formadas no Ciclo Brasiliano e reativadas no
Cretáceo, condicionam o alinhamento e orientam a drenagem e a dissecação dessa
região. Para a elaboração do presente estudo foram utilizadas imagens de radar e
satélite, como subsídio para a identificação dos lineamentos e caracterização da
compartimentação morfoestrutural da área. Dessa forma, com base nesses dados, foi
elaborado o mapa morfoestrutural, onde foram representadas as principais feições do
modelado, como as escarpas de falha, alinhamentos de cristas, superfícies estruturais
e de erosão, com disposição morfoestrutural, conforme as direções tectônicas
preferenciais, definidas pelas zonas de cisalhamento, responsáveis pela conformação
estrutural e a evolução superficial da área.
ABSTRACT
In the state of Ceará, the Quincuncá massif is one of the crystalline plateaus that stand
out in erosive surfaces of the Brazilian Northeast. It is a mountainous relief, formed by
Precambrian crystalline basement structures, composed of intrusive rocks of the
Neoproterozoic, preserved above a erosion surface. Extensive shear zones, formed in
the Brazilian Cycle and reactivated in the Cretaceous, influence the alignment and
guide the drainage and the dissection of this region. In preparing this study we used
radar images satellite, as a resource for identifying lineament and characterization of
morphostructural compartments area. Thus, based on these data, the
morphostructural map was drawn up, which were represented the main features of the
relief, such as fault scarps, ridges alignments, structural and erosion surfaces, with
morphostructural direction as the predominant tectonic orientations defined by the
shear zones, responsible for structural aspect and the surface evolution of the area.
Palavras-chave: Geomorfologia. Maciços Cristalinos. Morfoestrutura. Lineamentos.
Keywords: Geomorphology. Crystalline Massif. Morphostructure. Lineaments.
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1. INTRODUÇÃO
A comparação das províncias geoestruturais com os compartimentos de relevo
brasileiros de primeira ordem de grandeza mostra um alto grau de correspondência
entre os limites e a extensão de ambos (Saadi et al., 2005). Sua análise revela fortes
interdependências entre as condições litológicas e estruturais do assoalho geológico e
a gênese e tipologia dos grandes compartimentos de relevo.
O quadro geoestrutural gondwânico do Nordeste Brasileiro é composto por áreas
cratônicas (Cráton São Francisco e São Luís), faixas de dobramentos proterozoicas com
núcleos arqueanos preservados (Província Borborema), sinéclise paleozoicas (Província
Parnaíba), bacias sedimentares interiores mesozoicas (Araripe, Iguatu, Rio do Peixe,
Tucano e Jatobá), bacias de margem continental passiva mesozoica (Potiguar) e bacias
mesocenozoicas da Província Costeira (Schobbenhaus e Brito Neves, 2003).
A Província Borborema, localizada na porção nordeste da Plataforma Sul-Americana,
representa um conjunto de grandes segmentos crustais de uma extensa faixa de
dobramentos fortemente afetada pela Orogênese Brasiliana (Jardim de Sá, 1994). É
nesse mosaico de porções de embasamento, microcontinentes e faixas orogênicas do
Arqueano ao Neoproterozoico, seccionadas por extensas e abundantes zonas de
cisalhamento transcorrentes e de empurrão (Brito Neves et al., 2000), que se
concentram as principais saliências orográficas do Nordeste brasileiro, ou seja, relevos
com características serranas e planálticas fortemente escarpadas. Essa
correspondência espacial, por si só, valida a hipótese de uma mobilidade tectônica
posterior, controlando a volumetria topográfica a partir da forte anisotropia herdada do
Ciclo Brasiliano, tais como variações litológicas e estruturas tectônicas pré-existentes
(Saadi et al., 2005).
A Orogênese Brasiliana deu origem a um volumoso plutonismo destacadamente
granitoide, ligado ao Ciclo Cariris Velhos (início do Neoproterozoico) na porção sudeste
da província e do Ciclo Brasiliano (final do Neoproterozoico) de modo generalizado em
toda a área, e a extensas zonas de cisalhamento transcorrentes de expressivo rejeito,
que estão orientadas, preferencialmente, segundo direções NE-SW, na região
setentrional da província, e E-W, ao sul do Lineamento de Patos (Medeiros, 2008).
Segundo Maia e Bezerra (2014), a Orogênese Brasiliana Neoproterozoica, derivada da
colagem tectônica brasiliana/panafricana; a fragmentação do megacontinente
Gondwana resultando na separação América do Sul/África no Cretáceo; e as
reativações tectônicas Cenozoicas são os principais eventos de evolução tectônica da
Província Borborema. Essa sequência de eventos tectônicos é a principal responsável
por uma vasta mostra de compartimentos morfoestruturais, da fachada atlântica do
Nordeste brasileiro, que se desenvolvem sobre zonas de cisalhamento brasilianas, que
foram reativadas durante o Cretáceo e o Cenozoico, originando áreas arqueadas ou
rebaixadas que, uma vez submetidas a erosão diferencial, formam alinhamentos de
cristas ou vales com direções preferenciais NE-SW e E-W (Maia et al., 2010).
Para Gurgel (2012), a ação construtora da tectônica está presente em todas as escalas
de análise do relevo, visto que nenhuma porção da litosfera é dotada de absoluta
estabilidade crustal. A nova tectônica global não permite mais conceber a existência de
porções da litosfera dotada de absoluta estabilidade crustal (Saadi et al., 2005). De
acordo com Saadi (1998), quaisquer que sejam os objetivos perseguidos e os
consequentes caminhos escolhidos, nenhum deles poderia, na lógica da realização de
um estudo geomorfológico completo e conclusivo, prescindir do uso das abordagens
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morfoestrutural, morfoclimática e morfotectônica, muitas vezes consideradas como
caminhos específicos dotados de vida própria e objetivos particulares, sendo, na
realidade, abordagens complementares.
Portanto, a compreensão das feições geomorfológicas do Nordeste brasileiro, de todas
as ordens de grandeza, passa pelo entendimento da geologia e do processo da
tectônica de placa. Por outro lado, de acordo com a literatura clássica, a organização
do quadro geomorfológico do Nordeste brasileiro resulta em grande parte do
desenvolvimento cíclico de superfícies de erosão encaixadas, elaboradas em resposta a
um soerguimento regional pós-Cretáceo, e de flutuações climáticas alternadas de
períodos secos e úmidos ao longo do Cenozoico (Bétard e Peulvast, 2010).
O desconhecimento ou desconsideração dos efeitos do tectonismo intraplaca e a falta
de consenso quanto à significância das estruturas tectônicas geradas ou reativadas
durante o Mesozoico e pós-Cretáceo como fator relevante para a conformação
geológica e geomorfológica atual motiva a proposição deste trabalho. Nessa
perspectiva, a análise morfoestrutural da Serra do Quincuncá e de seu entorno passa
pelo conhecimento do seu arcabouço tectônico e geológico, no sentido de estabelecer
relações entre a organização atual do relevo e o controle estrutural.
A área objeto de estudo enfoca a porção setentrional da Província da Borborema, onde
Peulvast e Claudino Sales (2007) apontaram a presença de um vasto anfiteatro de
erosão voltado para o oceano Atlântico, que se estende dos limites da Bacia do
Parnaíba, a oeste, ao Cráton do São Francisco, ao sul (Figura 1).

Figura 1 – Localização da porção Setentrional da Província Borborema e da área de
estudo, mostrando o Anfiteatro da Província Borborema. Fonte: elaborado pelos autores,
2015.

Na porção sul desse anfiteatro, denominado por Gurgel (2012) de Anfiteatro
Borborema, estabelece-se a área de estudo do presente trabalho, a Serra do
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Quincuncá e seu entorno. A mesma localiza-se na mesorregião centro sul do Estado do
Ceará, correspondendo a um conjunto de terras altas contínuas que se distribuem
entre as zonas de cisalhamento transcorrentes dextrais de Limoeiro, Tatajuba e Farias
Brito, ao norte da Chapada do Araripe, acima da cota de 350 metros. É estruturada
nos diversos litotipos cristalinos datados do Proterozoico, cujos limites são marcados
por uma série de desnivelamentos topográficos com gênese epirogênica, que
possivelmente estará relacionada aos esforços distensivos responsáveis pela abertura
do Atlântico Sul, que proporcionaram a série de rifts intracontinentais do eixo
Cariri/Potiguar.
Para a elaboração do presente estudo foram utilizadas imagens SRTM-Shuttle Radar
Topography Mission, obtidas através do site da Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária-EMBRAPA, na escala de 1:250.000, e do satélite SPOT, do ano de 2013,
cedidas pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará-IPECE, como
subsídio para extração de lineamentos morfoestruturais e caracterização da
compartimentação morfoestrutural da área objeto de estudo, considerando o padrão
de textura, altimetria e estrutura. A investigação, também, incluiu a análise de dados
geológicos e gravimétricos derivados da Folha Jaguaribe SB.24 da Companhia de
Pesquisa de Recursos Minerais-CPRM e incursões de campo para mapeamento
geomorfológico, verificação e descrição das feições geomorfológicas locais.
2. RESULTADOS
2. 1. Caracterização morfoestrutural da área
A Serra do Quincuncá e seu entorno se inserem no contexto geológico e tectônico do
Domínio Rio Grande do Norte, parte da Província Borborema. Esse domínio é definido
como um segmento litosférico formado pela colagem e amalgamento de fragmentos
crustais, envolvendo núcleos Arqueanos, blocos gnássico-migmatíticos de idade
Paleoproterozoica e sequências supracrustais Paleo a Neoproterozoicas, durante a
Orogênese Brasiliana. Todo esse domínio foi afetado por intrusões graníticas de idade
brasiliana, geralmente associadas a extensas zonas de cisalhamento transcorrentes de
trend NE-SW e E-W, reativadas durante a ruptura do Gondwana, no início do Cretáceo
(Brito Neves et al., 2000).
Perfazendo uma área de 4.693km², a área de estudo é constituída por diferentes
litologias separadas por lineamentos de direção, predominantemente, NE-SW. Essa
região de embasamento Proterozoico congrega rochas metaplutônicas migmatizadas
do Riaciano (Complexo Jaguaretama), augenortognaisses graníticos do Estateriano
(Suíte Granitoide Serra do Deserto), além dos granitos e granodioritos de granulação
grossa e porfirítica do Ediacariano (Suíte Granitoide Itaporanga). Parte dessa área
também é ocupada por gnaisses com intercalações lenticulares de metacalcários do
Estateriano (Formação Farias Brito) e por ortognaisses tonalito-granodiorítico do
Paleoneoarqueano do Complexo Granjeiro (Brasil, 2003).
Ao longo de toda extensão da área de estudo, as zonas de cisalhamento Tatajuba e
Farias Brito condicionam as Suítes Granitoides Itaporanga e Serra do Deserto, além de
separar duas áreas geologicamente diferentes que correspondem, na porção oeste, ao
Complexo Jaguaretama e, na porção leste, a Formação Farias Brito e o Complexo
Granjeiro. Marcada por deformações tectônicas a configuração litológica heterogênea,
da área em apreço, encontra-se disposta em faixas paralelas direcionadas segundo os
planos de deformação e os sistemas de falhas e fraturas, que condicionam os
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processos erosivos que passam, de acordo com Maia e Bezerra (2014), a expressar no
relevo as direções da foliação metamórfica e dos Trends estruturais.
Os granitos e granodioritos de granulação grossa a porfirítica, datados do
Neoproterozoico (~585 Ma) (Brasil, 2003), que sustentam a Serra do Quincuncá, por
serem mais jovens e ainda não terem passado por um intenso processo de
metamorfismo oferecem maior resistência à erosão diferencial, formando feições
elevadas que chegam a pouco mais de 750 metros de altitude, onde estão localizadas
superfícies estruturais exumadas (crostas lateríticas). A escarpa oriental do maciço do
Quincuncá encontra-se limitada pela zona de cisalhamento dextral Farias Brito, oriunda
do Ciclo Brasiliano da Província Borborema, que foi reativada durante a ruptura do
Pangea, no início do Cretáceo (Matos, 1992). Na porção oeste o maciço é limitado pela
zona de cisalhamento de Tatajuba e por outras fraturas, que se apresentam
entrecortando o maciço granítico, de trend, predominantemente, NE-SW.
Segundo Maia e Bezerra (2014), existem várias evidências de que o relevo nessas
áreas de deformação é controlado por zonas de cisalhamento de caráter dúctil e suas
reativações. Para os autores, estas reativações produziram deformações no campo
dúctil-rúptil e rúptil, responsáveis pela geração de trends de lineamentos que, para
geomorfologia, são considerados importantes feições relacionadas com a deformação
tectônica.
Numa primeira proposta de divisão em compartimentos morfoestruturais, a área de
estudo destaca-se por apresentar um conjunto de linhas de cristas estruturais e vales
alongados, intercalados por pequenos alvéolos, compondo altos e baixos topográficos
orientados segundo os planos de deformação tectônica, além de inselbergs que
ocorrem como apófises secundárias do corpo plutônico principal. Por sua vez, os tratos
mais planos encontram-se nas superfícies de acumulação fluvial dos rios Cariús e
Bastiões, canais de primeira ordem, que denotam uma adaptação às estruturas
geológicas pré-existentes. Já o Maciço do Quincuncá, um batólito Neoproterozoico, que
apresenta uma escarpa de falha na sua porção oriental, é composto, basicamente, por
duas suítes magmáticas: Suíte Itaporanga e Suíte Serra do Deserto. Tal corpo rochoso
destaca-se por estar inserido em terrenos geologicamente falhados, indicando uma
forte relação estrutural com o seu modelado, amplamente trabalhado pelos processos
erosivos (Figura 2).
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Figura 2 – Mapa Morfoestrutural da Serra do Quincuncá e Entorno, Ceará, Brasil. Fonte:
elaborado pelos autores, 2015.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A principal contribuição desse trabalho é a incorporação de processos de deformação
de superfície e subsuperfície no condicionamento do relevo da mesorregião sul do
Estado do Ceará. Nesse aspecto, o relevo é influenciado por estruturas de formação
tectônica Pré-Cambriana, que foram reativadas no Neocomiano (~145 a 125 Ma) e,
possivelmente, em períodos pós-Cretáceo. As reativações dessas descontinuidades
estruturais destacam-se na paisagem da área em questão, como escarpas de falha
identificadas no mapa morfoestrutural.
Essas extensas zonas lineares de mobilidade crustal comumente designadas de
lineamentos estruturais, ou ainda simplesmente relatadas como falhas, em geral,
controlam o alojamento do maciço granitoide da Serra do Quincuncá e o alinhamento
de cristas residuais, de heterogeneidade litológica, intercaladas por vales, dispostos
paralelamente, a exemplo de modelos apalacheanos. Portanto, a presença de
deformações tectônicas herdadas do Ciclo Brasiliano e os alinhamentos paralelos das
variações litológicas, de resistência diferenciada, garantiram um comportamento
anisotrópico ante os agentes e processos morfogenéticos, na área objeto de estudo,
favorecendo através da erosão diferencial, o desgaste das faixas menos tenras
segundo os planos de deformação e a manutenção dos corpos intrusivos, que passam
a ser expressos no relevo como cristas residuais de origem estrutural. Desse modo, a
erosão de zonas de cisalhamento dúcteis Pré-Cambrianas conduz à progressiva
exumação de maciços cristalinos, descritos tradicionalmente como maciços residuais.
Conclui-se assim que há um forte controle estrutural da morfologia dessa região
brasileira.
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RESUMO
No presente estudo aplicou-se análise da organização da rede de drenagem e das
taxas de denudação ao longo prazo por meio de nuclídeos cosmogênicos 10Be com o
objetivo de compreender a evolução do relevo a sudeste da bacia sedimentar do Baurú
– Brasil. Os métodos empregados foram análise morfométrica da rede de drenagem
em ambiente SIG e mensuração das taxas denudacionais por decaimento radioativo do
10
Be. Os resultados obtidos demostram que a área de estudo apresenta uma
morfologia típica de reorganização fluvial, onde predominam feições associadas a
captura fluvial. Destacam-se: o cotovelo de captura (elbow) (i), aos quais estão
também associadas baixos divisores (ii) e vales decapitados superdimensionados (iii).
As taxas de denudação obtidas, em média, para a margem esquerda são de 12,05 ±
2,98 m.Ma-1 n=7, enquanto para a margem direita são de 7,09 ±1,33 m.Ma-1 n=7,
dessa forma conclui-se que a drenagem encontra-se em processo de ajuste ao nível de
base regional.
ABSTRACT
In this study we analyze the organization's drainage network and denudation rates in
the long term through cosmogenic nuclides 10Be in order to understand the evolution
of landform,s southeast of the sedimentary basin of Bauru - Brazil. The employed
methods include the morphometric analysis of the drainage network in GIS
environment and the evaluation of denudation rates by radioactive decay of 10Be. The
results demonstrate that the study area has a typical morphology of fluvial
reorganization and the main features are associated with river capture. In particular,
we highlight: the capture elbow (i), to which are also attached lower dividers (ii) and
valleys decapitated oversized (iii). Denudation rates obtained, on average for the left
bank are 12.05 ± 2.98 m.Ma-1 n = 7, while to the right bank are 7.09 ± 1.33 m.Ma-1
n = 7. Therefore we concluded that the drainage is in process of adjustment to the
regional base level.
Palavras chaves: Reorganização Fluvial, Taxas de denudação, Evolução do relevo
Keywords: River Reorganization, Denudation rates, Landforms evolution
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1.

INTRODUÇÃO

A ação da denudação é diferenciada para cada substrato rochoso e tipologia
climática e também varia de acordo com a geomorfologia, principalmente em presença
de variadas amplitudes altimétricas e declividades Salgado et al.,(2006; 2008); Varajão
et al., (2009). Em situações mais extremas, a diferenciação pode levar a processos de
reorganização da drenagem. Para investigar a existência de processos de
reorganização fluvial no presente estudo, foram utilizados parâmetros morfométricos e
informações morfológicas do relevo.
A fim de avançar nessa temática e contribuir nas discussões sobre o papel da
reorganização fluvial, o presente trabalho traz uma abordagem geocronológica,
geoespacial e da análise do arranjo da rede de drenagem para o noroeste do Paraná,
já que os fatores de formação dos solos; material de origem, clima, relevo, organismos
vivos e por fim o tempo atuaram de forma similar e contemporânea na evolução
geomorfológica e pedogenética a sudeste da Bacia Sedimentar do Baurú no Estado do
Paraná.
Observa-se, portanto, uma morfologia típica de reorganização fluvial (Bishop,
1995), onde predominam feições associadas a captura fluvial. Destacam-se: o cotovelo
de captura (elbow) (i), aos quais estão também associadas baixos divisores (ii) e vales
decapitados superdimensionados (iii). O cotovelo se forma devido à mudança de
direção do canal capturador, que passa a fluir na direção do canal capturado, podendo
deixar parte do vale deste seco e formando um baixo divisor. Devido à captura, pode
ocorrer diminuição da vazão e da capacidade erosiva dos rios, que passam a
apresentar formas (vales, terraços) incompatíveis com a capacidade atual.
A mensuração das taxas de denudação no longo prazo por nuclídeos
cosmogênicos 10Be em ambas as margens da drenagem central que divide a área de
estudo - o rio Ivaí - pode demonstrar o ritmo denudacional; espera-se que em
ambientes estáveis não haja diferenciação nas taxas denudacionais entre duas
margens com configuração litológica, geomorfológica e pedológica similares, bem
como a proximidade entre ambas descarta a possibilidade de que alterações climáticas
possam ter ocorrido de forma diferente ao longo do tempo ou mesmo a vegetação
possam ter ocupação distinta na área.
2.

MATERIAIS E MÉTODOS

A área de estudo está localizada na parte sudeste da Bacia Sedimentar do Baurú,
totalizando cerca de 10.000 km2, como mostra a Figura 1A. O recorte para a área de
estudo abrange apenas a porção da bacia hidrográfica do rio Ivaí que drena sobre as
rochas psamíticas do Grupo Caiuá, na Bacia Sedimentar do Bauru. A parte abordada
por esta pesquisa corresponde à cobertura sedimentar cretácea suprasáltica no Estado
do Paraná situada na Bacia Sedimentar do Bauru: o Grupo Caiuá, compreendendo a
unidade e a formação do Rio Paraná (Fernandes; Coimbra, 1994). O presente estudo
se delimita pela ocorrência da formação geológica acima citada à bacia hidrográfica do
rio Ivaí, baixo curso (Figura 1), tendo em vista os critérios de amostragem para
geocronologia e a aplicação de técnicas geomorfológicas quantitativas.
A Bacia Bauru é formada por uma depressão desenvolvida por subsidência
termomecânica, na parte centro-sul da Plataforma Sul-americana, no Cretáceo
Superior, após a ruptura do continente gondwânico e da abertura do Oceano Atlântico.
Essa bacia, do tipo continental interior, acumulou uma sequência sedimentar
essencialmente psamítica, da qual atualmente se encontra preservada a espessura de
quase 300 metros; tais sequências, hoje aflorantes em área de 370.000 km2, têm por
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substrato principal rochas vulcânicas da Formação Serra Geral (Ki), sobretudo basalto,
da qual é separada por superfície erosiva regional (Fernandes e Coimbra, 1994).
a

b

Figura 1 – Localização da área de estudo (a) e geologia adaptada de Fernandes et al.,
2012 (b);
Quanto aos dados utilizados para realização desta pesquisa, foram analisadas
imagens de radar SRTM com resolução espacial de 30 m obtidos por meio do Serviço
Geológico Estadunidense, o Earth Resources Observation and Science Center (EROS,
2014); a partir desses dados foram obtidos os demais atributos topográficos que
caracterizam o relevo.
Também foi utilizada a Base Hidrográfica Unificada; Rede Hídrica
Copel/Aguasparaná, 2011, em formato do tipo shapefile, classificados e ajustados para
toda a área de estudo em questão segundo o padrão de drenagem de Strahler (1952).
Para análise altimétrica, de declividade e do grau de dissecação das bacias
hidrográficas, foram utilizados dados morfométricos: o índice RDE (relação declividadeextensão) (Etchebehere et al., 2004), perfis topográficos longitudinais dos canais,
localização e significado estrutural dos knickpoints, além de mapas de densidade de
drenagem, considerando as diferentes hierarquias fluviais. Por meio de mapeamentos
em imagens aéreas e dados de radar, foram obtidas informações morfológicas. As
evidências morfológicas foram sintetizadas em um mapa de rearranjos fluviais, sendo
plotados, além dos cotovelos de captura, baixos divisores e vales superdimensionados.
3.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os cotovelos de captura se localizam principalmente na margem esquerda do
Rio Ivaí e, em menor número, na margem direita; os baixos divisores se concentram
principalmente nos limites entre a bacia hidrográficas do rio das Antas e a bacia do
ribeirão Tapiracuí. Na margem direita, os baixos divisores e as drenagens decapitadas
estão localizadas próximo ao divisor, principalmente associadas a áreas de erosão
acelerada (voçorocas). Na margem esquerda, as áreas mais dissecadas também
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correspondem àquelas com maior número de feições associadas à reorganização fluvial
(Figura 2).
Outro fator importante é evidenciado pelo perfil longitudinal do rio (river
profile), que corrobora na reconstituição histórica dos canais (Figura 3). As rupturas de
declive, formadas quando o nível de base rebaixa, podem indicar o local onde o canal é
capturado por outro ou onde há mudanças no nível de descarga, aporte de afluentes e
alterações litológicas ao longo do perfil. Além disso, podem estar relacionados a
controles estruturais, indicativos de neotectônica (Etchebehere et al., 2004).

Figura 2 - Mapa com os principais elementos da reorganização fluvial
O Rio Ligeiro, Rio Itaoca, Ribeirão do Salto, Rio dos Índios e o Rio Duzentos e
Quinze apresentaram perfil longitudinal com quebras significativas no declive conforme
pode ser observado na Figura 3. Embora os demais rios apresentem perfil longitudinal
com aparente equilíbrio, curvas suaves e quedas de declive menos representativas, os
afluentes que compõem a rede de drenagem apresentam perfil desajustado, porém em
escala de menor magnitude. É importante também lembrar que em canais de maior
extensão (Rio das Antas e Rio Tapiracuí, por exemplo), as quebras de declive tendem a
ser mascaradas devido a limitações de escala.
O índice relação declividade-extensão (RDE) para os seguimentos de drenagem
da área de estudo apresentaram valores de ordem 1, ou seja, a rede de drenagem
apresenta pontos de desequilíbrio no perfil longitudinal, também chamados
knickpoints, em praticamente todas as bacias hidrográficas. Os knickpoints
correspondem a trechos do perfil longitudinal que apresentam mudanças abruptas na
declividade.
Para identificação dos knickpoints, utilizou-se a razão RDEs/RDEt (RDE do
trecho e RDE total do canal). O resultado pode expressar pontos onde ocorrem
anomalias de 1ª ordem ou anomalias de 2ª ordem. Valores resultantes dessa razão
entre 2 e 10 representam anomalias de 2ª ordem, enquanto valores acima de 10 são
anomalias de 1ª ordem (Etchebehere et al., 2004).
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Figura 3 – Perfis longitudinais dos afluentes da margem direita e esquerda do rio Ivaí
Nota: Os traços em vermelho indicam as quebras de declive ao longo do perfil
longitudinal do canal do rio.
Toda a área de estudo apresenta anomalias de 1ª e 2ª ordem RDE, sendo o
valor mínimo 0,9 e máximo 488,4, com média de 5,85±5,92. Valores na média estão
associados a canais bem ajustados, com pequenas rupturas ou desajustes causados
por exutório de tributários e/ou mudanças graduais no padrão de descarga, ou
alteração na litologia; enquanto valores mais altos, acima de 10, correspondem a
trechos de drenagem íngremes e canais desajustados, com rupturas bruscas de declive
(knickpoints), geralmente associados na paisagem a áreas de corredeiras e cachoeiras
ou fundo de leito com alterações litológicas.
As taxas de denudação obtidas por meio da mensuração do decaimento
radioativo do 10Be estão entre 4,37 e 17,94 m.Ma-1 e estão evoluindo a taxas
semelhantes a outras superfícies lateríticas ao redor do globo. Esse cenário geral
confirma que as taxas de denudação raramente excedem 101 m.Ma-1 em áreas de
tectônica considerada quiescente, revelando, também, que todas essas superfícies
estão evoluindo com taxas médias semelhantes. O mesmo fato já foi observado
quando se comparam as taxas médias de denudação do Brasil a outras do mundo,
como nos trabalhos de Cherem et al. (2012), Barreto et al. (2013) e Salgado et al.
(2014).
Nota-se que as taxas de denudação são influenciadas também pela proximidade
com o nível de base regional – o Rio Ivaí (Figura 4). As sub-bacias amostradas a
margem esquerda estão ligeiramente mais distantes do rio, e apresentam as maiores
taxas de denudação, havendo correlação positiva entre a distância do nível de base e o
ritmo denudacional progressivo. A norte as bacias estão mais próximas do seu nível de
base e de modo geral têm menores taxas.
Esse fato mostra uma tendência, nas duas margens, de ajustamente do relevo
ao nível de base atual do Rio Ivaí. O valor médio em torno de 9 m.Ma-1, corrobora a
ideia que o Rio Ivaí aprofundou o seu leito durante o Quaternário, porém esse
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Taxas de denundação
m.Ma-1

aprofundamento do leito refletiu de modo diferente sobre as taxas denudacionais nas
margem direita e esquerda do rio Ivaí.
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Figura 4 – Taxas de denudação longo prazo (plotted) em função da distância entre os
pontos de coleta das bacias hidrográficas
Essa informação vem ao encontro dos dados encontrados quanto a distribuição
dos knickpoints de anomalias de 1ª e 2ª ordem; nota-se que as drenagens na margem
esquerda do Rio Ivaí apresentam maior esforço para o ajuste fluvial, pois possuem
maior numero e mais elevado valor de anomalias de 1ª ordem, e esse esforço reflete
diretamente nos perfis longitudinais, que tendem a aprofundar o leito em busca de
equilíbrio, sendo os knickpoints reflexos desses ajustes.
4.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados da presente pesquisa trazem evidências a Bacia Sedimentar do
Baurú em sua porção sudeste passou por um processo de soerguimento no
Quaternário que causou reajuste fluvial dos níveis de base regional dados pelo Rio
Paraná e Rio Ivaí. Tais reajustes se refletiram em toda a geomorfologia regional,
causando maior entalhamento da rede de drenagem, capturas fluviais, aceleração dos
processos erosivos, principais responsáveis pelos baixos divisores bem como pelas
inúmeras rupturas de declive ao longo dos perfis longitudinais.
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A DINÂMICA DE UMA PRAIA ENCASTRADA DURANTE O INVERNO
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THE POCKET BEACH DYNAMIC DURING 2013-2014 MARITIME WINTER. THE EXAMPLE OF
PRAIA DA AGRAGA
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RESUMO
O inverno marítimo de 2013-2014 foi marcado por eventos extremos de ondulação, cuja
resposta se refletiu na dinâmica dos sistemas de praia. Pretendeu-se avaliar o
comportamento de uma praia encastrada (a Praia da Adraga, Sintra) em distintas condições
de agitação marítima, com episódios extremos, sua dinâmica sedimentar, nível de erosão
atingido, ritmo (s) de recuperação da praia, variação espacial da planimetria da praia e do
volume de sedimentos. A diferenciação espacial da variação altimétrica da praia mostra
também o papel da exposição e do confinamento de uma praia encastrada.
Foram realizadas perfis de praia com diversas metodologias. A variação espacial foi estimada
com modelos tridimensionais, utilizando não só os dados de campo, como fotografias
oblíquas de novembro de 2013 e ortofotomapa (s) de 2005. Os dados foram interpolados em
ambiente SIG com recurso a interpolação determinística Spline.
Os resultados obtidos foram cruzados com os de agitação marítima, permitindo avaliar a
resposta aos vários temporais (Hs > 5m).
Com o primeiro evento de temporal (novembro), verificou-se a transição de uma praia
arenosa de perfil intermédio para uma praia de calhaus, de perfil dissipativo. Durante o
restante inverno marítimo, os volumes de sedimentos deslocados atingiram o valor máximo
no troço central da praia (circa 100m3/m), mostrando o efeito de abrigo dos promontórios,
troço onde a perda altimétrica da praia atingiu 2,76m. Em março, a praia inicia a transição
para um perfil refletivo com a formação de cristas de praia que não corresponde à
reconstrução total da praia de areia, cujo crescimento altimétrico apenas excedeu 0,60 no
troço central, mas tão somente à modelação dos blocos.
ABSTRACT
Maritime winter 2013-2014 experienced several extreme wave events reflected by different
dynamic response of beach systems. This study intended to assess (i) the behavior of a
pocket beach (Praia da Adraga, Sintra) in distinctive wave conditions, with extreme events
and different directions of propagation, (ii) its sediment dynamics, (iii) degree of erosion, (iv)
rhythms (s) of beach recovery, (v) spatial variation of the beach planimetry and of the
volume of sediment. The spatial differentiation of the beach altimetry also shows the role of
exposure and confinement of a pocket beach.
Beach profiles with different methodologies were performed. The spatial variation of the
beach was estimated using three-dimensional models using not only the field data, as
oblique photographs from November 2013 and the orthophotomaps 2005. The data were
interpolated in a GIS environment using the deterministic Spline interpolation.
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The results were weighted with wave’s parameters in order to evaluate the system response
to various storm events (Hs> 5m).
With the first storm (in November) the intermediate profile of the sandy beach changes to a
dissipative pebble beach. Thereafter and during all the maritime winter, the volumes of
displaced sediments reached their maximum value in the centre of the beach (circa
100m3/m) which does not benefit of the shelter of the headlands and where the altimetric
lost 2.76m. The beach begin to change in March, to a reflective profile with beach crest, with
an altimetric growth of 0.60m in the beach centre, which is not the result of the re-built of
the sandy beach, but only the wave reworked of the pebbles.
Palavras-chave: eventos extremos, clima de agitação marítima, praia em erosão,
recuperação da praia
Keywords: extreme events, wave climate, beach erosion, beach recovery
1. OBJETIVOS
A caracterização da morfodinâmica sedimentar da praia à escala intra-anual, os níveis de
erosão atingidos em pontos de referência, bem como o ritmo e tipo de recuperação da praia
no período considerado constituem os objetivos deste artigo. Foi avaliada a variação
planimétrica e volumétrica da praia ao longo de perfis e em pontos de referência, de modo a
conhecer a resposta deste sistema litoral aos elementos forçadores, nomeadamente ao clima
de agitação marítima de elevada energia como o que ocorreu no inverno 2013-2014.
2. A ÁREA DE ESTUDO
Localizada na extremidade oeste do Concelho de Sintra, 2,7 km ao norte de Cabo da Roca, a
área de estudo possui um sistema litoral compósito de praia-arriba (Figura 1), em que a
praia está encastrada. Integrada na Orla Mesocenozóica, é constituída sobretudo por (i)
rochas sedimentares carbonatadas jurássicas, (ii) rochas magmáticas do maciço de Sintra,

Figura 1. Localização da Área de Estudo e dos Perfis Elaborados. P1 – Perfil Norte; P2 – Perfil Sul.

(iii) rochas metamórficas resultantes de metamorfismo de contato com o Maciço de Sintra
(Kullberg & Kullberg,2000) e areias de praia e duna atuais. A sequência sedimentar
mesozóica está profundamente deformada pela ascensão do Maciço, bem como pela
instalação de vários filões de material magmático (Figura 2), na sequência do paroxismo
tectónico no final do Cretácico, responsável pela fraturação das rochas encaixantes.

74

VII Congresso Nacional de Geomorfologia, Geomorfologia 2015
O relevo litoral é dominado pela plataforma litoral, com vários níveis. Na área considerada
(Figura 2), estão representados só dois dos níveis existentes em torno da Serra de Sintra
(um nível acima de 110m e outro entre 90m e 60m), ambos ligeiramente inclinados para o
mar e o mais baixo cortado em arriba. Esta plataforma encontra-se retalhada pela rede
hidrográfica, de modo geral controlada por falhas, onde se instalaram ribeiras de pequena
dimensão com escoamento somente na sequência de precipitação intensa. Ao longo da linha
de costa, os pequenos promontórios correspondem a rochas resistentes à ação dos agentes
erosivos, delimitando pequenas enseadas com praias encastradas e que favorecem a
deposição de materiais transportados pelas ribeiras e em trânsito na deriva litoral.

Figura 2. Esboço Geomorfológico Simplificado e Geologia da Área Envolvente à Praia de Adraga
(realizado sobre a geologia e MDT). Morfologia: 1- arriba; 2- topo da vertente; 3 - base da vertente; 4
- área deprimida; 5 - plataforma litoral, nível inferior; 6 -plataforma litoral, nível superior; 7- praia; 8 cursos de água; 9 - pontos cotados; 10 - direção de inclinação. Geologia: 1-areias de praia; 2- dunas;
3- Filhões de rocha alterada; 4 - Conglomerados, arenitos, argilitos (Formação de Benfica); 5-calcários
e margas (Formação de Mem- Martins, de Maceira e de Farta-Pão); 6 - Arenitos, pelitos, dolomitos
(Formação de Regatão); 7 - Calcários recifais e calcários com Chofattelas e Dasicladáceas (Formação
de Cabo Raso e de Guincho indiferenciadas); 8 - Calcários, margas e arenitos (Formação de Serradão
e da Guia indiferenciadas); 9 - Gabro-diorito de Malveira e Carnaxide; 10 - Granito de Sintra; 11Sienito de Sintra.

3. METODOLOGIAS UTILIZADAS
A metodologia baseia-se essencialmente no trabalho de campo apoiado em fontes
cartográficas, fotográficas, bibliográficas e em dados de agitação marítima (bóia ondógrafo
de Leixões, do Instituto Hidrográfico).
O esboço geomorfológico simplificado foi elaborado em ambiente SIG, a partir da Folha 415
da C.M.P. (1:25 000), e do respetivo mapa geológico (1:50 000), ambos georreferenciados.
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As caraterísticas planimétricas da praia foram adquiridas em sucessivas campanhas de
campo, durante as quais se realizaram os perfis da praia, recorrendo ao clássico método de
Emery (1961), uma vez que o efeito sombra da arriba impediu com frequência o uso de GPS
(Trindade et al., 2009) e, nalguns casos, a irregularidade da superfície da praia (de seixos e
blocos) impossibilitou a instalação, de forma segura e precisa, da Estação Total. Foram
escolhidos perfis de praia realizados na área mais exposta à ondulação. O cálculo de
declividade dos perfis e do volume de sedimentos baseou-se em regras trigonométricas,
considerando-se cada perfil com uma largura de 1m. A variação espacial altimétrica da praia
estimou-se através de identificação de pontos de referência (> 15), utilizando as fotografias
oblíquas de novembro de 2013 e cuja localização horizontal foi determinada com recurso ao
GPS.
A variação espacial altimétrica da praia foi estimada recorrendo ao modelo de interpolação
determinística Spline, que permite criar uma superfície de valores contínuos prováveis com
base nos valores conhecidos (pontos de referência previamente georreferenciados no
ortofotomapa de 2005), utilizando para isso o parâmetro de elevação (z).
4. OS RESULTADOS OBTIDOS
Os levantamentos sequenciais dos perfis transversais da praia, realizados entre novembro de
2013 (pós primeiro temporal considerado) e maio de 2014, permitiram comparar a sua
largura, o seu declive e a variação volumétrica dos sedimentos.
Em termos morfológicos é importante realçar a passagem de uma praia arenosa de perfil
intermédio, com declive médio de 4,4°, em meados de novembro, para uma praia de
calhaus caracterizada por um perfil dissipativo resultante da variação energética das ondas,
logo em dezembro e por um perfil reflectivo com a formação cristas de praia com a
aproximação do verão marítimo (março a maio; Figura 3). Os dois perfis obtidos nas
diferentes datas revelam também alterações no declive e na largura da praia. O período
estudado caracterizou-se por situações de grande instabilidade atmosférica, sobretudo no
mês de fevereiro, caracterizado por sucessivas passagens de frentes associadas a
depressões muito cavadas, já iniciadas em janeiro com o temporal Hércules. A avaliação do
clima de agitação marítima no período em estudo foi feita com recurso aos parâmetros Hs altura significativa, Hmax - altura máxima e a direção da propagação (Figura 4).

Figura 3. Perfis da Praia da Adraga entre 11/2013 5 5/2014. Ver localização dos perfis na figura 1.

Verificaram-se neste período várias situações em que HS foi superior a 5m, valor considerado
de temporal na costa ocidental portuguesa (Pita e Santos, 1989; Costa, 1994; Gama et al.,
1994), sobretudo do quadrante NW podendo pontualmente rodar a W e SW [desde o início
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de novembro (dias 1 a 10; anterior ao primeiro perfil de praia), durante os meses de
dezembro (dias 11 a 19, sem dados de 20 a 27, e dias 27 a 31), janeiro (dias 1 a 6, sem
dados de 7 a 9, dias 12 a 31), fevereiro (todo o mês) março-abril (dias 29/3 a 3/4, dias 22 a
28/4)], todos com consequências na resposta morfológica (erosiva) da praia da Adraga.

Figura 4. Hs e Hmax da Ondulação Registada na Bóia Ondógrafo de Leixões entre Novembro de 2013 e
Março de 2014 (Fonte: Instituto Hidrográfico)

Relativamente ao volume de sedimentos deslocado ao longo de cada perfil, verificou-se que,
de um modo geral, os volumes variaram desde algumas dezenas até aproximadamente
100m3/m, com maior remoção de areias no setor central, correspondente ao perfil P2.
As limitações ocorridas na realização dos perfis, devido essencialmente à passagem de uma
praia de areia para uma praia de seixos e blocos, bem como o número reduzido de perfis,
não permitiram avaliar a variação espacial altimétrica dos sedimentos em toda a sua
extensão. No entanto, a análise pontual das medições diretas nos vários pontos
considerados permitiu identificar alguns padrões de variação altimétrica (Figura 5). As
medições sequenciais em cada ponto da altura dos sedimentos em relação ao mês de
novembro indicam uma grande variação espacial na área de estudo, sendo o sector central
caracterizado por uma maior perda dos sedimentos, atingindo valores de variação
de -2,76 m, com perdas de um modo geral superiores a -1,5 m. Menores variações
registaram-se nos sectores norte e sul, cuja perda altimétrica em sedimentos ronda
sensivelmente 1 m (Figura 5).
De março a maio a praia iniciou a sua recuperação, com crescimento altimétrico mais notório
no setor central onde excedeu 0,6 m. O setor sul constitui a exceção, onde a praia continuou
a perder sedimentos, mesmo entre março e maio (- 0,77m). Ocorreram neste intervalo
eventos chuvosos bastante intensos com trovoada, com um total de 32 dias de chuva
(Fonte: Wunderground.com). A ribeira responde prontamente aos episódios chuvosos, com
um aumento considerável do seu caudal e com erosão na sua foz, situada no setor sul da
praia.
Variações pouco significativas ou quase nulas registaram-se no sector norte, sendo este
sector caracterizado por uma maior estabilidade ao longo de todo o período considerado
(Figura 6).
5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
As diferenças entre os perfis realizados entre novembro 2013 e maio 2014 resultaram
obviamente das situações de temporal que caracterizaram o inverno de 2013/2014.
O registo das Hs das ondas apresenta variações consideráveis, oscilando entre 4 e 6 m em
quase todo o período invernal, nomeadamente entre dezembro de 2013 e início do março de
2014. Foi o mês de fevereiro que registou ondas com Hs > 6 m e Hmax > 14 m. O mês de
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março caracterizou-se por uma mudança brusca, com um registo muito mais calmo em
relação ao período anterior, originando uma recuperação relativamente rápida da praia. Mas,
os episódios do final do mês e início do abril, embora não tão energéticos como os de
fevereiro, provocaram de novo erosão.

Figura 5. Variação Altimétrica entre Novembro
de 2013 e março de 2014. A - Setor norte; B Setor central; C - Setor sul.

Figura 6. Variação Altimétrica entre
Março e Maio de 2014.

As diferenças na morfologia da praia verificam-se não só nos perfis, mas também na
estimativa do volume dos sedimentos removidos. Os mapas da interpolação espacial (Figuras
5 e 6) ajudam a compreender a dinâmica atual da praia e a sua variação espácio-temporal. A
diferenciação dos vários sectores da praia é explicada pelos diferentes padrões de erosão
entre novembro e março e de sobrelevação do perfil pós-temporais. A maior variação em
termos altimétricos dos sedimentos no sector central da praia resultou não só da direção da
ondulação (predominante de NW), mas também da própria orientação da praia e do fato de
ser uma praia encastrada. Os promontórios a N e a S criam abrigo à ondulação de NW e SW,
respetivamente, deixando o setor central da praia mais exposto e por isso aquele em que a
erosão é maior no inverno marítimo. A variação altimétrica negativa registada no setor sul,
ao longo de todo o período, poderá estar relacionada com a manutenção do escoamento da
Ribeira da Macieira, provocando erosão neste sector.
Observa-se que apesar da alteração dos seus principais parâmetros, como a largura e o
declive que dificultaram a reposição das areias, a praia apresenta uma variação altimétrica
positiva no mês de maio relativamente ao mês de novembro em quase todos os pontos
localizados no sector central. Deve assinalar-se que a sobrelevação do perfil no sector
central não representa a reposição das areias na praia emersa, mas sim a movimentação dos
seixos e calhaus, modelados em cristas de praia.
A dinâmica da praia da Adraga ilustra o comportamento de pequenas praias encastradas
expostas na Estremadura, após um inverno marítimo marcado por diversos episódios
extremos de ondulação. A recuperação da praia pode dizer-se que é aparente pois fez-se à
custa da dinâmica dos seixos e blocos fornecidos em abundância pela arriba e não pela
reposição de areia. Esta situação não é alheia ao facto desta praia se situar numa célula
litoral com défice sedimentar na deriva litoral (GTL, 2014).
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RESUMO
Este estudo pretende avaliar a dinâmica da linha de costa no arco Caparica-Espichel, nos
últimos 40 anos. Esta avaliação baseia-se na análise de fotografias aéreas e ortofotomapas
das décadas de 1960, 1980, 1990 e de 2000. Incluem-se: (i) a avaliação de incertezas
associadas à definição, georreferenciação e interpretação de imagens aéreas; (ii) a escolha
dos indicadores de linha de costa; e (iii) a determinação do balanço erosão/acumulação.
São apresentados os balanços e as taxas de variação de posicionamento da linha de costa ao
longo do arco Caparica-Espichel, entre 1967-2008. Inclui-se uma classificação por setores
litorais, tendo sido distinguidos 9, com comportamentos tendencialmente erosivos, com
acreção e de estabilidade dinâmica. Os maiores valores de erosão foram registados entre a
Nova Praia e a Praia da Riviera. A acreção registou-se junto à praia do Castelo e a norte da
Lagoa de Albufeira. Entre estes setores observou-se uma transição gradual norte-sul de
valores positivos para valores negativos na tendência evolutiva da linha de costa. No caso da
Fonte da Telha, pode distinguir-se um comportamento contrastado entre o setor norte com
valores de dinâmica da linha de costa positivos e o setor sul com valores negativos. Estes
possuem uma forte relação com a pressão antrópica, especialmente em época balnear e
sobre as dunas, que neste setor se traduz na instalação de apoios de praia, parques de
estacionamento, pisoteio e caminhos desordenados.
ABSTRACT
This study aims to assess the dynamics of the shoreline in Caparica-Espichel of the last 40
years, based on aerial imagery analysis of the 1960, 1980, 1990 and 2000 decades. The
approach is based on: (i) the evaluation of uncertainties associated with the setting,
georeferencing and interpretation of aerial images; (ii) the choice of shoreline indicators; and
(iii) the erosion/accumulation budget. The shoreline rates and time variable trend are also an
issue. A coastal classification based on erosive and accumulative tendencies is included.
The largest erosion values were recorded between New Beach and Riviera Beach. The
accretion recorded on the beachfront of the Castle and north of the Lagoa de Albufeira. A
gradual north-south transition of the shoreline evolutionary trend was observed between
these sectors: from positive to negative values. Finally, we present the Fonte da Telha case
study, describing the local relationship between the erosion/accumulation balance and land
use. In the case of Fonte da Telha, it can be distinguished a mixed behaviour between the
northern sector with positive shoreline dynamic values and the southern sector with negative
values. These have a strong relationship with the human pressure, especially in summer
season and over the dunes, reflecting the installation of beach facilities, car parks, trampling
and wayward ways.
Palavras-chave: Arco Caparica-Espichel; DSAS; Linha de costa; Taxas de variação
Keywords: Caparica-Espichel; DSAS; Shoreline; Rates of change
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1. INTRODUÇÃO
A morfodinâmica costeira em litorais arenosos está dependente do equilíbrio de forças
associadas a variáveis hidrodinâmicas, morfológicas e sedimentares e não se tem
demonstrado compatível com a tendência para a ocupação territorial densa na faixa litoral
Esta ocupação gera frequentemente uma elevada exposição face aos perigos litorais e
resulta num elevado potencial de perda e prejuízo para as populações.
A falta de consenso na definição dos conceitos associados à morfologia e aos processos
litorais remete para a necessidade de estes serem clarificados. Neste estudo adotam-se os
conceitos presentes em Veloso-Gomes et al. (2007).
O relato de processos erosivos no litoral português inicia-se no séc. XIX, com referências ao
recuo da linha de costa (LC) e da duna frontal na sequência de galgamentos oceânicos, a
que se associam inundações, destruição de infraestruturas e defesas costeiras (Taveira-Pinto
et al., 2007 cit. em Pais-Barbora et al., 2010). Estes processos são dominantes em cerca de
1/4 da do litoral português (Andrade et al., 2006; Epifânio, 2013). Distinguem-se, como
condicionantes da erosão, processos naturais e antrópicos, como: (i) elevação do nível do
mar, (ii) diminuição da quantidade de sedimentos, (iii) degradação antropogénica das
estruturas naturais e (iv) obras pesadas de engenharia costeira, nomeadamente as que são
implantadas para defender o litoral (Alveirinho-Dias, 1993).
Esta conjuntura remete para a necessidade de se aprofundar o conhecimento da
morfodinâmica litoral, especialmente a que se encontra directamente relacionada com a
perda de território para o mar. Assim, este trabalho tem como objetivo o estudo da dinâmica
da LC no litoral arenoso do arco Caparica-Espichel ao longo de 41 anos, apresentando-se a
sua tendência evolutiva regional e o estudo de caso da Fonte da Telha (FT).
2. ENQUADRAMENTO
2.1 Localização da área
O arco Caparica-Espichel localiza-se no setor sul da área metropolitana de Lisboa, mais
precisamente na orla ocidental da península de Setúbal (Figura 1). Com cerca de 20km, tem
uma orientação NW-SE, da Cova do Vapor à Lagoa de Albufeira, e NE-SW daí até ao Cabo
Espichel. Caracteriza-se, da Cova do Vapor à praia das Bicas, por uma faixa de acumulação
arenosa contínua, em parte suportada por um cordão dunar, interrompida pelo sistema
lagunar da Lagoa de Albufeira. Este estudo apenas abrange o troço arenoso não
artificializado do arco Caparica-Espichel, sendo excluídas as extremidades norte, da Cova do
Vapor ao limite sul do campo de esporões da Costa da Caparica, até imediatamente a sul da
Fonte da Telha (FT).
2.2 Tipologia de sistemas litorais
O arco Caparica-Espichel caracteriza-se pela sua diversidade geomorfológica, evidenciando
diferentes tipologias de sistemas litorais. É possível distinguir dois grandes conjuntos de
formas, nomeadamente, (i) o litoral arenoso, com subsistemas de praia (Figura 1a), de duna
(Figura 1b) e laguna costeira (Figura 1c) e (ii) litoral rochoso, com o subsistema da arriba
viva, morta e fóssil (Figura 1d). Ao norte da Lagoa de Albufeira (Figura 1), o litoral é
constituído por um sistema de praia e duna com setores muito destruídos pela intervenção
humana.
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2.3 Evolução recente
Os sedimentos disponíveis no arco Caparica-Espichel provêm quer da série arenosa
pliocénica presente na arriba fóssil, quer da cobertura sedimentar da plataforma continental
próxima e associada ao fornecimento sedimentar do rio Tejo (Ramos-Pereira, 1988; Ferreira,
1999). A abundância de sedimentos na plataforma continental próxima é confirmada pela
existência de restingas e cordões litorais livres cartografados e descritos nos planos
hidrográficos da segunda metade do século XIX (levantamento de 1842-1845) (Freire, 1986;
Ramos-Pereira, 1988; Ferreira, 1999). Estes planos hidrográficos evidenciavam a existência
de um campo dunar extenso com pântanos nas depressões interdunares entre a Trafaria e a
Costa da Caparica (Figura 1), com uma largura máxima de 700 m (Freire, 1986). Entre 1845
e 1893, a restinga que prolongava para NW a planície litoral na Cova do Vapor (Figura 1),
recuou cerca de 1150 m. Este retrocesso continuou, migrando a restinga para o interior do
estuário do rio Tejo até à década de 1940 (Ramos-Pereira, 1988; Veloso-Gomes et al.,
2006), a par de um recuo da linha de costa (LC) junto à Costa da Caparica, expondo a frente
urbana à ação direta do mar durante a ocorrência de temporais (Pinheiro, 2008). Como
resposta à tendência erosiva verificada, construíram-se, em 1959, 3 esporões e um paredão
entre a Cova do Vapor e a Costa da Caparica. Estas obras tiveram de ser rapidamente
alargadas para sul, culminando, entre 1968 e 1971, com a construção de uma obra
longitudinal aderente ao longo da toda a frente urbana da Costa da Caparica, numa
extensão de cerca de 2500 metros, integrando um campo de esporões, com sete estruturas
enraizadas na obra longitudinal aderente (Barceló, 1971; Castanho et al., 1974; VelosoGomes et al., 2006; Pinto et al., 2007). Desde o término da construção das obras de defesa
costeira (1972), o litoral apresentou uma dinâmica relativamente estável, com a ocorrência
episódica de galgamentos oceânicos. O equilíbrio dinâmico inverteu-se, já na década de
2000, com um novo ciclo de recuos da LC (Veloso-Gomes et al., 2006; Pinto et al., 2007).

Figura 1 - Enquadramento da área em estudo. (a) praia; (b) duna, (c) laguna costeira, (d) litoral
rochoso.

2.4 Dinâmica marinha
O litoral ocidental de Portugal continental apresenta um clima de agitação marítima de
elevada energia, condicionado pela ondulação gerada no Atlântico Norte e é considerado um
dos mais ativos e suscetíveis da Europa (Andrade et al., 2006). O clima de agitação marítima
é caracterizado por uma altura significativa de ondas entre 1 a 2 m, períodos de onda entre
6 e 9 s e uma direção predominante de NW (Dodet et al., 2010). O regime de marés é do
tipo mesomareal e semidiurno, cujo ciclo se completa em aproximadamente 12h25m
(Carvalho e Barceló, 1966; Costa, 1987; Costa, 1992; Costa, 1994; Soares, 1999; Costa et
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al., 2001). A amplitude de marés vivas é de cerca de 3,66 metros (segundo o marégrafo de
Cascais relativo à tabela de maré de 2015).

No litoral ocidental de Portugal Continental, a corrente de deriva litoral apresenta uma
direção predominante N-S, resultante da orientação geral do traçado de LC em associação
com o predomínio da ondulação de noroeste. Tal como identificado por vários autores
(Freire, 1986; Abecassis 1987; Veloso-Gomes et al., 2006; Pinheiro, 2008; Taborda et al.,
2014), o arco Caparica-Espichel apresenta assimetrias quando à direção de propagação da
corrente de deriva litoral. Esta, entre a Cova do Vapor e o sul da Costa da Caparica, reflete a
propagação das ondas de sudoeste, como consequência da difração das ondas provenientes
de noroeste, e da refração gerada pela complexa batimetria da região associada ao relevo
submarino da foz do Tejo. Tem nesse troço um sentido dominante de S para N. Já a sul, a
energia da ondulação é maior, resultante por um lado, da incidência direta, sem difração, e
por outro, pela existência de um maior declive da plataforma continental.
3. MÉTODOS, TÉCNICAS E FONTES
Apesar da diversidade de fontes de informação passíveis de aplicar neste tipo de estudos,
optou-se pela utilização de fotografias aéreas e ortofotomapas (Quadro 1). Este tipo de
informação fornece uma boa cobertura espacial da costa, permitindo abranger longos
períodos temporais, sem perder rigor. A informação analisada abrange uma janela temporal
de 41 anos, desde 1967 até 2008, Nesta integram-se marcos temporais intermédios,
referentes à década de 1980 e ao ano de 1995 (Quadro 1).
Quadro 1 - Fontes documentais aplicadas ao presente estudo.
Base cartográfica
Número
Fonte
88051; 88045; 88043; 88024; 88023; Direção Geral do
Fotografia aérea 1967
88021; 88019; 88017; 88015
Território (DGT)
3080*; 3141*; 3143*; 6674; 2657;
Fotografia aérea década 1980
Direção Geral do
2735; 8288; 8290; 8356; 8360;
(1982*/1984/1985/1986/1989)
Território (DGT)




8408 ; 8413 ; 8477 ; 6356
Direção Geral do
Ortofotomapa 1995
Território (DGT)
Direção Geral do
Ortofotomapa 2008
Território (DGT)

Escala
1:15 000
1:8 000
1:15 000
1:10 000

A escolha de um indicador de LC válido depende, sobretudo, da complexidade dos
subsistemas litorais em presença, da dinâmica local, da fonte de dados e das preferências do
investigador (Morton et al., 2004, cit. em Cenci et al., 2013). Neste trabalho, optou-se pela
escolha do indicador de limite da vegetação dunar com a praia, como sendo o indicador que
melhor se adequa às características do presente estudo.
Para a quantificação da evolução da LC utilizou-se a extensão do ArcGIS® Digital Shoreline
Analysis System® v.4.3, desenvolvido pelo United States Geological Survey (Thieler et al.,
2009). Neste contexto, o processo metodológico para a obtenção de dados da dinâmica da
LC no período analisado seguiu os seguintes passos: (i) vetorização do posicionamento da
linha de base, paralela à LC; (ii) definição do número e equidistância de perfis e respetiva
vectorização automática, optando-se por uma distância constante entre perfis de 50 m; (iii)
o apuramento das incertezas; e (iv) a definição de medidas estatísticas utilizados no cálculo
das taxas de variação da LC.
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A determinação da incerteza (σT, Equação 1), associada às técnicas utilizadas, focou-se em
fontes potenciais de erro: (i) erros de digitalização (σd2), obtidos através da digitalização
consecutiva do mesmo limite da LC e calculando o desvio padrão dos erros residuais; (ii)
erros do pixel (σp2), através da medição do pixel em cada fonte documental; (iii) erros de co
registo (σcor2), através da seleção aleatória de pixéis, de locais facilmente identificados,
medindo o resíduo do desalinhamento entre os pixéis de cada ano, ao referencial
cartográfico de 2008; (iv) erro de posição (σpct2), obtido pela distância entre pontos de
controlo identificados nos documentos e no terreno, por coordenadas dGPS. Seguindo a
metodologia descrita por diversos autores (Crowell et al., 1991; Genz et al., 2007; Virdis et
al., 2012; Manca et al., 2013; Romine e Fletcher, 2013), determinou-se a incerteza (Equação
1, Quadro 2) associada à posição de cada indicador de LC:
[1]

𝜎𝑇 = ±√𝜎𝑑2 + 𝜎𝑝2 + 𝜎𝑐𝑜𝑟2 + 𝜎𝑝𝑐𝑡 2

σT

Quadro 2 - Incerteza de acordo com os períodos em estudo.
1967 (m)
1980s (m)
1995 (m)
3,31
3,45
7,09

2008 (m)
2,31

A medida estatística utilizada para caracterizar a dinâmica de LC foi o NSM (Net Shoreline
Movement), que corresponde à distância entre a LC mais antiga e a mais recente, admitindose uma incerteza para cada um dos valores de 3,31 m (Quadro 2). As taxas de variação de
LC foram calculadas utilizando o WLR (Weighted Linear Regression), tendo assim em
consideração a posição do indicador de LC em todos os períodos temporais, atribuindo à
informação com menor valor de incerteza (Quadro 2) uma maior importância.
4. EVOLUÇÃO DA LINHA DE COSTA
A evolução da LC ao longo do troço costeiro considerado carateriza-se pela alternância entre
setores com evidente défice sedimentar e setores que registaram acumulação de sedimentos
(Figura 2a). A Figura 2 mostra a divisão em setores com tendência evolutiva homogénea,
tendo sido possível dividir a área de estudo em 9 setores de dimensão variável (S).
O balanço geral é ligeiramente acumulativo, já que 56% dos perfis mostraram um
comportamento acrecionário, tendo os restantes 44% tendências erosivas. Apesar de menos
expressivos, os sectores com tendências claramente erosivas encontram-se bem localizados
nos limites da área em estudo, bem como, desde a FT até ao norte da Lagoa de Albufeira
(Galherão). O valor de NSM médio de 21,6 m de acreção registado nos 41 anos estudados
contrasta com o valor de NSM médio de erosão de -12,6 m. No mesmo período de análise
registou-se o valor de NSM máximo de acreção de 143,8 m a norte da Lagoa de Albufeira e
o valor de NSM máximo de erosão de -62,6 m na praia do Moinho de Baixo (Figura 2a).
Analisando as taxas de variação, também se pode concluir que, para a totalidade da área de
estudo, o balanço médio é positivo e corresponde a 0,16 m/ano. No entanto, da análise dos
valores extremos das taxas de variação resulta que estes valores podem variar entre -1,61
m/ano, tal como observado na praia do Moinho de Baixo e 3,15 m/ano ao norte da Lagoa de
Albufeira. Salientam-se os setores 1, 5, 6 e 8 (Figura 2a), como representativos de áreas
com tendências erosivas constantes ao longo do período.
5. CASO DE ESTUDO: FONTE DA TELHA
A influência antrópica desempenha um papel preponderante na dinâmica dos sistemas
litorais. Porém, o tipo de utilização antrópica do litoral pode sugerir dinâmicas distintas como
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sucede na FT (Figura 2b), que apesar de constituir uma área fortemente artificializada,
possui dois sectores contrastados no que respeita à medida estatística NSM. O setor norte da
FT (Figura 2b), apresenta, nos 41 anos em estudo, uma tendência média (NSM) positiva de
12,9 m (Quadro 3), encontrando-se o valor máximo de 30,6 m e o valor mínimo de -10,8 m.
O setor sul da FT (Figura 2b) apresenta uma tendência distinta, com uma variação média de
-0,8 m, acompanhada do valor máximo de 18,4 m e valor mínimo de -56,2 m. Dos
resultados médios, pode concluir-se que o setor sul apresenta um comportamento próximo
do estável, salientando-se a tendência de recuo da frente dunar evidenciado pelos valores
extremos, quando comparado com o setor norte (Quadro 3). Não pode, no entanto, concluirse que este recuo esteja relacionado com uma tendência erosiva com origem num défice
sedimentar, uma vez que se atribui como principal fator condicionante dos valores obtidos a
pressão antrópica sobre o sistema.

Quadro 3 – Dinâmica da linha de costa (NSM) na Fonte da Telha. NSM ± 3,31 m.
FT
NSMméd
NSMmáx
NSMmín
(m)
(m)
(m)
Setor N
12,9
30,6
-10,8
Setor S
-0,8
18,4
-56,2

Das observações das fotografias aéreas, ortofotomapas e das observações de campo ressalta
o contraste norte-sul da pressão antrópica exercida sobre a praia e sobre o campo dunar. O
setor sul tem vindo a registar, desde o final da década de 1960, uma elevada pressão
traduzida na densificação de caminhos desordenados sobre as dunas, no alargamento dos
acessos à praia e parques de estacionamento e na ocupação do areal com estruturas de
apoio balnear. No sector norte, permanecem apenas construções que servem de primeira
habitação, fora do perímetro de praia e duna, encontrando-se bastante limitada a presença
de estruturas de apoio balnear. O contraste encontrado na FT (Figura 2b) resulta, assim, de:
(i) pressão antrópica mais ligeira a norte, não promovendo um recuo da linha de vegetação,
e (ii) elevada pressão antrópica a sul, na sequência do turismo balnear, originando um recuo
acentuado do indicador de LC.
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Figura 2 – Variação da posição de LC. a) Segundo o método estatístico NSM e a respetiva divisão da
área em estudo por setores (S1 a S9) assinalando-se os valores médios de variação da posição de LC
por setor, entre 1967 e 2008; b) pormenor na FT (localização na Figura 2a).

6. CONCLUSÃO
A LC no arco Caparica-Espichel, no período 1967-2008, não apresenta uma tendência
evolutiva constante, segundo o indicador do limite da vegetação dunar, alternando ao longo
da área tendências acumulativas e erosivas, com predomínio das primeiras, presentes em
56% da área. Dos vários setores identificados salienta-se o setor entre a Nova Praia e a
praia Riviera com valor médio de recuo da vegetação dunar de -17 m e o setor da Lagoa de
Albufeira com valor médio de acreção de 32,44 m. Estes valores mostram, no essencial, o
recuo e o avanço da vegetação dunar, não sendo sempre clara a relação que possuem com
a dinâmica sedimentar local.
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A dicotomia existente na tendência evolutiva do indicador da LC encontra-se dependente dos
diferentes condicionalismos a que o troço costeiro se encontra exposto. A análise
pormenorizada do caso de estudo da FT mostrou que, em termos de dinâmica do indicador
da LC, é determinante o tipo e a intensidade de utilização antropogénica do sistema e as
medidas de proteção implementadas.
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PRAIAS DE SEIXOS NA COSTA NW PORTUGUESA: GÉNESE E
MORFODINÂMICA DE CURTO TERMO
PEBBLE BEACHES OF NW PORTUGUESE COAST: GENESIS AND SHORT-TERM
MORPHODYNAMICS

Granja, Helena, CIIMAR/Universidade do Minho, Braga, Portugal, helenapgranja@gmail.com
Pinho, José, CTAC/Universidade do Minho, Braga, Portugal, jpinho@civil.uminho.pt
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RESUMO
Entre os rios Lima e Cávado, desde finais dos anos 80, tem-se verificado um rápido e
progressivo desaparecimento, de norte para sul, das praias arenosas e a sua substituição por
praias de seixos. Contudo, este fenómeno já se havia manifestado num passado
relativamente recente (antes da Pequena Idade do Gelo).
Compreender a dinâmica morfo-sedimentar das praias de seixos requer experimentação no
campo. A praia de Belinho, no concelho de Esposende, foi escolhida para realizar este
estudo. Para conhecer as mudanças morfológicas da praia e sua relação com diferentes
estados hidrodinâmicos, foram realizadas cinco campanhas nas quais se efectuaram diversos
levantamentos topográficos de alta precisão com auxílio de equipamento DGPS. O
processamento dos dados foi realizado com recurso ao software Arcgis, tendo-se obtido
cartas dos levantamentos e modelos tridimensionais da praia, os quais permitiram observar
as mudanças registadas.
O estudo de curto termo, realizado na Primavera de 2014, evidenciou estabilidade relativa na
praia de seixos de Belinho. As variações altimétricas máximas registadas foram da ordem de
1m ao longo do período do estudo e de 0.5m ao longo de um ciclo de maré.
ABSTRACT
Between Lima and Cávado rivers, since the end of 80’s, a fast and progressive (from North
to South) disappearance of sandy beaches and their replacement by gravel beaches have
been observed. However, this phenomenon had already taken place before the Little Ice
Age.
The understanding of the gravel beaches morpho-sedimentar dynamics needs field
experimentation. Belinho beach in Esposende was chosen for this study. Five field missions
were carried out to know how morphological changes are related with hidrodynamic states.
Several high precision topographic surveys with DGPS were done and their data processing
through Arcgis software. Maps and 3D models of the beach were obtained allowing the
observation of changes between campaigns.
The short term study, during the spring of 2014, shows relative stability in the gravel beach
of Belinho. The maximal altimetric variations during the whole period were about 1m and
0.5m during a tidal cycle.
Palavras-chave: praias de seixos, dinâmica morfo-sedimentar, defesa natural
Keywords: pebble beaches, morpho-sedimentar dynamics, natural defence
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1. INTRODUÇÃO
A praia de Belinho situa-se na zona costeira NO de Portugal, no concelho de Esposende,
entre os rios Neiva e Cávado (Figura 1a). A zona costeira é estreita, estendendo-se desde o
mar até uma arriba fóssil correspondente a um nível do mar anterior mais elevado. O perfil
desta zona costeira é composto por duas plataformas rochosas, a mais baixa das quais se
estende subaquaticamente, para além da praia. A arriba fóssil e a plataforma alta associada
são talhadas em granito muito fracturado e atravessado por falhas. A plataforma baixa está
escavada em rochas metamórficas do Paleozóico, parte de um sinclinal complexo com eixo
orientado segundo NO-SE. A superfície da plataforma baixa é irregular, controlada
estruturalmente e apresenta pequenas depressões nas quais se encontra uma sucessão
pouco espessa de depósitos do Holocénico (Granja,1999).
O clima de agitação desta costa é de energia mista, dominado pelas ondas e marés. As
marés são mesotidais, semi-diurnas, com amplitude média de 1m em maré morta e 2.8m em
maré viva. A amplitude máxima da maré pode atingir 3.9m. As ondas caracterizam-se por
altura média de 2m, período de 9s e direcção dominante de aproximação de NO (79% dos
casos)(Granja e Loureiro, 2007). A deriva sedimentar dominante faz-se de norte para sul,
embora em alguns pontos se inverta devido à presença de obstáculos como quebra-mares,
esporões, afloramentos rochosos e bancos de areia, que difractam a ondulação incidente.
2. GÉNESE
Durante a segunda metade do século XX, a erosão costeira tornou-se um processo
dominante em Portugal como em muitas outras partes do mundo. A zona costeira noroeste,
há décadas, que padecia deste processo, com emagrecimento sedimentar e migração para o
interior das praias e recuo das arribas. Contudo, nos finais do século, um novo fenómeno
passou a poder observar-se, entre os rios Lima e Cávado (Granja e Loureiro, 2007; Loureiro
e Granja, 2001). As praias, até então arenosas e dissipativas (Figura 1b) mudaram para um
tipo intermédio com cúspides, mistas de areia e seixos, até progressivamente se tornarem
reflectivas, inteiramente compostas por seixos, mantendo as dunas herdadas do estádio
anterior (Figura 1c).
As características morfo-sedimentares da praia actual de Belinho não são, contudo, inéditas.
Num corte de caminho, por trás das dunas, pode observar-se que sob estas, se encontra um
depósito de seixos rolados de quartzito formando uma crista orientada N-S análoga à da
praia actual (Figura 1d). Será a ocorrência de condições energéticas e sedimentares,
responsáveis pela génese deste tipo de praia reflectiva, recorrente?
As dunas são contemporâneas da Pequena Idade do Gelo (PIG) (Almeida, 1979; Granja
1990). A crista de seixos fóssil encontra-se recoberta por elas sendo, por isso, anterior.
Como abaixo deste depósito de seixos se encontram outros do final do Holocénico (Granja
1999; Ribeiro e Granja, 2000; Soares de Carvalho et al., 2006), a idade da crista de seixos
situa-se entre estes dois limites temporais, sendo provavelmente medieval.
A mudança brusca das características morfo-sedimentares de uma praia está certamente
relacionada com variações da energia hidrodinâmica e/ou abastecimento sedimentar.
Condições hidrodinâmicas de alta energia podem dispersar e esgotar fontes de sedimentos
arenosos favorecendo a concentração de sedimentos mais grosseiros disponíveis na
plataforma continental interna. Tal situação poderia explicar a formação das cristas de seixos
ante-PIG. Durante a PIG, pelo contrário, a praia teria sido dominada por fornecimento em
areia, sedimento muito disponível de acordo com textos históricos.
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Com o conhecimento de que dispomos, poder-se-á dizer que uma das fontes de seixos é a
crista ante-PIG mas outra será, sem dúvida, a própria plataforma continental interna, a qual
está a ser retrabalhada nas actuais condições energéticas.

Minho
Lima
Cávado
Ave

Douro

1994
a)

Praia de Belinho

b)

c)

d)

2014

Figura 1 – Praia de Belinho: a) localização, b) praia em 1994 documentada por Loureiro e Granja,
2001, c) aspecto actual da praia e d) crista de seixos ante-PIG.

3. DINÂMICA MORFO-SEDIMENTAR ACTUAL
3.1. Mudanças morfo-sedimentares
As mudanças morfo-sedimentares, em termos evolutivos, ocorreram num curto espaço de
tempo (entre final dos anos 80 e 2000) tendo prosseguido para sul nos anos seguintes. A
actual morfologia costeira é caracterizada pela plataforma rochosa cada vez mais exposta,
por praias de seixos de declive muito abrupto com crista e berma, e dunas. Por vezes,
observam-se alguns pequenos leques de areia na base da face da praia.
A fim de tentar compreender o comportamento morfo-sedimentar de muito curto-termo e os
processos envolvidos na actual dinâmica desta praia, realizaram-se várias campanhas de
campo.
3.2. Métodos
A praia de Belinho tem sido objeto de diversos estudos de monitorização envolvendo
diferentes metodologias: (1) inspeção visual, (2) levantamentos topográficos com DGPS, (3)
fotografia de microformas, (4) fotografia de amostras de sedimentos superficiais, (5)
levantamentos aeorofotogramétricos, (6) perfis GPR e (7) medição de estados de agitação.
Os estudos de monitorização foram realizados em campanhas que decorreram na primavera
de 2014. Neste artigo apresentam-se resultados envolvendo metodologias do tipo 1, 2, 3 e
5, que procuraram caracterizar padrões morfodinâmicos de curto termo. Foram realizadas
cinco campanhas em datas diferentes e três dos levantamentos foram repetidos em duas
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baixa-mares sucessivas. Os levantamentos foram realizados seguindo percursos irregulares
aproximadamente paralelos à costa registando-se pontos com espaçamento de 1m. A partir
do conjunto de pontos levantado procedeu-se à geração de uma superfície por triangulação.
Utilizando a superfície gerada foram obtidos perfis com orientação perpendicular à costa que
permitem analisar a evolução nessas localizações. Foram seleccionadas duas localizações
próximas das extremidades norte e sul da área levantada e duas localizações intermédias na
zona seleccionada para acompanhamento de microformas (trabalhos do tipo 3). As
extremidades orientais dos perfis foram materializadas com estacas cravadas no terreno de
modo a facilitar o processo de repetição do levantamento em trabalhos futuros.
O processamento dos levantamentos topográficos (2) foi realizado com recurso a software
SIG, tendo-se obtido cartas dos levantamentos realizados, modelos tridimensionais da praia
e estimativas de áreas e volumes. Com base nas fotografias de microformas (3) foram
gerados modelos 3D com o software Agisoft Photoscan. Procedeu-se, depois, à comparação
de resultados obtidos nas várias campanhas.
3.3. Resultados e discussão
Na Figura 2 apresentam-se excertos da fotografia aérea (a) e do modelo digital de elevação
(b) obtido utilizando-se técnicas aerofotogramétricas abrangendo toda a praia de Belinho.
Apresenta-se ainda o modelo digital do trecho monitorizado e localização dos perfis cuja
dinâmica é objeto de análise no presente trabalho (c).

a)

b)

c)
PERFIL 4

Legenda
Cota-NMM (m):

PERFIL 3
PERFIL 2

PERFIL 1

Figura 2 – Resultados da monitorização da Praia de Belinho: a) ortofotomapa, b) modelo digital de
elevação e c) modelo de elevação da praia obtido a partir dos levantamentos DGPS e localização dos
perfis analisados.

A dinâmica observada ao longo do período de monitorização (Figura 3) caracteriza-se por
uma estabilidade relativa da berma superior e variações altimétricas da ordem de 1 m ao
longo do perfil. Distinguem-se duas situações frequentes: i) perfil de pendor constante ou ii)
perfil evidenciando uma descontinuidade correspondente a uma berma intermédia. Estas
configurações resultam da acção combinada da agitação e da amplitude de maré. A estados
de agitação energéticos durante marés vivas, responsáveis pela formação da berma superior
a uma cota da ordem dos 6 m (NMM) e perfis de pendor constantes, sucedem-se ciclos em
que se revelam vários sistemas de cúspides e a formação de uma berma intermédia cuja
cota máxima acompanha a diminuição dos níveis de preia-mar à medida que se aproximam
os períodos de marés mortas. Este padrão dinâmico é naturalmente muito variável
dependendo do elevado conjunto de possibilidades de combinação de estados de agitação e
de maré.
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Figura 3 – Perfis transversais da praia ao longo das cinco campanhas realizadas.

Na Figura 4 apresentam-se as dinâmicas registadas ao longo de períodos de maré, em três
datas distintas. Nas campanhas de 28 de Abril e de 16 de Maio, a berma intermédia é
destruída ao longo do período de maré, respectivamente em três dos perfis registados e na
totalidade do trecho monitorizado. As variações verticais máximas são da ordem de 0.5m.
Na campanha de 13 de Maio a berma intermédia mantém-se ao longo do período de maré. A
ondulação incidente na praia de seixos nas três campanhas apresentou características muito
semelhantes entre si embora distintas das registadas em Leixões (Carneiro, 2014; Farrel et
al., 2009). A maior amplitude de maré registada a 16 de Maio poderá fundamentar as
diferenças observadas.
4. CONCLUSÃO
A compreensão de um sistema costeiro pouco conhecido (praias de seixos), a sua evolução e
recorrência e o seu valor como defesa natural sem custos é fundamental para zonas
costeiras onde a ocupação humana é cada vez mais intensa, originando uma fonte de
preocupações que leis e regulamentos não conseguiram evitar.
Os resultados dos estudos realizados na Primavera de 2014 evidenciaram, no curto termo, a
estabilidade relativa da praia de seixos de Belinho. Registaram-se variações altimétricas
máximas da ordem de 1m ao longo do período do estudo e valores da ordem de 0.5m ao
longo de um ciclo de maré. A praia apresentou uma berma superior estável e uma berma
intermédia cuja posição e permanência varia em função dos estados de agitação e amplitude
de maré.
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Figura 4 – Evolução da praia ao longo de um período de maré em diferentes campanhas.
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PALEO-BAY ATOUGUIA DA BALEIA
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ABSTRACT
The macro-analysis of two manual cores preformed in the lowlands between Atouguia da
Baleia and Peniche provided invaluable data about the sedimentary infill and contributed to
the insight of the environmental changes in the area. The comparison between the deposits
in the cores shows many similitudes in the general sedimentation trends but present
important nuances that may be related to the particular location of the cores and the system
dynamics.
Both sedimentary records point to a decrease in the energy in the system over time, marked
by a clear fining-upward sequence with well-defined thresholds. The basal deposits are
sandy with a marine signature but there are important lateral variations between the cores.
Further upcore the sediments in the cores change to muddy sand and become identical,
indicating that the core locations were exposed to the same depositional conditions. The
level of 160 cm above msl stands as an important threshold: the sand becomes residual and
the deposits consist of mud with a high content of reed and cockle shells, pointing to a
brackish low-energy environment. From about 250 cm above msl the terrestrial signature
become stronger and continental processes dominate local sedimentation.
RESUMO
A análise macro-sedimentar de duas sondagens manuais levadas a cabo na área deprimida
entre Atouguia da Baleia e Peniche forneceu dados de valor inestimável sobre o seu
assoreamento e contribuiu para uma melhor compreensão das mudanças ambientais na
área. A comparação entre os depósitos mostra semelhanças nas tendências de sedimentação
gerais, mas são detectadas importantes diferenças que podem estar relacionadas com a
localização das sondagens e a dinâmica do sistema.
Ambos os registos sedimentares apresentam uma sequência sedimentar positiva bem
definida que aponta para uma diminuição da energia do sistema ao longo do tempo. Os
depósitos basais são arenosos, possuindo uma assinatura marinha, mas há variações laterais
importantes entre as sondagens. Em seguida os sedimentos mudam para areia vasosa e
tornam-se idênticos, indicando que ambos os locais estavam expostos às mesmas condições
de deposição. O nível de 160 cm acima do nível médio do mar (nmm) representa um limiar
importante: a areia torna-se residual e os depósitos passam a ser constituídos por vasa com
Phragmites e muitas conchas de berbigão, apontando para um ambiente salobro e de baixa
energia. A partir de cerca de 250 cm acima do nmm a assinatura terrestre torna-se mais
forte e os processos continentais passam a dominar a sedimentação local.
Key words: hand-coring, estuarine infill, palaeo-environmental reconstruction
Palavras-chave: sondagens manuais, enchimento estuarino, reconstrução paleoambiental
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1. INTRODUCTION
The coastline evolution at a millennial scale is the result of the interaction of an intricate
network of factors, such as: sedimentary budget, including fluvial input and coastal erosion,
coastal drift, local sedimentation rates, climate change, anthropogenic impacts and eustatic
sea-level fluctuations (Dias et al., 2000). The eustatic sea-level rise seems to have been the
main driven force in the evolution of the Portuguese coastline until the Middle Holocene,
when the sea-level stabilized (Dias et al., 2000; Dias, 2009). From that time on, and until
present, the evolution was also conditioned by other factors, like small climatic fluctuations
and, during the last millennium, the expansion of agriculture and deforestation. The use of
technological innovations motivated a greater impact of human activities in the coastal zone,
with an increasing role since the 15th Century (Dinis et al., 2006). Thus, the studied lowland
was a bay submitted to a fast sedimentary infilling, that resulted in shoaling and the silting
up of the system during the last millennia.
During the present research several hand-cores were conducted in the alluvial plains that in
our days occupy the former palaeo-bay of Atouguia da Baleia and estuary of the River S.
Domingos. The macro-analysis of the sedimentary record provided by two of the cores
(PEN002 and PEN004) made possible to identify the main evolution trend lines and to
establish a correlation between the sedimentary record, geomorphology and the
environmental changes.
2. STUDY AREA
The study area is located in the Atlantic coast of Central Portugal, extending from the shore
to the hills built on Mesozoic rocks of the south-western limit of the diapiric complex of
Caldas da Rainha (França et al., 1960), as seen in Figure 1.

Figure 1 – Geomorphological map of the coastal area between Nazaré and Peniche.
The dashed orange rectangle delimits the study area.
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In several coastal depressions along the Nazaré-Peniche section related to the diapiric
complex faulting system, lagoon systems developed during the Holocene flooding (c. 5000
years BP) such as the Pederneira, Alfeizerão and Óbidos lagoons (Figure 1) but suffered an
intense sediment accumulation since the Late Holocene, acting like sediment depot centers,
and are at present completely or partially silted up (Dinis et al., 2006). Standing outside of
the diapiric structure itself, the Peniche-Atouguia da Baleia floodplain built up by River S.
Domingos is controlled by the Serra d’El Rei NNE-SSW elongated anticlinal structure (built on
Early, Middle and Upper Jurassic limestones, marls and mudstones) that defines the eastern
border of the floodplain and controls the local drainage of the S. Domingos and Ferrel rivers.
In fact, the structural limitations impressed by the diapiric complex determine the small sized
regional catchments, conferring a local character to the drainage basins and relative low,
although often heavily concentrated, discharges. Thus, it is the Serra d’El Rei structure, built
on the Lias and Dogger limestones (also known as “Camadas de Montejunto”), that
represents the major water reservoir in the area, feeding the S. Domingos and Ferrel rivers
as well as other minor local streams (França et al., 1960). Near Atouguia-da-Baleia, there are
Quaternary marine terraces at 5-15 m above mean sea-level (msl) of undefined age
composed of poorly consolidated coarse sands and gravels that skirt the Upper Jurassic rocks
(França et al., 1960; Henriques, 1996). The maximum transgressive shoreline during the
Late Holocene (c. 5000-3000 years BP) reached these terraces.
The western and northern boundaries of the studied area are set by the sand spits that were
shaped into the dune belts of Baleal (north) and Consolação (south), forming a facing
westwards tombolo, highly exposed to the N and SW winds, that connects Peniche and
Baleal to the mainland. Both present a typical arc-shape derived from coastal evolution and
shoreline regularization morphodynamics.
3. METHODS
The cores were carried out in a cross-section with the drilling locations distanced 232 m
(PEN002 to PEN004) from each other. For each core, the target goal was to cross the
estuarine strata and reach the underlying sandy sediments of the former beach levels. The
coring campaign was performed in the floodplain lower surface area, in order to reach the
furthest depth in relation to the mean sea-level (Figure 2).The drilling equipment consists of
the standard hand auger set (Eijkelkamp BV), with the capacity of using different augers
(including the gauge auger and piston sampler) depending on the characteristics of the
target sediments.
The sedimentary samples from every core are described in the field at 10 cm intervals by
default but higher detail was applied whenever necessary, depending on the sedimentary
units that were identified macroscopically in the field. The textural classification of the
samples follows the ternary criteria based on an estimation of the percentages of clay, silt
and sand as proposed by Flemming (2000). All admixtures to the main sedimentary frame,
such as sand and gravel grains or organic matter, were also recorded. Other characteristics
described macroscopically in the field were: i) the color of the sediments, (ii) grain rounding
(angular, sub-angular and rounded; determined by the matching of the individual grains
shape with a sphere (Friedman and Sanders, 1978); iii) grain sorting (poorly, moderate and
well sorted); iv) iron content (visual estimation of the amount of iron oxides and presence of
iron nodules or layers); v) oxidation and reduction strata; vi) calcium carbonate content; and
vii) the presence of shells (either terrestrial, marine, freshwater or brackish species).
For each borehole, selected samples were treated in the laboratory for sediment grain-size
distribution data in order to validate the field observations. After separating the mud and
sand contents, the sand fraction (>63 µm) was sieved at 0.5 phi (ϕ) intervals and grain-size
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distribution diagrams were projected with the program GRANPLOT (Balsillie et al., 2002).
Radiocarbon dating of 14C (AMS – Accelerated Mass Spectrometry) was carried out by Beta
Analytic Inc. (USA) for marine shells, wood and plant remains.

Figure 2 – Coring sites and geodesic network in the study area (as represented in Figure 1). The cores
highlighted with a white circle are presented in this paper.

4. RESULTS
Cores PEN002 and PEN004 were displayed in schematic logs and projected in a simplified
sedimentary profile (Figure 3). The most striking feature of both logs is the fining-upward
trend along the sedimentary record, with grain-size changing from sandy sediments in the
base of the core to muddy sand and a dominance of fine-grained sediments from ~160 cm
above msl. At the base of PEN002 the sediments are mainly made of poorly sorted, subangular to angular medium sand that underlies a thick layer of muddy sand. In the case of
PEN004, the depth of the core reached a very dark layer of muddy sand with a quite strong
sulfur odor and high organic matter content. Above this layer the sediments become coarser,
consisting of slightly muddy sand with many clams, either intact or broken, which may
indicate marine influence. Over these deposits the sediments are made of muddy sand,
similar to the layer found in PEN002 at the same level. As stated previously, at 160 cm above
msl there is a boundary between sand dominated and fine grain-sized sediment (<63 µm)
accumulation. From this level upwards the sediments are mainly made of clay and silt with
admixtures of fine to very fine sand. The base of this layer (from +160 to +250 cm msl)
shows a high content of cockle shells and reed remains in both logs, with PEN002 presenting
a higher number of intact shells while in PEN004 the cockle shells tend to be fragmented and
the reed remains are more frequent. From a height of +225 cm msl the samples obtained
from PEN002 are packed with small charcoal fragments that also appear in two samples of
PEN004 (at +219 and 155 cm msl), suggesting recurrent burning of organic matter.
The top of the cores show remixed sediments (derived from agriculture and grazing
practices) with a clear terrestrial signal in a floodplain environment, evidenced by the
ubiquitous presence of charcoal, roots, reed and the presence of land gastropods.
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Figure 3 – Schematic cross-section of logs PEN002 and PEN004.
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The deepest sample, 491PEN002, obtained from sandy sediments, consists of moderately
sorted medium to coarse sand. Higher in the cores, sand samples 430-443PEN002 and 422432PEN004, present a bimodal grain-size distribution that represents diverse sand sets: the
medium sand peak still exists but there is a secondary peak of very fine sand. This result is
likely related to distinct sand sources, probably with a major sand input from the nearby
marine terraces. The frequency distribution of sample 395-405PEN004 displays a single peak
of well sorted fine to very fine sand that matches the local features for aeolian sand. Sample
279-285PEN002 also shows a single sand set but is somewhat coarser, consisting of poorly
sorted fine sand.
5. CONCLUSION
The macro-analysis of the sedimentary record indicates a progressive reduction of the
system energy and terrestrialization of the study area, changing from a more marine
influenced to a brackish and fluvial environment (also endorsed by the 13C/12C values).
Nevertheless, these results must be faced and corroborated by further research, applying
laboratory techniques (like morphoscopy) and different proxies to the analysis. On the other
hand, it is essential to validate and complement the 14C dates in order to build a robust agedepth model that will permit to calculate sedimentation rates and establish time lines.
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BRASIL
COASTAL GEOMORPHOLOGY OF THE WHALES COAST- BAHIA - BRAZIL

Oliveira Souza, Sírius, UNICAMP, Campinas, Brasil, siriussouza@ige.unicamp.br
Célia de Oliveira, Regina, UNICAMP, Campinas, Brasil, rcoliveira@ige.unicamp.br
RESUMO
O objetivo deste trabalho foi, a partir da proposta metodológica de Tricart (1965),
realizar um mapeamento geomorfológico em escala de semidetalhe, com vistas a
subsidiar e contribuir a tomada de decisões implícitas ao planejamento e ordenamento
ambiental da área em estudo. A área em estudo constitui a Região Costa das Baleias,
localizada no extremo sul do estado da Bahia, entre os paralelos 17°28'52.23"S e
18°20'4.26"S e os meridianos 39°11'41.93" e 40°29'27.03"W de Greenwich,
abrangendo os municípios de Alcobaça, Caravelas, Nova Viçosa e Mucuri. Para esta
compartimentação utilizou-se como base os pares estereoscópicos de fotografias
aéreas em escala 1:25.000, processadas no Software StereoPhoto Maker e
posteriormente integradas no Sistema de Informação Geográfica, pelo software ArcGis.
Os resultados obtidos comprovam a predominância dos Tabuleiros Costeiros e a
existência de extensas Planícies Quaternárias ocupadas rarefeitamente pela atividade
antrópica. O mapeamento realizado pretende contribuir aos estudos de evolução da
paisagem e subsidiar melhores propostas de planejamento para o uso e a ocupação da
terra ao longo da Região Costa das Baleias.
ABSTRACT
The objective of this study was, from the methodological proposal of Tricart (1965),
performing a detailed geomorphological mapping in order to support and to planning
and environmental administration in the study area. The study area is the Whale Coast
Region, located in the south extreme of Bahia, between parallels 17 ° 28'52.23 "S and
18 ° 20'4.26" S and meridians 39 ° 11'41.93 "and 40 ° 29'27.03 "W Greenwich,
covering the municipalities of Alcobaça, Caravelas, Nova Viçosa and Mucuri. This
geomorphological compartmentation methodology used was based on the stereoscopic
pairs of aerial photographs in scale 1: 25.000, processed in Stereo Photo Maker
Software and later integrated into the Geographic Information System, the ArcGIS
software. The results shows the predominance of Coastal Tablelands and the existence
of extensive Quaternary Plains little sparsely occupied by human activity. The mapping
carried out intends to contribute to the evolution of landscape studies and subsidize
better planning proposals for the use and occupation of land along the Whale Coast
Region
Palavras-chave: Mapeamento Geomorfológico; Costa das Baleias; Geomorfologia.
Keywords: Geomorphological mapping; Whale Coast; Geomorphology.
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1. INTRODUÇÃO
O planejamento e a gestão dos recursos naturais constituem-se na contemporaneidade
uma necessidade para se evitar o comprometimento dos recursos naturais e a
potencialização ou o desencadeamento de processos morfogenéticos negativos. Nos
ambientes costeiros esta situação torna-se preocupante, haja visto que tais ambientes
apresentam uma geologia e geomorfologia cuja natureza e evolução favorecem a
atuação intensa de processos complexos e dinâmicos (MUEHE, 1995).
Para que o mencionado planejamento seja possível faz-se necessário um levantamento
do substrato físico-natural da área a ser gerenciada. Considerando-se que o relevo é
um componente deste substrato, organizado em formas, as quais oferecem
sustentáculo para arranjos espaciais de produção humana (ROSS, 2006), o
levantamento e a análise das características do relevo tem relevância para os
processos de planejamento e ordenamento ambiental.
Neste contexto, a cartografia das feições de relevo é um recurso importante por
possibilitar identificar o quadro espacial em que tais feições se estruturam e se
desenvolvem. Griffits e Abraham (2008) afirmam que os mapas geomorfológicos têm
especial importância para os estudos de planejamento e ordenamento ambiental, pois
possibilitam compreender a distribuição espacial dos processos anteriores e atuais que
são responsáveis pelas hodiernas formas de relevo. Assim, a representação
cartográfica do relevo pode fornecer dados sobre as condições locais para o uso e a
ocupação ou, ainda, em caso de uso e ocupação já efetivos, pode auxiliar na
identificação de áreas potencialmente problemáticas (CUNHA, 2001).
Tendo como área em estudo, o litoral da Região Costa das Baleias (DOMINGUEZ,
2008), localizada no extremo sul do estado da Bahia, entre os paralelos 17°28'52.23"S
e 18°20'4.26"S e os meridianos 39°11'41.93" e 40°29'27.03"W de Greenwich,
abrangendo os municípios de Alcobaça, Caravelas, Nova Viçosa e Mucuri. O objetivo
geral deste trabalho foi, a partir da proposta metodológica de Tricart (1965), realizar
um mapeamento geomorfológico em escala de semidetalhe, com vistas a subsidiar e
contribuir a tomada de decisões implícitas ao planejamento e ordenamento ambiental
da área em estudo.
Além disso, a compreensão da dinâmica geomorfológica da Região Costa das Baleias –
Bahia poderá contribuir e/ou justificar a conservação e a manutenção de importantes
ambientes costeiros brasileiros associados a área em estudo, tais como o Parque
Nacional Marinho dos Abrolhos, a Reserva Extrativista de Cassurubá, o Recife de
Timbebas, o Recife de Coroa Vermelha e o Recife de Viçosa (Andrade, 1994; Leão,
2000; Dominguez, 2008; Dias, 2010 e Souza, 2013).
2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Para alcançar os objetivos propostos neste estudo, o mesmo foi dividido em três
principais etapas sendo a primeira composta pela realização de revisão bibliográfica
acerca da contribuição de Tricart (1965) para a cartografia geomorfológica. A segunda
etapa composta pela aquisição das fotografias aéreas, definição dos pares
estereoscópicos e realização da estereoscopia digital. A terceira etapa é caracterizada
pelo georreferenciamento, vetorização, integração dos dados em ambiente de Sistema
de Informação Geográfica (SIG) e pela redação final da pesquisa. Apresenta-se a
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seguir, o detalhamento dos principais procedimentos relativos à segunda e terceira
etapas:
2.1 Aquisição e Realização da Estereoscopia Digital
As fotografias áreas em formato digital, em escala 1:25.000, datadas do ano de 1975,
foram adquiridas gratuitamente do sítio da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral. Em
seguida, com base em Souza e Oliveira (2012), seguiu-se a interpretação dos pares
estereoscópicos utilizando o software StereoPhoto Maker versão 5.06, disponível de
forma gratuita para download no endereço: << http://stereo.jpn.org/eng/stphmkr/>>.
A interpretação dos pares estereoscópicos seguiu o método Anáglifo, que resulta da
sobreposição de fotografias estereoscópicas em cores complementares (vermelho e
azul), que observadas com o uso de óculos especiais de lentes coloridas proporciona a
percepção de profundidade. As imagens tridimensionais obtidas a partir dos pares
estereoscópicos foram salvas em formato .tiff para posterior utilização em ambiente
SIG.
2.2 Integração dos dados com base em Tricart (1965)
Posteriormente a obtenção dos anáglifos digitais, realizou-se a construção em
ambiente SIG com uso do software ArcGISTM 10.1 de um mosaico com todas as
imagens, seguida pelo georreferenciamento com base na base cartográfica digital,
disponibilizada gratuitamente pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais
da Bahia, no formato CD-ROM. Tricart (1965) afirma que os mapas geomorfológicos de
detalhe devem contemplar quatro tipos de informação, sendo estas referentes à
morfometria, morfografia, morfogênese e cronologia.
Seguindo esta metodologia, teve início a compartimentação da área em estudo em três
setores: áreas de acumulação sedimentar, áreas cristalinas e áreas antrópicas. Em
seguida, as áreas de acumulação sedimentar foram subdivididas em Planície Marinha,
Terraço Marinho, Planície Fluvial, Terraço fluvial, Planície Flúviomarinha e Terraço
Fluviolagunar. Estes dois processos se deram através da interpretação dos anáglifos
digitais, associados as imagens de satélite disponibilizadas pelo Google EarthTM e aos
dados geológicos publicados por Dominguez (2008).
Em um segundo momento de compartimentação geomorfológica, identificou-se as
feições de cordões litorâneos, falésias, e meandros abandonados existentes nas áreas
de acumulação sedimentar. Assim como identificou-se os tipos de morro nas áreas
cristalinas. No terceiro momento de compartimentação, identificou-se os tipos de fundo
de vale, tipos de rebordo de terraços e rebordo de tabuleiros nas áreas sedimentares.
Assim como identificou-se o tipo de topo e linha divisora de água nas áreas cristalinas.
E seguiu-se a utilização de simbologias proposta por Tricart (1965).
Elaborado o mapeamento geomorfológico proposto, seguiu-se a realização de um
Trabalho de Campo com o intuito de aferir pas informações mapeadas, assim como
comparar e esclarecer algumas dúvidas sobre as informações obtidas na primeira
etapa de gabinete. Desta forma, durante o campo foram realizadas atividades tais
como: reconhecimento geral do campo, demarcação de pontos amostrais, descrição
dos ambientes, observação e medição da altura dos cordões praiais, identificação das
formas de relevo, constatação das formas de uso e ocupação da terra, dentre outras.
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As atividades de campo validaram a etapa anterior de pesquisa e contribuíram de
forma pertinente para a confirmação dos compartimentos geomorfológicos mapeados
na Região Costa das Baleias.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
No que se refere a Geomorfologia, conforme demonstrado na Figura 1 e no Quadro 1
evidencia-se a predominância dos Tabuleiros Costeiros, ocupando cerca de 84,37% da
área em estudo, o que corresponde a 5.816,37 km² de área ocupada. Na Região Costa
das Baleias os Tabuleiros Costeiros constituem uma unidade geomorfológica
posicionada no sentido norte-sul, com largura variável entre 20 e 120km e altitude que
varia de 20 a pouco mais de 200m e predomínio de formas tabulares com baixas
altitudes. Situam-se entre o mar e as elevações, principalmente gnaisse-graníticas que
marcam o início da Faixa de Dobramentos Araçuaí.

Figura 2 – Geomorfologia da Região Costa das Baleias – Bahia - Brasil

Os Tabuleiros Costeiros da Costa das Baleias, conforme o Quadro 1 ocupam
aproximadamente 84,37% da área total da região, constituindo o domínio morfológico
de maior relevância. Na perspectiva de Cintra et. al., (1997, p.77), os Tabuleiros
Costeiros são definidos como “superfícies em forma de mesetas cujos topos
apresentam-se planos ou com suaves ondulações e têm origem nos sedimentos do
grupo Barreiras Terciário Superior. Para Guerra e Guerra (2011, p.594) são definidos
como uma “forma topográfica de terreno que se assemelha a planaltos, terminando
geralmente de forma abrupta.
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Quadro 2 – Unidades Geomorfológicas da Região Costa das Baleias – Bahia – Brasil
Formas

Área (km²)

Percentual (%)

Tabuleiros Costeiros (Tb)

5816,37

84,37

Terraço Marinho Holocênico (Atmh)

341,33

4,95

Terraço Marinho Pleistocênico (Atmp)

233,78

3,39

Acumulação Fluvial (Af)

200,76

2,91

Terraço Flúvio Lacustre (Tfc)

99,92

1,45

Terraço Fluvial

91,51

1,33

Acumulação Fluviomarinha (Afm)

88,42

1,28

Morros Cristalinos Isolados

14,11

0,20

Acumulação Marinha (Am)

7,57

0,11

6.893,78

100,00

Total

Neste trabalho, com base em Dominguez (2008) os Tabuleiros Costeiros são
definidos como a própria etimologia indica, em função da predominância de
formas tabulares e da proximidade do litoral. Tais Tabuleiros caracterizam-se por
interflúvios planos entalhados por inúmeros vales em forma de “U”, com paredes
íngremes e fundo chato, sendo sustentados pelos sedimentos areno-argilosos de idade
terciária da Formação Barreiras. O conhecimento dos Tabuleiros Costeiros, de suas
extensões, potencialidades e limitações, torna-se, portanto, uma informação
importante para o planejamento do uso e ocupação da área em estudo.
A gênese da linha de costa da Região Costa das Baleias está relacionada a um
conjunto de fatores que se devem às variações do nível relativo do mar durante o
Quaternário, às correntes de deriva litorânea, à existência de algumas armadilhas de
sedimentos, bem como à dinâmica flúvio-marinha. Andrade et al. (2003) ao proporem
um modelo evolutivo para a Região com base em diversas datações pelo método C14
sintetizam esta evolução e esclarecem que, ao contrário das demais planícies costeiras
encontradas na costa leste do Brasil, a formação da Região Costa das Baleias não está
relacionada à presença de um rio de grande vazão, mas sim, às mudanças relativas do
nível médio relativo do mar, que proporcionaram o desenvolvimento dos recifes de
coral, que por sua vez tiveram papel fundamental no regime de dispersão e
acumulação de sedimentos ao longo desta.
Os Terraços Marinhos Holocênicos apresentam altitudes variando de poucos
centímetros a 6 metros, ocupam 4,95% da Região Costa das Baleias e estão
localizados próximos à linha de praia atual, exibindo uma topografia levemente
ondulada, devido a presença, em superfície, de cristas de cordões litorâneos
holocênicos. Estes são bem delineados, estreitos, pouco elevados, com notável
paralelismo e grande continuidade lateral, por vezes interrompida por cursos d’água e
separada entre si por zonas baixas.
Os Terraços Marinhos Pleistocênicos (Figura 1) na Região Costa das Baleias
apresentam relevo plano a levemente ondulado e altitudes variando de 6 a 11m,
ocorrem na porção interna da Região, ocupam 3,39% da área e apresentam em sua
superfície vestígios de antigas cristas de cordões litorâneos, facilmente identificados
em fotografias aéreas. Nesta unidade, os cordões são largos e elevados e, são
separados entre si por zonas baixas que podem ou não estar ocupadas por
manguezais.
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As Planícies Fluviais ocupam cerca de 200,76 km² de área na Região Costa das Baleias,
o que corresponde a cerca de 2,91%. Entendendo esta unidade como um
compartimento de relevo formado pela acumulação de material aluvionar erodido ao
longo da bacia hidrográfica, composto principalmente por areia, silte e argila, e
transportado e depositado nesta área de acumulação.
As áreas de Terraço Flúvio Lacustre na Região Costa das Baleias ocupam cerca de
1,45% do espaço total e correspondem a áreas de forma plana, levemente inclinadas,
apresentando ruptura de declive em relação à paleobacia do lago e às demais planícies
recentes. Os Terraços Fluviais na Região Costa das Baleias ocupam cerca de 1,33% da
área e representam antigas planícies de inundação que foram abandonadas.
Evidenciando, morfologicamente, patamares aplainados, de largura variada, limitados
por uma escarpa em direção as planícies, em direção ao Tabuleiro Costeiro, ou em
direção aos terraços marinhos.
As Planícies Fluviomarinhas, configuram áreas pantanosas, com baixo gradiente,
cobertas pelas águas durante a maré enchente e descobertas durante a maré vazante
(SUGUIO,1992), as mesmas compreendem cerca de 1,28% da área em estudo e são
compostas por terrenos topograficamente planos e baixos, entrecortados por inúmeros
canais de maré acentuadamente curvilíneos, fato que demonstra a efetiva proteção do
estuário à ação das ondas.
As rochas proterozóicas que afloram na Região Costa das Baleias constituem a unidade
geomorfológica Morros Cristalinos Isolados (Figura 4 e Figura 7), representam 0,20%
da área, o que corresponde a 14,11 km². Fato que configura o forte caráter
sedimentar e plano da região. Ao final, a unidade Planície Marinha abrange cerca de
0,11% da área em estudo.
Visando contribuir para o planejamento do uso e ocupação da área em estudo, o
mapeamento Geomorfológico realizado evidencia que a Região Costa das Baleias tem
como principal característica a presença massiva dos Tabuleiros Costeiros sustentados
pela Formação Barreiras e em sua grande parte, passíveis de urbanização e expansões
agrícolas. As planícies compreendem importantes áreas de sedimentação recente,
muito instáveis e também muito ocupadas, o que denota a necessidade de estudos
embasados em instrumentos que contribuam na minimização dos efeitos negativos da
ação antrópica.
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INCISÃO FLUVIAL EM TRIBUTÁRIOS DO RIO DOURO, UPLIFT REGIONAL E
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FLUVIAL INCISION ON THE DOURO RIVERS TRIBUTARIES, REGIONAL UPLIFT AND
LITHOLOGICAL CONTROLS ON THE LONGITUDINAL PROFILES EVOLUTION.
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RESUMO
Neste artigo analisam-se alguns perfis longitudinais de afluentes do rio Douro. Estes
afluentes correm numa paisagem marcada por variações constantes de litologia, sistema de
falhas (ex: falha da Vilariça) e descida do nível de base. Os tributários do rio Douro exibem
um troço com forma côncava a montante e um troço rejuvenescido a jusante, separados por
uma rotura de declive (knickpoint/knickzone). O troço côncavo a montante corresponde a
um perfil relíquia regularizado, de idade provável Placenciano – Gelasiano, enquanto o troço
rejuvenescido resulta do prosseguimento de vagas de incisão, relacionadas com o
escavamento fluvial durante o Plistocénico. Usou-se a projecção do perfil relíquia para
estimar a máxima incisão na desembocadura e o equivalente uplift crustal. Os diferentes
valores da incisão fluvial que variam de cerca de 400 m no rio Coa a mais de 600 m no rio
Paiva refletem o uplift diferencial da superfície da Meseta e dos Planaltos Centrais. As taxas
de incisão, calculadas pressupondo o início do encaixe da drenagem entre 2,5 e 1,8 e Ma são
consistentes com o uplift regional calculado em trabalhos anteriores nesta região.
ABSTRACT
In this paper it’s analyzed some longitudinal profiles of Douro river tributaries. These
streams flow through a landscape strongly influenced by variations in bedrock lithology, fault
structures (e.g. Vilariça fault) and a base-level lowering history (tectonic uplift / eustatic).
The Douro tributaries display an upstream concave up reach and a downstream rejuvenated
profile separated by a transient knickpoint/knickzone. The upstream concavity up reach
reflects a relict graded profile, of probable Piacenzian – Gelasian age, while the rejuvenated
profile, represents the on-going transmission of several incision waves, linked to the
Pleistocene - present stage of fluvial incision. Downstream projection of the relict graded
profile was used to estimate the maximum fluvial incision at the stream mouth and the
equivalent crustal uplift. The amount of incision ranges from ca 400 m in Côa river up to
more than 600 m in the Paiva river, reflecting the differential uplift of the Meseta surface and
the Central Plateaus. Incision rates calculated assuming ca of 2,5 to 1,8 Ma for the beginning
of the incision are consistent with the amount of the uplift estimated in early works.
Palavras-chave: Afluentes do Rio Douro, knickpoints, movimentos verticais, incisão fluvial
Keywords: Douro river tributaries, knickpoints, crustal uplift, fluvial incision
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1. INTRODUÇÃO
No interior do território, longe do litoral e da ligação directa com o nível do mar, as
superfícies de erosão e os terraços fluviais são usados como marcadores para inferir
movimentos verticais da crosta. Neste contexto, costumam usar-se os terraços fluviais, a sua
relação com os perfis longitudinais dos rios e as características destes perfis como
referências para calcular a taxa de incisão fluvial de longo prazo, a qual é considerada como
um razoável equivalente do uplift regional (e.g. Merritts et al., 1994; Burbank e Anderson,
2001).
No Maciço Hespérico, nas áreas mais interiores do território, como a região a sul do Douro
(Figura 1), coexistem ainda retalhos de uma extensa superfície de erosão, a Meseta Ibérica,
e troços de perfis longitudinais de afluentes do rio Douro, pouco encaixados que atingiram
um nível de regularização que se aproxima do ˝perfil de equilíbrio˝. Este, no troço mais a
montante, corresponde a uma forma herdada (perfil relíquia), regularizado em função de um
nível de base mais alto do que o actual.
Nos troços mais a montante dos rios faltam muitas vezes os terraços fluviais. Nestes casos,
os perfis longitudinais são os únicos marcadores possíveis para determinar a incisão fluvial,
desencadeada pela descida do nível de base. Neste trabalho utiliza-se o perfil relíquia dos
afluentes da margem esquerda do rio Douro (Figura 1) para determinar a incisão fluvial
desde o início do seu encaixe na superfície da Meseta Ibérica. Utilizando os valores da
incisão, pretende-se obter uma estimativa dos movimentos verticais da crosta.

Figura 1 – Área de estudo e afluentes do rio Douro analisados neste trabalho. Os números
correspondem à altitude dos knickpoints no topo do perfil rejuvenescido.
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2. MÉTODOS
Os perfis longitudinais dos tributários do rio Douro foram levantados manualmente,
utilizando cartas topográficas 1:25 000, com a intersecção das linhas de água pelas curvas
de nível com equidistância natural de 10 m. Para identificar o perfil relíquia e o perfil
rejuvenescido fez-se a representação gráfica do logaritmo natural do comprimento (ln. L)
versus o logaritmo natural do gradiente (ln. S), em cada afluente do rio Douro. Numa
estreita comparação com modelos digitais de terreno e mapa geológico, este tipo de
representação permite diferenciar o perfil relíquia (regularizado e coincidente com as áreas
melhor conservadas da Meseta) do perfil rejuvenescido (em fase de ajustamento e
coincidente com as áreas de relevo mais dissecado), assim como roturas de declive
relacionadas com a litologia. Para calcular o valor da incisão fluvial fez-se a projecção do
perfil relíquia até à desembocadura, utilizando a equação matemática do perfil de equilíbrio
(Goldrick e Bishop, 2007; Equação 1).
H=H0 -k

L1-λ
1-λ

[1]

onde H é a altitude do perfil de equilíbrio, H0 é uma estimativa teórica da altitude da divisória
da drenagem, admitindo que os processos hidráulicos do curso de água são activos até este
ponto, k e λ são constantes que traduzem a inclinação e concavidade da curva na Equação
2. Esta equação traduz a relação do gradiente (S) versus comprimento (L).
𝑆 = 𝑘𝐿−𝜆

[2]

Os valores da incisão foram calculados subtraindo à altitude do perfil relíquia na
desembocadura a cota do leito actual.
3. RESULTADOS
Os afluentes do rio Douro, analisados neste trabalho, conservam na sua parte mais a
montante um perfil relíquia (muito antigo), cuja forma se aproxima do ˝perfil de equilíbrio˝ e
um perfil rejuvenescido a jusante, em fase de ajustamento a um novo nível de base, mais
baixo do que o nível de base para o qual foi ajustado o perfil relíquia (Figuras. 2 e 3). Os
dois perfis encontram-se separados por uma rotura de declive no perfil longitudinal (slopebreak knickpoint), reconhecida à escala regional em todos os afluentes (Figura 1).
No perfil rejuvenescido vários kinckpoints com origem litológica (vertical-step knickpoints)
salientam-se na passagem de rochas metassedimentares para rochas granitóides.
Os valores da incisão fluvial (Quadro 1) são mais elevados nos afluentes com trajecto nas
áreas mais interiores da Meseta Ibérica (rio Águeda e Cesarão) e menores nos afluentes do
rio Douro que escoam nesta superfície, junto à falha da Vilariça (rio Côa e seu afluente
Massueime). Nos Planaltos Centrais (Quadro 2), a Oeste da falha da Vilariça, os valores da
incisão fluvial são superiores aos valores da incisão fluvial dos cursos de água que correm na
superfície da Meseta, imediatamente a E deste acidente. Os valores mais elevados de incisão
fluvial (rio Paiva e rio Torto) ultrapassam mesmo os valores de incisão fluvial dos afluentes
do rio Douro que correm nas áreas mais interiores da Meseta Ibérica, próximo da fronteira
com Espanha (rio Águeda, rio Cesarão e rio Aguiar).
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Quadro 1 – Valores de incisão e taxas de incisão calculadas para os afluentes e subafluentes do rio
Douro que correm na superfície da Meseta a E da falha da Vilariça.

Curso de Água
Côa
Massueime
Pega
Tourões
Cabras
Noemi
Aguiar
Cesarão
Águeda

Incisão (m)
405
402
435
458
485
476
477
524
525

Taxa (mm/ano)
0,16 – 0,22
0,16 – 0,22
0,17 – 0,24
0,18 – 0,25
0,19 – 0,26
0,19 – 0,26
0,19 – 0,26
0,20 – 0,29
0,21 – 0,29

Quadro 2 – Valores de incisão e taxas de incisão calculadas para os afluentes e subafluentes do rio
Douro que correm a W da falha da Vilariça.
Curso de Água
Távora
Teja
Torto
Paiva

Incisão (m)
458
482
654
612

Taxa (mm/ano)
0,18 – 0,25
0,19 – 0,26
0,26 – 0,36
0,24 – 0,34

Figura 2 – Perfil longitudinal do rio Côa com projecção do perfil relíquia até à desembocadura no rio
Douro. A rotura de declive (slope-break knickpoint), que separa o perfil relíquia do perfil rejuvenescido
situa-se alguns quilómetros a jusante do Sabugal, aproximadamente a 50 km da nascente.
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Figura 3 – Rio Côa, projecção dos dados logaritmizados da distância e do gradiente. Os círculos
representam o perfil relíquia com um knickpoint próximo das cabeceiras, as cruzes correspondem ao
perfil rejuvenescido com dois knickpoints de origem litológica (vertical-step knickpoint).

4. DISCUSSÃO
Os valores máximos da incisão fluvial, calculados na desembocadura dos afluentes e subafluentes do rio Douro (Quadros 1 e 2) são compatíveis com movimentos verticais
diferenciais da superfície da Meseta. Os valores do quadro 1 sugerem maior levantamento da
superfície da Meseta, na região mais interior do território, onde escoam o rio Águeda, o rio
Cesarão e o rio Aguiar e menor levantamento vertical do lado ocidental, próximo da falha da
Vilariça, onde correm o rio Côa e seu afluente Massueime. Os valores do quadro 2
confirmam, de igual modo, um levantamento diferencial no interior dos Planaltos Centrais
durante a fase de encaixe da rede e o maior levantamento destes planaltos relativamente à
superfície da Meseta. As taxas de incisão fluvial são compatíveis com as taxas de
levantamento tectónico estimadas para o interior do território nos últimos 3 Ma (Cabral,
2012). Estas taxas de incisão deverão ser encaradas como uma primeira aproximação, tendo
em conta as incertezas sobre o início do encaixe da drenagem, ao facto de nem sempre os
valores do encaixe fluvial reflectirem, na plenitude, os valores do uplift (Westaway et al.,
2009; Bridgland et al., 2012) e ao facto dos perfis relíquia continuarem a rebaixar a uma
taxa igual àquela para qual foram previamente ajustados (Kirby e Whiplle, 2012).
5. CONCLUSÕES
O troço relíquia dos afluentes do Douro corresponde a uma forma herdada de um perfil
longitudinal antigo, modelado em função de um nível de base mais alto do que actual.
Atendendo ao grau de regularização atingido, o troço relíquia aproxima-se da forma do
˝perfil de equilíbrio˝ e, por conseguinte, pressupõe uma estabilização prolongada do nível de
base, que em alguns afluentes poderá ter sido endorreico.
Os troços rejuvenescidos são interpretados como formas transitórias, (transient forms)
ajustando-se em função de um forcing de longa duração (levantamento regional), o qual se
traduziu numa descida relativa do nível de base de erosão.
O uplift diferencial e a litologia explicam certas diferenças nos valores da incisão dos
tributários do Douro, bem como a formação de knickpoints permanentes (vertical-step

knickpoints).
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RESUMO
O trabalho apresenta os resultados das análises realizadas em sedimentos correspondentes aos
terraços fluviais da bacia hidrográfica do Ribeirão Araquá. Destaca-se que o trabalho compõem
as pesquisas relacionadas à elaboração de uma dissertação de mestrado, a qual objetiva
elaborar a geocronologia da dinâmica geomorfológica através da correlação das coberturas
superficiais presentes na área em questão. O sistema fluvial estudado está inserido na Bacia
Sedimentar do Paraná e compreende dois importantes compartimentos geomorfológicos do
estado de São Paulo: a Depressão Periférica Paulista e a Zona de Cuestas, ambas inseridas nos
municípios de São Pedro e Charqueadas. Foram analisados, através de datação por
Luminescência Opticamente Estimulada (LOE) e granulometria, altos e baixos terraços situados
na média e baixa bacia do Ribeirão Araquá; os quais apresentaram idades relacionadas às
mudanças climáticas pleistocênicas e holocênicas ocorridas na América do Sul. No entanto,
também se constatou evidências de eventos neotectônicos responsáveis pela (re) organização
da rede de drenagem da bacia do Ribeirão Araquá; de modo, que é possível que esses eventos
também tenham influenciado na dinâmica erosiva e deposicional da área estudada e, sendo
assim, na gênese das coberturas superficiais e distribuição espacial dos terraços fluviais.
ABSTRACT
The paper presents the results of analyzes in sediments corresponding to the fluvial terraces of
the river basin of Ribeirão Araquá. This study comprises the research related to the preparation
of a master’s degree dissertation, which aims to prepare the geochronology of the
geomorphological dynamics through the correlation of surface coatings present in the
aforementioned area. The studied river system is inserted in the Paraná Sedimentary Basin and
comprises two major geomorphological compartments of São Paulo: Paulista Peripheral
Depression and Cuestas Zone, both inserted in the municipalities of São Pedro and Charqueada.
High and low terraces located in the middle and lower basin of Ribeirão Araquá were analyzed
through dating Optically Stimulated Luminescence (OSL) and particle size analysis, which
showed ages related to Pleistocene and Holocene climate changes in South America. However, it
was also found evidence of neotectonic events responsible for the (re) organization of the
drainage system of Ribeirão Araquá basin; so it is possible that these events have also
influenced the erosive and depositional dynamics of the study area and, therefore, in the
genesis of surface coverage and spatial distribution of river terraces.
Palavras-chave: Geomorfologia; Coberturas Superficiais; Terraços Fluviais; Luminescência
Opticamente Estimulada
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1. INTRODUÇÃO
A paisagem pode ser compreendida a partir de diferentes enfoques associados aos diversos
campos do saber dentro das ciências da Terra. No âmbito da ciência geográfica a percepção da
paisagem é objeto de estudo inerente dessa ciência que, apesar das diferentes conceituações e
enfoques metodológicos, constitui-se como objeto principal de estudo.
No presente trabalho, a dinâmica da bacia do Ribeirão Araquá é avaliada sob o prisma dos
processos geomorfológicos atuais e ocorridos durante o Quaternário, sobretudo, aqueles
relacionados às mudanças climáticas. Do mesmo modo, compreende-se que a inter-relação de
sistemas e subsistemas naturais é responsável pela gênese de formas de relevo complexa, bem
como das coberturas superficiais espacializadas pela área de trabalho.
Salgado-Labouriau (1994), aponta que as glaciações quaternárias representam a característica
mais importante desse período, de modo que os longos intervalos de tempo com temperaturas
baixas, com duração aproximada de 100 mil anos, se intercalou com tempos mais quentes de
duração aproximada de 20 mil anos.
Em relação ao Hemisfério Sul e ao território brasileiro, diversos estudos têm apontado para
alternâncias de condições climáticas durante o Quaternário (Ab’Saber, 1977; Coltrinari, 1991;
Lichte, 1991; Thomas e Thorp, 1995; Scheel-Ybert et. al, 2003). Coltrinari (1991) afirma que as
mudanças paleoclimáticas no Hemisfério Sul e, portanto, da América do Sul, acompanharam as
tendências das temperaturas globais, mas as diferenças entre as historias paleogeográficas dos
referidos hemisférios parecem suficientes para questionar o uso dos modelos gerados no
hemisfério norte na sistematização da sequência de mudanças globais quaternárias deste lado
do Equador.
Assim sendo, este trabalho busca avaliar a influência das mudanças climáticas ocorridas durante
o Quaternário na gênese dos terraços da bacia hidrográfica do Ribeirão do Araquá; e para isso,
foram utilizadas datação por Luminescência Opticamente Estimulada e análise granulométrica
das amostras coletadas em campo. No entanto, é importante ressaltar a analisar os possíveis
controles estruturais decorrentes de uma tectônica ressurgente na evolução geomorfológica da
área, uma vez que são reconhecidos eventos dessa natureza no estado de São Paulo e em
outras partes do território brasileiro.
1.1. Localização e caracterização da área de estudos
A área de estudo é delimitada pelas coordenadas longitudinais 47º55’30’’W e 47º45’00’’W; e
latitudinais 22º25’30’’S e 22º39’0’’S a qual abarca parte de dois municípios, São Pedro e
Charqueada (Figura 1). Após drenar cerca de 279,20 Km² o Ribeirão Araquá deságua no Rio
Piracicaba; sendo, portanto, um afluente da margem direita deste rio. A bacia estudada inserese no contato entre dois compartimentos geomorfológicos do estado de São Paulo, a Depressão
Periférica Paulista e a Zona de Cuestas, ambos pertencentes à Bacia Sedimentar do Paraná. O
curso principal tem aproximadamente 38 km de extensão, cuja orientação é de norte-sul. Suas
nascentes estão localizadas na Serra de Itaqueri e Serra de São Pedro.
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São encontradas litologias sedimentares relacionadas às Formações Corumbataí, Pirambóia,
Bauru e Itaqueri, além de basaltos vinculados a Formação Serra Geral. Do ponto de vista
pedológico, encontram-se Latossolos Vermelho-amarelo nos setores correspondentes ao relevo
de cuestas, Neossolos Quartzarênicos e Argissolos Vermelho-amarelo na Depressão Periférica.

Figura 1: Mapa de Localização e Geologia da Bacia do Ribeirão Araquá.

No âmbito climático, situa-se em região tropical com características úmidas e subquente. Essa
configuração climática, que também é regional, possibilita, junto com as características
pedológicas, o desenvolvimento de vegetação típica de Cerrado, o Cerrado Paulista.
2. MATERIAIS E MÉTODO
O presente trabalho busca integrar de modo sistêmico os resultados provenientes das diferentes
metodologias. Foram utilizadas análises granulométricas e datações por LOE de sedimentos
relacionados aos altos terraços e baixos terraços presentes na área estudada.
No âmbito da granulometria, os materiais coletados em diferentes profundidades foram
separados conforme as frações de areia muito grossa, grossa, média, fina, argila e silte,
posteriormente, foram classificados de acordo com o triângulo textural proposto pela USDA
(1993). Destaca-se que o GPS utilizado na pesquisa possui precisão espacial de 3 metros.
As datações foram realizadas em 11 amostras coletadas a partir da inserção, na horizontal, de
tubos de PVC de coloração escura (marrom), de aproximadamente 15 centímetros de diâmetro.
Os procedimentos laboratoriais foram realizados no Laboratório de Datações sob a supervisão
do Dr. Silvio Luiz Miranda Brito.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
3.1. Alto Terraço
Os altos terraços analisados estão localizados na margem direita do médio curso do Ribeirão
Araquá e foram identificados a partir da continuidade lateral de linhas de cascalhos soterrados a
aproximadamente 4,90 metros da superfície e que se associam a condições energéticas fluviais
pretéritas de transporte e deposição de seixos. Do mesmo modo, os altos terraços identificados
vinculam-se a lineamentos que expressam possíveis falhamentos de orientação N-S e E-W. Os
resultados estão expressos no Quadro 1.
Quadro 1: Resultados dos altos terraços da bacia do Ribeirão Araquá
Unidade
de relevo

Alto Terraço
(AT1)

Alto Terraço
(AT2)

Altitude
do
terraço
(metros)
570

530

Altitude
atual do
leito do rio
(metros)
478

478

Profundidade de
coleta (metros)

Idade

Textura

0-0,20

Não coletado

Arenoso

4,80

59,550 ± 9,260

Franco-Arenosa

5,00

60,000 ± 7,715

Franco-Arenosa

0-0,20

Não coletado

Arenoso

1,80

13,900 ± 940

Franco-Arenosa

2,20

35,000 ± 2,860

Franco-Arenosa

A análise granulométrica dos sedimentos apontou para condições de baixa energia durante a
deposição do primeiro nível de alto terraço, excetuando a linha de cascalho que possivelmente
está associada a alterações do nível de base e, concomitantemente, no aumento na energia de
transporte de sedimentos. Sendo assim, no primeiro Alto Terraço (AT1) as idades dos
sedimentos abaixo da cascalheira foram situadas no Pleistoceno e possuem a mesma
classificação sedimentológica daqueles localizados acima da cascalheira; indicando que as
condições energéticas do sistema fluvial eram menores quando comparado ao fluxo que
originou a linha de cascalho. É possível que a deposição do material Franco-Arenoso tenha
ocorrido em ambiente mais seco do que o atual, como apontam Thomas e Thorp (1995) e OrtizJaureguizar e Cladera (2006).
Possivelmente, a linha de cascalho presente no nível AT1 relaciona-se a uma rápida alteração
no nível de base associado a eventos neotectônicos, como apontado por Penteado (1968) e
Facincani (2000). Esta (re) organização da rede de drenagem parece ter possibilitado o
retrabalhamento dos sedimentos do AT1 durante a elaboração do nível de terraço AT2,
sobretudo, quanto a camada subjacente a linha de cascalho.
Neste sentido, a coexistência de dois níveis de terraços evidenciam ajustes estruturais durante o
Pleistoceno, os quais responsáveis por um deslocamento vertical e, consequentemente, a
alteração do nível de base, pode ter ocasionado uma reorganização do sistema fluvial
conduzindo a elaboração do segundo nível de terraço.
No segundo alto terraço (AT2), identificado na margem direita do Ribeirão Araquá, a
classificação granulométrica Franco-Arenosa mostra condições ambientais onde possivelmente a
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deposição ocorreu durante episódios de cheias e pouco energéticos, ocorridos durante o
Pleistoceno Superior. A cascalheira presente nesse nível mostra que houve significativa mudança
energética durante o Pleistoceno; o qual teve duração de aproximadamente 20 mil anos. De
acordo com a bibliografia consultada, é possível que o material acima da cascalheira, tenha sido
depositado durante a persistência de clima frio e, provavelmente, mais seco do que o atual.
3.2. Baixo terraço
Os baixos terraços analisados foram identificados no alto curso do Ribeirão Araquá e apontaram
para certa homogeneidade quanto às características físicas, isto é, predominam texturas
arenosas que possivelmente estão associadas às litologias da Formação Piramboia (Quadro 2).
Excepcionalmente, o último baixo terraço apresentou textura mais próxima da argilosa, que
possivelmente é decorrente da decomposição do basalto da Formação Serra Geral e a níveis
energéticos menores, que possibilitou a deposição da argila e do silte.
Quadro 2: Resultados dos baixos terraços do Ribeirão Araquá

Unidade de
relevo
Baixo
Terraço
(BT1)
Baixo
Terraço
(BT2)
Baixo
Terraço
(BT3)

Altitude do
terraço
(metros)

Altitude atual
do leito do
rio (metros)

491

490

481

479

481

Profundidade
de coleta
(metros)

Idade

Textura

0 - 0,10

Não coletado

Arenoso

0,60

9,850 ± 1,120

Arenoso

0,40

1,300 ± 185

Arenoso

0,70

2,780 ± 410

Arenoso

0,40

720 ± 100

Franco ArgilaArenoso

0,80

1481 ± 215

Franco-Argilosa

479

O primeiro baixo terraço (BT1) analisado apresentou idades que correspondem, a priori, ao final
do período glacial conhecido como Würm-Wisconsin (Salgado-Labouriau,1994). Thomas e Thorp
(1995) e Schell-Ybert (2000) apontam para uma fase seca no sudeste do estado de São Paulo e
aridez com intervalo frio em muitas áreas, por volta de 11.000 anos A.P e posterior,
umidificação do clima a partir de 10.500 anos A.P, período este que marca a transição
Pleistoceno/Holoceno. Sendo assim, é possível que os sedimentos que capeiam esse nível de
baixo terraço tenham sido depositados em clima semelhante ao atual, ou seja, relativamente
úmido ou de transição.
O baixo terraço BT2 apresenta características granulométricas similares às observadas no BT1, o
que possibilita interpretá-las como consequência do intemperismo dos arenitos da Formação
Piramboia. No âmbito das datações, as idades obtidas possibilitaram correlacioná-las a transição
de ambiente úmido para mais seco. Neste sentido, Dias e Perez Filho (2015) identificaram em
uma bacia adjacente a área de estudos, coberturas superficiais datadas em 2570±500 as quais
foram vinculadas a condições climáticas mais secas do que as atuais.
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Após esse período, uma umidificação do clima foi responsável pelo aprofundamento do
talvegue, abandono da antiga planície de inundação e, consequentemente o início de nova
deposição que, posteriormente, originou os sedimentos relacionados ao BT3. De acordo com os
resultados da LOE esse processo ocorreu por volta de 1481±215 A.P, correspondendo a um
ambiente mais seco, responsável também pelo desenvolvimento de turfeiras no estado de São
Paulo e Minas Gerais; no entanto, caracterizando-se como transição para as condições
ambientais atuais, uma vez que através da granulometria foi possível observar certa transição
das características ambientais responsáveis pelo transporte e deposição das coberturas
analisadas.
Os aluviões recentes coletados no alto curso (Quadro 3) também colaboram para a hipótese de
pulsos climáticos ocorridos no Holoceno Tardio. De acordo com as análises granulométricas, é
possível a transição das características de transporte (Areia-Franca para Arenoso), sobretudo em
relação à energia do ambiente, as quais encontram correspondência nos trabalhos de Storani e
Perez Filho (2015) que apontaram período mais seco do que o atual por volta de 600 anos A.P.
Quadro 3: Resultados do Aluvião Recente do Ribeirão Araquá
Unidade de
relevo

Altitude do
aluvião
recente
(metros)

Aluvião
Recente

496

Altitude
atual do
leito do rio
(metros)

Profundidade
de coleta
(metros)

Idade

Textura

0-0,20

Não coletado

Arenoso

0,70
1,10

300 ± 50
610 ± 135

Arenoso
Areia-Franca

492

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A geocronologia dos baixos terraços está associada a eventos de climáticos ocorridos no
Holoceno; enquanto aos altos terraços associam eventos climáticos às deformações
neotectônicas ocorridas no Pleistoceno.
Os baixos terraços do Ribeirão Araquá apontam para oscilações na energia de transporte e
deposição durante o Holoceno. Estes eventos associam-se a elaboração de superfícies de
aplainamentos no sudeste, mas que ainda não haviam sido referenciadas pela bibliografia
disponível.
De modo geral, as metodologias utilizadas possibilitaram identificar eventos de origem estrutural
e climática ocorridos durante o Quaternário. No entanto, é importante salientar que são
necessárias outras abordagens para a confirmação (ou não) das proposições aventadas;
metodologias que serão aplicadas em etapas posteriores da pesquisa.
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RESUMO
A recarga dos hidrossistemas cársicos reveste-se de uma profunda complexidade devido, em
grande parte, à sua dualidade (alogénica/autogénica; concentrada/difusa) pelo que a determinação dos valores bem como da sua distribuição espacial requerem a aplicação de
métodos muito específicos, adaptados à particularidade destes meios. Neste artigo
procuraremos determinar o valor da recarga bem como a sua distribuição espacial no
hidrossistema cársico de Degracias-Sicó (centro-litoral de Portugal) com base no método
APLIS (acrónimo de Altitud, Pendientes, Litología, Áreas Preferenciales de Infiltración e tipo
de Suelo), adaptando-o às características da área em estudo.

ABSTRACT
The groundwater recharge of karst aquifers is a highly complex process due to the duality of
karst recharge: allogenic or autogenic, and as either concentrated or diffuse. Thus, the
assessment of karst aquifer recharge and its special distribution requires specific methods
which take into consideration karst hydrogeological particularities. The aim of this paper is to
determinate the mean annual recharge and map its spatial distribution in a karst aquifer of
central-western region of Portugal (Degracias-Sicó karst aquifer) based on the APLIS
methodological approach (considering altitude, slope, lithology, preferential infiltration areas
and soil type). The method was adapted to study area karst characteristics.

Palavras-chave: hidrossistema cársico; recarga subterrânea; método APLIS
Keywords: karst aquifer; groundwater recharge; APLIS method
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1. INTRODUÇÃO
A recarga de aquíferos significa, em termos gerais, a quantidade de água que circula
subterraneamente até atingir a toalha freática. No entanto, a recarga de hidrossistemas
cársicos caracteriza-se por uma enorme especificidade e elevada complexidade dada a
existência de vários tipos de recarga que podem funcionar em simultâneo. Essa profunda
complexidade deve-se: (i) à dualidade dos processos de infiltração na superfície, podendo
distinguir-se entre modo difuso (carácter lento, prolongado e distribuído espacialmente) e
modo concentrado (maior velocidade e carácter pontual); (ii) às diferentes proveniências da
água, ou seja, autogénica (proveniente da precipitação caída apenas na bacia cársica) ou
alogénica (escoamento superficial proveniente de áreas não-cársicas adjacentes, sendo por
norma rápida e concentrada. Subterraneamente, provém de aquíferos vizinhos não-cársicos
ou de rochas permeáveis que se sobrepõem a rochas carbonatadas carsificadas (Gunn,
1983); (iii) à dualidade das formas de circulação interna na zona não-saturada (rápida e
concentrada – quick flow/vadose fast flow ou lenta e difusa - slow flow/difuse flow/vadose
percolation); (iv) à existência de uma zona subcutânea (epicarso) que armazena água e
regula o tempo e o modo como a água infiltrada percorre a restante zona não-saturada.
Nos hidrossistemas cársicos, a recarga pode ser estimada utilizando diferentes métodos,
mais ou menos complexos, consoante a quantidade e o tipo de informação disponível
(Andreu et al., 2011). Os métodos mais convencionais e mais amplamente testados no carso
determinam a recarga a partir do balanço hidrológico (por exemplo Jeannin e Grasso, 1995;
Petric, 2002; Scanlon et al., 2002; Carter e Driscoll, 2006; Zagana et al., 2007), de métodos
empíricos (Kessler, 1967; Andreo et al., 2008; Pardo-Igúzquiza et al., 2012; Allocca et al.,
2014) e de métodos hidroquímicos e isotópicos (por exemplo Leaney et al., 1995; Wood et
al., 1995; Perrin et al., 2003; Aquilina et al., 2006; Ozyurte e Bayari, 2008; Hartmann et al.,
2012). Todos estes métodos fornecem apenas um valor numérico de recarga para o
conjunto do hidrossistema, expressando o volume médio anual de água ou a percentagem
de precipitação (taxa de recarga) que entra no hidrossistema. Acresce ainda o facto de nem
sempre terem em consideração as particularidades hidrogeológicas dos meios cársicos e de
não fornecerem qualquer distribuição espacial da recarga, já que a representação
cartográfica está ausente.
O método APLIS (Andreo et al., 2008) é o acrónimo das características intrínsecas dos
hidrossistemas cársicos utilizadas - Altitud (A); Pendiente (P), Litología (L), Áreas preferenciales de infiltración (I) e tipo de Suelo (S) - e possibilita, em simultâneo, o cálculo da taxa
de recarga anual média e da sua repartição espacial. Trata-se de um método empírico
desenvolvido em oito aquíferos carbonatados na Cordilheira Bética (sul de Espanha),
representando uma ampla variedade de características climáticas e geomorfológicas, tendose obtido muito bons resultados e considerando-se, por isso, um método adequado ao
estudo de hidrossistemas cársicos noutros locais. O processo de cálculo e cartografia é
efectuado a partir da sobreposição e cruzamento, em ambiente SIG, de ‘camadas de
informação’ correspondentes a cada uma das cinco variáveis consideradas. Neste artigo
procuraremos, mediante a sua aplicação ao hidrossistema cársico de Degracias-Sicó, mostrar
a aplicabilidade do método APLIS mesmo quando se procede a ajustes em função da
especificidade de um determinado hidrossistema, como ocorreu no presente estudo.
2. O HIDROSSISTEMA CÁRSICO DE DEGRACIAS-SICÓ
O hidrossistema cársico de Degracias-Sicó, com uma área de quase 120 Km2, localiza-se na
região centro-litoral de Portugal e corresponde a um conjunto de relevos que se salienta na
topografia regional e que compreende as Serras de Sicó (parte sul - 553 m) e do Rabaçal
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(parte norte - 532 m) e o Planalto de Degracias-Alvorge, superfície irregular que se desenvolve a cotas entre os 280 e os 350 m e que separa estas duas serras (Figura 1). O carácter
aplanado de grande parte deste planalto favorece a infiltração, o que, conjugado com as
características lito-estruturais e a morfologia cársica da área (em particular os algares nos
sectores oeste e sudoeste), promove fortemente a entrada de água para o domínio
subterrâneo, sendo, nos algares, uma recarga rápida e relativamente concentrada.
O hidrossistema cársico em estudo corresponde, no essencial, a calcários puros e compactos
do Jurássico médio (Batoniano e Bajociano) bastante carsificados, enquadrados na base por
calcários margosos do Aaleniano (de permeabilidade mais reduzida) e, superiormente, pelo
Oxfordiano (com características progressivamente mais margosas). De salientar a presença,
ainda que em pequenos retalhos, de Arenitos da Figueira da Foz (Cretácico inferior) e
depósitos poligénicos vermelhos (Cenozóico) que preenchem depressões cársicas no interior
da área em estudo. A sua natureza greso-conglomerática tem grande importância no
processo de recarga, pela interferência na velocidade de infiltração, tanto mais que se
situam no sector mais aplanado da área de recarga. Também a fracturação assume crucial
importância na hidrodinâmica deste sistema cársico, dada a existência de um grande e
denso conjunto de falhas e fracturas com diferentes orientações, em particular na frente
ocidental do Maciço de Sicó, originadas por uma tectónica essencialmente de fracturação e
extremamente complexa, responsável pelo soerguimento do Maciço (Cunha, 1988). Estes
acidentes têm uma enorme influência no processo de recarga (locais preferenciais de
infiltração) e parecem constituir caminhos preferenciais na circulação subterrânea
(encaminhamento da água até às exsurgências do bordo oeste do hidrossistema).

Figura 1 – Representação das principais características físicas da região onde se insere o
hidrossistema cársico de Degracias-Sicó
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As características estruturais e a tectónica determinam a circulação subterrânea que se
processa maioritariamente para oeste (vale do rio Anços), onde se localizam as principais
exsurgências, cujo alinhamento rígido parece confirmar a existência de fracturação submeridiana entre os calcários do Dogger e os materiais gresosos ocidentais mais recentes.
Este conjunto de exsurgências, situadas entre os 40 e os 75 m na bordadura oeste será
responsável pela drenagem de cerca de 75 a 80% da água que circula no hidrossistema,
destacando-se as exsurgências permanentes do Ourão e dos Olhos d’Água do Anços como
principais exutórios, com um caudal médio de 0,9 e 1,3 m3/s, respectivamente. O conjunto
de exsurgências que bordejam todo o hidrossistema cársico de Degracias-Sicó completa-se
com as pequenas exsurgências do bordo leste, de carácter temporário, situadas entre os 225
e os 310 m. A diminuta importância destas últimas na hidrodinâmica do conjunto do
hidrossistema cársico fez com que fosse considerada e cartografada apenas a área de
recarga do principal conjunto de exsurgências, no bordo oeste).
Em termos climáticos, no Maciço Cársico de Sicó, pela sua posição topograficamente mais
elevada, ocorrem quantitativos de precipitação superiores aos da área circundante, com o
valor médio anual a rondar os 1200 mm (estação de Degracias, 1979/80-2006/07), sendo
nos meses de Novembro e Dezembro que ocorrem os maiores quantitativos.
3. METODOLOGIA: O MÉTODO APLIS
O cálculo e representação cartográfica da recarga segundo o método APLIS faz-se a partir
da sobreposição e cruzamento, em SIG, de ‘camadas de informação’ relativas a cada uma
das variáveis tidas como de crucial influência na recarga (altitude, A; declive, P; litologia, L;
áreas de infiltração preferencial, I, e tipo de solo, S). Para cada uma das variáveis é criado
um mapa, definindo-se classes a que se atribui pontuação entre 1 (influência mínima na
recarga) e 10 (influência máxima). O peso atribuído a cada variável na fórmula de cálculo
procura expressar a sua importância no processo de recarga (Andreo et al., 2008). Assim:

R = (A + P + 3*L + 2*I + S) / 0,9

[1]

A divisão por 0,9 permite obter uma taxa que representa o valor percentual da recarga
relativamente à precipitação. Segundo Andreo et al. (2008), esta fórmula resulta de múltiplos ensaios com expressões matemáticas (sempre com estas variáveis), de forma a obter
taxas de recarga o mais próximo possível das previamente calculadas por outros métodos.
A aplicação do método APLIS ao hidrossistema cársico de Degracias-Sicó requereu algumas
adaptações, em função das características da área e da informação existente/disponível. O
facto de o hidrossistema em estudo apresentar, em relação às áreas do método original,
muito menor diversidade em algumas das variáveis utilizadas (em particular na altitude, no
declive e na litologia) fez com que considerássemos apenas cinco categorias/classes em
detrimento das dez apresentadas no formato original. Outra adaptação introduzida refere-se
ao Tipo de Solo que, devido à inexistência de informação cartográfica, foi substituído pela
carta de uso e ocupação do solo - COS2007. Como o cálculo da recarga é de carácter quantitativo, transformámos as variáveis qualitativas (litologia, áreas de infiltração preferencial e
tipo de solo) em variáveis quantitativas mediante o estabelecimento de cinco classes a que
atribuímos valores ordinais (ratings de 1 a 5), procedimento aplicado igualmente às variáveis
quantitativas (altitude e declive) - Quadro 1.
O exercício desenvolvido para o hidrossistema cársico de Degracias-Sicó constitui uma
primeira abordagem ao método APLIS, apresentando, por isso, um carácter fortemente
empírico, tendo sido os pesos atribuídos às diferentes variáveis baseados, principalmente, no
134

VII Congresso Nacional de Geomorfologia, Geomorfologia 2015
profundo conhecimento da área em estudo. A adaptação do método APLIS à área em estudo
resultou, após várias simulações, na seguinte fórmula:

R = (A + P + 3*L + 3*I + 2*S) / 0,75

[2]

O peso de cada variável na expressão anterior justifica-se pela importância que cada uma
delas exerce na recarga do hidrossistema cársico em estudo. A principal alteração
introduzida na fórmula original foi a maior importância atribuída às Áreas de infiltração preferencial e ao Solo, uma vez que, na área em estudo, se afirmam como as características
verdadeiramente diferenciadoras na distribuição espacial dos valores da recarga e na forma
como esta ocorre (realidade dedutível a partir da Figura 1).
Quadro 1 – Rating (1 a 5) das categorias/classes das variáveis utilizadas no cálculo da
recarga e respectiva distribuição espacial no hidrossistema cársico de Degracias-Sicó
(Altitude; Declive; Litologia; Áreas de infiltração preferencial; Usos do solo)
Altitude (m)
Classes

Uso do solo (COS2007)

% da área
Pontuação
de recarga

> 400

33,3

5

300 - 400

53,5

4

200 - 300

8,5

3

100 - 200

4,7

2

< 100

0,0

1

Áreas de extracção de inertes; zonas de rocha
descoberta e com pouca vegetação (solo muito
esquelético e muito pedregoso. Alternância com áreas
de rocha exposta)
Áreas com vegetação herbácea; vegetação esclerófila
e olival (solo esquelético e pedregoso)

Declive (%)
Classes

% da área
Pontuação
de recarga

0-8

26,4

5

8 - 16

31,3

4

16 - 32

21,2

3

32 - 40

15,6

2

> 40%

5,5

1

% da área
de recarga

Classes

Pontuação

5,2

5

50,0

4

Áreas agrícolas heterogéneas (culturas temporárias e
pastagens; agricultura com espaços naturais e seminaturais. Solos finos a mediamente desenvolvidos,
correspondentes a depósitos em áreas baixas no
interior da superfície cársica de recarga)

11,1

3

Áreas florestais (florestas de resinosas e de folhosas,
florestas mistas e novas plantações. Solos espessos)

30,3

2

3,4

1

Áreas com edificações antrópicas
(impermeabilização)

Litologia
% da área de
recarga

Pontuação

95,7

5

Calcários margosos (Aaleniano)

2,8

4

Arenitos (Cretácico inferior)

1,5

2

Classes

Calcários puros (Batoniano e Bajociano)

Áreas de infiltração preferencial
Falhas / Fracturas
Classes

% da área
de recarga

Formas cársicas*
Pontuação

Classes

% da área
de recarga

Pontuação

Locais de intersecção dos
principais alinhamentos de falha

9,6

5

Algares de elevada importância
(aberturas consideráveis e/ou
profundidade >40 m)

0,6

5

Principais falhas; locais de
intersecção de fracturas

9,3

4

Algares de importância mediana
(profundidade 16 - 40 m)

1,9

4

Falhas de menor importância;
fracturas de maior extensão

23,9

3

Algares de pequena importância
(pequenas aberturas e/ou
profundidade <16 m)

4,4

3

Fracturas de pequena extensão

40,2

2

Restante área

17,1

1

93,1

1

Restante área

* Designação genérica que representa aqui formas endocársicas
135
(algares) com acção exocársica no processo de recarga (infiltração
através das respectivas aberturas na superfície).

Publicações da Associação Portuguesa de Geomorfólogos, Volume IX
O ajustamento do denominador para 0,75 deve-se aos valores máximos de pontuação
atribuídos às várias classes em cada variável (10 no original e 5 na área em estudo, pela
menor variabilidade) e, naturalmente, ao facto de, segundo a fórmula original, as taxas de
recarga média e máxima resultarem muito baixas (43,5% e 72,2%, respectivamente),
manifestamente desajustadas da realidade da área em estudo, já constatada por outros
métodos de cálculo (balanço hidrológico e método de Kessler) – Paiva (2014). A definição de
0,75 como denominador mais adequado teve por base a maior aproximação possível aos
resultados obtidos anteriormente pelos referidos métodos. Esta foi, aliás, a razão aludida
pelos autores do método, após vários ensaios, para a definição da fórmula original.
4. RESULTADOS
O método APLIS, adaptado ao hidrossistema cársico de Degracias-Sicó, determinou um valor
médio de recarga de 52,2% (641,4 mm) da precipitação anual média para o período
1979/80-2006/2007. Este valor aproxima-se dos obtidos noutros dois métodos previamente
aplicados - 52,5% (647,1 mm) pelo método de Kessler e 56,8% (697,7 mm) através do
balanço hidrológico. Para além disso, encontra-se perfeitamente enquadrado nos intervalos
estimados para hidrossistemas cársicos com características próximas das da área em estudo,
na média montanha no Mediterrâneo (Paiva, 2014).
Em termos espaciais, o método APLIS revelou uma acentuada diferenciação espacial da
recarga do hidrossistema em estudo (Figura 2), num nítido contraste entre um sector de
predomínio absoluto de classes de recarga Elevada a Extremamente elevada, com infiltração
normalmente rápida, e um outro sector onde a infiltração é Moderada a Baixa e o processo
de infiltração bastante mais lento. Os maiores quantitativos de recarga (Sector I) ocorrem
nas Serras de Sicó e do Rabaçal e numa estreita faixa que abrange a parte oeste da
superfície de recarga, decalcando os principais alinhamentos tectónicos da região, as áreas
de carso descoberto e com grande número de formas cársicas, em particular os algares que
favorecem o carácter pontualmente concentrado da infiltração. Em contrapartida, na parte
centro-leste do Planalto de Degracias-Alvorge verificam-se os menores valores de recarga
(Sector III), em função da presença de espessos depósitos gresosos (áreas agricultadas e
com vegetação arbórea), que incutem à recarga um carácter bastante mais lento. De notar
ainda a existência de um sector intermédio (Sector II), composto por uma faixa de terrenos
que ocupa, longitudinalmente, parte da área central do Planalto de Degracias-Alvorge e
praticamente toda a área a nordeste da Serra de Degracias e onde coexistem pequenas
áreas com taxas de recarga bastante diferenciadas, numa amálgama que espelha a
heterogeneidade das características física desta área.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O valor da recarga e a sua distribuição espacial no hidrossistema cársico de Degracias-Sicó,
elaborados a partir do método APLIS, não obstante tratar-se de uma primeira abordagem,
parecem bastante consistentes com as características físicas da área. E parecem também
constituir parte da justificação para os comportamentos hidrológicos das exsurgências do
vale do rio Anços, em particular do exutório principal (Olhos d’Água do Anços). O método
APLIS revelou ser, simultaneamente, uma ferramenta simples (por requerer informação de
fácil recolha, e normalmente disponível bem como por ser de fácil implementação) e muito
válida, quer pelo carácter dos resultados obtidos (quantitativos e repartição espacial), quer
pelo facto de se revelar adaptável às características físicas de cada hidrossistema cársico.
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Altitude

Declive

A

B

DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL
DA RECARGA

Áreas de
Infiltração
Preferencial

LEGENDA (comum às imagens da Figura A)
Importância no processo de recarga
5 – Extremamente importante
4 - Muito importante
3 - Importante
2 - Pouco importante
1 - Muito pouco importante

C

II

DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DA
RECARGA – DEFINIÇÃO
DE SECTORES

I
II
Litologia

Uso do solo
COS2007

II
III

I
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Figura 2 – A distribuição e as características da recarga no hidrossistema cársico de Degracias-Sicó com base na adaptação do
método APLIS. Variáveis utilizadas e respectiva importância espacial para o processo de recarga (A); mapa final da
distribuição da recarga (B) e definição de sectores com relativa homogeneidade nas características da recarga (C)
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No entanto, voltamos a sublinhar o carácter empírico deste método bem como o estágio
inicial da sua aplicação neste hidrossistema cársico, pelo que estamos conscientes do
aperfeiçoamento que este exercício cartográfico requer, bem como da necessidade de
comparação com outros métodos, em particular de distribuição espacial da recarga.
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RESUMO
O leque aluvial do Taquari se localiza no Pantanal Matogrossense, e é considerado um dos
maiores do mundo. A porção sul desse leque, denominada Nhecolândia, apresenta um
complexo sistema flúvio-lacustre com milhares de lagoas, das quais muitas são salinoalcalinas. Estudos recentes dos solos ao redor de lagoas salinas identificam horizontes argiloarenosos ricos em Fe-micas neoformadas. A transferência de elementos químicos dissolvidos
das lagoas para os solos circundantes gera pequenas depressões ao longo das bordas das
lagoas, e constituem suas partes mais profundas. Com frequência, tais horizontes são
cimentados por sílica amorfa, e funcionam como barreiras locais aos escoamentos
subsuperficiais, mas também propiciam a formação de lages endurecidas, em forma de
faixas abauladas, quando afloram na superfície das praias de areia branca ao redor das
salinas. As lagoas se expandem durante eventos pluviométricos excepcionais, ou de
mudanças do nível médio das águas no Pantanal, e as águas ultrapassam essas faixas,
redesenhando os contornos da forma das lagoas. Nesses novos contornos as faixas são
mantidas como relíquias, visíveis nas imagens de satélite. Isto permite utilizá-las como
ferramenta de reconstituição das antigas bordas, e, portanto, como indicadores da evolução
morfológica das lagoas. O objetivo deste trabalho é apresentar alguns ensaios de
reconstituição com base em observações de campo, e interpretações de imagens de satélite.
A hipótese é que a presença dessas faixas favorece o desenvolvimento das formas
irregulares e festonadas dos contornos atuais das lagoas.
ABSTRACT
The Taquari alluvial fan, one of the largest alluvial fans of the world, is located in the
Pantanal of Mato Grosso, upper Paraguay basin, Brazil. A peculiarity of the Nhecolândia
region, the southern half of the fan, is the presence of a huge system of lakes with water
showing a large range of salinity and alkalinity. Recent studies carried out around the saline
lakes revealed the occurrence of beach ridges resulting from Fe-mica chemical
sedimentation. In this context, the transfer of dissolved chemical elements from the lake to
the beach results in a deepening parallel of the lake border. In addition, Fe-mica dominated
horizons are frequently indurated by amorphous silica, and act as barriers to sub superficial
water flows. During extreme climatic events or floods the lakes overtake these barriers that
appear as relicts ridges jutting into the lakes. These relicts can be used as tools for the
reconstruction of the former lake shorelines, and consequently as indicators of the lake
dynamics in this region of the Taquari fan. In this work, some reconstructions are proposed,
showing that such soil horizons provoke the development of lakes with irregular shapes.
Palavras-chave: Morfologia de lagoas, Sedimentação química, Pantanal, Brasil.
Keywords: Lake morphology, Chemical sedimentation, Pantanal Brazil
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1. INTRODUÇÃO
A Nhecolândia, uma sub-região do Pantanal Matogrossense, se localiza na porção sul do
leque aluvial do Taquari (Buehler et al., 2011; Zani et al., 2012) na Bacia do Alto Paraguai.
Com uma área total de cerca de 24.000 km2, essa região é delimitada ao norte pelo rio
Taquari, ao sul pelo rio Negro, a oeste por uma porção do rio Paraguai, e a leste pelo
Planalto de Maracajú, que corresponde ao limite sudeste do Pantanal.
a)

b)

2 km

2 km

c)

d)

2 km

2 km

Figura 1: a) Lagos assimétricos eólicos (Zambia); b) Depressões salinas e lunettes
(Australia); c) Oxbow lakes na planície do Rio Negro (MS, Brasil); d) Lagoas da Nhecolândia,
Pantanal (MS, Brasil).
Na Nhecolândia o sistema de drenagem é semi-aberto, grande parte dos cursos d’água têm
pouca, ou nenhuma, conexão com os principais rios, e apresenta numerosas pequenas e
rasas lagoas com formas irregulares (Pott & Pott, 2011). Estima-se que somente a Baixa
Nhecolândia comporte cerca de 15000 lagoas, a maioria de água doce, e aproximadamente
500 com água salina-alcalina. A origem dessas lagoas é tema de debate na comunidade
científica. Duas hipóteses se destacam. A primeira fluvial, proposta por Wilhelmy (1958), e
retomada por Ab’Sáber (2006), liga a formação das lagoas aos deslocamentos dos rios com
padrão meândrico (Figura 1c), que formam lagos de lóbulos internos de meandros e lagos
barrados por diques marginais, os chamados “oxbow lakes”. Se essa origem pode ser
confirmada pela morfologia das lagoas ao longo de rios como o Paraguai, Negro e Taquari,
nenhuma observação permite transpor esse modelo para as lagoas da Nhecolândia, com
morfologia totalmente distinta. A segunda eólica, e num contexto antigo de clima mais seco,
recorre à deflação eólica seguida de acumulação de partículas, especialmente da fração
areia, sob a forma de dunas, ou seja, uma morfologia do tipo “Sebkha” e “Lunettes”
(Almeida 1945; Almeida e Lima, 1956; Tricart, 1982). Para Klammer (1982) esta hipótese é
apenas parcialmente válida, pois nem toda área com paleodunas tem lagoas. Vários
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argumentos permitem descartar esta hipótese: 1º) ausência da assimetria típica que
caracteriza a morfologia das lagoas em forma de “Lunettes” (Figura 1a e 1b); 2º) ausência
de salinidade na maioria das lagoas; 3º) ausência de estratificação nas elevações arenosas
que circundam as lagoas; 4º) presença de um quadro geoquímico alcalino-sódico não
favorável à cristalização de gipso e halita, sais geralmente responsáveis pela pulverização
dos constituintes dos horizontes superficiais em partículas vulneráveis a deflação eólica.
O presente trabalho apresenta as distribuições vertical e lateral dos solos ao redor das
lagoas salinas, e principalmente, as estruturas identificadas como produtos de uma
sedimentação química. Destacam-se os horizontes com Fe-mica cimentados por silica
amorfa, aqui utilizados como indicadores da evolução morfológica dos contornos das lagoas.
2. UM SISTEMA PEDOLÓGICO COM REPRESENTATIVIDADE REGIONAL
O sistema de solos que aparece ao redor das lagoas salinas foi estudado por varios autores
nas porções oeste (Sakamoto, 1997), norte (Barbiero et al., 2008; Furquim et al., 2010) e
sudeste (Martins, 2012; Furian et al., 2013) da Nhecolândia. Esses estudos ressaltaram a
similaridade de organização da cobertura pedológica ao redor dessas lagoas (Figura 2).
Topografia atual dos
abaulamentos nas
praias das salinas

Lagoa salina alcalina

Argila <1 %
Areia com bandas de
matéria orgânica

Argila ~10 %
Predomínio de
Mg-esmectita
Estação umida

0
1
40

Estação seca

2

3
4

80
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120
160
200

Argila ~15-20 %
Predomínio de
Fe-mica

Argila ~10-15 %
Predomínio de
Fe-mica
Cimento de sílica amorfa

0

10

20
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Figura 2 – Corte esquemático do sistema pedológico ao redor de lagoas salinas.
Contíguo às salinas observa-se um horizonte argilo-arenoso (1), marrom acinzentado, com
precipitação calcária. Este horizonte se restringe à zona de oscilação do nível da água entre
as estações seca e úmida. O teor de argila é de cerca de 10%, com predomínio de Mgesmectita. Em seguida, aparece um horizonte arenoso castanho claro (2) com estrias de
matéria orgânica orientadas verticalmente. A matéria orgânica também se acumula na base
(Furian et al., 2013; Sakamoto, 1997), ou no topo (Furquim et al., 2008) deste horizonte (2),
onde o teor de argila é inferior a 1%. Subjacente a este aparece um horizonte areno-argiloso
(3) acinzentado com estrutura maciça, e aproximadamente 15% de argila. Abaixo deste, o
horizonte areno-argiloso verde-oliva (4) com 15 a 20% de argila, também apresenta
estrutura maciça, mas localmente com consistência firme a muito firme. O topo deste
horizonte (4) é ondulado, com duas cristas separadas por um vale de aproximadamente 25 a
40 m. Na fração argila dos horizontes (3) e (4) predomina Fe-mica. Tanto a Mg-esmectita
quanto a Fe-mica identificadas são argilas neoformadas a partir das soluções alcalinas das
lagoas. Si, K e Mg são transferidos em solução das lagoas para as praias, enquanto Fe e Al
em forma de complexos com a matéria orgânica coloidal. Os mapeamentos desses sistemas
revelam uma distribuição anelar dos solos ao redor das lagoas, que corrobora sua formação
por processos de sedimentação química. Em particular, é o caso das duas cristas dos
horizontes (3) e (4), que se formam a 40 ou 60 m da borda da lagoa, e se apresentam mais
ou menos endurecidos pela cimentação por sílica amorfa.
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3. UM FUNCIONAMENTO QUE FAVORECE O AFUNDAMENTO GEOQUÍMICO DAS
LAGOAS
O estudo do funcionamento do sistema pedológico confirma uma agradação química na
praia por elementos químicos extraídos dos sedimentos, sobretudo dissolução das areias de
quartzo, que contribui ao afundamento geoquímico das lagoas. Observações de campo e
interpretações de imagem de satélite, tomada no final de uma estação seca prolongada
(Google™ earth, 2012), mostram que, em geral, as partes mais profundas não se situam no
centro, mas em depressões alongadas acompanhando lateralmente as bordas das lagoas
(Fig.3). Esta morfologia parece confirmar que as bordas externas e internas das lagoas
constituem as porções mais ativas ao processo de erosão e agradação químicas.

100 m

100 m

100 m

Figura 3 – Setas indicando as partes mais profundas, de formas alongadas, geralmente
posicionadas nas bordas laterais das lagoas salinas (imagens Google Earth ™, 2012).
4. OS HORIZONTES COM FE-MICA COMO TRAÇADORES DAS ANTIGAS BORDAS
DAS LAGOAS
Observaram-se salinas onde a organização do solo é ligeiramente diferente daquela
apresentada na Fig.3, pela ausência do horizonte superficial (1) com esmectita, e pela
espessura muito fina do horizonte arenoso (2), isto é, pelo truncamento dos horizontes
superficiais. Somente os horizontes (3) e (4), localmente endurecidos por sílica amorfa, se
mantém. O limite superior dessa organização corresponde à linha vermelha na Fig.2, onde
aparece o material cimentado por sílica aflorando em superfície, e seus reflexos na
morfologia, em faixas abauladas, da praia das salinas. O conhecimento do sistema
pedológico completo, apresentado na Fig.2, mostra que essas faixas endurecidas abauladas
constituem relíquias de horizontes que se formaram próximo à borda das lagoas, e por isto
podem ser utilizadas como indicadores dos antigos contornos das lagoas.
A Fig. 4 apresenta alguns ensaios de reconstituição desses antigos contornos. Trata-se, no
caso (a), de uma evolução que mantém uma forma arredondada; no (b), uma forma
alongada com expansão lateral em forma de divertículo; e nos casos (c) e (d) formas mais
complexas decorrentes da coalescência de várias lagoas subarredondadas (c), e de duas
lagoas alongadas, com expansões terminais em forma de divertículo (d). Esses exemplos
ilustram uma primeira fase dos estudos morfológicos que estão sendo realizados. Para
precisar melhor as etapas evolutivas das formas das lagoas, bem como a velocidade dessa
evolução, fenômeno que ainda hoje parece ativo, seria necessário datar as neoformações de
Fe-micas, uma abordagem difícil pela intensa dinâmica do carbono, orgânico e inorgânico,
nas águas muito alcalinas dessas lagoas. Contudo, muito resta a fazer sobre a morfologia
dos contornos das lagoas em grandes escalas, considerando-se, sobretudo, que a forma e a
quantidade de lagoas oscilam segundo as estações do ano.
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5. CONCLUSÃO
Este estudo mostra que as hipóteses da ação fluvial de meandros, e da deflação eólica, para
explicar a formação dessas lagoas não concordam com a morfologia que elas apresentam.
Ao contrário, processos pedo-geoquímicos, potencializados pelo clima quente e contexto
alcalino como é o caso dessa região, parecem ser mais aptos para gerar depressões e
agradações geoquímicas, com reflexos nas formas dos contornos das lagoas. Portanto, o
conhecimento das organizações verticais e laterais do sistema pedológico, e de seu
funcionamento, é fundamental para compreender e prever a evolução de tais formas.

a

b

100 m

100 m

d

c
a

100 m

100 m

Figura 4 – Ensaio de reconstituição dos antigos contornos das lagoas (pontilhado preto) pela
presença de relíquias dos horizontes com predomínio de Fe-ilita (em vermelho) nas praias
das lagoas.
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RESUMO
O Stream-Gradient Index, proposto por Hack (1973) é comumente utilizado para avaliar a
relação entre a declividade e extensão do canal fluvial em perfis longitudinais de rios, e por
sintetizar a estreita relação entre a energia de um fluxo e o transporte do material associado
ao tipo de substrato rochoso. Esse tipo de análise ainda é pouco explorado em regiões
tropicais, nas quais os mantos de alteração tendem a ser espesso. O objetivo deste trabalho
é o de analisar a relação entre energia e competência em cursos fluviais das bacias do rio
Pardo e do alto rio Jequitinhonha, situadas na Serra do Espinhaço Meridional, Brasil, com
base no Stream-Gradient Index e análise granulométrica dos materiais do leito e da margem.
Os resultados indicam que existe uma relação entre a granulometria mais grossa e cursos
com índices mais elevados. Eles legitimam o valor das medidas obtidas por este índice,
validadas ainda por observações e medidas de campo, indispensáveis para a compreensão
dos dados, principalmente devido às peculiaridades locais de cada rio, como a forma,
litoestrutura e processos envolvidos em sua dinâmica energética.
ABSTRACT
The Stream-Gradient Index proposed by Hack (1973) is very often used to evaluate the
relationship between declivity and the fluvial channel extension in longitudinal river profiles,
synthesizing the close relationship between flow energy and the transport of material of
different grain size of the underlying rocks. This type of analysis is still little used in the study
of tropical areas where the regolith tends to be thick. The objective of this work is to analyze
if this relation (energy versus competence) occurs in the two main rivers of the Espinhaço
Mountain Range, Brazil, using Stream-Gradient Index and the grain size distribution analysis.
Results indicate that the particle size is bigger in streams with a higher index, legitimizing the
value of this index. They were also validated by field work observation and measures
indispensable to the understanding of these data due to local peculiarities of each river, like
shape, litho-structure and processes involved in its energy dynamics also validated the value
of the index.
Palavras-chave: Índice de Hack, Granulometria, bacia hidrográfica, Espinhaço Meridional
Keywords: Hack index, grain size, watershed, Espinhaço Meridional.
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1. INTRODUÇÃO
Os perfis longitudinais dos rios encontram-se intimamente relacionados a fatores tais como
topografia, litolologia e clima, os quais influenciam diretamente os processos fluviais de
erosão e deposição. A relação estreita entre esses fatores e os perfis longitudinais foi
sintetizada por Hack (1973) através do denominado Stream-Gradient Index, ou índice de
Hack, que representa a relação entre a declividade e a extensão do canal fluvial.
Essa relação indica a energia de um fluxo, e está intrinsecamente associada à competência
de transporte do material, representada pelas granulometrias variadas representativas do
tipo de substrato rochoso. Gilbert (1877) foi um dos primeiros a utilizar a relação entre a
energia do rio e a granulometria de seus detritos, como base para avaliar a energia gasta
para o transporte de sedimentos. Hack (1973) reafirma tal relação quando indica que o
declive tem uma relação funcional com a competência do rio. A declividade tende a diminuir
rio abaixo em um perfil côncavo, devido a um ajuste hidráulico e sedimentológico (Sinha e
Parker, 1996; Knighton, 1998). Sendo assim, o estudo da energia dos cursos fluviais de uma
determinada área auxilia no entendimento da configuração morfológica da mesma, podendo
até servir como indicativo de mudanças estruturais.
O objetivo deste trabalho é o de analisar a relação existente entre a energia e a competência
dos rios das bacias do rio Pardo e alto rio Jequitinhonha, localizadas em um maciço formado
por rochas predominantemente siliciclásticas muito intemperizadas, na Serra do Espinhaço
Meridional, importante interflúvio no leste do estado de Minas Gerais, Brasil (Figura 1). Foi
utilizado o índice de Hack, ainda pouco testado em clima tropical onde os regolitos tendem a
ser espessos e formados por materiais de granulometria fina, o que poderia interferir na
relação granulométrica/energia identificada por Hack, além de análises granulométricas dos
sedimentos de leito e margem. Essas bacias não possuem relevo homogêneo, apresentando
vários compartimentos geomorfológicos que imprimem grande diversificação de paisagem
em todo o Espinhaço (Augustin et. al., 2011), o que possibilita testar o índice em ambientes
de clima tropical e discrepâncias no âmbito da conformação do relevo e em seus valores
energéticos.

Figura 1 – Mapa de Localização da área de estudo.

2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Foi calculado o Stream-Gradient Index (SL) para as bacias do rio Pardo e do alto rio
Jequitinhonha. A fórmula utilizada para o cálculo deste índice é:
𝑆𝐿 =

∆𝐻
𝐿𝑜𝑔𝐿2−𝐿𝑜𝑔𝐿1

[1]

Onde, L representa o comprimento do segmento selecionado, desde o seu ponto médio até
à sua nascente; O ∆𝐻 representa a variação altimétrica do segmento. O logeL2 - logeL1
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representa o comprimento horizontal do segmento em logaritmo natural. Embora este índice
seja utilizado para analisar perfis longitudinais, existem muitas ambiguidades com respeito à
influência de fatores como litologia, estrutura, tectonismo e da morfologia de rios nas
respostas representadas pelo índice, sendo que estas ambiguidades são difíceis de serem
reconhecidas em um estudo regional (Rhea, 1993). Dessa maneira, optou-se neste trabalho
por realizar o cálculo do SL por segmentos hierarquizados dos rios, com o intuito de efetuar
uma melhor interpretação da relação da dinâmica fluvial e seus reflexos na evolução do
relevo.
O método de Strahler (1952) foi utilizado para hierarquizar os segmentos fluviais
individualizados, a partir dos quais foram calculados os índices de Hack (Equação 1). A
amplitude altimétrica total de cada segmento foi calculada utilizando-se como base o modelo
digital de elevação (MDE). O logarítmo natural também foi aplicado em cada segmento
fluvial, neste caso considerando-se o comprimento. As variáveis necessárias para o cálculo
do SL (diferença altimétrica do canal de drenagem e seu comprimento) foram extraídas,
respectivamente, sobre o modelo digital de elevação (MDE) do Projeto Topodata/INPE (ano
2009), e a base cartográfica referente à hidrografia, construída por IGAM (ano 2012), ambos
em escala de 1:100.000. Todo o processo de modelagem espacial dos dados foi realizado no
programa ArcGIS 10.1.
Foram amostrados 7 cursos fluviais previamente selecionados: 4 na bacia do alto rio
Jequitinhonha, e 3 na bacia do rio Pardo, com base em seus resultados do índice de Hack
previamente calculados (alto e baixo). Em campo, foram coletadas 4 amostras de
sedimentos por cada rio. Foram realizadas duas coletas no dique natural que delimita o leito
menor, uma na profundidade de 0 a 10 cm e a outra de 10 a 20 cm, as outras duas coletas
foram a 10 metros de distância do leito menor (margem do canal), seguindo o mesmo
critério de profundidades. Não foram realizadas amostragens em espessuras menores, uma
vez que essas áreas são submetidas a enchentes periódicas a cada evento chuvoso que as
remodelam e modificam principalmente nas áreas próximas à calha. Ademais, o diâmetro
dos seixos, quando estes ocorrem, é em alguns casos grande, necessitando de toda a
espessura (10 cm), para a obtenção de uma amostra representativa.
O material coletado, em quantidade suficiente para as análises granulométricas, foi
devidamente acondicionado em sacos plásticos, contendo todas as informações para sua
identificação (coordenada, hora, profundidade e local da coleta). A granulometria foi
realizada no Laboratório de Geomorfologia do Instituto de Geociências (IGC) da Universidade
Federal de Minas Gerais (UFMG), utilizando os procedimentos da EMBRAPA (2013). Para a
análise da Terra Fina Seca ao Ar (TFSA < 2mm) foi utilizado o método da Pipeta, e a
separação da areia, cascalho e calhau seguiu o método de peneiramento, com os seguintes
limites (EMBRAPA, 2013):
Fração
Diâmetro

Argila

Silte

Areia Fina

Areia Grossa

< 0,002 mm

0,05 a 0,002mm

0,5 a 0,05mm

2 a 0,5 mm

Cascalho

Calhau

< 2cm a 2mm 20cm a 2cm

Os resultados da granulometria foram plotados no programa SigmaPlot 11, para uma melhor
interpretação e análise dos dados.
3. RESULTADOS
Foram analisados quatro rios localizados na bacia do alto rio Jequitinhonha: córrego Canudos
(CC), córrego Mangabeiras (CM), córrego da Palha (CPA), rio Manso (RM), e três rios na
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bacia do rio Pardo: córrego Pindaíba (CPI), ribeirão Batatal (RB) e ribeirão das Varas (RV). O
resultado da análise granulométrica (Figura 2) possibilita identificar variação da
granulometria do material, dependendo do local (leito e margem) e profundidade de coleta.
Todos os rios contam com sedimentos com granulometria < 2mm (TFSA) em suas margens,
que se mantêm praticamente constantes entre 0 cm e 20 cm de profundidade (Figura 2).

*

Não houve coleta na profundidade de 10-20 cm no C. Canudos, em virtude do seu leito rochoso.
** O rio Manso apresentou valores iguais para margem e leito, 99% de TFSA e 1% de cascalho.
*** Não houve coleta nas margens do rio Mangabeiras, em virtude do alto grau de encaixamento do canal.

Figura 2 – Gráficos mostrando a relação da granulometria no leito e na margem dos rios pela
profundidade do material coletado.

A única exceção é o córrego Canudos, que apresenta aumento de TFSA em profundidade,
passando de pouco mais de 20% na superfície para quase 100% na coleta de 10 a 20 cm o
que pode indicar a ocorrência de ambientes distintos de deposição: um na superfície, e outro
de 10 a 20 cm de profundidade. Essa evidência é corroborada pelas observações de campo,
quando foi possível observar coloração avermelhada típica de material laterizado no material
mais superficial, de ambiente coluvional, e um mais claro, típico de ambiente aluvial em
profundidade, contrastando com as demais no mesmo ponto de amostragem.
A baixa variabilidade da granulometria do material coletado nas margens, independente da
profundidade, pode ser interpretada como resultante tanto da ação mais imediata do rio,
como também da intensa ação antrópica obervada no campo, como a presença de estradas
e casas próximas da área de coleta, indicando que as margens podem não ser um bom
indicativo para a análise da competência do rio.
Relacionando as informações contidas na Figura 2 com as apresentadas no Quadro 1, é
possível assumir que os resultados granulométricos coincidem, em grande parte, com os
valores obtidos pelo índice de Hack. Os rios com baixo índice de Hack (rio Manso, cor.
Pindaíba e rib. Varas), são os que também contam com granulometria mais fina.
O rio Manso e o ribeirão das Varas são constituídos principalmente de materiais finos (TFSA)
tanto nas margens como no leito (Figura 2), o que indica baixa competência destes rios e é
coincidente com o valor baixo do índice de Hack calculado. O córrego Pindaíba possui no
leito aproximadamente 40% de cascalho e 60% de TFSA em superfície, situação que se
altera, a 20 cm de profundidade, quando há um aumento de 20% de calhau, o que se
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reflete na diminuição da TFSA (Figura 2). Isto indica alteração de condições de deposição,
com aumento de granulometria na zona do canal. Como este rio corre sobre metassiltitos e
metargilitos e a coleta de material foi realizada em um local com ruptura de declive, esses
fatores podem ter mascarado o fator energia do curso total. Sendo assim, mesmo
apresentando baixo índice de Hack, o curso de água conta com o percentual elevado de
granulometria maior. Esse resultado aponta para a necessidade de realização de trabalho de
campo para observação direta e constatação da presença de fatores locais que podem
alterar qualquer um dos elementos analisados: índice, ou granulometria.
Quadro 1- Informações relativas à coleta, textura e índice de Hack dos rios amostrados.
Amostra (**)
CC1
CC2
CC3
CM1
CM2
CPA1
CPA2
CPA3
CPA4
RM1
RM2
RM3
RM4
CPI1
CPI2
CPI3
CPI4
RB1
RB2
RB3
RB4
RV1
RV2
RV3
RV4

Local de coleta
Leito
Margem
Leito
Leito
Margem
Leito
Margem
Leito
Margem
Leito
Margem
Leito
Margem

Profundidade
(cm)
0-10
0-10
10-20
0-10
10-20
0-10
10-20
0-10
10-20
0-10
10-20
0-10
10-20
0-10
10-20
0-10
10-20
0-10
10-20
0-10
10-20
0-10
10-20
0-10
10-20

TFSA (%)
Areia Grossa
94
43
25
88
92
72
79
35
32
75
91
21
52
72
70
15
10
87
76
27
59
58
38
32
23

Areia Fina
2
40
57
10
7
26
19
50
46
23
7
73
45
26
24
58
54
8
15
58
35
29
26
49
60

Silte

Argila

2
10
10
1
1
1
1
7
9
1
1
3
1
1
2
20
29
3
5
10
4
8
24
13
12

2
7
8
1
0
1
1
8
13
1
1
3
2
1
4
7
7
2
4
5
2
5
12
6
5

Índice de
Hack (*)

Ordem
Hierarquica

0,713
(Alto)

2

1
(Alto)

1

0,772
(Alto)

1

0
(Baixo)

5

0,019
(Baixo)

2

0,905
(Alto)

4

0,317
(Baixo)

3

*Valores Normalizados entre 0 e 1
**As letras abreviadas correspondem às primeiras letras de cada rio, os números correspondem
ao número de amostras colhidas em cada rio.

Os rios que apresentaram alto índice de Hack foram: cor. Mangabeiras, cor. Palha, rib.
Batatal e cor. Canudos (Figura 2). O córrego Mangabeiras contém aproximadamente 60% de
TFSA (dos quais, aproximadamente 90% de areia grossa) e 40 % de cascalho, enquanto o
córrego da Palha apresenta aproximadamente 80% de TFSA e 20% de cascalho em sua
margem, e um pequeno aumento de cascalho e consequente diminuição de TFSA em seu
leito. Os dados (Figura 2) demonstram que estes rios não possuem grande competência em
virtude do alto percentual de materiais finos, não confirmando o alto índice de Hack
calculado para eles. No entanto, esses rios possuem hierarquia 1 e se encontram em uma
área de cabeceira, áreas que em geral são pouco intemperizadas, não disponibilizando
material para o transporte, mesmo que o potencial energético esteja presente.
O ribeirão Batatal possui em seu leito mais de 80% de cascalho, que diminui em
profundidade, o que é acompanhado pelo aumento do calhau (Figura 2). Esses dados
comprovam a alta competência deste rio e são coincidentes com a alta taxa do índice de
Hack medida para ele.
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O córrego Canudos possui mais de 50% de calhau, cerca de 40% de cascalho e apenas 7%
de TFSA na borda do seu canal. Estes dados dão suporte ao alto índice de Hack encontrado
para este segmento de rio. Em campo, foi possível observar que este rio corre sobre metaconglomerados que estão sendo retrabalhados e, com isto, seus sedimentos mais grossos,
datados do Neoproterozóico, são intemperizados e lançados no leito, o que também pode
estar colaborando para a alta taxa de calhau.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A relação entre o índice de Hack e as análises granulométricas mostrou, em geral, eficiência
como instrumento para analisar a energia e competência dos rios, apresentando associações
entre este índice e a granulometria, mesmo se tratando de uma região tropical. É importante
pontuar que mesmo tratando-se de uma região com o predomínio de rochas silicicláticas
(rochas resistentes), há a presença de rios com alta e baixa energia, comprovando que
apenas a litologia não é capaz de condicionar a dinâmica energética nesta área.
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RESUMO
Na bacia do rio Peruaçu, norte de Minas Gerais, Brasil, a presença de várias lagoas próximas
indica a possibilidade de tenham sido parte de uma vereda, ecossistema do cerrado,
desarticulada por alterações da dinâmica hidrogeomorfológica no Holoceno. O objetivo deste
trabalho é o da reconstituição da paleovegetação da área como meio de se obter inferências
sobre o paleoclima e a evolução geomorfológica dessas lagoas. Três perfis de solo foram
descritos e amostras coletadas para análises granulométricas, pH, CE MO, isótopos de 14C e
δ13C entre duas lagoas. Os resultados do δ13C sugerem a existência de cerrado, matas
ciliares ou bosques que poderiam estar associados à presença de canais ou mesmo das
lagoas onde hoje se encontra o interflúvio entre elas. Valores de 14C de matéria orgânica no
solo (MOS), considerando o tempo médio de residência (TMR), indicam que o material da
sequência lêntica da Lagoa Jatobá é mais antigo e o do interflúvio é de idade
contemporânea. Contudo, a presença de estruturas lênticas nos solos do topo do interflúvio,
sugere que a área já esteve sob influência de flutuação sazonal da água.

ABSTRACT
In the Peruaçu drainage basin in Minas Gerais, Brazil, the presence of several ponds close to
each other indicates the possibility that they have been part of a vereda, a cerrado
ecosystem, disjointed due to hydro-geomorphologic dynamics changes during the Holocene.
The aim of this work is to reconstruct paleovegetation and paleoclimatic conditions as to
better understand the geomorphologic evolution of these ponds. Soil profiles between them
were described and samples collected for laboratory analysis: granulometry, pH, EC, OM, 14C
dating and 13C (δ13C) analysis. The 13C results suggest the existence of hiparian vegetation
or forest which could have been part of the channels where today the low interfluve occurs.
The 14C results from the soil organic matter considering the MRT, indicate that the SOM from
the Jatobá pond sequences is older being the interfluve the most recent. However, the
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presence of lentic structures in the soil profiles at the top of the interfluves suggests that the
area was under the effect of seasonal water fluctuation in the past.
Palavras-chave: veredas, lagoas, paleovegetação, processos geomorfológicos.
Keywords: veredas, ponds, paleoenvironment, geomorphic processes.
1. INTRODUÇÃO
A área estudada localiza-se entre duas lagoas: a do Meio, a 728m de altitude (140 56’ 07.09’
03” S/ 440 37’ 50.07” O) e a do Jatobá, a 731 m (140 56’ 13.57” S; 440 37 38.62” S/ 440 37’
50.07” O), separadas por um interflúvio com 734 m de altitude (Figura 1) no Parque
Estadual Veredas do Peruaçu-MG, que faz parte da bacia de drenagem da vereda/rio
Peruaçu. Ela tem como uma das suas principais feições, a presença de veredas, ecossistema
do bioma do Cerrado, caracterizadas pela presença dos buritis (Mauritia flexuosa). As lagoas
podem ter sido interconectadas, em especial nos períodos chuvosos (Augustin, 2011), sendo
que a desconexão teria sido resultante das alterações da dinâmica hidrogeomorfológica em
períodos de seca pronunciada, possivelmente durante o Holoceno, nos quais os canais das
veredas tornam-se mais suscetíveis a variações hidrogeomorfológicas (Rizzini, 1976-1979;
Augustin et al., 2009). Para auxiliar na elucidação da questão é importante o conhecimento
das condições paleoambientais nas quais a evolução das lagoas ocorreu, o que pode ser
obtido a partir da reconstituição da paleovegetação e paleoambiente. Esta foi realizada com
o auxílio de análises de isótopos estáveis de carbono (13C) e cronologia via datação
radiocarbono (14C) da matéria orgânica do solo (MOS), além de análises granulométricas e
pH dos sedimentos.

2. MATERIAIS E MÉTODOS
Para a análise das formas de relevo, declividade e contextualização espacial com a
localização e interpretação da litologia utilizou-se as cartas topográficas de Manga (IBGE,
1984) e de Januária (IBGE, 1984). Foi usado o Mapa Geológico do Rio São Francisco no
Norte de Minas Gerais (Iglesias-Martinez, 2007) além de bases cartográficas do Instituto
Mineiro de Águas - IGAM (2010). Posteriormente, foram realizados trabalhos de campo
preliminares para a escolha da área e, posteriormente, para amostragens. As lagoas
escolhidas para o estudo foram identificadas através de imagens do Google Earth (2010),
têm fácil acesso e são representativas tanto geológica, geomorfologicamente, quanto em
termos de cobertura vegetal de outras da bacia do rio Peruaçu. As descrições e coleta de
material foram realizadas nas porções centrais dos Sítios Geomorfológicos identificados a
partir de medidas de declividade de um transecto de 240m medidos no campo, realizado
entre as duas lagoas, passando por um interflúvio (Figura 1). Os três perfis de solo (P1 no
topo do interflúvio; P2 na meia vertente voltada para a lagoa do Meio; P3 na baixa vertente,
voltada para a lagoa Jatobá) foram descritos de acordo com procedimentos de Santos
(2005), embora a sequência deposicional do P3 tenha sido da base para o topo, e do Munsell
Soil Color Chart. Foram utilizados GPS Garmin Etrexx, uma câmera digital Sony Cyber-Shot,
para localização e registro de imagem (Figura 1C). As análises granulométricas foram
realizadas no Laboratório de Geomorfologia do IGC da Universidade Federal de Minas Gerais
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e as de matéria orgânica elementar (MO) no Instituto Mineiro de Agropecuária, ambas
seguindo procedimentos, incluindo os limites de classes granulomérticas, da EMBRAPA
(2012; 2013). As análises dos isótopos estáveis de carbono (δ13C) foram realizadas pelo
Centro de Energia Nuclear da Universidade de São Paulo. Os parâmetros utilizados para
interpretação são de Boutton (1991) e Pessenda et al. (2013): a) fitofisionomias com
estrutura predominante do estrato arbóreo, cujo ciclo fotossintético C3 reduz o CO2 a
fosfoglicerato, um composto de 3 carbonos, nos intervalos de -32 a -22‰; b) fitofisionomias
com estruturas predominantes de campo gramináceo reduzem o CO2 a ácido aspártico ou
málico, composto por 4 carbonos (C4), no intervalo de -17 a -9‰; c) plantas com
metabolismo do ácido crassuláceo (CAM) no intervalo -28 a -10‰, usando parte da via C4,
fixando à noite o CO2. Resultados são mostrados como δ13C relativo ao PDB (Pee Dee
Belemnite) definido como δ13C (‰ - partes por milhão) = ([R sample / R standard] -1) x
1000. As amostras foram analisadas com a precisão de 0.2‰. O limite da detecção para C
foi de 0.03%. As datações 14C por Espectrometria de Massa com Aceleradores foram
realizadas no laboratório Keck Carbon Cycle Accelerator Mass Spectrometry da University of
Califórnia, Irvine, EUA (KCCAMS/UCI, USA). Como a MO é composta de uma mistura
complexa de moléculas orgânicas de diversas origens em vários estágios de decomposição,
nós selecionamos as amostras mais profundas (ou seja, da base dos perfis) para representar
as idades mínimas para a formação desses subtratos orgânicos. No laboratório as amostras
foram tratadas seguindo os procedimentos descritos em Santos et al. (2004), ou seja: (a)
componentes identificáveis, tais como raízes foram cuidadosamente inspecionados sob o
microscópio e removidos; (b) amostras de solo foram então tratadas com HCl (1N) para
remover carbonatos; (c) as amostras quimicamente tratadas e secas foram queimadas a
900C por 3 horas em tubos de quartzo evacuado e selado; (d) o dióxido de carbono
resultante foi criogenicamente limpo e posteriormente reduzida para grafite. Finalmente, o
grafite foi prensado e medido no espectrômetro (Santos et al., 2007). Para converter as
idades 14C em idades calibradas, nós utilizamos o programa CALIB 7.1 e a curva de
calibração SHcal13 disponível na página (http://calib.qub.ac.uk/).

3. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
O Perfil 1 encontra-se localizado no topo do interflúvio (Figura 1). O horizonte superficial
conta com uma textura de areia franca (Quadro 1), estrutura medianamente desenvolvida
em blocos angulares a subangulares, de médios a pequenos, e a presença de grumos.
É possível a identificação abaixo dos 10cm de marcas características de flutuação sazonal de
corpo de água. Isto indica a existência de dois ambientes na formação do material: um, que
já esteve sob a influência de variações sazonais possivelmente da lagoa Jatobá, e outro, no
qual prevalecem, hoje, os processos pedogênicos, com o desenvolvimento de um horizonte
A. O Perfil 2 do solo foi aberto na meia vertente do interflúvio voltada para a Lagoa do Meio
(Figura 1). A textura dos horizontes é arenosa (87,74%-90,58%), tendo em vista o
predomínio de rochas siliciclásticas do substrato geológico, datadas do Cretáceo, e que
formam o Grupo Urucuia (Quadro 1). Há um decréscimo de silte em profundidade (de 3,38%
para 2,13%), enquanto a argila mostra um padrão inverso, exceto no segundo horizonte
(6,28–9,63%), o que pode ser atribuído ao processo de translocação das argilas. Verifica-se
um decréscimo de MO (de 1,27 para 1,06%) dos horizontes superficiais para os mais
profundos. Não foram encontradas evidências de influência das lagoas, seja através de
marcas lênticas, ou da diferenciação de materiais ao longo desse perfil. O Perfil 3 foi aberto
na baixa vertente próximo à lagoa Jatobá (Figura 1). Apresenta marcas lênticas claras, com
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a presença de estruturas características de ambientes lacustres e, por isto, foi descrito da
base para o topo, na ordem da deposição. Na base, há predominância de areia em
acamamento sub-horizontalizado, na qual a cor é homogênea (10YR 3/2), além de valores
relativamente baixos de MO (1,16%). Na sequência de 62 a 49 cm, ocorrem camadas mais
espessas de areia média e fina alternadas com camadas com influência de matéria orgânica
(Quadro 1), embora a quantidade desta última ainda seja relativamente baixa (1,58%). De
49 a 35 cm, há um aumento significativo de MO (4%). A areia (77,4%) diminui com relação
às sequências anteriores (Quadro 1).

Figura 1 - Transecto de 240m, entre as lagoas do Meio, à esquerda, e a do Jatobá, à direita, com os
perfis amostrados (P1, P2 e P3); Localização da área de estudo na vereda/rio Peruaçu, MG/ Brasil.

Na sequência de 35 a 10 cm, tipicamente lêntica, ocorre alternância de camadas escuras
com quantidade relativamente elevada de MO (7,81%), intercaladas por camadas entre 2 e
3 cm de areia (72,58%), e outras mais argilosas (19,3%). A MO e a argila são responsáveis
pela presença de gretas de contração. A camada superior, de 10 a 0 cm, mostra também
marcas lênticas, e é formada por pequenas sequências de areia isoladas entre camadas
muito orgânicas. Isto explica o menor percentual da areia (30,34%) entre todas as camadas
analisadas (Quadro 1). É nela também onde se observa o maior percentual de argila
(42,54%) e de MO (12,23%), e ainda a presença de gretas de contração-expansão. Essas
alternâncias dão um aspecto laminar a esta camada superior, com zonas escuras com
predomínio de silte e argilas ricas em MO (10YR 2/1) e claras, de areia. Por ser a camada
mais superficial, além da influência da dinâmica atual da lagoa, recebe também sedimentos
finos trazidos das porções mais elevadas do interflúvio, identificados pela coloração
diferenciada dos demais, mais para o vermelho (10YR 3/3).
No Perfil 1, levando em consideração os valores de δ13C entre -26,48 ‰ e -27,25‰
(Quadro 1), pode-se verificar o predomínio de plantas C3, ou seja, espécies lenhosas
arbóreas e arbustivas. Considerando a presença nesse perfil de estruturas típicas de
ambientes mais úmidos, é possível assumir que essa vegetação lenhosa pode ter sido do tipo
de cerradão ou mesmo de mata. Os valores relativamente empobrecidos de δ13C (Quadro 1)
em todos os horizontes do Perfil 2 (-26,69‰ e -27,51‰) revelam a presença dominante,
no passado, de plantas C3, provavelmente correspondentes ao cerradão. Os valores de 13C
do Perfil 3 (-21,15 a -23,94%), sendo valores mais enriquecidos do que o Perfil 1 e 2,
sugerem uma vegetação mais aberta, provavelmente com gramíneas C3.
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Quadro 1 - Dados granulométricos, de matéria orgânica (MO), concentração de carbono elementar
(%) e carbono isotópico (δ13C) das paleovegetações encontradas nos solos e camadas
deposicionais da área de estudo (EMBRAPA, 2013).
Perfil Camadas Profundidade

Classe Textural

Areia Silte Argila

cm

MO

C

δ¹³C
‰

%
Topo - Interflúvio

P1

1

0-10

Areia Franca

85,76 4,26

9,98

1,48 0,51 - 26,88

2

10-35

Areia Franca

87,05 3,06

9,89

1,48 0,38 -26,48

3

35-49+

Areia Franca

85,38 12,23

2,39

1,16 0,17 -27,25

Meia Vertente - Lagoa do Meio

P2

1

0-8

Areia

88,83 3,38

7,8

1,58

0,48 -27,51

2

8-25

Areia

90,58 3,14

6,28

1,27

0,38 -26,89

3

25-45

Areia

89,92 2,13

7,95

1,27

0,22 -26,69

4

45-80

Areia

89,04 2,16

8,79

1,06

0,21 -26,90

5

80+

Areia

87,74 2,63

9,63

1,06

0,17 -27,11

Baixa Vertente - Lagoa Jatobá

P3

*Sd e

65-62

Argila

30,34 27,12 42,54 12,23 7,63 -23,94

*Sd d

62-52

Franco Arenosa

*Sd c

52-27

Franco Argiloarenosa

*Sd b

27-13

Franco Arenosa

*Sd a

0-13

Areia Franca

72,58 8,12

19,3

9,76

7,81 -23,34

77,4

2,22

20,38

4

2,65 -21,15

78,41 6,16

15,44

1,58

0,52 -23,95

83,55

12,45

1,16

0,24 -23,15

4

* Sequências lênticas/deposicionais
Os valores de 14C para a MOS (Quadro 2) indicam, considerando o TMR, que o material mais
antigo é o da base do perfil 3 (P3), próximo à lagoa do Jatobá (i.e., entre 5053 e 5316 anos
cal BP), seguido da Lagoa do Meio (i.e. entre 1701 e 1751 anos cal BP), correspondente a
P2, e depois do topo do interflúvio (P1), que é relativamente recente (i.e. idades
contemporâneas até 656-721 anos cal BP).
Quadro 2 - Idades radiocarbono para os MOS estudados.
Amostra/Profundidade

Idade 14C
(Anos BP)

±

*

Idade Calibrada
(intervalo ± 2s)

Interflúvio (56-78cm)

780

20

656 -721 anos BP

Lag. Do Meio (45-80cm)

1845

15

1701-1751 anos BP

4590

20

5053-5316 anos BP

Lagoa Jatobá (50-100cm)

BP - anos de radiocarbono "Before Present"
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É interessante notar que, caso as lagoas tenham, no passado, se conectado à drenagem do
rio Peruaçu (Figura 1) e se desenvolvido sem capturas, seria de esperar que o material mais
antigo tivesse sido encontrado na lagoa do Meio, que teria sido a primeira a se formar por
ser a mais próxima do canal do rio Peruaçu (Horton, 1945; Slaymaker, 2013). Há indícios
indiretos, obtidos pelas medidas de declividades locais, que a drenagem da Lagoa do Jatobá,
com os valores mais antigos de 14C, possa ter, inicialmente, sido conectada a outro afluente
do rio Peruaçu, localizado à direita da lagoa (Figura 1).
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
As análises dos isótopos de carbono (δ13C) indicam, preliminarmente, que a área de estudo
esteve em um passado recente sob a influência de condições ambientais mais úmidas, por
causa da dominância da paleovegetação do tipo C3, mais arbórea. Os dados sugerem a
existência de cerrado, matas ciliares ou bosques, que poderiam estar associados à presença
de canais ou mesmo de lagoas onde hoje se encontra o interflúvio, no qual foi encontrado o
perfil com estruturas lênticas, compatíveis com os de áreas de flutuação da água de lagoas
ou de níveis freáticos, embora a quantidade de MO não sustente esta última possibilidade. A
análise conjunta dos dados permite inferir que o atual interflúvio esteve submetido a
condições de ambiente mais úmido e apresentava cobertura vegetal diferente das gramíneas
encontradas atualmente no seu entorno. Mostra, ainda, que este conta com MOS,
considerando o TMR, muito mais recente do que aquelas das lagoas, o que, aparentemente,
está associado à ocupação humana do topo da vertente, e sua consequente remobilização
de materiais.
Os valores mais antigos de 14C foram obtidos na base do material da baixa vertente da
Lagoa do Jatobá, que se encontra mais distante do canal do rio Peruaçu do que a Lagoa do
Meio. Caso essas lagoas tivessem sido afluentes do rio, do qual teriam sido desarticuladas,
era de se esperar que a MOS da Lagoa do Meio, por causa da evolução a remontante da
rede de drenagem, fosse mais antiga ou idade próxima ao do perfil da Lagoa do Jatobá. Isto
indica outras possibilidades de evolução geomorfológica, que devem ser aprofundadas
através de pesquisas futuras.
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RESUMO
Os aspectos físicos e bióticos de uma bacia hidrográfica exercem significativa influência nos
processos fluviais, condicionando o balanço entre a infiltração e o escoamento superficial do
total da precipitação efetiva que atinge a bacia, assim como pode influenciar na velocidade e
capacidade energética desses processos, que são responsáveis por desencadear fenômenos
erosivos e deposicionais. Nesse sentido, os parâmetros morfométricos auxiliam na
compreensão da dinâmica fluvial. Variáveis relacionadas à forma da bacia, à declividade e as
formas de uso e cobertura do solo são indicadores da capacidade erosiva, deposicional e do
tempo de concentração do escoamento superficial em sua seção de controle. O objetivo do
trabalho foi avaliar as relações entre os padrões morfométricos e processos fluviais no alto
curso do rio Mundaú, localizado no maciço de Uruburetama, Ceará, Brasil, com auxílio de
técnicas de geoprocessamento e sensoriamento remoto, além da análise de dados
hidrológicos históricos.
ABSTRACT
The physical and biotic aspects of a watershed exert significant influence on fluvial
processes, affecting the balance between infiltration and surface runoff of the total effective
rainfall that reaches the watershed, as well as can influence the speed and power capacity of
these processes, which are responsible for initiating erosive and depositional phenomena. In
this sense, the morphometric parameters help in the understanding of fluvial dynamics.
Variables related to the shape of the basin, the slope and forms of use and land cover are
indicators of erosive capacity, depositional and of time of concentration of surface runoff in
its section of control. The objective was to evaluate the relationships between the
morphometric standards and fluvial processes in the high river course Mundaú, Ceará, Brasil,
with the help of geoprocessing and remote sensing techniques, in addition to historical
hydrological data analysis.
Palavras-chave: Escoamento superficial. Bacia hidrográfica. Morfometria.
Keywords: Surface runoff. Watershed. Morphometry.
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1. INTRODUÇÃO
A bacia hidrográfica, definida como compartimentação natural delimitada por divisores de
água e drenada por um curso principal e seus afluentes, foi introduzida como unidade
fundamental para o planejamento e gestão dos recursos hídricos, pela sua capacidade de
integrar aspectos naturais e sociais. Todavia, atribuir modelos para simular processos em
bacias tem sido um grande desafio entre os pesquisadores, tendo em vista que os processos
fluviais e seus fatores condicionantes são dinâmicos e difíceis de serem apreendidos e
parametrizados. Segundo Miranda (2010), a maior dificuldade está em fornecer entradas de
dados espaciais detalhadas sobre topografia, solos, uso e cobertura do solo, precipitação e
umidade do solo.
Os aspectos físicos e bióticos de uma bacia hidrográfica exercem significativa influência nos
processos fluviais, condicionando o balanço entre a infiltração e o escoamento superficial e
subsuperficial do total da precipitação efetiva que atinge a área da bacia, assim como pode
influenciar na velocidade e capacidade energética desses processos. Essas variáveis definem
o comportamento hidrológico da bacia e são responsáveis por desencadear fenômenos
erosivos e deposicionais e, portanto, pelo modelamento geomorfológico (Botelho, 2007).
Nesse sentido, o objetivo do trabalho é a caracterização do comportamento hidrológico do
alto curso do rio Mundaú através de variáveis morfométricas relacionadas à forma da bacia e
à declividade do relevo, dos tipos de uso e cobertura do solo e das quantidades de
precipitação que atinge a bacia, com auxílio de técnicas de geoprocessamento, imagens de
sensoriamento remoto, dados de precipitação e de volume do açude Mundaú.
A bacia do alto curso do rio Mundaú está localizada na porção noroeste do Estado do Ceará,
Brasil, no município de Uruburetama, a barlavento do maciço de mesmo nome, que pertence
ao domínio dos escudos e maciços antigos, sendo composto por litotipos do embasamento
cristalino datados do Pré-Cambriano, onde predominam os migmatitos, gnaises e quartizitos.
Essa bacia foi delimitada desde a sua nascente até a barragem do açude Mundaú, drenando
uma área de 35,2 km².
2. METODOLOGIA
O conhecimento sobre o balanço entre infiltração e escoamento superficial e subsuperficial,
assim como a velocidade refletida no tempo de concentração do deflúvio, são de muita
importância para a compreensão dos processos geomorfológicos. Conforme Souza (2000), o
escoamento superficial é um dos principais processos morfodinâmicos do semiárido no
Nordeste do Brasil. Dentre as propriedades físicas e bióticas que influenciam diretamente
nesses processos estão as variáveis morfométricas relacionadas à forma da bacia, à
declividade do terreno, o tipo de uso e cobertura do solo e a quantidade e intensidade da
precipitação.
A forma da bacia é importante na determinação do tempo de concentração (Tc) da
enxurrada até o seu ponto de controle, onde quanto menor o Tc, maior a vazão máxima de
enchente e maior o risco de assoreamentos e enchentes. A variável de forma utilizada foi o
coeficiente de compacidade (Vilela e Mattos, 1975).
O coeficiente de compacidade (Kc) é dado pela razão entre os perímetros da bacia e de um
círculo de área igual à da bacia, conforme a Equação 1.
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𝐾𝑐 =

√π 𝑥 𝑃
2𝜋√𝐴

≅ 0,28

𝑃

[1]

√𝐴

Onde: Kc é o coeficiente de compacidade, P é o perímetro da bacia (m) e A é a área da
bacia (m²).
Este coeficiente apresenta valor adimensional, sendo que quanto mais irregular for a bacia,
maior será o valor de Kc, e quanto mais próximo da unidade mais próxima estará a bacia da
forma circular.
Villela e Matos (1975) apontam a declividade como fator determinante da velocidade do
escoamento superficial, ou seja, quanto maior for a declividade do terreno mais rápido será
o escoamento superficial, consequentemente menor o tempo de concentração da bacia. A
declividade da bacia foi gerada a partir do processamento digital do Modelo Digital de
Elevação (MDE) em ambiente computacional, gerando um raster de declividade com os
intervalos em porcentagem.
Foram utilizados dois métodos para caracterizar o comportamento hidrológico da bacia:
primeiro, pela determinação do tempo de concentração através de uma equação empírica;
segundo, pela análise dos dados de precipitação disponibilizados pela Fundação Cearense de
Meteorologia e dos dados de volume do açude Mundaú divulgados pelo Departamento de
Obras Contra a Seca, a partir dos quais foram confeccionados dois hidrogramas para os
meses de março de 2009 e março de 2011, dois meses com quantidades de precipitação
semelhantes, pertencentes ao período chuvoso de anos acima da média de precipitação, os
mais chuvosos de uma análise temporal de dez anos, de 2004 à 2013. Estes permitiram a
avaliação da saturação máxima do solo da bacia refletindo os maiores índices de escoamento
superficial, possibilitando o cálculo da vazão média nesta condição excepcional.
A vazão média foi calculada, conforme a Equação 2, a partir dos dados de precipitação e
volume do açude Mundaú entre os dias 27 e 31 do mês de março de 2009, por neste
intervalo ter sido observado os maiores valores de recarga hidráulica do açude.
𝑄=

Vr
T

[2]

Onde: Q é a vazão (m³/h), Vr é o volume recarregado em (m³) e T é o tempo de recarga
em horas.
Segundo Chow et al. (1988), o tempo de concentração é o tempo que a gota de chuva leva
para se deslocar do ponto mais afastado da bacia até sua foz. Uma das fórmulas para
estimar o tempo de concentração é a proposta por Pickering (Mata-Lima et al., 2007)
considera apenas parâmetros morfométricos da bacia, e pode ser expressa pela Equação 3.
Utilizou-se a fórmula de Pickering modificada devido a bacia apresentar área de drenagem
superior a 100 hectares, e por esta ser a mais indicada a pequenas bacias rurais.
0,385
0,871 𝑥 𝐿³
)
𝐻

[3]

𝑇𝑐 = (

Onde: Tc é o tempo de concentração em horas, L é o comprimento do rio principal (Km) e H
é a diferença de altitude entre a nascente e a foz do rio principal (m).
As formas de uso e cobertura do solo também são determinantes na definição do percurso
da água no solo. A vegetação nesse caso tem a função de interceptar a precipitação fazendo
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com que a água escoe lentamente até atingir o solo, ampliando a taxa de infiltração.
Conforme Botelho e Silva (2007), é fato comprovado pela literatura que os solos cultivados
apresentam taxas de infiltração menores que os solos florestados. Há também o aumento da
susceptibilidade à erosão.
A relação entre o volume escoado superficialmente e o volume total da precipitação é
chamado coeficiente de escoamento superficial (C). McCuen (1998) define os valores de “C”
arbitrados em função do uso e cobertura do solo, da declividade e do grupo hidrológico do
solo, conforme a Quadro 1.
Foi identificada na bacia uma associação de solos composta por Argissolos Vermelho
Amarelo (Pva), Neossolos Litólicos (Nl) e Afloramentos de Rocha. Segundo Souza (2000) os
Argissolos Vermelho Amarelo são solos medianamente rasos de textura média ou argilosa,
moderadamente drenados. Já os Neossolos Litólicos, por sua vez, são solos rasos de textura
argilosa bastante susceptíveis à erosão.
Segundo os critérios estabelecidos por Sartori (2004), os Argissolos Vermelho Amarelo se
enquadram no grupo hidrológico de solos do tipo C, enquanto os Neossolos Litólicos se
classificam do tipo hidrológico D.
Quadro 1 - Coeficiente de Escoamento Superficial (C), segundo os Critérios de McCuen.

Declividade:
Solos Cultivados
Campo
Floresta
Lotes residenciais

Coeficiente de Escoamento Superficial (C) por Declividade (%) e Tipo
Hidrológico do Solo
Tipo Hidrológico C
Tipo Hidrológico D
0–2%
2–6%
>6%
0–2%
2–6%
>6%
0,14
0,19
0,26
0,18
0,23
0,31
0,20
0,28
0,36
0,24
0,30
0,40
0,10
0,13
0,16
0,12
0,16
0,20
0,30
0,33
0,38
0,33
0,36
0,42
Fonte: Adaptado de McCuen (1998)

Foi realizado o mapeamento do uso e cobertura do solo da bacia com base nas classes
definidas por McCuen (1998) com auxílio de imagens de satélite disponibilizadas pelo
software Google Earth Pro de setembro de 2013, que foram validadas por trabalho de campo
realizado nos dias 29 e 30 de outubro de 2014. Em seguida o resultado foi relacionado ao
tipo de solo para gerar o coeficiente de escoamento superficial ponderado, que consiste da
média ponderada dos valores de “C”, cuja frequência corresponde a percentagem de área de
cada classe de uso e cobertura do solo.
A partir da série de chuvas foi possível somar o total precipitado nos meses de março de
2009 e 2011, para então calcular o “C” correspondente, dividindo o volume recarregado do
açude, considerando este o volume escoado superficialmente, pelo volume precipitado na
área da bacia, de acordo com a seguinte fórmula:
𝐶=

Vr x 1000
Pt x A

[4]

Onde: Vr é o volume recarregado do açude (m³); Pt é a precipitação total (mm); A é a área
da bacia (m²).
Os resultados de “C” adquiridos pela análise dos dados hidrológicos foram comparados ao
coeficiente de escoamento superficial ponderado obtido pela análise das características
fisiográficas da bacia segundo o método de McCuen.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
As variáveis morfométricas e hidrológicas evidenciam uma rápida resposta hidráulica da
bacia à recepção da água da chuva, refletindo baixo tempo de concentração e altos índices
de escoamento superficial, proporcionando maior capacidade erosiva da drenagem. Os
parâmetros morfométricos e hidrológicos da bacia estão expressos na Quadro 2.
Quadro 2 – Parâmetros Morfométricos e Hidrológicos.
Variáveis da Bacia

Parâmetros Morfométricos e Hidrológicos

Área da Bacia (km²)

35,20

Coeficiente de Compacidade

1,73

Perímetro da Bacia (km)

36,62

37,3%

Rio Principal (km)

12,75

Declividade Média
Vazão Média do Evento Excepcional
de Precipitação

Altitude da Nascente (m)

917,9

Tempo de Concentração

Altitude do Exutório (m)
126,9
C Ponderado
Fonte: Elaborado por Sampaio, A. C. P. (2015).

8,66 m³/s
1,37 horas ou 1
hora e 22 min.
25,8%

A espacialização da declividade do terreno e do uso e cobertura do solo da bacia, Figura 1,
demonstrou que as vertentes mais íngremes (20 à 75%), onde verificam-se as principais
nascentes de seus mananciais, estão recobertas em sua maioria por solos cultivados. Deste
modo estão mais sujeitas à elevadas taxas de escoamento superficial e consequentemente
mais susceptíveis a erosão. Por outro lado os lotes residenciais estão situados em planícies
alveolares e fundos de vale com declividades inferiores a 6%, todavia, estão mais
vulneráveis à enxurradas e enchentes. As parcelas de solo florestado por sua vez são
mínimas, limitando-se a 16,7% da área da bacia.

Figura 1 - Declividade e Uso e Cobertura do Solo da Bacia do Alto Mundaú.
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O tempo de concentração calculado pela formula de Pickering, resultante em uma hora e
vinte minutos, confirma uma rápida resposta hidráulica que pode ser justificada pela elevada
declividade média da bacia de 37,3%, que reflete maior índice de escoamento superficial e
velocidade da enxurrada. No entanto, a forma da bacia apresenta-se fator limitante à
velocidade fluxo, considerando que o coeficiente de compacidade evidencia uma bacia
alongada, uma vez que se distancia do valor unitário, sugerindo maior tempo de
concentração.
Segundo Coelho Neto (1995), o tempo de concentração do escoamento às chuvas variam
conforme a natureza do fluxo, onde respostas rápidas indicam maior contribuição do
escoamento superficial e respostas mais lentas caracterizam fluxo subsuperficial.
Os hidrogramas representados pelas Figuras 2 e 3 constituem a razão entre a variação do
volume do açude Mundaú (m³) pelo tempo de recarga comparado à quantidade de
precipitação diária. A velocidade da recarga hidráulica do açude Mundaú neste caso, reflete o
potencial hidráulico superficial da bacia, uma vez que quanto maior a variação do volume do
açude em função do tempo sugere-se maior contribuição do escoamento superficial.

Figura 2 - Hidrograma da Bacia do Alto Mundaú, Março de 2009.

O hidrograma de março de 2009 (Figura 2) demostra uma resposta mais rápida do fluxo.
Neste caso, a progressão do volume do açude em função do tempo, é maior que a
encontrada em março de 2011, todavia, permanece constante até o dia 27, quando há uma
variação brusca do volume. Como não houve precipitação antecedente com intensidade que
justifique tal variação, infere-se que o solo tenha atingido o seu ponto de saturação
permitindo a taxa máxima de escoamento superficial na bacia.
Entre os dias 27 e 31 março de 2009 observou-se a vazão máxima do período estudado,
associada às condições excepcionais de umidade do solo, onde o açude Mundaú recebeu
uma recarga de 2.993.000 m³, correspondentes 14,45 % de seu volume total, estabilizando
uma vazão média de 8,66 m³/s.
Esse parâmetro representa o valor aproximado da vazão quando a o escoamento superficial
na bacia é máximo, em decorrência da saturação do solo. Ressalta-se que esse evento
excepcional ocorreu apenas uma vez durante o recorte temporal analisado provocando
deslizamentos de terra e inundações registradas pela defesa civil em Uruburetama.
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Figura 3 - Hidrograma da Bacia do Alto Mundaú, Março de 2011.

O hidrograma de março de 2011 (Figura 3) demostra uma resposta mais lenta do fluxo.
Onde o açude recebe recarga hidráulica de forma constante em função do tempo, sem
grandes variações. Observa-se que neste mês ocorreram precipitações mais intensas que em
março de 2009, porém, isto não foi suficiente para provocar uma variação brusca no tempo
de recarga do açude como ocorre em 2009, inferindo que o excedente pluviométrico tenha
sido absorvido pela bacia permitindo que a taxa de escoamento superficial ficasse constante.
Tendo em vista que 2009 foi antecedido por um ano chuvoso e 2011 foi antecedido por um
ano seco e considerando o fato de que março de 2009 apresentou chuvas melhores
distribuídas temporalmente enquanto março de 2011 verificou-se chuvas mais concentradas,
pode-se afirmar que a umidade inicial do solo é fator preponderante na quantificação do
escoamento superficial na bacia, sendo mais influente que a intensidade da precipitação.
O Coeficiente de Escoamento Superficial Ponderado de 25,8% definido pelas características
fisiográficas da bacia reflete o grande potencial hidráulico superficial da mesma. Segundo a
Quadro 3.
Quadro 3 – Coeficiente de Escoamento Superficial Ponderado
.
Declividade
Tipo do solo Classe de Uso e Cobertura
(%)
Área (Km²)
Área (%)
Campo
>6
3,15
8,93
Pva (Tipo C)

Nl (Tipo D)

C
0,36

Floresta

>6

5,52

15,63

0,16

Lote Residencial

2-6

0,35

1,00

0,33

Solo Cultivado

>6

19,41

54,99

0,26

Campo

>6

0,36

1,02

0,40

Floresta

>6

0,38

1,08

0,20

Lote Residencial

2-6

Solo Cultivado

>6

3,32

9,40

0,31

92,06
Coeficiente de Escoamento Superficial Ponderado
Fonte: Elaborado por Sampaio, A. C. P. (2015).
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Considerando a recarga hidráulica do açude como o volume escoado superficialmente,
obteve-se os coeficientes de escoamento superficial (C) para os meses de março de 2009 e
março de 2011. O primeiro foi de 46% extrapolando muito o valor de C ponderado proposto
por McCuen. Enquanto o segundo foi de 26% valor muito próximo ao obtido pelo método de
McCuen. Isso demonstra que o coeficiente de escoamento superficial ponderado apresentouse satisfatório para condições normais do solo, mas não reflete bem o escoamento
superficial em condições excepcionais de saturação do mesmo.
4. CONCLUSÃO
As formas de uso e cobertura do solo e a declividade do terreno foram fundamentais na
definição das propriedades hidrológicas da bacia, constituindo a base para o cálculo do
coeficiente de escoamento superficial ponderado.
Os resultados demostraram como a quantificação do escoamento superficial varia conforme
a umidade do solo resultante do tempo e da intensidade de precipitação na bacia. No
entanto, o coeficiente de escoamento superficial ponderado, apesar de não ser suficiente
para traduzir eventos extremos de seca ou enchente, pode ser utilizado como variável na
simulação de cenários alternativos de manejo real.
De acordo com as suas características fisiológicas A bacia possui alto potencial hidráulico
superficial e baixa capacidade de retenção de água, assertiva que pode ser fundamentada
pelas grandes declividades de suas vertentes (entre 20 e 75 %), sua constituição litológica e
pedológica, pela rápida recarga hidráulica do açude após o período de precipitação e
reduzido tempo de concentração. Apresentou também vazão bastante elevada em condições
de solo saturado se considerada proporcionalmente a sua área.
Os resultados obtidos oferecem subsídios ao planejamento e à gestão do território na
referida bacia, assim como apresenta uma metodologia compatível com áreas de
características fisiográficas semelhantes.
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ABSTRACT
Permafrost is an Essential Climate Variable (GCOS) with impacts on climate, hydrology,
ecosystems and slope stability. Permafrost research is one of the hottest topics in Global
Change science, but scarce developments have taken place on arid high mountains.
Research in the Andes shows that permafrost impacts water supply to local populations
affecting activities such as agriculture. No research has been done on the possible presence
of permafrost in the highest mountains of Northern Africa, although an extrapolation of
mean annual air temperatures from meteorological stations suggests that the climate
conditions favor the occurrence of permafrost. We hypothesize that the Moroccan high
mountains (High and Middle Atlas) show conditions for permafrost occurrence and this
project works towards testing such an hypothesis, by joining two complimentary research
teams, one with expertise on permafrost and cold environments, and another with expertise
on the physical geography of Morocco. This short paper presents the rationale of the project
and briefly the results of the first field season with the installation of ground surface and air
temperature data loggers in the Middle and High Atlas, including the highest mountain in
North Africa, the Djebel Toubkal (4,167m).
RESUMO
O permafrost é uma das Variáveis Climáticas Essenciais (GCOS) com impactes no clima,
hidrologia, ecossistemas e estabilidade de terrenos. A investigação sobre permafrost é, aliás,
um dos temas mais importantes nas mudanças globais, mas está claramente
subdesenvolvida nas altas montanhas áridas. A investigação nos Andes mostra que o
permafrost gera impactes na água disponível para as comunidades locais, afetando
atividades como a agricultura. Nunca foi feita investigação sobre a existência de permafrost
nas montanhas do Norte de África, embora a extrapolação das temperaturas médias do ar
regionais indique a sua potencial ocorrência. Neste projeto testamos a hipótese da
ocorrência de permafrost nas altas montanhas marroquinas (Médio e Alto Atlas) através da
ação de duas equipas complementares: uma com forte experiência em permafrost e
ambientes frios e, outra, com muita experiência na geografia física de Marrocos. Este breve
artigo apresenta a estrutura geral do projeto e os resultados da primeira campanha de
terreno com a instalação de sensores de temperatura de superfície do solo e do ar no Médio
e Alto Atlas, incluindo o topo da montanha mais alta do Norte de África, o Djebel Toubkal
(4,167m).
Keywords: Permafrost, Climate change, Atlas, North Africa.
Palavras-chave: Permafrost, Alterações climáticas, Atlas, África do Norte.
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1. INTRODUCTION
Permafrost is one of the Essential Climate Variables as defined by the Global Climate
Observing System and it’s occurrence shows significant influence in the ecosystems,
hydrological dynamics, slope stability and global climate (Smith and Brown, 2009). Research
on permafrost showed significant developments during the last decade especially due to its
degradation and impacts in climate change scenarios (UNEP, 2013. The interest on Arctic
permafrost has been especially high due to its linkages to the global biogeochemical cycle of
carbon, but mountain permafrost is also generating a surge on research due to local and
regional impacts, such as in slope stability and infrastructure - mainly in the Alps and
Scandinavia (e.g. Harris et al., 2003), but also impacts in hydrology, water supply and
ecology, with several cases-studies occurring in the Arid Andes (e.g. Azócar and Brenning
2010).
The lower boundary of arid mountain permafrost is frequently associated with the
identification of rock glaciers, which are masses of boulderly deposits showing interstitial or
buried ice masses. Such permafrost, as well as the associated seasonally frozen layer (the
active layer), constitutes a water storage reservoir, which can be significant for generating
runoff during the dry summers after snow depletion. Several authors mention the presence
of rock glaciers in the Middle and High Atlas, but those features have never been studied in
detail and most are probably relict features from the Lateglacial. Recently, some features
interpreted as gigantic rock glaciers, such as the Arroumd rock mass (Imlil, High Atlas), have
been reinterpreted as rock slides, which calls for a revision of other Atlas rock glaciers
(Hughes et al., 2014). But the main limitation is that no systematic approach for the high
mountain zone in Morocco has ever been done.
COLDATLAS is built upon testing the hypothesis of the existence of permafrost in the
Moroccan high mountains. Such inference may sound odd, but considering the mean annual
temperature (MAAT) at Marrakesh (ci 450 m asl), which is 20 ºC, and by applying an
altitudinal lapse rate of 0.65 ºC/100 m, the summits of the High Atlas would show a MAAT of
ci. -4 ºC. Such a number makes permafrost presence very probable and, considering that the
temperatures in shaded slopes, as well as in boulderly deposits, are normally much lower
than at exposed sites, then a significant area in the Moroccan Atlas should have potential
conditions for the presence of permafrost.
Identifying the occurrence of mountain permafrost in the Atlas ranges would be significant
on a Global perspective since it would allow to better understand the geographical
constraints of permafrost, and would provide key information for permafrost observatories
on the southern boundary in the latitudinal gradient implemented across Europe from
Svalbard to Southern Spain (sierra Nevada), becoming its North Africa extension. Examining
the spatial distribution of such permafrost, as well as its ice-content could allow to better
understand the hydrological dynamics of the high arid mountain streams and consequences
as a water resource. An analysis of its thermal state would also be significant in a climate
change scenario, since would allow for assessing its climatic stability. Besides the
contribution for permafrost identification, the present project will provide novel information
on the environmental and climate conditions of the high mountains of Morocco, since new
observations and data will be gathered allowing for wider applications than permafrost
science itself. Ground temperature regimes will allow to better understand climate stress on
the vegetation and soil climate (see Vieira et al., 2003), detailed geomorphological maps
may be used in planning as well as on paleoenvironmental studies. If permafrost is to be
found, this project may lead to the installation of permafrost monitoring boreholes, which
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would be the first in North Africa and could be included in the Global Terrestrial Network for
Permafrost.
2. STUDY AREA
The High and Middle Atlas of Morocco are two major mountain ranges in North Africa, the
former reaching 4,167 m at Djebel Toubkal and the latter reaching 3,340 m at Djebel Bou
Naceur. Both ranges cross Morocco from SW to NE being the largest mountain chains in
North Africa. Both are extremely important for economy since they are a major source of
water resources both for montane and piedmont agriculture, as well as for drinking water
supplies. Millions of people depend directly on water produced in both mountains (Schulz
and De Jong 2004, Boudhar et al., 2009) and the ranges also heavily rely on tourism
activities, including winter sports, with ski resorts in both the High (Oukaimeden) and the
Middle Atlas (Ifrane, Michlifen).
However, very little is known and quantified on the climate and geomorphological dynamics
of the Moroccan high mountains. References to the presence of relict permafrost related
features, such as rock glaciers occur in the literature (Raynal 1959, Awad 1963, Couvreur
1966, Chardon and Riser 1981, Hughes et al., 2011, Hughes et al., 2014), but no systematic
research has ever been conducted.
3. RESEARCH HYPOTHESIS
COLDATLAS is built upon the following hypothesis: the high altitude of the Moroccan
mountains, especially the High Atlas, allows for conditions to exist for the presence of
contemporary mountain permafrost. If the hypothesis is to be confirmed, we will be able
present the first identification of permafrost in North Africa, a result with wide international
impact. On the other hand, a new field of investigation would be open allowing for involving
further students and, at least, one PhD on the detailed characterization of permafrost. This
would include an improvement of permafrost spatial distribution modelling and, especially,
an assessment of the main conditioning factors (snow, temperature, solar radiation), age of
mountain permafrost (relict or in equilibrium with present-conditions) and ice-content, which
is an extremely important characteristic due to possible linkages to the surficial water supply
during the summer once the seasonal snow cover melts out. If the hypothesis is to be
rejected, the results will be, nevertheless, of high scientific value: i) a temperature
characterization of the Middle and High Atlas will be presented for the first time, ii) important
geomorphological maps will be produced, iii) new results on the paleoenvironmental
significance of relict periglacial and glacial phenomena will be published, and iv) the analysis
will shed light into the genesis of those features earlier described as rock glaciers, which will
be analyzed also given a mass movement origin.
4. METHODS
In order to test the research hypothesis, the following approaches will be conducted:
1. Analyzing the spatial distribution of permafrost and periglacial landforms and deposits at
key sites. A thorough identification of periglacial sites described in the early literature will be
conducted. This will allow us to do a first identification of potential key research sites. At this
stage, we will develop a GIS database for the High and Middle Atlas with digital elevation
models (SRTM, obtained from local authorities and derived from topographical maps), aerial
173

Publicações da Associação Portuguesa de Geomorfólogos, Volume IX
photo imagery and meteorological station data. Such database will be used to model the
spatial distribution of air temperatures including the effects of altitude and aspect, which will
allow for an initial identification of the coldest mountain areas and differences between the
ranges. Potential solar radiation modelling will allow to identify the shady sites, which
together with air temperature gradients will be prone to low ground temperatures. The
analysis of aerial photography will allow to detect rock glaciers and also scree slopes which
can be indicative of permafrost occurrence, or can favor permafrost presence, even at low
altitude.
2. Analyze ground temperatures across selected altitudinal transects. Meteorological data is
lacking for the highest parts of the mountain ranges (Chapponnière et al 2005) and ground
temperature boreholes do not exist. In order to obtain ground truthing and a first
assessment of ground temperatures we will install a series of near ground surface
temperature data loggers at different altitudes in the Middle and High Atlas and, in selected
sites, also at different aspects and topographic locations (in order to account for snow cover
and cold air accumulation differences). Such mini loggers (Hobo Pendant and TidBit) will be
buried at 2-3 cm depth and will be installed early in the project, so that at the end of year 1,
one full year of temperature data will be available. Ground surface temperatures are very
useful variable in permafrost science, since they allow to apply models such as the
Temperature of the Table of Permafrost (TTOP) to estimate permafrost temperature (Smith
and Riseborough 1996). The fact that they are to be measured with buried mini-loggers
allows us to limit by data-loss animals or even damaging/vandalism of the loggers
themselves. In order to characterize snow cover distribution at a regional scale and snow
melt patterns, we will analyze optical remote sensing imagery (e.g. Landsat 5, 7 and 8) and
will tentatively conduct tests with microwave imagery (i.e. TerraSAR-X, archived Envisat and
Sentinel-1). This will allow to assess time variability of snow cover and its influence on
ground temperatures.
3. Model the spatial distribution of climate variables and develop probability models of
permafrost distribution. Once obtained the data from 1 and 2, we will be able to develop
better spatial models of ground temperatures and permafrost distribution, both for the
detailed study sites, as for the two mountain ranges. We will be using essentially empiricostatistical modelling based on GIS, but also modelling such as the TTOP and the Bottom
Temperature of Snow method (BTS) for detailed monitoring sites. Such models will allow us
to identify which sites will show a highest probability of permafrost occurrence and will be
selected for detailed field inspection in the end of year-1.
4. Field inspection of sites of highest probability of occurrence of permafrost. In the
beginning of the project, visits will be conducted to the field sites identified in the literature,
as well as to those that have been preliminarily identified in 1. However, the High Atlas and
Middle Atlas are very large ranges and only a few sites will be visited. After 2 and 3, we will
start having quantitative information and models on permafrost probability and in the last
year, we will target the field season on detailed surveying only at the site with highest
probability of permafrost presence. Detailed geomorphological maps will be produced,
together with measurements on ground temperatures in shallow boreholes and, if possible,
stream water temperatures will be measured, to infer on possible permafrost derived melt
water. Electrical Resistivity Tomography will be conducted in sedimentary accumulations, in
order to check on the presence of frozen materials, which are easily detected by a large
increase in resistivity. If permafrost is confirmed to occur, we will plan for the installation of
a permafrost monitoring borehole to include in the Global Terrestrial Network for Permafrost.

174

VII Congresso Nacional de Geomorfologia, Geomorfologia 2015
5. THE FIELD CAMPAIGN OF 2015
Field work from 9 to 19 June 2015 focused on preliminary field surveys, contacts with
mountain residents in order to improve logistics both for accomodation, access to the
summits and logger surveillance and several air temperature, relative humidity and ground
surface temperature loggers have been installed.
5.1 Instruments
For ground surface temperature and relative humidity, Tidbit V2 (Hobo Onset) 1 channel
miniloggers were used. Each logger was glued into a 15x15x0.2 cm alluminium plate that
was buried in the soil at 2 cm depth. Such a setting involves minimal disturbance of the
ground, allows for easier detection and also improves contact between the logger and soil
particles, improving the quality of the measures. Air temperature and relative humidity
loggers are Hobo ProV2 and were installed at 1.5 to 2m from the ground surface, depending
on site conditions. Installation was preferentially done near shops or at house yards in order
to minimize chances for vandalism. At the summit of Toubkal an ibutton 1922L high
resolution miilogger was used.
5.2 Middle Atlas
The remote location of the range, very poor weather and the short number of days in the
field limited the survey and access to the summits. It was possible to visit the Djebel Bou
Iblane and Djebel Bou Naceur ranges, to identify the best access routes and to install ground
surface temperature and air temperature data loggers in both ranges up to 2,720 m, with
installation across an altitudinal transect in the later (Table 1). The lower limit of the presentday periglacial zone starts at 2,500 m in the Olued Ali area with the presence of miniature
sorted nets, widespread angular debris and vegetation crescents. We didn’t climb higher
than 2,720 m, but we plan to reach the Djebel Bou Naceur summit in 2016.
Table 1 – Temperature data loggers installed in the Middle and High Atlas in 2015. Variables: GST Ground surface temperature, AT - Air temperature, HR - Relative humidity.
Sites

Range

Alt (m)

Model

Variables

Bou Iblane
Ouled Ali
Nemro
Sidi Chamharouch
Neltner
Toubkal 3
Toubkal 2
Toubkal 1

Middle Atlas
Middle Atlas
Middle Atlas
High Atlas
High Atlas
High Atlas
High Atlas
High Atlas

2,610
1,375
2,720
2,370
3,200
3,815
3,980
4,167

TidBit
Hobo Prov2, TidBit
Hobo Prov2
Hobo Prov2
Hobo Prov2, TidBit
TidBit
TidBit
Ibutton, TidBit

GST
AT, HR, GST
AT, HR
AT, HR
AT, HR, GST
GST
GST
AT, GST

Interval
(h)
1
1
1
1
1
1
1
4,1

5.3 High Atlas
Access to the Djebel Toubkal was done by foot from Imlil with mule support for transport of
equipment. Several GST and Air temperature loggers have been installed following an
altitudinal gradient (Table 1), with sensors having been installed from Sidi Chamharouch
(2,370 m) to the Dj Toubkal (4,167m). The periglacial zone is widespread above 2,7003,000m but our observations were conducted along the main valley. In the Neltner hut area
(3,100m) large boulder accumulations occur showing unclear lobate features, but they are
likely innactive. At about 3,700 m in the main path to the Toubkal several lobate
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accumulations of boulders occur, which are likely to be active solifluction lobes or even small
protalus rock glaciers. Next season, we aim at conducting Electrical Resistivity Tomography
in order to assess the presence of frozen debris.
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DESLIZAMENTOS E ESCOADAS NA REGIÃO DO ALGARVE:
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RESUMO
Este trabalho apresenta pela primeira vez uma avaliação estatística da
suscetibilidade a deslizamentos e escoadas na região do Algarve (Portugal). Os
objetivos do trabalho são os seguintes: (i) realizar o inventário de movimentos de
vertente para a região do Algarve com recurso a interpretação de ortofotomapas
digitais; (ii) construir uma base de dados cartográfica de fatores de predisposição a
movimentos de vertente à escala regional (declive, exposição, curvatura das
vertentes, índice topográfico de humidade (ITH), tipo de solo, litologia e uso e
ocupação do solo); (iii) avaliar a suscetibilidade a deslizamentos e escoadas à escala
regional com recurso a um método estatístico bivariado; e (iv) validar de forma
independente os zonamentos de suscetibilidade.
Os resultados mostram que os declives, determinadas classes de ITH e as vertentes
côncavas são fatores diferenciadores da suscetibilidade a deslizamentos e escoadas
na região do Algarve. Os modelos preditivos apresentaram resultados aceitáveis,
segundo Guzzetti et al. (2006), com áreas abaixo das curvas de predição de 0,77 e
0,85, para deslizamentos e escoadas, respetivamente.
ABSTRACT
This paper presents for the first time a statistical evaluation of the susceptibility to
slides and debris flows in the Algarve region (Portugal). The work has the following
objectives: (i) to perform the landslide inventory for the Algarve Region using digital
ortophotomaps interpretation; (ii) to construct a cartographic database of landslide
predisposing factors at the regional scale (slope angle, slope aspect, slope
curvature, topographic wetness index (TWI), soil type, lithology and land use); (iii)
to assess the susceptibility to slides and debris flows occurrence using a bivariate
statistical method; and (iv) to validate the susceptibility maps in an independent
way.
Results show that slope angle, some TWI class and concave slopes are
differentiating factors of slides and debris flows susceptibility at the Algarve region.
Predictive models have acceptable results, according to Guzzetti et al. (2006) with
areas under the prediction curve of 0.77 (slides) and 0.85 (debris flows).
Palavras-chave: Deslizamentos, Escoadas, Suscetibilidade, Algarve.
Keywords: Landslides, Debris flows, Susceptibility, Algarve.
179

Publicações da Associação Portuguesa de Geomorfólogos, Volume IX
1. INTRODUÇÃO
Os movimentos de vertente são fenómenos que têm causado vítimas mortais, feridos e
elevados prejuízos um pouco por todo o mundo, não sendo Portugal exceção às
consequências resultantes dos mesmos, conforme mostra a base de dados DISASTER
(Zêzere et al., 2014; Pereira et al., 2014).
Na região do Algarve existem alguns estudos sobre a instabilidade de vertentes nas
arribas e, em alguns municípios, no âmbito da delimitação da Reserva Ecológica
Nacional (REN), mas nenhum aborda a totalidade da região. A ocorrência de
movimentos de vertente no Algarve tem sido referida devido a eventos danosos que
causaram vítimas mortais junto às arribas (Zêzere et al., 2014). Contudo, até ao
momento, ainda não se realizou um inventário sistemático de movimentos de vertente
para toda a região, que permita uma avaliação estatística da suscetibilidade a
movimentos de vertente e a sua validação.
2. ÁREA DE ESTUDO, DADOS E METODOLOGIA
2.1. Área de estudo
A área de estudo (AE) localiza-se no sul de Portugal Continental, compreendendo a
NUT II do Algarve, ocupando uma área de 5412 km2 (Figura 1). A região do Algarve
tem uma grande diversidade litológica e morfológica, podendo ser dividida em três
unidades: a Serra, o Barrocal e o Litoral.
A Serra é constituída pelas serras de Monchique e do Caldeirão com uma orientação EW, que servem de separação entre a área aplanada do Alentejo e o Barrocal Algarvio.
A serra do Caldeirão desenvolve-se no Maciço Antigo, sendo constituída por uma
alternância de camadas de xistos e grauvaques do Carbónico. No prolongamento para
sul dos relevos xistosos da serra do Caldeirão encontra-se a serra calcária algarvia
(Pereira, D. et al., 2014). A área elevada da Serra de Monchique corresponde a um
maciço subvulcânico, que se instalou no Cretácico.
O Barrocal corresponde a uma área de colinas calcárias situadas entre a serra algarvia
e a plataforma litoral, formado por rochas mesozóicas carbonatadas, que estão
assentes em discordância sobre o soco paleozóico.
A terceira unidade corresponde a uma plataforma litoral com características
diferenciadas. O barlavento tem um sector de plataforma elevada com sedimentos
quaternários, limitada por arriba muito recortada e com pequenas praias abrigadas. O
sotavento corresponde a um sector dominado pelo sistema lagunar e de ilhas barreira
da ria Formosa e a plataforma litoral estende-se para o interior sobre uma cobertura
de sedimentos cenozóicos (Pereira D. et al., 2014).

Figura 1 – Enquadramento geográfico da região do Algarve.
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2.2. Metodologia
a)

Inventário de movimentos de vertente

A inventariação dos movimentos de vertente na região do Algarve realizou-se com
recurso à interpretação de ortofotomapas obtidos em 2005 (resolução de 50x50 cm) e
imagens de satélite multitemporais disponíveis gratuitamente no Google Earth. Foram
igualmente considerados a topografia (1:25 000) e a geologia locais (1:50 000). Os
limites de cada movimento de vertente foram desenhados com um polígono e
armazenados numa geodatabase criada em ambiente SIG (Figura 2A). A cada
movimento de vertente foi atribuído um código único, caracterizada a sua tipologia e
calculados alguns parâmetros morfométricos (comprimento máximo, largura máxima e
área). No inventário não foram considerados os movimentos de vertente que ocorrem
nas arribas (essencialmente desabamentos), que, por isso, não foram incluídos nos
modelos de suscetibilidade.

Figura 2 – Movimentos de vertente e fatores de predisposição utilizados na avaliação da
suscetibilidade na região do Algarve.
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Posteriormente ao trabalho de gabinete, realizou-se trabalho de campo nas áreas
amostra dos concelhos de Faro e São Brás de Alportel (20257 e 15337 ha,
respetivamente), para validar alguns movimentos de vertente no terreno e ajustar os
critérios de fotointerpretação das imagens do Google Earth. Nestas duas áreas
validaram-se respetivamente 32 e 31 deslizamentos (2,2 e 1,6 ha de área instabilizada,
respetivamente), representando estes 14% da área total instabilizada por
deslizamentos na região do Algarve considerada neste estudo. Dos movimentos
inicialmente identificados nestas duas áreas eliminaram-se 6 (0,7% do total dos
movimentos identificados na região) durante o processo de validação.
A identificação das escoadas e dos deslizamentos com base na fotointerpretação
baseou-se
na
identificação
de
evidências
morfológicas
(e.g.
concavidades/convexidades anómalas nas vertentes, vertentes em escadaria,
morfologia da vertente irregular e ondulada), de cobertura vegetal (e.g. áreas
desnudadas mostrando tons claros, muitas vezes com padrão linear na direção do
deslocamento) e de drenagem (áreas com diferenças de tonalidade, onde os tons
escuros surgem associados a áreas mais húmidas) relacionados com os processos de
instabilidade de vertentes (Cruden e Varnes, 1996; Oliveira, 2012).
b)

Fatores condicionantes da instabilidade de vertentes à escala regional

Neste trabalho foram selecionadas sete variáveis independentes para a avaliação da
suscetibilidade: declive, exposição e curvatura das vertentes, ITH, tipo de solo, litologia
e uso e ocupação do solo (Figura 2).
O Modelo Digital de Elevação (MDE), com a resolução 10x10m, foi construído a partir
de curvas de nível com uma equidistância de 10 metros, à escala 1:25 000. A partir do
MDE foi derivada informação sobre os declives, exposição das vertentes, curvatura das
vertentes e ITH. A informação dos declives (Figura 2B) foi classificada em sete classes
(< 5º; 5,1 ‐ 10º; 10,1 ‐ 15º; 15,1 ‐ 20º; 20,1 ‐ 25º; 25,1 ‐ 30º; > 30º). A exposição
das vertentes (Figura 2C) foi classificada em octantes e o conjunto das vertentes foram
classificadas em côncavas, convexas e planas ou retilíneas (Figura 2D), de acordo com
o seu perfil transversal, a partir de um MDE com células de 50 m. O ITH (Beven e
Kirkby, 1979) relaciona a área de contribuição, a montante de um ponto com os perfis
de vertentes associados, obtendo valores entre 0 (declives nulos) e 21, sendo os
resultados adimensionais agrupados em oito classes, com igual amplitude (Figura 2E).
Os temas dos solos (unidades pedológicas) e litologia (unidades litológicas) foram
obtidos a partir do Atlas do Ambiente, escala 1: 1 000 000 (Figuras 2F,G). O uso e
ocupação do solo foi obtido a partir da Carta de Ocupação do Solo (COS) 2007, à
escala 1: 100 000, disponibilizada pela Direção Geral do Território, considerando-se o
nível 3 da sua nomenclatura (Figura 2H).
Todos os fatores de predisposição foram convertidos para o formato matricial (células
de 10x10 m) para efeitos de modelação.
c)

Modelação da suscetibilidade a deslizamentos e escoadas

A modelação da suscetibilidade realizou-se separadamente para deslizamentos e
escoadas, com recurso ao método do Valor Informativo, metodologia utilizada por
diversos autores, como, por exemplo, Zêzere et al. (2004). O inventário de cada tipo
de movimento foi alvo de uma partição aleatória, selecionando-se 50% dos casos para
a modelação e os restantes 50% para validação.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Neste inventário foram identificados 865 movimentos de vertente, dos quais 760 foram
classificados como deslizamentos (cerca de 27,0 ha de área instabilizada) e 105 como
escoadas (aproximadamente 2,5 ha de área instabilizada).
Analisando os fatores mais importantes na explicação da suscetibilidade a
deslizamentos e escoadas sobressaem, em comum, as classes de maior declive (≥20
graus), a classe 3-6 do ITH e as vertentes côncavas. Nos restantes fatores de
predisposição regista-se uma importância distinta em função do tipo de movimento. Na
exposição das vertentes, a classe SE destaca-se nos deslizamentos, enquanto a classe
SW sobressai nas escoadas; no tipo de solo destacam-se os podzóis nos deslizamentos
e vertissolos nas escoadas; na litologia, os deslizamentos destacam-se nos doleritos e
as escoadas nos grés vermelhos (de Silves), conglomerados, margas, calcários
geralmente dolomíticos; por último, no uso e ocupação do solo sobressaem nos
deslizamentos as zonas descobertas e com pouca vegetação e nas escoadas as
florestas abertas e vegetação arbustiva e herbácea.
A validação da suscetibilidade a movimentos de vertente realizou-se com recurso à
construção de curvas de predição. Os modelos preditivos apresentam resultados
aceitáveis, segundo Guzzetti et al. (2006), com áreas abaixo das curvas de predição de
0,77 e 0,85, para deslizamentos e escoadas, respetivamente (Figura 3). Analisando as
curvas de predição verifica-se que nos deslizamentos os 30% da AE classificada como
mais suscetível validam cerca de 70% da área instabilizada (Figura 3A). Já nas
escoadas, 30% da AE classificada como mais suscetível validam 83% da área
instabilizada (Figura 3B).

Figura 3 – Curvas de predição dos modelos de suscetibilidade a movimentos de vertente na
região do Algarve. A - Deslizamentos; B - Escoadas.
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Os mapas de suscetibilidade a deslizamentos e escoadas foram classificados em quatro
classes, de acordo com os scores do Valor Informativo (VI), seguindo a seguinte regra:
suscetibilidade muito elevada (VI>1,0); suscetibilidade elevada (VI entre 0 e 1,0);
suscetibilidade moderada (VI entre -1 e 0); e suscetibilidade baixa (VI<-1,0).
De entre as áreas com suscetibilidade muito elevada a deslizamentos e escoadas
sobressaem a Serra de Monchique (maioritariamente no Concelho de Monchique) e a
Serra do Caldeirão (concelhos de Tavira e São Brás de Alportel), locais que se
destacam com as vertentes mais declivosas da região, para além das arribas.
Considerando a suscetibilidade a deslizamentos (Figura 4A), cerca de 9,4% da AE
apresenta suscetibilidade muito elevada, 33,3% suscetibilidade elevada, 20,6%
suscetibilidade moderada e 36,7% suscetibilidade baixa.
Comparativamente, a suscetibilidade a escoadas (Figura 4B) evidencia uma maior
expressão espacial da suscetibilidade muito elevada (35,1% da área total). Em
contrapartida, as classes de suscetibilidade elevada e moderada ocupam áreas
relativamente restritas (2,5% e 1,5% da superfície total, respetivamente). A classe de
suscetibilidade baixa é largamente maioritária, alargando-se a 61,3% da superfície do
Algarve. A área abrangida por cada classe de suscetibilidade é determinada
exclusivamente pelo método de classificação adotado. A eventual utilização de outro
método para divisão da suscetibilidade em classes (e.g. quebras naturais de valores ou
quebras nas curvas de predição) inviabilizaria a comparação direta de classes
equivalentes nos dois modelos de suscetibilidade (escoadas e deslizamentos).

Figura 4 – Suscetibilidade a movimentos de vertente na região do Algarve.
A - Deslizamentos; B - Escoadas.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O inventário de deslizamentos e escoadas para a região do Algarve com base em
fotointerpretação foi uma tarefa morosa e, devido à dimensão da área de estudo, não
foi possível a validação de campo de todas as ocorrências. No entanto, a validação
realizada em duas áreas amostra revelou bons resultados sobre os movimentos
inventariados em gabinete, com aprovação de aproximadamente 91% dos casos.
A suscetibilidade a deslizamentos e escoadas na região do Algarve é variável
espacialmente, sendo as áreas com vertentes de declive mais elevado as que se
destacam com a maior probabilidade de ocorrência para os próximos movimentos de
vertente desta tipologia. Estes resultados são importantes para a uniformização de
cartografia de suscetibilidade a movimentos de vertente nesta região, sobretudo no
apoio à elaboração da cartografia das áreas de instabilidade de vertentes que integra a
REN municipal, onde se deve assegurar a continuidade intermunicipal da
suscetibilidade.
Na modelação da suscetibilidade utilizaram-se variáveis com diferentes propriedades,
nomeadamente a escala (variação entre 1:25 000 até 1: 1 000 000), o que resulta das
limitações da cartografia disponível. Como é evidente, as limitações na informação de
base poderão ter implicações nos resultados aqui apresentados à escala da região do
Algarve.
O trabalho apresentado pode ser melhorado se houver continuação do processo de
validação dos movimentos de vertente aqui apresentados, tornando os resultados da
suscetibilidade a deslizamentos e escoadas mais robustos. Após esta identificação
inicial dos movimentos de vertente, com validação de uma pequena parte, o processo
de validação dos restantes movimentos pode ter continuidade através dos serviços
municipalizados (e.g. proteção civil municipal) dos concelhos integrantes da região do
Algarve, com a mais-valia da integração de novos movimentos de vertente
identificados diretamente no campo, ou integração de registos existentes nas suas
bases de dados.
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RESUMO
Para a avaliação da instabilidade de vertentes em terraços agrícolas na Região
Demarcada do Douro (Quinta das Carvalhas) foram aplicados dois métodos de base
estatística – Regressão Logística e Valor Informativo que se fundamentam na
correlação estatística entre as ocorrências (variável dependente) e os fatores
condicionantes (variáveis independentes). Como fatores condicionantes foram
considerados o declive, a curvatura e a exposição, as áreas contributivas, a humidade
relativa, o declive do talude em terra e a ocupação do solo. As variáveis armação do
terreno e uso do solo foram obtidas através da vetorização com base no ortofotomapa
com uma resolução de 50 cm. Foi efetuado o levantamento das ocorrências que
resultou num registo de 329 situações de instabilidade.
Foram feitos dois cenários com a utilização de modelos digitais de elevação (com
resolução de 5 m) construídos com informação de origem diferente: um a partir da
altimetria (à escala de 1:25000) com equidistância das curvas de nível de 10 m, pontos
cotados e rede hidrográfica (MDT A), e outro a partir de fotografias aéreas com
resolução de 50 cm (MDT B). 50% do inventário foi utilizado na modelação e a outra
metade foi utilizada na validação com recurso às tabelas de contingência. Daqui
verificamos que o Valor Informativo com o MDT A apresenta a melhor validação com
um valor de 5.22 na relação True Positive Rate (TPR)/False Positive Rate (FPR).
ABSTRACT
The evaluation of the slope instability in agricultural terraces in the Douro Region
(Quinta das Carvalhas) was done by two statistical based methods - Logistic
Regression and Information Value Method based on the statistical correlation between
the occurrences (dependent variable) and the conditioning factors (independent
variables). As conditioning factors were considered the slope, curvature and aspect,
contributing areas, the relative humidity, the slope of the agricultural terrace riser and
land use. The variables related with the agricultural terraces structures and land use
were obtained by vectorization based on orthophotomap with a resolution of 50 cm.
The field camping carried out 329 instability record points.
Two scenarios were considered through two elevation models (with a resolution of 5
meters) constructed with different base information: one from contours (scale 1:
25,000) with contour interval of 10 m, spot heights and 3D hydrographic network, and
another from aerial photographs with a resolution of 50 cm. 50% of the inventory was
used in the modelling and the other half was used to validate with the use of
contingency tables. The DTM A Information Value method has the best validation with
a value of 5:22 in relation True Positive Rate (TPR)/False Positive Rate (FPR).
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Palavras-chave: Suscetibilidade, Movimentos de vertente, RDD, Valor Informativo,
Regressão Logística.
Keywords: Susceptibility, Landslides, Douro valley, Informative Value, Logistic
Regression.
1. Introdução
A ocorrência de movimentos de vertente no Vale do Douro muitas vezes resulta na
destruição de muros/taludes assim como na perda de vinha que têm de ser
reconstruídos levando assim a gastos elevados para os proprietários.
Com isto assume-se a importância da existência da cartografia da suscetibilidade a
deslizamentos que afetam os taludes e muros de patamares agrícolas de forma a
localizar as áreas mais propícias à sua ocorrência. Esta análise pode ser feita através
de métodos de cartografia direta (método geomorfológico e heurístico) ou indireta
(análise de inventario, modelos estatísticos e modelos geotécnicos) (Guzzetti et al.,
1999). O conceito de suscetibilidade define-se como a probabilidade de ocorrência de
um deslizamento numa determinada área dependendo das condições locais do terreno,
sem considerar as questões temporais inerentes a ocorrências passadas nem a
magnitude dessas ocorrências (Brabb, 1984 citado por Guzzetti, 2005).
Para este trabalho será feita a comparação entre dois métodos de cartografia indireta,
nomeadamente através de modelos estatísticos – o valor informativo e a regressão
logística.
A área de estudo escolhida para a aplicação destes dois métodos é a Quinta das
Carvalhas localizada na freguesia de Ervedosa do Douro, concelho de S. João da
Pesqueira (distrito de Viseu). A Quinta das Carvalhas tem uma área total de cerca de
306 hectares e cerca de 37% da área é ocupada por vinha, com uma predominância
da vinha em patamares (43%), seguindo-se da vinha tradicional (30%) e vinha ao alto
(27%) (Oliveira, 2014) (Figura 1).

Figura 1 – Enquadramento e caracterização do tipo de armação da vinha da área de estudo.
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Dada a localização na margem sul do rio douro, este local apresenta uma exposição
predominante entre Nordeste e Este e declives elevados principalmente entre os 25º e
40º (Oliveira, 2014). Os solos desta região são sobretudo antrossolos de mistura
(dísticos ou êutricos) cuja profundidade que varia ente 1,0 e 1,5 metros (Aguiar,
2002). O mesmo autor refere ainda que estes materiais podem ser de textura franca
com bastante limo e areia fina na sua composição, apresentando horizontes pouco
evoluídos e pobres em matéria orgânica.
2. Materiais e métodos
Para a análise do efeito da resolução dos MDT’s (Modelo Digital de Terreno) que
servem de base à cartografia dos fatores condicionantes na avaliação da
suscetibilidade a movimentos de vertente são utilizados dois modelos.
O MDT A foi produzido através de cartografia à escala 1: 25 000 com recurso à
ferramenta Topo to Raster, utilizando as curvas de nível, os pontos cotados e a
hidrografia. De acordo com Nery (2011) esta ferramenta corresponde ao método de
interpolação mais utilizado na elaboração do MDT para análises hidrográficas uma vez
que integra as linhas de água, reforçando a eliminação de possíveis depressões (sinks).
O MDT B foi construído a partir de um conjunto de fotografias aéreas com resolução
espacial de 50 cm e através de estéreo-correlação automática. O voo foi feito a cerca
de 5450 m de altitude, com uma sobreposição longitudinal de 60% e lateral de 30% e
processadas no programa Agisoft Photoscan ® para a obtenção do modelo e do
respetivo ortofotomapa. O MDS resultante foi ajustado nas áreas de transição entre a
floresta e os terraços agrícolas no sentido de anular o efeito sobre o cálculo dos fatores
condicionantes que dele derivam. Obtivemos desta forma o MDT B utilizado na
modelação da suscetibilidade a movimentos de vertente.
O inventário levado a cabo na Quinta do Carvalhas foi elaborado através da
identificação direta de cicatrizes de movimentos e muros caídos ou reconstruídos. Para
além disso, foram também identificados pontos que indicavam possível instabilidade,
nomeadamente muros deformados e fendas a montante dos taludes sendo possível
registar um total de 329 situações de instabilidade. Este foi dividido em dois grupos
utilizados para a modelação da suscetibilidade: - grupo de treino (50%) e o outro foi
utilizado para validar os resultados - grupo de teste (50%).
O método do Valor Informativo (VI) é uma técnica que implica que as unidades de
terreno sejam previamente definidas e que sejam considerados um conjunto de fatores
de instabilidade (variáveis independentes) estabelecendo uma análise estatística bivariada com o inventário (variável dependente) (Yin e Yan, 1988 citado por Zêzere,
1997) .
Por outro lado, a Regressão Logística (RegLog) é um método multivariado em que a
relação é feita entre a variável dependente (inventário) com o conjunto de variáveis
independentes (fatores condicionantes), analisando a sua influência sobre instabilidade
de vertentes (Zêzere, 1997). A regressão logística resulta então numa probabilidade de
ocorrência definida numa escala que pode variar entre 0 e 1 (Landau e Everitt, 2004
citado por Costa, 2009).
3. Resultados e Discussão
Para a modelação, foram elaborados os mapas de cada uma das variáveis
independentes com os dois modelos digitais de elevação descritos anteriormente,
ambos com 25m2 de área por pixel (5x5 m). De ambos os MDT’s foram derivados
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automaticamente os mapas de declive, exposição, curvatura, área de contribuição e o
mapa da inclinação do talude. O mapa de uso do solo foi feito através da vectorização
sobre o ortofotomapa da área de estudo com 50 centímetros de resolução (através de
técnicas de fotointerpretação) e posteriormente convertidas para raster. Relativamente
à variável inclinação do talude, esta resultou da razão entre a inclinação original da
vertente, a largura e altura dos patamares, medidos no terreno. A variável humidade
relativa utilizada foi retirada do modelo de avaliação de suscetibilidade SINMAP que
utiliza a fórmula de e assume o cálculo da profundidade relativa da água no solo.
Desta forma foi possível construir quatro cenários VI_A, VI_B, RegLog_A e RegLog_B
(Figura 2).
Embora com valores semelhantes, os dois MDTs originam áreas diferentes classificadas
como instáveis consoante as metodologias de avaliação.
O MDT A permite uma área instável menor no VI (13,6 %) do que o MDT B (16,5 %).
Por outro lado, na RegLog o MDT A classifica mais área como instável (18,7 %) do que
o MTD B (17,7 %), sendo que essas diferenças são mais significativas no VI que na
RegLog (Figura 2).

Figura 2 – Cartografia e áreas das classes de suscetibilidade em percentagem – VI (Valor
Informativo); RegLog (Regressão Logística); A – MDE com base na cartografia 1:25 000; B –
MDE com base nas fotografias aéreas.

No método do valor informativo, a importância que cada variável exerce no modelo é
dada pelo score da favorabilidade que se traduz na razão entre a área que regista
movimentos de vertente e a área de estudo (Aleotti e Chowdhury, 1999). As classes
com valores positivos indicam influência positiva na ocorrência de deslizamentos e os
valores negativos refletem o oposto (Quadro 1).
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Quadro 1 – Valores de favorabilidade por classe de cada variável relativamente à sua influência
relativa na distribuição de deslizamentos de vertente

Através da análise do quadro acima, verifica-se que, na variável “inclinação do talude”
a classe superior a 68º em ambos os modelos A e B é que mais influência tem, em
todo o modelo, na ocorrência de movimentos de vertente.
Quanto ao método da Regressão Logística, os coeficientes de regressão quantificam o
‘impacto’ de cada variável independente na variável dependente indicando o valor
positivo ou negativo o sentido desse impacto. As colunas referentes ao Exp (B)
(Quadro 2) dizem respeito aos valores do coeficiente numa métrica estandardizada, em
que os valores superiores a 1 indicam o risco dessa variável influenciar positivamente o
modelo, enquanto os valores inferiores a 1 indicam o risco inverso.
Quadro 2 – Coeficientes estandardizados (Exp (B)) resultantes da Regressão Logística que
demonstra a influência de cada classe no resultado final.

Observando os valores apresentados no quadro, verifica-se que, assim como no Valor
Informativo, é a variável “inclinação do talude” que exerce maior influência em ambos
os MDT’s (A e B), sendo que é mais elevada no MDT B.
A validação dos resultados passou pela comparação dos rácios resultantes da tabela de
contingência, metodologia apresentada por Fawcett (2006). Este autor apresenta
quatro métricas considerando que para aquilo que estamos a validar existem quatro
possíveis resultados: TP (true Positive), FP (false positive), TN (true negative) e FN
(false negative).
Através destas métricas e da construção de uma tabela de contingência avaliando
duas-por-duas, obtemos rácios de classificação, nomeadamente o TPR (true positive
rate), FPR (false posive rate), PREC (precision) e ACC (accuracy).
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Com base na validação realizada da comparação entre os rácios, o TPR é considerado
como um dos mais importantes e para os resultados obtidos, apresenta valores
elevados. Para o VI_A o TPR apresenta um valor de 71% e para o VI_B 78% que são
valores considerados aceitáveis. Ainda dentro desta métrica, os restantes resultados
apresentam valores superiores a 75% sendo os mais elevados na RegLog.
No entanto é preciso considerar que o rácio TPR apenas relaciona as ocorrências com
a área considerada suscetível. Para colmatar isto e de forma a utilizar todas as
hipóteses, é feita uma relação entre esta e a métrica FPR que considera as ocorrências
nos locais classificados como não suscetíveis. Assim, os valores mais elevados são
representados pelo Valor Informativo quando a modelação é feita com o MDE A.
Embora com valores inferiores de TPR/FPR, a RegLog_A – apresenta resultados
favoráveis para o TPR embora na relação TPR/FPR apresente valores inferiores ao VI
(Quadro3).
Quadro 3 – Coeficientes de Validação da tabela de Contingência (Fawcete, 2006)

4. Conclusão
Antes de mais, admite-se que a melhoria nos procedimentos de construção do MDT, a
partir do MDS, poderá contribuir para melhores resultados da modelação da
suscetibilidade a movimentos de vertente.
Relativamente ao TPR, os valores mais elevados verificam-se na Regressão Logística
que corresponde às classes de suscetibilidade mais elevada (RegLog – A 82% e
RegLog B 81%). Por outro lado, com o método do Valor Informativo estes valores são
mais reduzidos (VI – A 71% e VI – B 72%).
No entanto, para o índice TPR/FPR concluímos que o método do Valor Informativo
consegue estabelecer uma melhor relação entre áreas classificadas como instáveis e o
número de deslizamentos preditos, ou seja, consegue discriminar melhor as áreas
classificadas como instáveis.
Com isto podemos considerar que o método do Valor Informativo consegue prever
melhor a ocorrência de um número elevado de deslizamentos numa área classificada
como instável de menor dimensão. Porém, a Regressão Logística tem uma maior
capacidade preditiva relativamente a maior número de deslizamentos.
No que diz respeito à influência das variáveis independentes no modelo, verifica-se em
ambos os métodos estatísticos que a variável “inclinação do talude” é a que exerce
maior influência.
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RESUMO
Este trabalho pretende aprofundar o conhecimento acerca da ocorrência de
deslizamentos superficiais em duas sub-bacias do Rio Grande da Pipa, através da
avaliação da capacidade preditiva e da concordância espacial de mapas de
suscetibilidade a deslizamentos superficiais, elaborados com base na aplicação de um
método estatístico (Valor Informativo) e de um método determinístico (Talude
Infinito). Os dois modelos apresentam uma boa capacidade preditiva, com vantagem
para o método do talude infinito. No entanto, verifica-se um desacordo na distribuição
espacial das classes de suscetibilidade mais elevadas, o que indicia que cada mapa
será mais apto para validar um conjunto específico de deslizamentos, associado a uma
unidade litológica específica.

ABSTRACT
This work aims to improve the knowledge about the occurrence of shallow landslides in
two sub-basins of Rio Grande da Pipa by evaluating the predictive capacity and the
spatial agreement of shallow landslide susceptibility maps based on the application of a
statistical method (Information Value) and a deterministic method (Infinite Slope).
Both methods have good predictive ability with advantage for the infinite slope.
However, there is a disagreement in the spatial distribution of the higher susceptibility
classes, which indicates that each map will be able to validate a specific set of landslide
associated to a particular geologic unit.
Palavras-chave: deslizamentos superficiais, suscetibilidade, Talude Infinito, Valor
Informativo.
Keywords: shallow landslides, susceptibility, infinite slope, Information Value.
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1. INTRODUÇÃO
A ocorrência de deslizamentos superficiais na região a Norte de Lisboa é bastante
frequente, na sequência de episódios de precipitação intensa, porém de curta duração,
entre 1 e 15 dias de precipitação acumulada (Zêzere et al., 2015). Para a avaliação da
suscetibilidade a deslizamentos superficiais à escala regional, foram utilizados dois
métodos distintos para hierarquizar o território, de acordo com a sua propensão para a
ocorrência das manifestações de instabilidade consideradas: (i) método estatístico e (ii)
método determinístico. Os métodos estatísticos assentam no estabelecimento de
relações estatísticas entre a distribuição espacial de deslizamentos e um conjunto de
fatores de predisposição que se assumem serem representativos das condições
naturais e antrópicas que caracterizam o território. Esta relação baseia-se no
pressuposto de que os futuros deslizamentos serão mais suscetíveis de ocorrer sob as
mesmas condições que conduziram à sua ocorrência no passado e presente (Varnes et
al., 1984). Por seu turno, os métodos determinísticos procuram reproduzir as
condições físicas que determinam o grau de estabilidade da vertente, com base nas
suas características morfométricas e num conjunto de parâmetros geotécnicos e
hidrológicos.
Neste trabalho, pretende-se avaliar e comparar a capacidade preditiva e o nível de
concordância espacial de mapas de suscetibilidade a deslizamentos superficiais
elaborados com base na aplicação de um método estatístico (Valor Informativo) e de
um método determinístico (talude infinito), sustentado no cálculo do Fator de
Segurança e na aplicação do modelo de talude infinito.
2. ÁREA DE ESTUDO
A área de estudo tem cerca de 13,9 km² e localiza-se nos concelhos de Sobral de
Monte Agraço e Arruda dos Vinhos, no distrito de Lisboa (Figura 1). Corresponde às
sub-bacias de Monfalim e de Louriceira, que se integram na bacia hidrográfica do Rio
Grande da Pipa. A área de estudo está inserida na orla Meso-Cenozóica Ocidental, mais
precisamente no flanco sul de uma deformação anticlinal, de grande raio de curvatura,
onde, atualmente, se verifica uma inversão de relevo, a depressão de Arruda (Ferreira
et al., 1987). Para sul da depressão de Arruda e em direção ao rio Tejo, a estrutura é
monoclinal com pendores de camadas tipicamente entre 5° a 25° (Zêzere e Rodrigues,
2002). Do ponto de vista geológico estão presentes na área de estudo 4 formações de
idade jurássica, para além de filões variados, aluviões e aterros: formação de Arranhó
(calcários e margas); formação de Sobral (pelitos, arenitos, margas e calcários);
formação do Amaral (calcários) e formação de Abadia (margas e pelitos).

Figura 5 – Localização e geologia das sub -bacias de Monfalim e Louriceira.
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3. METODOLOGIA
Para a avaliação da suscetibilidade a deslizamentos superficiais recorreu-se ao método
estatístico bi-variado do Valor Informativo (VI) (Yin e Yan, 1988) e ao método
determinístico do SHALSTAB (Montgomery e Dietrich, 1994; Dietrich e Montgomery,
1998), e cálculo do Fator de Segurança sustentado pelo modelo do Talude Infinito (TI)
(Sharma, 2002).
O valor informativo é definido pela Equação 1:
𝑙𝑖 = 𝑙𝑛

𝑆𝑖/𝑁𝑖
𝑆/𝑁

[1]

Onde li é o Valor Informativo da variável i; Si é o número de unidades de terreno com
deslizamentos superficiais (variável dependente) e com a presença da variável
independente xi; Ni é o número de unidades de terreno com a presença da variável
independente xi; S é o número total de unidades de terreno com deslizamentos
superficiais; e N é o número total de unidades de terreno. O valor informativo total de
uma unidade de terreno lj é determinado pela Equação 2:
𝑙𝑗 = ∑
[2]

𝑚
𝑖=0

X𝑗𝑖 𝑙𝑖

Onde m corresponde ao número de variáveis e Xji assume o valor 0 se a variável não
se encontrar presente na unidade de terreno j e 1 na sua presença.
No que diz respeito ao método determinístico, este é calculado através da Equação 3
(Sharma, 2002):
𝑐 ′ +ℎ∗𝑐𝑜𝑠2 𝛽[(1−𝑚)Ƴ𝑚+ 𝑚 Ƴ𝑠𝑢𝑏 ]∗ tan 𝜙′
ℎ∗𝑠𝑖𝑛𝛽∗𝑐𝑜𝑠𝛽[(1−𝑚)Ƴ𝑚+𝑚 Ƴ𝑠𝑎𝑡 )

FS =

[3]

Onde FS é o Fator de Segurança, c′ é a coesão efetiva (kN/m²); h é a espessura do
solo potencialmente instável; β é o declive da unidade de terreno; ϕ′ é o ângulo de
atrito efetivo (°);m corresponde ao modelo hidrológico, e é a razão entre a espessura
do solo saturado e a espessura solo potencialmente instável; Ƴ𝑚 é o peso específico
do solo (kN/m³); 𝛾𝑠𝑎𝑡 é o peso do solo saturado (kN/m³) e 𝛾𝑠𝑢𝑏 é o peso do solo
submerso (kN/m³).
A aplicação do método do Valor Informativo teve como variáveis de base um inventário
com 110 deslizamentos superficiais e sete fatores de predisposição: litologia, ocupação
do solo, declive, exposição, curvatura (perfil transversal), TPI (Topographic Position
Index) (e.g Jenness et al., 2013) e slope/area ratio. Para a utilização do método talude
infinito foram utilizados as seguintes variáveis topográficas e parâmetros geotécnicos e
hidrológicos do terreno: declive, área de contribuição, espessura do solo, peso
específico do solo e peso do solo saturado, coesão e ângulo de atrito interno da massa
do solo instabilizada, transmissividade do solo, condutividade hidráulica e precipitação
crítica para a rotura. Os valores de uma parte significativa dos parâmetros utilizados
foram deduzidos a partir de referências bibliográficas com validade regional. Os valores
críticos de coesão e de ângulo de atrito foram determinados para cada formação
geológica com base na conjugação dos seguintes critérios: (i) a classe de
suscetibilidade com Fator de Segurança <1 deve integrar, no mínimo, 50% do total da
área instabilizada; e (ii) a combinação crítica deve apresentar o valor de Effective Ratio
(Chung e Fabbri, 2003) mais elevado. Quando esta condição não se constatou utilizouse o par de combinações que obteve o valor de Effective Ratio mais elevado. Este
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indicador de eficácia é expresso, na prática, pela razão entre a percentagem de área
deslizada predita numa classe de suscetibilidade pela percentagem de área que essa
mesma classe tem no território estudado.
O inventário de 110 deslizamentos superficiais (Oliveira, 2012) foi sujeito a uma
partição com base num critério temporal, da qual resultaram dois grupos de
deslizamentos independentes: (i) deslizamentos ocorridos antes do final do ano de
1983 (50 casos), utilizados na modelação do método do VI e na calibração dos
parâmetros do modelo determinístico; (ii) deslizamentos ocorridos depois de 1983 (60
casos), usados para a validação independente (capacidade preditiva) dos dois mapas
de suscetibilidade.
A comparação dos mapas de suscetibilidade foi efetuada com recurso às ferramentas
Map Comparison Kit e Rank Difference Tool do ArcSDM (Sawatzky et al., 2004). O
mapa produzido com o método determinístico foi classificado em 5 classes, em função
dos resultados do FS (<1; 1 – 1,25; 1,25 – 1,5; 1,5 -2; >2). Para possibilitar a
comparação entre os dois mapas, o mapa produzido com o método estatístico foi
igualmente classificado em 5 classes de suscetibilidade decrescente, cujos limites
foram definidos de modo a garantir que a área abrangida por cada classe (20%, 17%,
14%, 18%, 31%, respetivamente) fosse idêntica à do mapa produzido com o método
determinístico.
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os mapas de suscetibilidade elaborados com base no VI e no TI são apresentados nas
figuras 2A e 2B, respetivamente. Os resultados obtidos mostram que, espacialmente, a
classificação da suscetibilidade difere substancialmente em função do método utilizado.

A

B

)a

Figura 2 – Mapas de suscetibilidade a deslizamentos superficiais nas sub-bacias de
Monfalim e Louriceira. A – Suscetibilidade com base no método do VI. B –
Suscetibilidade com base no método do TI.
As curvas de predição (Figura 3) mostram que a classe de suscetibilidade mais
elevada, que abrange 20% da área de estudo, apresenta uma maior capacidade
preditiva no mapa obtido pelo método do talude infinito, por comparação com o mapa
obtido pelo método do VI (validação de 52% e 56% do total de área deslizada,
respetivamente). Esta tendência verifica-se igualmente quando se consideram os
limites das segunda e terceira classes de suscetibilidade mais elevadas: com 37 % da
área de estudo obteve-se 71% (VI) e 88% (talude infinito) de validação do total de
área deslizada, valores que ascendem a 85% (VI) e 97% (talude infinito) quando se
consideram 51% da área de estudo classificada como mais suscetível. Nas duas classes
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Fração acumulada de deslizamentos preditos

de suscetibilidade mais baixas, que representam os 49% da área de estudo
classificados como menos suscetíveis, a área deslizada aí encontrada não excede os
3%, no caso do método do talude Infinito e os 15% no caso do VI.
As Áreas Abaixo das Curvas (AAC) de predição (Figura 3) confirmam que os dois
modelos apresentam uma boa capacidade preditiva, com vantagem para o método do
TI, o que é atestado por uma AAC de 0,81, razoavelmente acima da AAC de 0,75
correspondente ao método do VI.
Os resultados acima descritos atestam a boa capacidade preditiva de ambos os
modelos, pese embora o já referido desacordo na distribuição espacial das classes de
suscetibilidade mais elevadas, o que indicia que cada mapa será mais apto para validar
um conjunto específico de deslizamentos.
1
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Fração acumulada de área de estudo classificada
por ordem decrescente de suscetibilidade

Figura 3 – Curva de predição dos mapas de suscetibilidade representados na figura 2 avaliados
de forma independente com os deslizamentos ocorridos depois de 1983.

A comparação dos dois mapas de suscetibilidade é ilustrada na Figura 4 e no Quadro
1, que demonstram o nível de concordância espacial (37% no total) entre as 5 classes
de suscetibilidade de ambos os mapas, que abrangem, como referido, áreas idênticas.
Sempre que o valor é 0, significa que a unidade de terreno foi classificada na mesma
classe de suscetibilidade em ambos os mapas, isto é, em concordância. Quando os
valores são negativos significa que se verifica nessa unidade de terreno uma
diminuição da suscetibilidade face ao mapa inicial (mapa do talude infinito), sendo esta
tanto mais negativa quanto maior for a dispersão da classe de suscetibilidade, isto é,
um valor de - 4 significa, que essa unidade de terreno foi classificada como a classe de
suscetibilidade mais elevada com o talude infinito e com a classe de suscetibilidade
mais baixa pelo VI. Quando os valores são positivos constata-se um incremento na
classe de suscetibilidade no mapa do VI por comparação com o mapa do talude
infinito, sendo este tanto maior quanto maior for a dispersão da classe de
suscetibilidade. Ou seja, um valor de 4 significa, que essa unidade de terreno foi
classificada como classe de suscetibilidade mais baixa com o talude infinito e como
classe de suscetibilidade mais elevada no VI.
A maior dispersão espacial em termos de classificação da suscetibilidade a
deslizamentos superficiais ocorre: (i) no sector norte da área de estudo, onde a
suscetibilidade foi preferencialmente classificada pelo método do VI como mais
reduzida, face ao talude infinito; e (ii) no sector central da área de estudo, onde a
suscetibilidade foi preferencialmente classificada pelo método do VI como mais
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elevada, por comparação com o talude infinito. Estes resultados podem ser
interpretados à luz da predisposição para a instabilidade, que as formações da Abadia
(a norte) e de Arranhó (no centro/sul da área de estudo) apresentam, quando
determinada com os dois métodos utilizados.
No caso do método determinístico foi determinado para a formação da Abadia o valor
de coesão de 2 kN/m² e um valor de ângulo de atrito de 17 e, respectivamente de 1,5
kN/m² e de 18° para a formação de formação de Arranhó. O menor valor de ângulo de
atrito determinado para a formação da Abadia justifica, naturalmente, uma maior
predisposição para a instabilidade, em igualdade de circunstâncias no que respeita aos
outros fatores intervenientes (e.g. declive, espessura do solo, conteúdo em água). No
caso do método estatístico, foi determinado para a formação da Abadia um score de VI
de -0,8566 e no caso da formação de Arranhó um score de VI de 0,4942. O valor
positivo determinado para a formação de Arranhó indica claramente uma maior
possibilidade de aí ocorrerem deslizamentos superficiais. Pelo contrário, o score
negativo determinado para a formação de Abadia caracterizam-na como menos
suscetível para a ocorrência deste tipo de deslizamentos.

Figura 4 – Mapa de dispersão da classificação da suscetibilidade a deslizamentos superficiais,
nas sub-bacias de Monfalim e Louriceira, resultante da integração do método determinístico e
do método estatístico.
Quadro 1 – Dispersão da classificação da suscetibilidade a deslizamentos superficiais, em
percentagem da área de estudo, resultante da integração do método determinístico e do
método estatístico (diminuição da suscetibilidade da classe 1 para a classe 5).
Mapa VI
Mapa TI
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Classe 4
Classe 5

Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5

8.5%
5.1%
2.6%
2.1%
1.4%

4.6%
3.9%
3.0%
3.0%
2.3%

2.9%
3.0%
2.4%
3.3%
3.0%

2.5%
2.8%
3.2%
4.3%
5.6%

1.2%
1.9%
3.3%
5.8%
18.3%

Pese embora a forma distinta como ambos os métodos classificam a suscetibilidade a
deslizamentos superficiais, não é de excluir a hipótese, até porque o método talude
infinito determina condições críticas menos exigentes para o terreno se instabilizar nas
áreas afetas à formação de Abadia, que o inventário de movimentos de vertente peque
por defeito nessa unidade litológica. Nas áreas de declives suaves e de utilização
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maioritariamente agrícola, como as da formação de Abadia, os deslizamentos
superficiais de pequena dimensão são facilmente intervencionados de forma a
reconstruir o perfil topográfico original das vertentes e o retomar da atividade agrícola.
No caso das áreas onde aflora a formação de Arranhó, pela própria alternância de
margas e calcários, a superfície topográfica apresenta maiores irregularidades, com
algumas áreas com declives mais acentuados e com uma ocupação de solo
maioritariamente associada a espécies florestais e culturas anuais. Neste contexto, as
marcas de instabilidade tendem a perdurar mais no tempo nos terrenos, o que pode
justificar uma maior completude dos inventários de instabilidade.
5. CONCLUSÕES
Com este trabalho foi possível demonstrar que é possível obter bons resultados
preditivos na avaliação da suscetibilidade a deslizamentos superficiais, quer com base
num modelo de base física, quer com base num método estatístico. Esta conclusão é
suportada pelos valores de AAC das curvas de predição obtidas com validação
independente: 0,81 no caso do método talude infinito e 0,75 no caso do método do VI.
No caso de estudo as diferenças verificam-se sobretudo nas áreas onde afloram a
formação da Abadia e a formação de Arranhó. O método do talude infinito tende a
considerar a formação da Abadia como mais suscetível à instabilidade por comparação
com a formação de Arranhó, enquanto o método do VI produz uma situação inversa. O
primeiro caso parece estar relacionado com a menor exigência verificada com o
método determinístico para a formação de Abadia entrar em rotura. No caso do
método do VI, a razão prende-se sobretudo com uma maior possibilidade de
ocorrência de deslizamentos superficiais nas áreas onde ocorre a formação de Arranhó,
sustentada numa maior densidade de deslizamentos superficiais verificada nessa
mesma formação, eventualmente associada a uma maior completude do inventário de
deslizamentos nessa unidade litológica. Uma vez que o método talude infinito
determina condições criticas menos exigentes para o terreno se instabilizar nas áreas
afetas à formação das margas de Abadia, não será de excluir que o inventário de
movimentos de vertente existente para estas áreas peque por defeito, em virtude de
uma maior intervenção antrópica, sobretudo em áreas de uso maioritariamente para a
agricultura.
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RESUMO
Pretende-se avaliar a suscetibilidade a movimentos de vertente aplicando modelos de
base física em terraços agrícolas com taludes em terra e com muros de pedra em seco
na Região Demarcada do Douro.
Foram utilizados os modelos SHALSTAB e SINMAP, que utilizam um modelo de análise
de estabilidade baseado no talude infinito e um modelo hidrológico. Ambos utilizam os
seguintes parâmetros de base física: coesão, ângulo de atrito, peso específico e
espessura do solo. Distinguem-se pela fórmula matemática que compõe cada modelo e
essencialmente pela utilização diferenciada da modelação das áreas contributivas do
modelo hidrológico.
Procedeu-se à validação dos resultados obtidos utilizando o inventário dos movimentos
ocorridos e recorrendo à matriz de contingência. Os resultados obtidos mostram que, o
modelo SHALSTAB foi mais eficiente ao prever que 77% dos deslizamentos do
inventário foram bem classificados, enquanto o SINMAP apenas previu 51%.
ABSTRACT
To evaluate the landslide susceptibility of on agricultural terraces with risers and stone
wall support structures in the Douro Region, physically based mathematical models
were applied.
Were used the SHALSTAB and SINMAP models, which combine an infinite slope
stability analysis model and a steady state hydrological model. Both use the following
basic physical parameters: cohesion, friction angle, specific weight and soil thickness.
Besides the different mathematical formula used in each model, the modelling of the
hydrological model contributory areas is based on different algorithms.
The validation of the modelling results was made using the inventory of past landslides
and applied the contingency matrix method. According to the results, the SHALSTAB
classifies 77% of the landslides on the high susceptibility areas, while SINMAP only
classifies 51%.
Palavras-chave: Instabilidade Vertentes, Patamares Agrícolas, Vale do Douro,
Modelos Matemáticos
Keywords: Slope Instability, Agricultural terraces, Douro Valley, Mathematical models.
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1. INTRODUÇÃO
Várias são as metodologias que calculam a suscetibilidade a movimentos de vertente,
desde métodos qualitativos a quantitativos, podendo estes últimos classificar-se como
base física ou estatística (Baum et al., 2002, Borga et al., 1998).
O objetivo deste trabalho prende-se com a avaliação e cartografia da suscetibilidade à
ocorrência de movimentos de vertente em terraços agrícolas no vale do Douro
vinhateiro, S. João da Pesqueira (Portugal) aplicando dois modelos matemáticos de
base física, o SHALSTAB (Shallow Landslide Stability) e o SINMAP (Stability Index
Mapping), e avaliar a sua capacidade preditiva. Ambos têm sido utilizados na avaliação
da suscetibilidade a movimentos de vertente mas em contextos geográficos muito
diferenciados, sem organização das vertentes em terraços agrícolas.
A área experimental situa-se na quinta das Carvalhas que se insere, e caracteriza-se
geologicamente pela formação de Bateiras, constituída por xistos negros intercalados
com metagrauvaques, e filitos e níveis calcários a que se sobrepõem espessos
metagrauvaques com intercalações de filitos (Sousa, 1989). Em estado natural, o tipo
de solo da área de estudo remete para litossolos êutricos associados a luvissolos
(WRB, 2006). O uso do solo predominante da quinta é essencialmente o cultivo da
vinha, com 116ha, num total de 300ha.
2.

MATERIAIS E MÉTODOS

O SHALSTAB modela a suscetibilidade a deslizamentos superficiais translacionais
baseado na associação de um modelo hidrológico com um modelo de estabilidade
(Dietrich et al., 1995, Montgomery et al., 1994). Através da combinação dos dois
modelos, é obtida a fórmula que representa a quantidade de precipitação crítica (Qc)
necessária para a ocorrência de movimentos de vertente (Equação 1).
Qc
T

=

senθ
c´
ps
a⁄ [p gzcos2 θtanϕ + p
w
w
b

tanθ

[1]

(1 − tanϕ)]

Em que Qc é a precipitação crítica; T é a transmissividade; 𝜃 é o declive; b é a
dimensão da unidade de terreno; α são as áreas contributivas; c’ é a coesão do solo;
pw é o peso específico da água; ps é o peso específico do solo e por fim o φ que é o
ângulo de atrito interno.
Os parâmetros físicos do SHALSTAB são introduzidos pelo investigador na modelação
de acordo com as análises em laboratório e levantamentos de campo efetuados,
nomeadamente a coesão (c’), o ângulo de atrito interno (φ), e o peso específico do
solo (ps) e a espessura do solo (z) respetivamente (Quadro 1).
Os dados de entrada para o SINMAP utilizam valores máximos e mínimos o que
permite ao modelo obter resultados com maior variação espacial. Para além da coesão
do solo, o modelo utiliza valores para a coesão das raízes. O modelo de estabilidade
(IE) do SINMAP está expresso na equação 2:
𝐼𝐸 =

𝐶𝑟 +𝐶𝑠 +𝑐𝑜𝑠2 𝜃[𝑝𝑆 𝑔(𝐷−𝐷𝑤 )+(𝑝𝑆 𝑔−𝑝𝑤 𝑔)𝐷𝑤 ]𝑡𝑎𝑛ф
𝐷𝑝𝑆 𝑔𝑠𝑖𝑛𝜃𝑐𝑜𝑠𝜃

[2]

Em que Cr é a coesão da rede radicular (N/m2); Cs é a coesão do solo (N/m2); θ é o
declive; pw é a densidade do solo saturado (kg/m3); g é a aceleração gravitacional
(9,81 m/s); D é a profundidade vertical do solo (m); Dw é a altura vertical da coluna de
água no solo (m) e 𝜙 é o ângulo de atrito interno.
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A razão T/R é um dos parâmetros hidrológicos incorporados no modelo SINMAP, ou
seja, é a relação entre a precipitação diária e a transmissividade.
Para este cálculo foi necessário considerar a precipitação diária do episódio chuvoso
em que ocorreram processos de instabilidade. Os dados pluviométricos foram
registados numa estação meteorológica situada na quinta de S. Luiz, a cerca de 6km
da área de estudo, em linha reta. Tendo em conta as precipitações registadas
utilizaram-se os dados pluviométricos do dia 5 de Outubro de 2009 (16.6 mm/dia). A
transmissividade é o produto da espessura do solo pela condutividade hidráulica. Foi
utilizado o valor médio de 0.00009 cm/min medido nos levantamentos efetuados no
terreno. A espessura do solo foi verificada no terreno, tendo sido utilizada a espessura
média de 2 metros. Este valor corresponde à espessura dos materiais mobilizados
aquando da construção dos patamares agrícolas. Considerando a uniformidade
geomorfológica da bacia hidrográfica utilizada para a aplicação destes dois modelos,
podemos concluir pelo bom ajuste dos valores destes parâmetros apesar da
generalização feita na modelação.
A coesão, de 2900 N/m2, e o ângulo de atrito, de 32º, foram determinados em ensaios
de corte direto em laboratório. A modelação no SINMAP incorpora ainda a coesão das
raízes (Schmidt et al., 2001) de forma combinada com o cálculo da coesão. No entanto
as raízes da vinha são muito pouco consistentes, com fraca densidade e profundidade
tendo sido atribuído o valor de zero, à coesão produzida por estas (Quadro 1).
Quadro 1- Parâmetros Físicos utilizados na Modelação.

No sentido de proceder à validação dos modelos foi realizado o inventário (Westen et
al., 2006) dos pontos de instabilidade tendo sido registados os deslizamentos
translacionais de pequena dimensão ao longo dos taludes, quedas de muros
associados a deslizamentos, muros reconstruídos ou com deformações e fendas.
3.

ANALISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Para ambas as modelações foi utilizado um modelo digital de elevação com um metro
de resolução espacial, por processamento de fotografias aéreas com 50cm de
resolução no terreno.
De acordo com os 2 modelos de base física, as áreas contributivas são determinadas
com metodologias diferentes (Figura 1). O SHALSTAB utiliza a metodologia do MD8 Multiple Flow Direction (Quinn et al., 1991) e o SINMAP utiliza o D∞ - D-Infinito
(Tarboton, 1997).
De acordo com o modelo MD8 (Quinn et al., 1991) a classe com maior
representatividade em termos de área é a classe dos 0-25m2 com 30.61%, seguindose a classe dos 100-200m2 (14.80%) e a classe 50-100m2 (14.59%) (Figura 1).
Por outro lado o SINMAP incorpora o modelo D-Infinito. Este modelo, desenvolvido por
Tarboton (1997), permite descrever infinitas direções do fluxo, contrariamente aos
modelos anteriormente criados. De acordo com a metodologia do D∞, é também a
classe 0-25m2 que apresenta maior representatividade em termos de área (49.55% do
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total da bacia), apresentando as classes seguintes uma área bastante inferior (Figura
1).
A metodologia das áreas contributivas reflete várias diferenças. No D∞, as classes
mais baixas (três primeiras classes) estão distribuídas por largas extensões da bacia
(71.96% da área da bacia) modelando o fluxo ao longo da vertente de forma difusa ao
passo que no MD8 as áreas contributivas têm uma distribuição mais uniforme (57.74%
da área da bacia nas três primeiras classes). Na ótica das áreas contributivas a
modelação com o MD8 representa o fluxo através de caminhos preferenciais.
Inversamente, o D∞ modela o fluxo interno com base num sistema de drenagem
difuso.
Considerando a similitude de parâmetros utilizados nos modelos de estabilidade de
ambos os modelos de avaliação da suscetibilidade, as grandes diferenças podem ser
relacionadas com as diferenças nos modelos hidrológicos e com o algoritmo utilizado
na integração do modelo de estabilidade com o modelo hidrológico (Figura 1).

Figura 6- Suscetibilidade a Movimentos de Vertente em Taludes de Patamares Agrícolas. Quinta
das Carvalhas, com os mapas das áreas contributivas correspondentes.

De acordo modelação obtida no SINMAP, a classe considerada “estável” conta com
38.85% do total da bacia, a classe “moderadamente estável” com 17.21% e a classe
“quase estável” com 22.21%. São as classes que apresentam a maior área na bacia
(78.27%). Relativamente à percentagem de deslizamentos ocorridos por classe, é de
salientar que 27.56% dos deslizamentos ocorreram na classe considerada “estável” e
22.44% na classe contabilizada como “quase estável”. Apenas 12.86% dos
deslizamentos ocorreram na classe “instável” que associada às classes “limite superior”
e “inferior” de instabilidade classifica 32,7% da instabilidade.
Nas classes de suscetibilidade do SHALSTAB, a classe “log Q/T < -3,1” é a classe que
apresenta maior área na bacia, nomeadamente de 24.02%, seguindo-se a classe
“cronicamente instável” com 16.98% e de 16.77% a classe “cronicamente estável”. As
restantes classes apresentam uma área residual.
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Por outro lado, em termos de área deslizada por classe, 37% dos deslizamentos
ocorreram na classe do “cronicamente instável” e 26% na classe seguinte (log Q/T <3.1), tendo as restantes classes valores bastante inferiores. O que denota uma correta
classificação consoante os deslizamentos ocorridos.
Para validar os cenários realizados, utilizou-se a matriz de contingência (Fawcett,
2006) recorrendo ao inventário realizado tendo sido contabilizados 156 movimentos de
vertente (Quadro 2).
Quadro 2- Validação.
Modelação

SHALSTAB
SINMAP

TPR

FPR

Acc

PPV

TPR/FPR

c'- 2900 N/m2; Z-2m; ps - 16,7 kN/m3; φ- 32º

0,77

0,67

0,33

0,00298

1,14

T/R min e máx-218,6 e 291,5 m2/h; c' min e máx2900 e 3877 N/m2 ; φ min e máx- 31,6 e 31,9º

0,51

0,38

0,62

0,00345

1,34

Assim relativamente à taxa TPR (taxa de verdadeiros positivos) é o cenário do
SHALSTAB que obtém melhor classificação, com 77% dos deslizamentos corretamente
classificados ao passo que o SINMAP só classificou 51% dos deslizamentos.
De acordo com a metodologia, valores superiores a 75% na taxa de verdadeiros
positivos reflete uma boa classificação (Guzzetti, 2005).
4.

CONCLUSÃO

Este trabalho pretende avaliar a capacidade preditiva de dois modelos matemáticos de
base física (SHALSTAB e o SINMAP) na modelação da suscetibilidade a movimentos de
vertente em áreas de patamares agrícolas com taludes em terra e muros de pedra em
seco. O SHALSTAB utiliza no modelo hidrológico as áreas contributivas do MD8 que
simula o processo de escoamento segundo caminhos preferenciais e maior
concentração da drenagem interna. O SINMAP utiliza o D∞ que modela as áreas
contributivas com recurso a escoamento predominantemente difuso.
A modelação da suscetibilidade feita pelo SINMAP reflete a organização da vertente em
patamares o que implica uma maior importância dos processos de infiltração
propiciada pelas plataformas dos patamares agrícolas. No SHALSTAB a modelação
reflete o contributo do fluxo interno da água mais dependente da disposição geral da
vertente e muito pouco dependente da organização da vertente em patamares
agrícolas. Apesar da construção de patamares sugerir uma maior capacidade de
infiltração e escoamento difuso, é o SHALSTAB, com a definição de caminhos
preferenciais, que nos oferece melhores resultados. A premissa de que a intervenção
antrópica, favorecendo a infiltração ao longo de toda a vertente, influência a
modelação com base na difusão do fluxo interno, não é confirmada pelo que a
validação positiva do SHALSTAB fortalece a ideia de maior importância dos caminhos
preferenciais no escoamento no processo de modelação da instabilidade da vertente.
A validação confirma que o SHALSTAB apresenta uma maior percentagem de
deslizamentos bem classificados o que (77%), o que não se verifica no SINMAP.
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RESUMO
Apesar de diversos estudos relacionados com a segurança de encostas em áreas
costeiras brasileiras terem sido desenvolvidos nas últimas décadas, acidentes de
proporções significativas vêm ocorrendo e constituem-se num desafio. Apoiando-se na
compreensão de que o relevo é uma importante condicionante dos processos de
movimentos de massa nas vertentes e que a morfologia pode ser representada por
atributos topográficos extraídos de Modelos Digitais de Terreno, determinou-se o Fator
de Segurança, conforme proposto por Fiori e Carmignani (2009), em uma área situada
na Serra do Mar Paranaense, a bacia do Rio São João. Esta área foi escolhida por
possuir um histórico de eventos de instabilidade. Este trabalho propõe uma análise
comparativa entre seis cenários diferenciados de saturação do solo para modelagem da
estabilidade das vertentes. Os resultados obtidos comprovaram que a área suscetível a
escorregamentos aumenta proporcionalmente ao aumento da saturação do solo, além
de estarem muito relacionadas com a presença de vegetação, a declividade e as
características do solo.
ABSTRACT
In spite of several studies related to the safety of hillsides in Brazilian coastal areas
having been developed in the last decades, accidents of significant proportions are
happening, and they are indeed a challenge. Based on the fact that realizing that relief
is an important conditioning factor in mass movements processes of the slopes and
that its morphology can be represented by topographical attributes extracted from
Terrain Digital Models, we determined the safety factor as proposed by Fiori and
Carmignani (2009), in an area located in the Paraná’s portion of the Serra do Mar, the
São João River basin. This area was chosen due to its history of instability events. This
work proposes a comparative analysis among six different scenarios of soil saturation
for the modeling of the slopes stability. The results obtained proved that the area
susceptible to slides increases proportionally to the increase in the saturation of the
soil, besides being also closely related to the presence of vegetation, to slope and soil
characteristics.
Palavras-chave: Fator de Segurança, estabilidade de vertentes, movimentos de
massa
Keywords: Safety Factor, slope stability, mass movements
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1. INTRODUÇÃO
No Brasil, desastres naturais recentes (Santa Catarina – Nov/2008, Angra dos Reis –
Jan/2010, Nova Friburgo – Jan/2011, Litoral do Paraná – Mar/2011) nos quais chuvas
intensas e deslizamentos em encostas trouxeram significativas perdas humanas e
materiais, desencadearam iniciativas diversas para análise desses eventos. No âmbito
técnico‐científico, abordagens multidisciplinares permitirem que os diferentes
mecanismos envolvidos nos processos de instabilidade fossem compreendidos de
maneira integrada.
Para tanto, este trabalho visa realizar um mapeamento preliminar das áreas suscetíveis
a escorregamentos translacionais, a partir da determinação do Fator de Segurança
conforme a proposta de Fiori e Carmignani (2009), em uma área situado na Serra do
Mar Paranaense, a bacia do Rio São João, com extensão de 323,85 ha (Figura 1). Esta
área possui um histórico de eventos de instabilização, quer associada com
movimentação lenta do terreno, quer com movimentação rápida associada a
precipitações intensas ou mesmo por intervenções de engenharia.

Figura 7 - Localização da área de estudo

2. MATERIAIS E MÉTODOS
Como base cartográfica foi utilizado o mapeamento planialtimétrico elaborado pelo
Programa de Proteção da Floresta Atlântica - Paraná (PRÓ-ATLÂNTICA) do Instituto de
Terras, Cartografia e Geociências (ITCG, 2002), na escala 1:25.000.
Primeiramente o Modelo Digital do Terreno (MDT) foi processado em grade regular de
10 x 10 m com o programa ANUDEM v.5.3 (Hutchinson, 1988). O processo de geração
de uma grade regular consiste em estimar os valores de cota de cada ponto de grade
a partir de um conjunto de amostras de entrada que podem ser regularmente ou
irregularmente espaçadas, tendo os vértices dos retângulos estimados a partir das
amostras, com relações topológicas explicitas entre os mesmos (Felgueiras, 1998).
Assim, foram utilizados para geração dos modelos os dados de pontos de elevação,
curvas de nível e os cursos hídricos. O programa ANUDEM corrige os erros
normalmente associados com a produção de MDT's tornando-os “hidrologicamente
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corretos” de forma automática, possibilitando a estimação de inúmeras variáveis do
terreno, como a declividade, os planos longitudinais e transversais das vertentes.
2.1 Modelagem do Fator de Segurança (Fs)
A modelagem do Fator de Segurança (Fs) empregada para a determinação da
suscetibilidade a deslizamentos nas vertentes foi efetuada por meio de um método
determinístico, baseado no conceito de equilíbrio-limite. O Fs resultante representa a
razão das forças favoráveis ao movimento pelas forças resistentes (e.g. Fiori e
Carmignani, 2009).
Foram consideradas as características das vertentes, dos solos, a ação da força do
vento e a hidrologia das vertentes. No que diz respeito à cobertura vegetal, apenas
não foi tomado em consideração o efeito de atirantamento, ou de ancoramento das
raízes. A Equação 1 apresenta a expressão empregada e a Figura 2 representa, de
modo esquemático, as variáveis consideradas:

Fs 

hw
. a ).h. cos    a . cos  ] tan 
h
(h. nat   a ). sin    ve

Cs  [( sat 

[1]

Onde:
𝐹𝑠 = Fator de segurança;
𝐶𝑠 = Coesão do solo (kPa);
𝛾𝑠𝑎𝑡 = Peso específico do solo saturado (kN/m3);
𝛾𝑛𝑎𝑡 = Peso especifica natural do solo (kN/m3);
ℎ𝑤 = Altura da zona de solo saturado, perpendicular à vertente (cm);
ℎ = Altura da zona de solo não saturado, perpendicular à vertente (cm);
𝑍 = Espessura do solo, medido na vertical (cm);
𝛾𝑎 = Peso específico da água (kN/m3);
𝑖 = Inclinação da vertente (graus);
𝜎𝑎 = Tensão exercida sobre a vertente pelo peso das árvores (kPa);
𝜑 = Ângulo de atrito interno do solo (graus);
𝜎𝑣𝑒 = Tensão exercida pelo vento na cobertura vegetal (kPa).

Figura 2 - Representação dos fatores atuantes na estabilidade das vertentes considerados no
fator de segurança. Fonte: Fiori e Carmignani (2009).

Os parâmetros de solos utilizados basearam-se nos ensaios de cisalhamento direto
(consolidados drenados) realizados na bacia do Rio São João, cujos valores do ângulo
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de atrito interno do solo, peso específico do solo saturado e a coesão do solo, foram
obtidos em 15 amostras indeformadas coletadas com base nas classes de solos
apresentadas no Quadro 1, sendo 8 amostras em solo residual granítico-gnaissico, 4
amostras em solo residual de riolito e 3 amostras em solo de colúvio. A espessura do
solo (Z) é apresentada no quadro abaixo, os diferentes valores observados foram
extraídos in loco dos perfis de solo, onde se observou uma espessura menor nas áreas
com solos coluvionares da área de estudo.
Quadro 3 - Parâmetros utilizados na determinação do Factor de Segurança
SOLO
𝝋
𝑪𝒔
𝜸𝒏𝒂𝒕
𝒁
Residual Granítico Gnaissico
Residual de Riolito
Colúvio

(º)

(kPa)

(kN/m3)

(m)

31,09

2,87

18

2,0

30,61
31,69

4,52
3,22

18
18

2,0
1,5

Quanto aos parâmetros que contemplam a influência da vegetação e o vento, foram
adotados valores fixos para toda a região da bacia, baseados em valores médios,
sendo que para a serra do mar os valores de 𝜎𝑎 são da ordem de 5,0 kPa (Wolle e
Pedrosa, 1981) e os valores de 𝜎𝑣𝑒 são da ordem de 1,0 kPa (Fendrich e Ferreira,
1995).
Para análise e discussão dos resultados foram testadas três condições distintas de
saturação do solo, onde se considerou a razão hz/z, sendo a altura do solo saturado
medido na vertical, onde a condição 100% saturação implica na condição hz/z = 1;
75 de saturação implica em hz/z = 0,75 e 50% de saturação implica em hz/z = 0,5.
3. RESULTADOS E DISCUSÕES
A ocorrência dos solos residuais na área de estudo está muito associada a um relevo
fortemente ondulado, propiciando maior escoamento superficial e apresentando um
grau de desenvolvimento que não é suficiente para decompor os minerais primários de
fácil intemperização, como os feldspatos. Estes solos são encontrados com maior
frequência e maiores espessuras em compartimentos de morros e nas porções de meia
encosta até o topo de relevos ondulados, caracterizando-se pela predominância de
matéria argilosa, compacta, com baixa permeabilidade e comportamento plástico. Os
locais de ocorrência dos solos residuais na área de estudo podem ser observados
nitidamente na Figura 3, pois independente das variáveis consideradas apresentam-se
como áreas com menor suscetibilidade, nas porções sudoeste e noroeste da área de
estudo.
Os colúvios ou solos coluvionares podem se originar em encostas com formações
geológicas diversas, especialmente nas regiões sul e sudeste do Brasil, pois as
encostas destes locais estão sujeitas à ação intensa do intemperismo químico devido
ao clima subtropical úmido. Segundo Fiori e Carmignani (2009), a formação do solo
coluvionar está associada com seu modo de rutura. O movimento lento, quase
contínuo da massa deste solo ao longo da encosta é substituído pelo movimento mais
acelerado após períodos de chuvas intensas, quando a infiltração de água no interior
desses taludes causa aumentos significativos de poro-pressão. Esses movimentos são
responsáveis pela acomodação das camadas de solo coluvionar na encosta; entretanto,
quando é rompido o equilíbrio, o movimento rápido constitui o modo de rutura do
talude. Estas características fazem com que este tipo de solo demonstre na
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modelagem que grande parte da área de estudo tenha um alto índice de
suscetibilidade, conforme apresentado na figura 3.

Figura 3 - Áreas suscetíveis, considerando: (A) Sem vegetação e com 50% de saturação,
(B) Com vegetação e com 50% de saturação, (C) Sem vegetação e com 70% de saturação,
(D) Com vegetação e com 70% de vegetação, (E) Sem vegetação e com 100% de saturação,
(F) Com vegetação e com 100% de saturação.
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Os resultados obtidos dividiram-se em altíssima, alta, moderada e baixa suscetibilidade
a escorregamentos, comprovando que a área suscetível aumenta proporcionalmente
ao aumento da saturação do solo. A modelagem do Fator de Segurança demonstrou
que as classes de altíssima suscetibilidade tendem a manter percentualmente altas
mesmo em momentos com baixa saturação, esta situação demonstra que a declividade
tem grande influência sobre a estabilidade da vertente. A área de estudo conta com
vertentes com grande gradiente de declividade, pois está totalmente inserida na Serra
do Mar Paranaense (Figura 1).
A Figura 4 indica um aumento nas classes de baixa suscetibilidade a escorregamentos
nos modelos de média saturação (50 e 70%). Isto ocorre pois o peso da vegetação em
áreas declivosas (acima de quarenta e cinco graus) auxilia no momento de
escorregamento de material da encosta, tornando a massa "orgânica" do deslizamento
mais espessa e significativa, fazendo com que o deslizamento se torne maior e
potencialmente mais destrutivo. Apesar disto nas áreas menos saturadas (abaixo de
50%) a vegetação tende a manter as vertentes mais estáveis, enquanto nas vertentes
muito saturadas (acima de 70%) a vegetação não apresenta grande influência no
processo de escorregamento, pois a saturação do solo juntamente com a declividade
tornam-se os fatores mais importantes para a ocorrência do deslizamento.

Figura 4 - Classes de suscetibilidade de cada mapeamento

4. CONSIDERAÇÕS FINAIS
Pode-se notar nos escorregamentos de solos da Serra do Mar que quase sempre as
instabilidades de taludes se deram em profundidades rasas de solos coluvionares ou de
solos residuais, durante ou após chuvas torrenciais. É importante salientar que em
solos naturais pouco coesos, como é o caso geralmente de colúvios, durante a
elevação da poro-pressão pode ocorrer liquefação do solo, com a consequente
ocorrência do desencadeamento de corridas de detritos. O mecanismo de rutura
desses movimentos está intimamente associado ao comportamento mecânico dos solos
e ao fluxo de água sub-superficial que se estabelece nos mesmos.
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Em taludes que apresentam depósitos de solos coluvionares podem ocorrer diversas
formas de instabilidades, como rastejo (creep), escorregamento translacional do tipo
talude. O processo de formação dos colúvios tem ação intensa das águas superficiais e
subterrâneas que escoam ao longo da encosta e contribuem para a ocorrência da
erosão e dos escorregamentos. A origem de muitos solos coluvionares parece ser
ocasionada por ruturas de massas de solo que ocorreram em cotas elevadas de um
talude.
Nas áreas abaixo de 45º de declividade, a vegetação torna-se em um importante fator
para a estabilização das vertentes. Acima desta declividade é necessário um
levantamento detalhado da vegetação do local, por forma a aperfeiçoar as variáveis
para a determinação do Fs associadas à vegetação para que seja possível a obtenção
de um resultado mais fidedigno. É importante ressaltar que, além da vegetação e da
declividade, a saturação do solo apresenta-se como um importante fator condicionante
para a estabilidade da vertente, sendo necessário na análise de estabilidade de
vertentes o conhecimento das condições climáticas do local estudado.
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RESUMO
Os deslizamentos provocam alterações significativas na superfície afetada e
consequentemente na vegetação. Contudo, a recuperação do ecossistema é
diferenciada consoante o nível de perturbação no interior do deslizamento. Com o
objectivo de entender a diferenciação da vegetação entre os diferentes sectores
internos de um deslizamento (Cicatriz, Corpo, Pé) analisaram-se 4 deslizamentos
rotacionais espacialmente próximos e com data relativa conhecida, no sector norte de
Arruda dos Vinhos, distrito de Lisboa. Realizou-se uma amostragem de tipo
estratificado, sujeita a análise PCoA. Realizaram-se 46 inventários florísticos divididos
pelos diferentes setores, culminando na identificação de 115 taxa. Comprovou-se a
evolução lenta da cicatriz e rápida no pé, afectando a evolução em termos sucessionais
e cobertura vegetal, sendo possível distinguir os três sectores considerados em todos
os deslizamentos. A diferenciação entre área deslizada e a área estável adjacente é
notória, atenuando-se no caso do deslizamento mais antigo (com mais de 50 anos).
ABSTRACT
Landslides cause significant changes in the affected surface and consequently in the
flora and vegetation. However, the recovery of the ecosystem is differentiated
considering the different disturbance levels within the landslide area. Thus, in order to
understand the differentiation on vegetation attributes between the different internal
landslide sectors (scarp, body, foot) 4 rotational landslides, spatially close and with
determined relative date of occurrence, were studied in the northern sector of Arruda
dos Vinhos, district of Lisbon. A stratified sampling strategy was used for the flora and
vegetation relevés in the landslides areas and in the adjacent stable areas, later
subjected to PCoA analysis. A total of 46 relevés, culminating in the identification of
115 species, support the idea of the slow vegetation evolution in successional terms on
the scarp when compared to the foot. This work clearly point out the differentiation of
the three landslide sectors in terms of flora and vegetation. Such distinction is also
clear when comparing landslide areas and adjacent stable areas, attenuated in the
case of the older landslide (occurred more than 50 years ago).
Palavras-chave: Fitossociologia, Deslizamentos rotacionais, Dinâmica de vegetação
Keywords: Phytosociology, Rotational landslides, Vegetation dynamics
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1. INTRODUÇÃO
Os desastres naturais possuem a capacidade de alterar a organização biológica dos
ecossistemas. Neste contexto, os deslizamentos, devido à aptidão para
remover/revolver matéria orgânica e solo superficial, assumem-se como importantes
processos de perturbações naturais. Estas perturbações naturais alteram o substrato
disponível para o desenvolvimento vegetal resultando na alteração da paisagem (del
Moral e Walker, 2007).
Apesar da importância dos impactes dos deslizamentos na vegetação, a quase
totalidade dos estudos realizados resumem-se a análises comparativas, florísticas e
estruturais, das comunidades existentes no seu interior e áreas adjacentes, sendo
necessário uma maior incidência no estudo das alterações nos diferentes sectores
internos do deslizamento. Este fato é justificado pelas alterações que a ocorrência de
deslizamentos provoca nas propriedades do solo, ao nível do regime de luz e nas
próprias comunidades vegetais, originando áreas de coberto vegetal heterogéneas no
interior da área instabilizada (Walker et al., 1996).
A diferenciação ecológica nos deslizamentos ocorre principalmente no plano
longitudinal devido às diferentes propriedades físicas e químicas que influenciam os
processos sucessionais (Guariguata, 1990). Apresentam assim níveis de sucessão
distintos, onde a zona superior se caracteriza por uma remoção quase total de solo e
vegetação, aliada a erosão superficial frequente que culmina numa colonização lenta
da vegetação, contrastando com a zona inferior, mais estável e com recursos
disponíveis, originários das zonas a montante (Walker et al., 1996). Devido ao nível de
perturbação causada, geralmente, caracterizam-se como sucessão primária, no caso da
inexistência de vegetação após a ocorrência de deslizamentos. Na situação da
existência de legado biológico, a sucessão considera-se como secundária.
Temporalmente, para que a área afetada e área adjacente evoluam de forma a
convergir para uma área “homogénea”, pode demorar várias décadas, pelo que
deslizamentos de idades diferentes resultam num mosaico de estados sucessionais
visíveis na paisagem (del Moral e Walker, 2007; Geertsema e Pojar, 2007; Walker e
Shiels, 2013).
Após a ocorrência do deslizamento, as condições resultantes podem constituir
obstáculos para o estabelecimento de determinadas espécies, além de que espécies
pré-deslizamento, caso presentes, passam a assumir valores residuais, originando um
impacto inicial negativo no habitat. Contudo, as novas condições, para espécies
tipicamente não presentes em áreas não perturbadas, constituem locais de
oportunidade. Introduz-se assim a importância da ocorrência de deslizamentos na
promoção da biodiversidade. De acordo com Walker e Shiels (2013:90) “espécies
exclusivas de deslizamentos, aparentemente, não existem”, no entanto, uma relevante
percentagem das plantas colonizadoras de deslizamentos são exclusivas de habitats
perturbados, existindo a possibilidade de adaptações morfológicas e/ou funcionais
específicas face às restantes perturbações (Walker e Shiels, 2013).
2. ÁREA DE ESTUDO
No presente estudo são analisados quatro deslizamentos rotacionais (Figura 1), três
profundos e um superficial, previamente inventariados por Oliveira (2012). Estes
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afectam uma área aproximada de 70 000 m2, no sector norte do concelho de Arruda
dos Vinhos, distrito de Lisboa.

Figura 1 – Cartografia geomorfológica dos deslizamentos rotacionais analisados. (1)
Deslizamento rotacional superficial; (2,3,4) Deslizamentos rotacionais profundos.

2.1. Caracterização Biogeográfica
Biogeograficamente, a área de estudo insere-se na sub-região Mediterrânea Ocidental,
superprovíncia Mediterrânea Ibero-Atlântica, Província Gaditano-Onubo-Algarviense,
sub-sector Oeste-estremenho, distrito Estremenho. Inserida no macroclima
mediterrâneo, a área em estudo inclui-se no mesomediterrâneo inferior, com
ombroclima subhúmido superior.
2.2. Caracterização dos deslizamentos
A presença de um empolamento tectónico de grande raio de curvatura associado a
uma inversão de relevo regional controlada por erosão diferencial expõe na vertente
em estudo: (i) as rochas mais antigas e menos resistentes à erosão (Margas de Abadia
- Kimeridgiano inferior) no sector intermédio e basal da vertente, onde predominam
declives suaves; e (ii) a encimar estas, mais próximo do topo, a formação dos Calcários
corálicos de Amaral (Kimeridgiano superior). A presença dos calcários corálicos dá
origem a cornijas, de declives acentuados, que localmente coincidem com a cicatriz
dos deslizamentos de maior dimensão.
Os deslizamentos rotacionais estudados (Figura 1) têm um comprimento máximo entre
45m e 381m e uma largura máxima entre 33m e 195m. A área instabilizada por
movimento varia entre 900m2 e 45000m2 (Tabela 1) e localiza-se essencialmente na
formação das margas de Abadia. No caso do deslizamento 4 a cicatriz ocorre já na
formação dos calcários de Amaral, o que origina uma área de acumulação de blocos
calcários ao longo do sector montante do corpo do deslizamento.
O levantamento geomorfológico das diferentes componentes de deformação
verificadas nestes deslizamentos (Quadro 1) permitiu-nos ainda diferenciar para além
das áreas de cicatriz, de corpo, e de pé/sector jusante da área de acumulação, áreas
correspondentes a aclives, e no que respeita à distribuição de actividade, de novas
áreas instáveis nos deslizamentos 2 e 3 que evoluíram por retrogressão da massa
previamente instabilizada.
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Quadro 1 – Data de ocorrência e alguns parâmetros morfométricos dos deslizamentos
(adaptado de Oliveira, 2012).

Deslizamento #

Data relativa

Largura
máxima (m)

Comprimento
máximo (m)

Área (m2)
Total

1
2
3
4

2001-2006
1996-2001
1989-1996
Mais de 50 anos

33
71
112
195

45
129
238
381

896
7443
16299
45376

3. METODOLOGIA
De forma a responder aos dois principais objetivos deste trabalho, respetivamente: (i)
qual a relação entre a idade do deslizamento e a vegetação presente; e (ii) se é
possível estabelecer uma diferenciação da vegetação presente nos vários sectores de
um deslizamento, foram escolhidos deslizamentos com idades relativas diferenciadas
(Quadro 1) e foi realizada uma amostragem de tipo estratificado em que se
consideraram quatro estratos (cicatriz, corpo, pé) e áreas não instabilizadas adjacentes
aos deslizamentos. Dentro de cada estrato os inventários florísticos foram realizados de
forma aleatória com base num quadrado de dimensão fixa consoante o tipo de
vegetação dominante (herbáceas: 1 m2, arbustivas baixas: 5 m2, arbustivas altas: 10
m2, arbóreas: 50 m2). Em cada quadrado foi levantada a área de cobertura para os
diferentes taxa presentes (identificação através de obras de referência), informação
posteriormente inserida em SIG de modo a calcular os parâmetros de cobertura
absoluta e relativa. Os dados foram submetidos a uma Análise de Coordenadas
Principais (PCoA) recorrendo ao coeficiente Bray-Curtis, conjuntamente ao estudo da
riqueza florística, da sua distribuição e das taxas de cobertura vegetal.
4. RESULTADOS
A análise da taxa de cobertura derivada dos inventários florísticos permite inferir que
os valores obtidos são resultado do aumento da disponibilidade de nutrientes e água,
da cicatriz para o pé, gradiente este que foi amplamente estudado e documentado por
Guariguata (1990). Temporalmente, os valores médios de cobertura vegetal (Quadro
2) não permitem uma diferenciação clara entre os deslizamentos mais recentes (até
±25 anos). No entanto, face ao movimento mais antigo (4), o incremento da taxa de
cobertura é notória, convergindo nitidamente para condições mais próximas às das
comunidades das áreas adjacentes. Desta forma conclui-se que a evolução da
vegetação, nos anos imediatamente a seguir ao deslizamento é lenta, sendo
necessário períodos longos (superior a várias décadas) para a aproximação da área
perturbada à respectiva área adjacente.
Contudo verifica-se que esta lenta evolução não é igual em todos os sectores. A
sucessão progressiva é rápida no pé, lenta no corpo e extremamente lenta na cicatriz.
Assim conclui-se que o principal sector interno responsável pela longa recuperação da
cobertura vegetal é, claramente, a cicatriz, a qual, após ± 25 anos possui ainda valores
a rondar os 25%, devido ao elevado nível de perturbação sofrido, o qual é responsável
por um processo de sucessão primária após a exposição do horizonte mineral. Rápida
colonização do pé, com valores elevados de cobertura vegetal desde o deslizamento
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mais recente até aos mais antigos. Ou seja, a diminuição da instabilidade no interior do
deslizamento culmina num aumento da taxa de cobertura vegetal, como afirmado por
Walker e Shields (2013).
Quadro 2 - Taxa de cobertura média por deslizamento

Taxa de cobertura média por deslizamento
# Deslizamento
1
2
3
4

Taxa de Cobertura Média
73,75
74,05
77,04
100

A Análise de Coordenadas Principais (Figura 2) mostra uma dispersão dos inventários e
a sua organização em 5 grupos (A a E) tendo por base a respetiva composição
florística. Verifica-se uma separação evidente dos inventários realizados em áreas
adjacentes face aos realizados no interior dos deslizamentos, pelo eixo 2 (linha
tracejada) denotando uma diferenciação florística entre as áreas adjacentes e os
diferentes sectores internos. As etapas sucessionais nas áreas afetadas por
deslizamento apresentam sempre diferenças florísticas face às etapas semelhantes nas
áreas adjacentes. Este facto permite afirmar que a sucessão progressiva que se gera
após o deslizamento não acompanha em termos florísticos o mesmo processo nas
áreas adjacentes, normalmente associadas a abandono agrícola. O deslizamento
introduz mudanças nas características físicas dos biótopos que justificam a entrada ou
elevada dominância de taxa não presentes ou pouco abundantes nas áreas não
deslizadas. Estas diferenças florísticas mantêm-se durante décadas, visível na Figura 2,
onde os inventários realizados no deslizamento mais antigo (mais de 50 anos) (18, 19,
26 e 27 Cercal); continuam separados dos realizados nas áreas adjacentes (43 a 46
cercal), mesmo considerando que se encontram numa etapa semelhante em termos
estruturais e fisionómicos.

Figura 2 – Análise PCoA dos Inventários de Vegetação por Deslizamento e sector interno. A
linha a tracejado separa os inventários predominantemente realizados no interior dos
deslizamentos (metade superior do gráfico), dos predominantemente realizados nas áreas
adjacentes (metade inferior do gráfico).
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O grupo A engloba diversos inventários de áreas adjacentes e corpo dos dois
deslizamentos mais recentes, que corresponde a arrelvados, possibilitando ainda uma
subdivisão, pois os arrelvados das áreas adjacentes (inventários 16 e 33 a 38)
possuem atributos que lhe conferem uma homogeneidade superior aos dos
deslizamentos (inventários 8, 9, 12, 24 e 28) resultando em composições florísticas
diferentes. Por sua vez, o grupo B aglomera as cicatrizes dos deslizamentos de idade
inferior a ± 25 anos, pois, como anteriormente referido, em termos de cobertura
vegetal, a sua evolução é lenta e portanto não há (até à idade referida) uma clara
distinção florística entre os mais antigos e os mais recentes. Os inventários do pé dos
deslizamentos inserem-se na sua totalidade num grupo distinto (D), resultado da
morfologia específica criada com o movimento que aqui favorece a acumulação de
água e nutrientes, promovendo a sua colonização por arbustos escandentes
(maioritariamente Rubus ulmifolius) e um desenvolvimento vegetal considerável do
sector interno. Este facto indica alterações na dinâmica da vegetação, que evolui de
forma distinta à série original, o que é comprovado pela distância entre inventários nos
pés dos deslizamentos mais antigos, ocupados por uma comunidade arbórea, e as
etapas florestais identificadas nas áreas adjacentes.
5. CONCLUSÕES
O trabalho realizado permitiu verificar a existência de uma clara diferenciação florística
e estrutural/fisionómica entre os inventários realizados em áreas afetadas por
deslizamento e nas áreas adjacentes. Esta diferenciação é menos nítida para os
inventários realizados nos deslizamentos mais antigos (com mais de 50 anos).
A evolução da vegetação na cicatriz é extremamente lenta, não se evidenciando uma
diferenciação
nítida
quanto
à
composição
florística
e
características
fisionómico/estruturais entre os deslizamentos com menos de 50 anos. Apenas os de
idade superior a 50 anos apresentam uma cicatriz já ocupada com uma comunidade
arbórea.
Todos os deslizamentos permitiram diferenciar do ponto de vista florístico e
fisionómico/estrutural os três sectores considerados, embora essa diferenciação se
tivesse revelado menos clara para o deslizamento de maior idade o qual apresenta os
três sectores numa situação florestal ou pré-florestal.
A perturbação provocada pelo deslizamento, permitiu a entrada e abundância de
espécies não habituais nas comunidades das áreas adjacentes. Esta diferenciação
florística justifica o facto de na análise de coordenadas principais as etapas de
arrelvado das áreas adjacentes se encontrarem diferenciadas relativamente às dos
deslizamentos. O mesmo sucede entre as etapas florestais do pé e da cicatriz do
deslizamento mais antigo e as etapas florestais das áreas adjacentes e ainda a
diferenciação entre as formações arbustivas que colonizam o pé dos deslizamentos
com menos de 25 anos e as mesmas etapas nas áreas adjacentes.
Por último, podemos afirmar que a progressão da vegetação, em termos sucessionais,
é substancialmente mais rápida no pé e corpo da área afetada por deslizamento,
comparativamente à área da cicatriz.
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RESUMO
Este estudio tien como objectivo el la descripcion de un proceso de remoción en masa
ocurrido sobre la ladera occidental del brazo Upsala en el lago Argentino en Febrero de
2013. Se presentan propuestas para el monitoreo y mitigacion de riesgo. Se trata de
un deslizamiento de ladera que posee su zona de arranque en un depósito morénico
lateral e involucra parte del afloramiento rocoso, generado por el retroceso del glaciar
Upsala. Dicho movimiento involucro un volumen de material movilizado de
aproximadamente 4.000.000 m3 que corresponde a un bloque de aproximadamente
800 m de largo por 200 m de altura. Este movimiento abrupto se dirigió pendiente
abajo recorriendo una centena de metros hasta insertarse de manera abrupta en el
lago Argentino. Este hecho tuvo como consecuencia inmediata la generación de olas
de gran tamaño (tsunami) que se propagaron a lo largo del canal Upsala por más de
15 km destruyendo a su paso un muelle turístico en la Bahia Onelli, el transporte de
grandes témpanos de hielo depositados en las laderas opuestas del valle y la
destrucción de parte del bosque nativo de Nothofagaceas.
ABSTRACT
The mass movement that occurred on the Western slope of Brazo Upsala in the
Argentino lake on February 2013 is described and proposals for monitoring and risk
mitigation are presented. It is a landslide whose main scarp is associated with a lateral
moraine located at high height. The landforms consisted in a block of 800 m height by
200 m wide that also involved a section of the bedrocks. Approximately 4,000,000 m3
of material was mobilized downslope. Their genesis is associated with the rapid Upsala
glacier retreat that caused the instability of the valley slope. The landslide quickly
moved downslope to reach the lake level where a lake tsunami was generated. The
wave travelled through the Argentino lake for at least 15 km destroying the small
touristic port located at Onelli bay, the coastal forest and transported icebergs ashore
in the Herminita peninsula.
Palavras-chave: Deslizamiento, tsunami, Patagonia Sur, Argentina
Keywords: Landslide, tsunami, Southern Patagonia, Argentina
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1. INTRODUCCIÓN
La zona de estudio se encuentra ubicada en el brazo norte del lago Argentino, el canal
Upsala (49º58´S, 73º16´W) y forma parte del Parque Nacional Los Glaciares (Figura
1.A). Numerosos estudios han sido realizados en los aspectos glaciológicos del área
(Skvarca et al., 2002; Strelin et al., 2014 entre otros), sin embargo no existen aquellos
relacionados a los procesos de remoción en masa asociados al retiro de los glaciares y
su evaluación con respecto al riesgo geológico que ellos implican (Goyanes et al.,
2015).
El canal Upsala es un valle glaciario inundado con una profundidad media de aprox.
500 m, y un perfil transversal asimétrico. Este, se encuentra englazado en su tramo
superior y el retroceso del mismo posee tasas extraordinarias alcanzando los 10 km en
50 años (Malagnino y Strelin, 1992; Skvarca et al., 2002, Strelin et al., 2014).

Figura 1 - A. Ubicación de la zona de estudio. B. Ladera occidental previa al deslizamiento de
febrero del 2013, donde se indican las grietas de relajación (líneas rojas) y la futura zona de
arranque (línea negra). C. Misma ladera posteriormente al deslizamiento.

Este retroceso significativo trae aparejado la relajación abrupta de las laderas
generando grandes grietas de expansión, creando una inestabilidad de las laderas, las
cuales colapsan fácilmente ante un evento repentino o súbito como un shock sísmico.
2. DESCRIPCIÓN DEL EVENTO
El día 10 de febrero del 2013 se produjo el deslizamiento de un bloque de till y
sustrato rocoso de aproximadamente 800 m de largo por 200 m de altura involucrando
un volumen aproximado de 4.000.000 m3 (Figuras 1.B y 1.C y 2.A). Este bloque
descendió directamente al canal Upsala generando un tsunami lacustre, el cual se
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propagó 4 km hacia la ladera opuesta, depositando en la península Herminita
témpanos de dimensiones métricas (Figura 2.D). Asimismo, recorrió 15 km a lo largo
del brazo Upsala hasta alcanzar la Bahía Onelli transportando troncos provenientes de
la zona de arranque (Figura 2.B). Como consecuencia se produjo el lavado de la playa
areno-gravosa y la destrucción del muelle donde arribaban diariamente las
embarcaciones turísticas (Figura 2.C). A su vez la ola penetró decenas de metros por el
terreno boscoso, hasta alcanzar un refugio y materiales de construcción.
Si bien el disparador del evento aún se desconoce, el mismo podría ser producto de
una combinación de factores, tales como abundantes precipitaciones e infiltración de
agua desde la laguna proglaciaria y río Agassiz, junto a un aumento en la actividad
sísmica local.

A

C

B

D

Figura 2 - A. Detalle de la zona de arranque del deslizamiento. B. Acumulación de escombros en
las inmediaciones a la costa de la Bahia Onelli. C. Costa de la Bahia Onelli modificada tras el
paso de la ola gigante. D. Témpano depositado en la ladera opuesta al deslizamiento, a 4 km
de distancia.

3. RIESGO GEOLÓGICO
El parque Nacional Los Glaciares recibe más de 550.000 visitas anuales siendo los
meses de verano los más concurridos. Entre las diversas actividades que pueden
realizarse dentro del área protegida, se incluye la navegación por el Brazo Upsala, con
desembarco en Bahía Onelli, ambas áreas afectadas por el deslizamiento y tsunami
ocurrido en febrero de 2013. Por ello, los procesos de remoción en masa, promovidos
por la inestabilidad de las laderas de los valles glaciarios, constituyen un riesgo
geológico con implicancias directas en las actividades turísticas que fomenta el Parque
Nacional.
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Por lo ocurrido, es de vital importancia el reconocimiento y monitoreo de laderas
inestables en el brazo Upsala. En esta instancia, y a partir del análisis de imágenes
satelitales previas al 2013 se pudieron reconocer algunas fracturas de relajación sobre
la ladera oeste. Al compararlas con las imágenes posteriores al deslizamiento, se
observa por un lado que la zona de arranque del deslizamiento se relaciona
directamente con las grietas reconocidas, y que las mismas están controladas por
fracturas, diaclasas y clivaje propios de la roca subyacente. Por otro lado, se observa
que las grietas localizadas en la parte alta de la ladera todavía estarían presentes,
volviendola vulnerable a la ocurrencia de nuevos deslizamientos (Figuras 1.B y 1.C).
Por este motivo, en una reciente campaña, se realizó un relevamiento con el Drone
“Suzanne Daveau” del IGOT-ULisboa, con la finalidad de obtener un mosaico de
fotografías aéreas y un modelo digital de elevaciones (DEM) de alta resolución del
área. La información deducida a partir de estos relevamientos muestra la presencia de
fracturas paralelas a la ladera de 350 m de largo por 6-10 m de ancho y algunos
metros de profundidad, que afectan también al sustrato rocoso. Las mismas cubren un
área de aproximadamente 1000 x 700 m sobre la cual se observa gran cantidad de
árboles caídos.
4. PROPUESTA DE PLAN DE MONITOREO Y MITIGACIÓN
A partir de la información obtenida se desprende la importancia de llevar a cabo un
monitoreo de las laderas inestables. Este seguimiento permite preveer la posible
ocurrencia de nuevos deslizamientos, identificar la formación y crecimiento de nuevas
grietas y evaluar la estabilidad de las laderas en la zona.
Por otro lado, se continuará con la utilización de sensoramiento remoto a través de
imágenes multiespectrales para la identificación de nuevas grietas y lineamientos del
sustrato rocoso (Stumpf et al., 2012). Además se implementará el análisis mediante
imágenes SAR (Synthetic Aperture Radar) para registrar desplazamientos lentos de la
superficie utilizando la técnica PS (Persistent Scatterers) (e.g. Oliveira et al., 2014) y se
continuará realizando relevamientos con el drone (Lucieer et al., 2014).
Por otra parte se tendrán en cuenta los datos pluviométricos y nivométricos disponibles
de estaciones cercanas y se analizará la actividad sísmica del área para identificar el
posible disparador del movimiento.
El conjunto de estos análisis permitirá conocer el estado de actividad de las laderas,
establecer tasas de movimiento y factores influyentes en el mismo, datos
fundamentales para elaborar un plan de alerta y evaluar la mitigación del lugar.
Considerando el riesgo geológico potencial del brazo Upsala ante la ocurrencia de
nuevos deslizamientos, es menester la aplicación de medidas que mitiguen el impacto
de estos procesos de remoción en masa sobre las personas (locales y turistas) e
infraestructura cercanas al área. En primera instancia se debe informar de los
potenciales riesgos de deslizamientos como así también sus características principales
a Parques Nacionales, empresas de turismo y pobladores locales en general. Luego se
debe trabajar en conjunto con estos organismos de forma de establecer una ruta de
navegación segura y un punto de encuentro seguro de embarcaciones en caso de
desencadenarse un movimiento súbito de ladera. A su vez, se propone establecer un
sistema de alarma que de aviso a las embarcaciones y turistas que estén por la región,
ante un eventual riesgo de deslizamiento para acudir a zonas seguras o bien
interrumpir las excursiones.
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5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Considerando que el PN Los Glaciares es visitado por cientos de miles de personas
anualmente, y particularmente las excursiones en embarcaciones a Bahía Onelli y
glaciar Upsalla superan los 200.000 turistas anuales se considera que establecer los
factores promotores y disparadores de deslizamientos, es fundamental para el
entendimiento y evaluación de los procesos de remoción en masa en la zona. Por otro
lado y a partir de los hechos ocurridos recientemente y las observaciones realizadas en
base a imágenes satelitales, fotografías aéreas y los datos relevados mediante un
drone, es imprescindible y necesario el monitoreo inmediato de las laderas occidentales
del brazo Upsala para la prevención y mitigación de potenciales nuevos deslizamientos
en la zona.
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RESUMO
A serra de Uruburetama apresenta uma morfologia que documenta episódios de
evolução morfotectônica e morfoclimática ao longo do tempo geológico. Esse maciço
granitoide Neoproterozoico apresenta grande influência de controle estrutural, com
linhas de falhas que representam descontinuidades do relevo, demonstrando a
importância da tectônica na estruturação do embasamento da área. O presente
trabalho objetiva analisar os componentes morfoestruturais do maciço de Uruburetama
responsáveis por desencadear movimentos de massa. Dessa forma, foram realizados
procedimentos técnico-metodológicos como: levantamentos bibliográficos e pesquisa
de campo, além do uso das geotecnologias. Os resultados demonstram que os
sistemas de falhas e fraturas na área de estudo, exercem importante influência no
controle estrutural da drenagem e na dissecação do relevo. Desse modo, as
características do relevo da área, associadas às condições naturais e às atividades
socioeconômicas desenvolvidas, potencializam a ocorrência de movimentos de massa.
ABSTRACT
The Uruburetama mountain presents a morphology that documents episodes of
morphotectonic and morphoclimatic evolution over geologic time. This massif granitoid
Neoproterozoic has great influence of structural control, with lines of faults that
represent discontinuities of the relief, demonstrating the importance of tectonic
structure in the basement area. This work aims to analyze the components of
morphostructural of the Uruburetama massif responsible for triggering mass
movements. Thus, were performed technical and methodological procedures as:
literature surveys and field research, beyond of the use of geotechnology. The results
demonstrate that the systems of faults and fractures in the study area, have an
important influence on the structural control of the drainage and on relief dissection.
Thus, the characteristics relief of the area, combined with the natural conditions and
socio-economic developed activities, potentiate the occurrence of mass movements.
Palavras-chave: Ambientes serranos. Morfoestrutura. Movimentos de massa.
Key-words: Serrano environments. Morphostructure. Mass movements.
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1. INTRODUÇÃO
No contexto intertropical do Brasil, o semiárido do Nordeste brasileiro apresenta
ambientes de exceção que são verdadeiros enclaves úmidos e subúmidos que se
distribuem de forma dispersa nos sertões semiáridos, se caracterizando por superfícies
topograficamente elevadas de relevos serranos, com dimensões variadas, submetidos
às influências de mesoclima de altitude (Souza e Oliveira, 2006). Esses ambientes
também são conhecidos como “brejos de altitude”, se constituindo como ilhas de
umidade, enclaves de floresta úmida no domínio semiárido do Nordeste brasileiro e
contribuindo para a diversificação fisiográfica e ecológica dos sertões nordestinos
(Ab’Sáber, 2003).
Nesses maciços cristalinos de gênese relacionada com suturas tectônicas, onde o
resultado dos diferentes graus de resistência das rochas sob o ataque de diferentes
tipos de intemperismo é responsável pela formação quer de maciços, quer de
superfícies de erosão (Correa et al., 2010), os processos morfodinâmicos, segundo
Souza (2011), estão essencialmente subordinados as condições hidroclimáticas, em
que a sua eficácia depende da capacidade protetora da vegetação, da topografia e das
formas de uso e ocupação do solo, não compatíveis com os limites de tolerância do
suporte ecológico.
Os processos morfodinâmicos são fenômenos naturais, contínuos ou descontínuos da
dinâmica externa da superfície terrestre, responsáveis pela sua esculturação e por
grandes perdas socioeconômicas (Fernandes e Amaral, 2006). Dentre os processos
modeladores do relevo da superfície terrestre destacam-se os movimentos de massa,
que se caracterizam por uma significativa dissipação de energia, sendo responsáveis
pelo deslocamento de material nas encostas de relevo, podendo ser esses eventos
decorrentes tanto de fatores naturais como socioeconômicos (Bastos, 2012). Os
estudos desses processos são de fundamental importância para compreender a
evolução e o funcionamento do ambiente, além de contribuir para o planejamento
ambiental, colaborando para a identificação de áreas de risco de ocorrência de diversos
tipos de processos morfodinâmicos, com destaque para as áreas serranas do Estado do
Ceará.
Buscando abordar tal temática, o presente trabalho objetiva analisar os componentes
morfoestruturais do maciço de Uruburetama responsáveis pelo desencadeamento de
eventos morfodinâmicos de grande magnitude, tendo em vista o sistema de falhas e
fraturas presentes no relevo e sua importância tectônica no condicionamento dos
processos erosivos e na estruturação do embasamento da área.
2. MATERIAIS E MÉTODOS
O embasamento teórico-metodológico foi fundamentado na análise integrada da
paisagem, com enfoque geossistêmico (Bertrand, 1972). Já para as condições de
estabilidade e/ou instabilidade da serra de Uruburetama, tomou-se os princípios da
ecodinâmica de Tricart (1977), que foram adaptados por Souza (2000) às
características naturais do Estado do Ceará. O embasamento teórico para compreensão
e classificação dos movimentos de massa e do controle estrutural teve como suporte
os trabalhos de Bigarella et al. (2003), Fernandes e Amaral (2006), Guidicini e Niebli
(1984), Dikau (2004), Saadi (1998) e Correa et al. (2010).
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Para a elaboração do presente estudo, fez-se uso das geotecnologias como o
geoprocessamento e sensoriamento remoto, sendo utilizadas informações derivadas
dos produtos do projeto TOPODATA realizado pelo Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais (INPE). Os produtos desse projeto são derivados do processo de refinamento
dos dados Shuttle Radar Topographic Mission (SRTM), em que a resolução espacial
original de ~90m é transformada para ~30m por meio do método de krigagem e de
análises geomorfométricas. No estudo a folha utilizada foi a 03S405ZN, disponível
gratuitamente pelo TOPODATA/INPE, já interpoladas para a precisão espacial de 30m,
sendo dados primordiais para a identificação e mapeamento dos lineamentos
morfoestruturais da área.
Para a confecção do mapa de lineamentos, o software de geoprocessamento utilizado
para o tratamento dos dados foi o Sistema de Informação Geográfica (SIG) ArcGIS 9.3,
possibilitando todo o tratamento dos dados vetoriais e matriciais, e criação de um
banco de dados georreferenciados. Todos os arquivos foram submetidos à projeção
cartográfica Universal Transversa de Mercator (UTM), utilizando-se o Datum Sistema
de Referência Geocêntrico para as Américas de 2000 (SIRGAS-2000).
O mapa de Modelo Digital do Terreno (MDT) da serra de Uruburetama apresenta as
características topográficas do relevo, suas falhas e seus principais cursos d’água,
sendo essas informações obtidas por meio dos dados SRTM. Através dos dados SRTMTOPODATA foi gerado o MDT, que possibilitou a marcação, com maior precisão, do
sistema de falhas que exerce grande influência sobre a drenagem, e principalmente
sobre os eventos morfodinâmicos.
Já o relevo sombreado associado a rede de drenagem, foi gerado com o ângulo
azimutal de 315º que corresponde a posição angular do sol medido em sentido horário
a partir do norte; e com relação ao ângulo de elevação da fonte luminosa foi utilizado
o valor de 45º que corresponde a inclinação do sol em relação ao horizonte. O relevo
sombreado foi gerado com exagero vertical de 3x tendo em vista a melhor
representação das vertentes da serra de Uruburetama e de seu controle estrutural
sobre a rede de drenagem do maciço. Esses valores podem variar em função das
características topográficas e das estruturas geológicas da área em estudo, de forma a
se obter como produto final as melhores imagens para fotointerpretação (Crepani e
Medeiros, 2004).
A delimitação do maciço de Uruburetama foi realizada por meio de critérios
geomorfológicos, com destaque para a ruptura topográfica, em virtude do forte
controle estrutural presente na área, e com o auxílio das curvas de nível extraídas dos
dados SRTM-TOPODATA. Já os trabalhos de campo foram fundamentais para o
reconhecimento da área objeto de estudo quanto à definição do relevo, e para corrigir
e confirmar as informações obtidas por meios das geotecnologias, proporcionando
observações diretas da estrutura e dinâmica da serra de Uruburetama.
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1. Controle morfoestrutural e movimentos de massa na serra de
Uruburetama
A serra de Uruburetama é constituída por um batólito Neoproterozoico, localizado na
porção norte do Estado de Ceará, que apresenta condições ambientais diferenciadas.
Esse ambiente de exceção se diferencia como uma área de grande importância por sua
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alta produção agrícola e pelo denso contingente populacional, podendo exibir
características climáticas completamente distintas daquelas presentes nas depressões
sertanejas circunvizinhas, justificando uma dinâmica natural com solos profundos, rios
semiperenizados, vegetação perenifólia de porte arbóreo e predomínio de
intemperismo químico (Bastos e Cordeiro, 2012).
Esse maciço granítico apresenta uma morfologia que documenta importantes episódios
de evolução morfotectônica, além da ação dos processos morfodinâmicos ao longo do
tempo geológico. A área objeto de estudo não é um setor tectonicamente ativo, mas
reflete um modelado bem característico de um relevo com forte influência
morfoestrutural, apresentando falhas que demonstram a importância da tectônica na
estruturação do embasamento da área. Essas falhas que representam
descontinuidades do relevo podem estar associadas tanto a eventos tectônicos
pretéritos, como também a alívios de pressão.
A serra de Uruburetama, localizada na porção setentrional da Província Borborema, é
um maciço pré-litorâneo (Figura 1) que pertence ao domínio dos escudos e maciços
antigos, sendo composto por litotipos do embasamento cristalino datados do PréCambriano (Souza, 1988). Litologicamente, a serra é composta de rochas granitoides,
tendo como unidade litoestratificada a Suíte Intrusiva Tamboril-Santa Quitéria,
constituída por granitoides cinzentos e rosados, de granulação variável (Brasil, 2003).
As rochas granitoides em virtude de sua constituição geológica apresentam maior
resistência aos processos erosivos e permanecem na topografia como cristas alongadas
nas direções dos trends estruturais.

Figura 1 – Localização do Maciço de Uruburetama na porção setentrional da Província
Borborema. Fonte: Lima, Danielle Lopes de Sousa (2015).
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Na área objeto de estudo é muito comum a presença de significativos blocos rochosos
desprendidos pela ação do intemperismo nos sistemas de diaclases, podendo
configurar típicas feições de tors (Figura 2). Na maioria dos casos, esses blocos
atribuem um caráter de vulnerabilidade morfodinâmica às vertentes, que se encontram
desprotegidas de cobertura vegetal em função das atividades socioeconômicas
desenvolvidas na área, com destaque para a agricultura de sequeiro e para a
bananicultura, além da alteração da estabilidade das encostas provenientes dos cortes
topográficos para a construção de estradas (Figura 3), que se mostram como fortes
condicionantes para a ocorrência de movimentos de massa na área em estudo. Ao
longo do maciço percebe-se, também, a existência de residências localizadas na parte
inferior de encostas que apresentam blocos de diferentes tamanhos e totalmente
soltos que podem variar de cm³ a m³ (Figura 4), com várias toneladas, podendo esses
blocos, caso rolem, atingir essas residências causando impactos ambientais negativos,
até mesmo tirando vidas.

Figura 2 – Rolamentos de blocos de diferentes tamanhos que podem variar de cm³ a m³
totalmente soltos, localizado a montante da barragem do Rio Mundaú, Uruburetama, Ceará.
Fonte: Autores (2014).

Figura 3 – Queda de bloco de volume da
ordem de m³, a montante da barragem do
Rio Mundaú, em estrada não pavimentada de
acesso ao município de Uruburetama, Ceará.
Fonte: Autores (2014).

Figura 4 – Bloco de rocha de volume da ordem
de m³, a montante de uma residência no
município de Itapipoca, Ceará.
Fonte: Autores (2014).
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O maciço de Uruburetama apresenta uma rede de drenagem bastante ramificada com
predomínio de padrões dendrítico e subdendríticos (Souza, 2000), mas em vários
setores da serra ocorre o predomínio do padrão de drenagem é retangular, com forte
controle estrutural. Para Christofoletti (1980), a drenagem retangular é uma
modificação da drenagem em treliças, onde o aspecto ortogonal é consequência das
bruscas alterações retangulares no curso das correntes fluviais, sendo essa
configuração devida à influência exercida por falhas ou pelo sistema de juntas de
diaclases.
Percebe-se que o maciço de Uruburetama é um relevo bastante dissecado. No entanto,
essa característica resulta, predominantemente, do sistema de falhas e fraturas
presentes na área, se constituindo como um relevo com forte controle estrutural.
Desta forma, a rede de drenagem responsável pela dissecação, está encaixada no
sistema de falhas e fraturas, de forma a condicionar a direção dos fluxos dos rios
(Figura 5A), e exercendo influência sobre as características topográficas da serra
(Figura 5B).
Portanto, o forte controle estrutural presente na área objeto de estudo, é um dos
principais condicionantes para a ocorrência de movimentos de massa no maciço de
Uruburetama. No mapeamento desse controle estrutural (Figura 5) percebe-se a forte
influência da estrutura sobre o relevo da área de estudo, sendo de suma importância
esse mapeamento para estabelecer as relações interativas entre as forças endógenas e
exógenas atuantes na evolução do modelado da superfície da serra de Uruburetama, e
sua influência para a ocorrência de movimentos de massa.

Figura 5 – (A) Relevo sombreado associado a rede de drenagem do maciço e (B) MDT
associado às falhas da área em estudo, esses elementos demonstram o forte controle estrutural
presente no maciço de Uruburetama. Fonte: Lima, Danielle Lopes de Sousa (2015).
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os movimentos gravitacionais de massa identificados na área objeto de estudo, se
configuram como um dos processos modeladores do maciço de Uruburetama. O
entendimento da ocorrência desses eventos morfodinâmicos nas encostas desse
maciço úmido se mostra como de fundamental importância para a compreensão da
evolução de suas vertentes. Portanto, o melhor entendimento da dinâmica desse
compartimento morfoestrutural, proporciona conhecimentos que convergem para a
adoção de medidas preventivas por parte de planejadores e gestores, perante a
ocorrência de eventos morfodinâmicos responsáveis por inúmeros problemas
socioambientais em nível mundial.
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RELAÇÕES MORFOLÓGICAS EM GRANDES SISTEMAS DE RAVINAS NA
MARGEM ESQUERDA DA BACIA DO BAIXO TEJO: ANÁLISE
EXPLORATÓRIA USANDO FUNÇÕES LINEARES E NÃO-LINEARES
MORPHOLOGIC RELATIONS IN LARGE GULLY SYSTEMS ON THE LOWER TAGUS
BASIN: AN EXPLORATORY ANALYSIS USING LINEAR AND NON-LINEAR FUNCTIONS
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RESUMO
Realiza-se uma exploração das relações morfológicas que caracterizam um conjunto de
30 sistemas de ravinas na margem esquerda da bacia do Baixo Tejo, variando entre
233 m2 e mais de 3 ha de extensão contínua. Estes sistemas foram caracterizados com
relação a um conjunto de 30 diferentes parâmetros morfológicos através de
levantamento dGPS e estéreo-restituição fotogramétrica. A análise dos dados
resultantes assentou em correlação linear bivariada, complementada com o
ajustamento de funções não-lineares às relações significativas. Os resultados sugerem
um padrão geral de evolução morfológica dominado sobretudo pelo recuo das
cabeceiras, seguido pelos aumentos em largura e em profundidade e resultando em
sistemas de ravinas de tipo complexo, com configurações alongadas e perfis
transversais e longitudinais progressivamente mais suaves. A evolução centra-se nos
sectores de cabeceira, onde os valores máximos de largura, profundidade e declive são
atingidos. Não foi possível associar qualquer declínio no volume ou na profundidade à
expansão das formas, indicando que estes sistemas de ravinas não estão ainda na fase
de enchimento que tem sido postulada na literatura como marcando o término da sua
evolução.
ABSTRACT
An exploration is made of the morphologic relations within a set of 30 gully systems
varying between 233 m2 and over 3 ha of continuous extension. These landforms were
characterized in relation to 30 different morphologic parameters by means of a dGPS
survey and photogrammetric restitution. Resulting data were analysed using bivariate
linear correlation, complemented by adjusting non-linear functions to significant
relations. Results suggest a pattern of morphologic evolution dominated primarily by
headcut retreat and then by widening and deepening, producing gully complexes with
elongated configurations and progressively smoother transverse and longitudinal
profiles. Evolution seems to be centred on the headmost sectors, where the highest
values of width, depth and inclination are attained. No decline in volume or depth was
associated to the expansion of these gully systems, indicating that even the largest are
not yet suffering the infilling postulated in the literature as their final stage of
evolution.
Palavras-chave: Ravinamento, Sistema de ravinas, Complexo de ravinas, Erosão do
solo
Keywords: Gully erosion, Gully system, Gully complex, Soil erosion
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1. INTRODUÇÃO
As formas resultantes do ravinamento podem ser conceptualizadas como combinações,
variáveis ao longo do tempo, entre morfologia, processos e os respectivos factores de
controlo (Bergonse, 2014). A sua enorme variabilidade abrange desde canais
incipientes (e.g. Vandekerkhove et al., 2000a) até grandes sistemas de dimensões
hectométricas (e.g. Wells et al., 1991). Embora esta variabilidade esteja amplamente
reconhecida (Poesen et al., 2003; Bergonse e Reis, 2011), a literatura publicada temse centrado sobretudo em canais individuais, com as formas de maiores dimensões, e
especialmente aquelas organizadas em sistemas, a receberem relativamente pouca
atenção.
As escalas temporais multi-decadais a que o ravinamento frequentemente tem
expressão dificultam os estudos de monitorização. Embora métodos fotogramétricos
tenham permitido conhecer a evolução das formas ao longo de décadas (e.g. Parkner
et al., 2006), a atenção tem sido centrada na evolução em termos gerais (área,
perímetro, volume), por oposição às relações entre parâmetros morfológicos mais
detalhados ao longo do tempo. Neste contexto, uma abordagem possível é a chamada
substituição de localização por tempo (location for time substitution): a assunção de
que a variação nas propriedades morfológicas das formas encontradas num dado
contexto espacial é representativa da sua variação através do tempo (Huggett, 2002;
Piégay e Schumm, 2003). Á luz desta abordagem, já aplicada ao ravinamento no
passado (Wells et al. 1991; Brooks et al., 2009), o presente trabalho teve por objectivo
investigar as relações entre diferentes propriedades morfológicas para um conjunto de
30 sistemas de ravinas ocorrendo num contexto ambiental homogéneo, aferindo até
que ponto estas permitem delinear um ciclo evolutivo geral.
A área de estudo consistiu nas bacias das ribeiras de Ulme e do Vale do Casal Velho
(138.4 e 12.9 km2), situadas na margem esquerda do Tejo e tendo as desembocaduras
poucos km respectivamente a S e a N da vila da Chamusca. Em termos morfológicos,
ambas são marcadas pela oposição entre interflúvios aplanados (declives médios 2.8º
e 3.6º) e vertentes relativamente declivosas (declives médios c. 12º e 11.4º). A
litologia é dominada por uma sucessão de areias, arenitos e argilas Miocénicos a
Pliocénicos com frequentes níveis cascalhentos e conglomeráticos, culminando num
extenso manto de conglomerados e arenitos. Uma caracterização detalhada é
apresentada em Bergonse (2014).
Ambas as bacias são afectadas por centenas de sistemas de ravinas organizados em
complexos (i.e. com os canais individuais separados por interflúvios degradados face à
superfície topográfica envolvente). Estas formas apresentam-se presentemente
desconectadas da rede de drenagem e com os fundos dominados pela vegetação. A
actividade actual centra-se nas paredes e cabeceiras, tomando a forma de movimentos
de massa em conjugação com processos subsidiários como o fluting e a formação de
fracturas de dessecação.
2. METODOLOGIA
Seleccionou-se um conjunto de 30 sistemas de ravinas através de interpretação visual
de fotografias aéreas (resolução 0,5 m, IGP/DGRF, 2004), procurando-se abranger a
variabilidade existente em termos de dimensões. Todos os perímetros foram medidos
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no terreno por meio de GPS diferencial (receptor Magellan Promark 3), com erros
médios (intervalo de confiança de 95%) de 3.9 cm (X), 3.2 cm (Y) e 7.4 cm (Z). Os
pontos resultantes foram convertidos em temas poligonais usando o ArcGIS 10,
servindo de input às análise subsequentes. Todas as medições foram realizadas
levando em conta o declive da superfície topográfica de modo a evitar sub-estimações
(cf. Bergonse e Reis, 2013).
O volume das formas foi determinado com base na estéreo-restituição de fotografias
aéreas (vôo de 2006, escala 1:30000), realizada pela empresa Municipia S.A.
Obtiveram-se erros médios quadráticos de 13 cm (X,Y) e 26 cm (Z). O processo de
integração dos dados é descrito em pormenor em Bergonse (2014).
Para além das propriedades mais gerais, cada forma foi caracterizada em termos de 4
sectores específicos, seleccionados com base na divisão do seu comprimento total em
7 segmentos iguais e exemplificados na Figura 1.

Figura 8 - Identificação dos sectores específicos definidos em cada forma: cabeceira (C),
montante (M), intermédio (I) e jusante (J).

Os dados obtidos permitiram caracterizar todas as formas em termos de um total de
30 parâmetros morfológicos, apresentados no Quadro 1 juntamente com as principais
medidas descritivas. Destes, a sinuosidade ao longo do perímetro (Pr-Pcirc) foi
caracterizada adoptando-se a diferença entre o perímetro de cada sistema de ravinas e
o perímetro de um círculo de igual área. A razão área/área de drenagem (esta última
medida na desembocadura) (Ar/Ad_des) foi adoptada como um indicador de
desenvolvimento (cf. Vandekerkhove et al., 2000b: 44). Finalmente, construiu-se um
índice para caracterizar o grau de concavidade ao longo do perfil longitudinal de cada
forma (Iconc), descrito em pormenor em Bergonse (2014).
As correlações bivariadas entre as 30 variáveis foram analisadas numa matriz de
correlação linear (SPSS 15.0). As relações significativas (p<0,05) foram examinadas
em detalhe através do ajustamento de diferentes funções não-lineares (logarítmicas,
potenciais e exponenciais) usando o MS Excel.
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
O aumento dos sistemas de ravinas em área (Ar) é acompanhado por um aumento em
perímetro (Pr) a uma taxa menor, bem como um aumento linear em sinuosidade (PrPcirc) (Figura 2). Esta relação entre dimensão e sinuosidade sugere expansão através
da bifurcação e regressão de múltiplas cabeceiras, originando uma configuração
progressivamente mais irregular.
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As relações entre Ar e comprimento (Comp), largura média (Lmed) e profundidade
média (Pfmed) (Figura 3) ajustam-se a funções não-lineares e sugerem um padrão
geral de desenvolvimento em que taxas iniciais de aumento em Comp, Lmed e PFmed
declinam progressivamente ao longo do tempo em comparação com Ar. Embora no
caso de Pfmed este declínio seja ocultado pela escala do eixo das ordenadas, a Figura
4a mostra a relação entre PFmed e Ar com mais detalhe, tornando-o evidente.
De acordo com a Figura 3, o crescimento dos sistemas de ravinas é marcado por taxas
maiores de aumento em Comp do que em Lmed, indicando que a regressão de
cabeceiras é mais dinâmica do que a expansão lateral através do tempo. Pfmed tem
menores taxas de aumento do que Comp e Lmed, o que sugere evolução no sentido
de uma configuração alongada, com perfis transversais e longitudinais
progressivamente mais suaves.
Quadro 4 - Identificação dos parâmetros morfológicos adoptados.
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Parâmetro

Código

2

Área (m )
Perímetro (m)
Comprimento (m)
3
Volume (m )
Largura média (m)
Profundidade média (m)
Profundidade máxima (m)
Comprimento/Largura média (m/m)
Largura média/Profundidade média (m/m)
Largura média, sector montante (m)
Largura média, s. intermédio (m)
Largura média, s. jusante (m)
Profundidade média, s. montante (m)
Profundidade média, s. intermédio (m)
Profundidade média, s. jusante (m)
Largura média/Profundidade média, s. montante (m/m)
Largura média/Profundidade média, s. intermédio (m/m)
Largura média/Profundidade média, s. jusante (m/m)
Largura média s. montante/Largura média s. jusante (m/m)
o
Declive médio, cabeceira ( )
o
Declive médio, s.montante ( )
o
Declive médio, s. intermédio ( )
o
Declive médio, s. jusante ( )
o
Declive médio ao longo do fundo, s. cabeceira ( )
o
Declive médio ao longo do fundo, s. montante ( )
o
Declive médio ao longo do fundo, s. intermédio ( )
o
Declive médio ao longo do fundo, s. jusante ( )
Sinuosidade ao longo do perímetro (m)
2
2
Área/Área de drenagem (m /m )
Índice de Concavidade (adimensional)

Ar
Pr
Comp
Vol
Lmed
Pfmed
Pfmax
Comp/Lmed
Lmed/Pfmed
Lm_mon
Lm_int
Lm_jus
Pfmon
Pfint
Pfjus
Lmed/Pfmed_mon
Lmed/Pfmed_int
Lmed/Pfmed_jus
Lm_mon/Lm_Jus
D_cab
D_mon
D_int
D_jus
DF_cab
DF_mon
DF_int
DF_jus
Pr-Pcirc
Ar/Ad_des
Iconc

Mínimo Máximo
232.8
67.9
23.6
442.4
10.0
3.1
4.8
1.70
2.33
8.8
11.2
7.0
3.0
3.4
1.1
1.87
2.03
2.03
0.88
27.8
21.0
22.3
15.8
24.4
16.0
9.2
6.8
12.2
0.04
0.58

Média

33378.4 3514.6 6338.4
1394.5
280.1
272.5
386.3
90.6
76.5
398443.1 27720.7 73781.5
99.3
28.4
19.8
18.4
7.4
4.0
29.8
10.6
5.8
6.01
3.18
1.14
7.11
3.83
1.17
132.0
33.7
25.1
116.0
32.8
23.9
71.4
18.7
13.6
24.2
8.9
5.2
22.1
8.6
4.3
15.0
4.6
3.0
7.18
3.86
1.49
8.43
3.76
1.41
11.99
4.34
1.86
4.33
1.93
0.83
56.4
42.7
7.0
54.3
37.9
6.7
41.1
32.2
4.9
49.5
28.1
6.3
53.7
39.6
7.7
56.0
32.4
9.3
31.6
20.9
5.6
49.6
20.9
9.0
746.9
109.6
158.0
1.64
0.53
0.32
0.77
0.67
0.04

Em contraste com Comp, Lmed e Pfmed, o aumento em volume (Vol) com Ar não
mostrou sinal de declínio (Figura 4b), indicando que os sistemas de maiores dimensões
não sofreram ainda de forma sensível o enchimento que tem sido postulado na
literatura como a fase terminal da evolução deste tipo de formas (Ireland et al., 1939;
Wells et al., 1991). Ao mesmo tempo, não foram encontradas correlações entre
Ar/Ad_des e Ar ou Pr. Assumindo um controlo fundamental sobre a expansão das
formas por parte do escoamento superficial e sub-superficial proveniente de montante,
este resultado implica que as formas de maiores dimensões não estão necessariamente
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mais próximas de esgotar a sua área de drenagem, e portanto de um presumível
estabilização.
1600
Pr (m)

2

R = 0.948
(0.903)

Pr-Pcirc (m)
1200

Pr (P)
Pr-Pcirc

R2 = 0.802

800
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Figura 2 - Relações entre Ar, Pr e Pr-Pcirc. As funções associadas às linhas de tendência são
especificadas na legenda sempre que não-lineares. Neste caso, a função Ar-Pr é potencial (P).
O valor de R2 linear é apresentado entre parênteses de modo a facilitar a comparação.
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Figura 3 - Relações entre Ar, Comp, Lmed e Pfmed. Funções não-lineares são identificadas na
legenda: (P) Potencial; (Lo) Logarítmica. R2 lineares são apresentados entre parênteses.
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Figura 4 - (a) Relações entre Ar e Pfmed. R2 refere-se à função com melhor ajustamento
(logarítmica, Lo). O valor entre parênteses é o R2 linear; (b) relações entre Ar e Vol. O R2
refere-se à função com melhor ajustamento (Potencial, P). O valor entre parênteses é o R 2
linear.
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Considerando os parâmetros centrados em sectores específicos, observaram-se
correlações altamente significativas entre as larguras e profundidades sectoriais
(Lm_mon, Lm_int, Lm_jus, Pfmon, Pfint, Pfjus) e as propriedades gerais Ar, Pr, PrPcirc, Comp e Vol. Parece particularmente digno de nota que as variáveis centradas na
totalidade dos sistemas de ravinas mostraram quase invariavelmente correlações mais
fracas em relação aos sectores mais afastados das cabeceiras. Foi o caso de Ar em
relação a Lm_mon (r=0.934), Lm_int (r=0.853) e Lm_jus (r=0.690). O mesmo padrão
foi observado entre Pr e Pfmon (r=0.801), Pfint (r=0.737) e Pfjus (r=0.524), ambos
sugerindo que a evolução dos sistemas de ravinas é dominada pelo recuo e expansão
lateral dos sectores mais a montante, com aqueles mais distantes (i.e. próximos da
desembocadura) declinando progressivamente em grau de actividade. Esta noção é
reforçada pelo facto de a profundidade máxima (Pfmax) ter mostrado a máxima
correlação com a profundidade no sector montante (Pfmon; r=0.987), evidenciando
ser junto às cabeceiras que os maiores graus de entalhe são atingidos.
Embora com base em valores de correlação reduzidos, foi também possível determinar
que os declives ao longo do fundo (DF) tendem a diminuir com o desenvolvimento das
formas, mantendo os valores mais elevados na cabeceira.
4. CONCLUSÕES
Os resultados obtidos permitem delinear um padrão geral de evolução morfológica
para os complexos de ravinas em estudo, dominado pelo alongamento, pelo
alargamento e pelo aprofundamento a taxas sucessivamente menores. As relações
observadas sugerem a evolução no sentido de uma configuração alongada, com perfis
transversais e longitudinais progressivamente mais suaves, e valores máximos de
largura, declive e profundidade ocorrendo nos sectores de cabeceira. Juntamente com
o aumento na sinuosidade ao longo do crescimento, estes resultados apontam para
uma dominância dos movimentos de massa no desenvolvimento destes sistemas de
ravinas. Promovidos pelo escoamento proveniente de montante, estes colapsos
alimentarão a bifurcação, o alargamento e o recuo continuado das cabeceiras, onde a
observação de campo comprova centrar-se toda a actividade actual,
independentemente da dimensão das formas.
As relações morfológicas observadas mostram ainda um aumento do volume com a
área dos complexos de ravinas. Apesar dos fundos estabilizados e da presente
desconexão face à rede hidrográfica, esta relação indica que as formas não se
encontram ainda na fase de enchimento que tem sido postulada na literatura como a
conclusão do seu ciclo evolutivo.
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RESUMO
O objetivo deste trabalho centra-se na avaliação da suscetibilidade à erosão linear na
RDD, apresentando-se os resultados obtidos através da aplicação do modelo SIMWE
(SIMulated Water Erosion). Procede-se, ainda, à análise dos resultados por
comparação com as características hidrológicas (capacidade de infiltração,
condutividade hidráulica), texturais e estruturais do solo (avaliada pela resistividade
elétrica) em áreas classificadas de elevada erosão pelo SIMWE. O estudo demonstra
uma associação entre a distribuição espacial das feições erosivas com valores altos de
profundidade da lâmina de água e valores reduzidos de fluxo de água que se
coadunam com os valores reduzidos de resistividade elétrica em setores coincidentes.
Os sectores com maior percentagem de feições erosivas relacionadas ao fluxo de
sedimentos, a capacidade de transporte e a concentração de sedimentos assumem
valores de suscetibilidade médios. Estes aliam-se a uma condutividade hidráulica e a
capacidade de infiltração do solo com valores bastante reduzidos condizentes com a
sua textura fina, permitindo um aumento do escoamento superficial e o
desenvolvimento de erosão linear.
ABSTRACT
This paper focuses the evaluation of susceptibility to linear erosion in the RDD,

presenting the results of SIMWE (Simulated Water Erosion) model application.
Furthermore, we also proceed to the results analysis by comparing the hydrological
characteristics (infiltration capacity, hydraulic conductivity), soil texture and structure
(evaluated by the electrical resistivity) in the high erosion areas defined through
SIMWE. The study shows an association between the spatial distribution of erosive
features with high values of water depth and reduced water discharge values that are
consistent with the reduced values of electrical resistivity sectors. The areas with the
highest percentage of erosive features related to sediment flux, the transport capacity
and the sediment concentration assume medium susceptibility values. These combined
to a hydraulic conductivity and soil infiltration capacity at very low values is consistent
with its fine texture, allowing increased runoff and the development of linear erosion.
Palavras-chave: Erosão Hídrica, SIMWE, Região Demarcada do Douro.
Keywords: Water Erosion, SIMWE, Douro Demarcated Region.
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1. INTRODUÇÃO
A aplicação de modelos de base física ou estatística à elaboração de cartografia de
suscetibilidade à erosão, em territórios rurais estruturados em socalcos, é bastante
limitada (i.e. Figueiredo e Ferreira, 1993; Catalão e Pacheco, 2010; Fernandes, 2014).
A Quinta de S. Luiz, localizada na freguesia de Adorigo (concelho de Tabuaço, distrito
de Viseu), no Alto Douro Vinhateiro (ADV), ocupa uma área de 127,97 ha dos quais
cerca de 70% plantados com vinhas. O substrato litológico dominante abrange as
formações metassedimentares de Bateiras, Ervedosa do Douro e de Rio Pinhão (Sousa
e Sequeira, 1989) e, em termos pedológicos, dominam os Litossolos associados a
Luvissolos (Ribeiro, 2000). Considerando que, na sua maioria, as feições erosivas da
área em estudo correspondem a ravinas, previamente inventariadas, destaca-se o
modelo de base física SIMWE (SIMulated Water Erosion) (Mitas e Mitasova, 1998),
desenvolvido para simular processos de erosão linear. Este modelo foi aplicado por
vários autores (i.e. Mitas e Mitasova, 1998; Koco, 2011; Fernandes et al., 2014),
permitindo obter uma relação entre as características do terreno e o padrão de erosãodeposição. Assim, o principal objetivo deste trabalho centra-se na predição de setores
suscetíveis à erosão hídrica concentrada através da aplicação do modelo SIMWE numa
micro-bacia hidrográfica da Quinta de S. Luiz, avaliando-se os resultados por
comparação com parâmetros hidrológicos obtidos por medições no terreno.

2. MATERIAIS E MÉTODOS
Integrado no software GRASS GIS (Geographic Resources Analysis Support System –
Geographic Information System), o SIMWE incorpora o cálculo de dois módulos: o
r.sim.water, que simula o fluxo de água superficial e o r.sim.sediment que calcula o
transporte de sedimentos por escoamento superficial, de acordo com as seguintes
equações:
∂ h (r, t) / ∂t = i (r, t) q(r, t)

[1]: (r.sim.water)

(Julien et al. 1995)

Em que: h (r, t) [m] - profundidade da água; t - tempo; i (r,t) [m/s] - excesso de
precipitação; q (r,t) [m2/s] - fluxo de água; r (x, y) – parâmetros de georreferenciação
(coordenadas) derivados do MDE.
∂ [ρsc(r, t) h (r, t)] / ∂ t +

.qs (r, t) (Hann et al., 1994)

[2]: (r.sim.sediment)

Em que: ρs [partículas/kg] - massa por partículas de sedimentos; c (r, t) [partículas/m3]
- concentração de sedimentos; qs (r, t) [kg/ms] - taxa de fluxo de sedimentos.
Como informação de base foi criado um modelo digital de elevação (MDE) com um
metro de resolução, gerado a partir de fotografia aérea de grande detalhe (pixel de 50
cm) através do procedimento de estero-correlação automática, realizado no software
Agisoft PhotoScan. Sequencialmente foram estimados outros parâmetros adicionais
que controlam a simulação do modelo. Os valores dos parâmetros foram adaptados à
área de estudo tendo em conta a precipitação (estação meteorológica de Adorigo,
série 1983-2012), uso do solo e o tipo de solo. (Quadro 1).
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Quadro 1 - Parâmetros de entrada de simulação do Modelo SIMWE, (adaptado de Koco,2011).
Rainfall

Soil

Manning’s

Sediment

Detachment

Critical shear

excess

infiltration

roughness

transport

capacity

stress

(mm/h)

(mm/h)

coefficient

capacity(s)

(s/m)

(Pa)

50

0.8

0.08

0.001

0.001

0.5

Relativamente aos ensaios no terreno, foram definidos 7 pontos de amostragem em
diferentes contextos da vertente (topo, meio e base). Para a classificação textural foi
adotada a metodologia de Folk (1954), utilizando-se um diagrama triangular onde
foram representadas proporcionalmente as percentagens de cascalho, areia e lodo
(Dias, 2004). No que se refere à resistividade elétrica foi aplicada a matriz de Wenner
utilizando o resistivímetro ABEM SAS 300C, efetuando-se os cálculos através da
seguinte equação:
p=2*𝜋*a*R

[3]

Em que: p é a resistividade elétrica; a é a distância entre os elétrodos e R é o valor
registado pelo equipamento.
No que concerne aos parâmetros hidrológicos, a condutividade hidráulica saturada
(kfs) foi estimada recorrendo ao permeâmetro de Guelph. Devido ao tipo de solos,
pouco permeáveis e com uma grande percentagem de argila e silte, procedeu-se à
aplicação do método de medição linear com leituras efetuadas a duas cargas de
pressão, aos 5cm e aos 10cm de água estabilizada. O cálculo da condutividade
hidráulica saturada estimou-se a partir da seguinte equação:
Kfs = (0.0041)(Y)(R2) – (0.0054)(Y)(R1)

[4]

Em que: Kfs é a condutividade hidráulica saturada de campo expressa em cm/seg; Y o
valor utilizado da constante associada ao método linear e expressa em cm2 (2,16 cm2);
R1, o valor da constante com a água estabilizada no reservatório de 5 cm (H1/60s) e
R2 o valor da constante com água estabilizada no reservatório de 10 cm (H2/60s).
A capacidade de infiltração do solo foi determinada com recurso ao infiltrómetro de
duplo anel, efetuando-se leituras com um intervalo de 1 minuto. Para o seu cálculo foi
aplicada a seguinte equação:

[5]

(Libardi, 1995)

Em que: i representa a taxa de infiltração; dl é a infiltração acumulada e dt
corresponde ao tempo.
De forma a obter uma validação dos resultados do modelo SIMWE e dos ensaios in
situ, foi realizada uma análise de concordância com base no inventário das feições
erosivas. Deste reconhecimento optamos por manter o termo ravina para feições que
evidenciam o mínimo de 30 cm de profundidade, sendo denominadas por sulcos as
feições com dimensões inferiores.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os mapas resultantes da aplicação do SIMWE foram classificados em quatro classes,
pelo método de limiares empíricos, permitindo compreender a distribuição espacial que
o modelo possibilita identificar. Assim, existem extensas áreas com presença de
valores diminutos, bem como valores muito elevados em áreas reduzidas. Essas
extensas áreas de valores reduzidos justificam a pequena dimensão dos processos de
erosão linear registados. Por esse motivo, e para ilustrar a variação espacial do
processo, foi necessária uma classificação por limiares empíricos incidindo nos valores
mais baixos registados. Salienta-se que as classes de suscetibilidade obedecem à
designação reduzida, média, elevada e muito elevada, da primeira até à quarta,
respetivamente. Em termos gerais as feições erosivas concentram-se
preferencialmente em áreas onde a profundidade da água assume valores médios e
elevados (90,1%), embora as classes correspondentes a uma maior profundidade
sejam ocupadas em percentagem superior por sulcos (Figura 1a). O panorama é
ligeiramente diferente no que se refere ao fluxo de água, registando a quase totalidade
das feições erosivas nas classes onde este assume valores reduzidos a médios
(96,2%), (Figura 1b). Na classe onde o fluxo de água detém valores elevados apenas
se registam 3,8% de sulcos, não existindo ravinas. A disposição do fluxo relaciona-se
diretamente com a influência exercida pelos declives da vertente. Relativamente à
capacidade de transporte de sedimentos, quase a totalidade das feições erosivas
(98,7%) se localizam nos setores onde a mobilização de materiais atinge valores
médios a elevados. A textura dos materiais apresenta uma elevada percentagem de
areia e cascalho (variável entre 30% a 50%), o que pode determinar um maior
destacamento de partículas, mesmo para valores reduzidos da capacidade de
transporte (Figura 2). No que se refere ao fluxo de sedimentos (Figura 1e), verifica-se
que as feições erosivas se concentram nas classes que assumem valores médios a
elevados. Mas o destaque centra-se na percentagem de ravinas que ocupa as áreas
onde a dinâmica de sedimentos assume valores médios a elevados (90,7%), em
contraponto com uma percentagem de 70,5% de sulcos, nas mesmas classes. Por
outro lado, as classes média e muito elevada de concentração de sedimentos, (Figura
1d) integram a maior percentagem de feições erosivas, embora as classes elevada e
muito elevada registem 59,4% de ravinas e 53,8 % de sulcos. Avaliando o balanção
erosão-deposição, (Figura 1f), é nítida a concentração de feições nos setores
identificados como suscetíveis à erosão, registando 65,6 % de ravinas e 78,1 % de
sulcos. Assim sendo, mais de 75% dos sulcos inventariados, correspondem à
simulação do SIMWE. Por outro lado, a percentagem de verdadeiros positivos
associados às ravinas, ou seja, as feições inventariadas que o modelo considerou
suscetível à erosão, não supera os 75%. Em seguimento, as áreas onde existe uma
maior distribuição da deposição coincidem com a classe mais elevada do parâmetro de
concentração de sedimentos. Considerando uma análise comparativa com os ensaios in
situ, verifica-se que a secção superior da bacia hidrográfica reúne os perfis 2, 3, 4, 5, e
6 (Figura 2), onde se concentram os valores mais reduzidos de resistividade elétrica,
indicando que o solo se apresentava saturado.
A distribuição destes perfis ocorre em áreas onde a profundidade de água assume
valores mais elevados, sugerindo dificuldades no processo de infiltração. Por
comparação com a condutividade hidráulica, verifica-se que o ponto SL2 apresenta o
valor mais elevado de circulação de água no solo, situação semelhante aos resultados
da simulação do parâmetro da altura da água. O ponto SL3 revela também paridade de
resultados, ilustrando valores baixos em ambos os parâmetros.
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Figura 9 - Resultados da aplicação do modelo SIMWE.
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As restantes experiências não apresentam uma associação muito consentânea à
simulação do modelo, denotando que a profundidade da água que escoa à superfície
possui valores elevados, o que implica uma maior dificuldade no processo de infiltração
(Figuras 1a; 2).

Figura 10 - Localização e análise de resultados das experiências de campo na Quinta de S. Luiz.

Contudo, a associação à textura do solo é óbvia, na medida em que a forte presença
de sedimentos finos determina a existência de microporos que possibilitam a retenção
de água. Esta afirmação ilustra-se nos resultados do parâmetro da profundidade da
água e nos perfis de resistividade 2, 3, 4, 5, e 6. No que concerne à capacidade de
infiltração as experiências revelam homogeneidade nos valores diminutos, uma vez
que quase todas se prolongaram por 30 minutos (até que a totalidade da água se
infiltrasse), variando entre 0,11 a 0,36 m/min. Por conseguinte, associam-se os
resultados destas experiências à distribuição de áreas suscetíveis à erosão e elevada
concentração de feições erosivas.

4. CONCLUSÃO
Os resultados indiciam uma a boa prestação do modelo SIMWE na identificação das
áreas mais suscetíveis à erosão hídrica de solos. Com efeito, as áreas mais críticas
demonstram a ligação entre as feições erosivas inventariadas com os valores médios e
elevados de profundidade da água, valores reduzidos e médios de fluxo da água, bem
como com os valores reduzidos de resistividade elétrica. Os resultados do fluxo de
sedimentos coadunam-se com os resultados moderados da capacidade de transporte,
principalmente nos sectores de convergência de fluxos. Esta conexão resulta também
da elevada concentração de sedimentos finos, que dificulta o transporte, assim como
com os fracos valores de capacidade de infiltração do solo. Tal significa que os registos
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de erosão se relacionam sobretudo com processos lineares de escoamento
concentrado, embora sob a forma de sulcos ou ravinas que atingem uma profundidade
pouco considerável. Por outro lado, por se tratar de uma área que, na sua maioria, é
ocupada por vinha e não possui cobertura vegetal contínua, o escoamento processa-se
superficialmente coadjuvado pelos fracos valores de capacidade de infiltração e
condutividade hidráulica do solo. Salienta-se que os resultados são influenciados pela
precisão do inventário, sendo necessário manter o procedimento dos registos
considerando diferentes períodos associados aos trabalhos agrícolas. Por esta razão, o
conjunto de ocorrências registadas apresentam-se por defeito, uma vez que a
atividade humana dissimula os vestígios. Outra condicionante, associada ao inventário,
prende-se com o facto das feições erosivas da área em estudo apresentarem
profundidades reduzidas. Por conseguinte, ainda que o modelo simule as áreas
suscetíveis a feições erosivas lineares profundas, torna-se pouco clara a associação
com inventário. Desta forma, assume-se a possibilidade de ocorrência deste tipo de
feições nas áreas simuladas mesmo que, aquando do levantamento, estas não se
tenham registado em número considerável.
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RESUMO
O presente trabalho aborda a caracterização física de um sistema hidrográfico, na
região centro sul do Estado do Paraná, Brasil e tem como recorte espacial a bacia do
Rio Bonito no município de Irati. Tem como principal objetivo apresentar a análise
morfométrica desta bacia e identificar a possibilidade de suas características físicas
terem correlação com a ocorrência de enchentes na bacia hidrográfica Rio Bonito,
tendo por características cheias rápidas. A análise morfométrica é uma metodologia
proposta por Christofoletti (1969), que caracteriza quantitativamente todos os
elementos dentro de uma bacia hidrográfica, possibilitando uma interpretação
adequada dos fenômenos e correlação com sua morfoestrutura. Os dados para realizar
a análise morfométrica foram retirados da base cartográfica do Exército Brasileiro
(1980) da qual foram extraídos os limites da bacia e curvas de nível, e outros
indispensáveis para aplicação do processo equacional de análise morfométrica.
Utilizou-se também uma imagem da bacia do ano de 2012 concedida pelo Ministério do
Meio Ambiente MMA. As variáveis analisadas foram relação do relevo, índice de
circularidade, índice de sinuosidade, distância, densidade de drenagem, amplitude
altimétrica. Os resultados obtidos apontaram um elevado potencial para enchentes
nesta bacia, principalmente por ter característica circular e amplitude altimétrica baixa.
ABSTRACT
This paper discusses the physical characterization of a river system in the South
Central region of Paraná State, and has the spatial area to Rio Bonito watershed in
Irati, Paraná, Brazil. Its main objective is to present the morphometric analysis of this
basin and identify the correlation possibility between their physical characteristics and
the occurrence of floods in the study site. The morphometric analysis is a methodology
proposed by Christofoletti (1969), which quantitatively characterizes all elements within
a watershed, allowing a proper interpretation of the phenomena and their correlation
with morphostructure. The data to perform morphometric analysis were taken from the
cartographic base of the Exército Brasileiro (1980), as the boundary of the basin and
contours, and other information needed for the application of equational process
morphometric analysis. We also used a picture of the 2012 year bowl granted by the
Ministry of Environment MMA. The variables analyzed were the relief ratio, circularity
ratio, sinuosity index, distance, drainage density, altimetry amplitude. Results show a
high potential for flooding in the basin, mainly because circular feature and low
altimetry amplitude.
Palavras-chave: Parâmetros físicos, Enchentes, Bacia hidrográfica.
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1. INTRODUÇÃO
A bacia hidrográfica ou de drenagem é uma área da superfície terrestre que drena
água, sedimentos e materiais dissolvidos para uma saída comum, num determinado
ponto de um canal fluvial (Silva et al., 2003). De acordo com Guerra e Cunha (2006) a
bacia hidrográfica contigua, de qualquer hierarquia, está interligada pelos divisores
topográficos formando uma rede onde cada uma drena água, material sólido e
dissolvido para uma saída comum ou ponto terminal, que pode ser outro rio de
hierarquia igual ou superior, lago, reservatório, ou oceano.
Conhecer as propriedades físicas de uma bacia é de grande importância, pois é no
âmbito desta que se constitui efetividade a relação homem-natureza. Quando dentro
de uma bacia ocorrem enchentes, inundações e demais catástrofes, a sociedade é a
maior prejudicada, desta forma o conhecimento das mesmas pode ser um grande
aliado para apaziguar essa situação problema. Para Tominaga et al (2009) a
compreensão de enchentes é caracterizada pelo alcance do nível da calha do rio
atingindo a máxima sem extrapolar, já o conceito inundação é caracterizado com a
extrapolação do canal. A análise morfométrica para Antonelli e Thomaz (2007) é uma
ferramenta de suma importância para gestão dos recursos hídricos, pois permite
prever a suscetibilidade da bacia a fenômenos extremos como enchentes e
inundações. Segundo Christofoletti (1969) citado por Silva et al. (2003) a compreensão
e o estudo de aspectos relacionados com a drenagem, relevo, geologia podem levar à
elucidação e compreensão de diversas questões associadas a dinâmica ambiental local.
Todos estes elementos são de vital importância para a correta interpretação do
funcionamento dos processos hidrológicos na bacia (Goldenfum, 2001).
Neste sentido o presente estudo foi realizado na pequena bacia do Rio Bonito, que está
inserida em grande parte numa área rural, com o objetivo de identificar as suas
características físicas e analisar as implicações dos parâmetros morfométricos na
eventualidade de enchentes.
2. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO
A bacia hidrográfica do Rio Bonito onde foi desenvolvida a presente pesquisa (Figura
1), está localizada na porção leste do município de Irati-PR, apresentando extensão de
20,38 km², e possui, em grande parte, uso e ocupação agrícola e densa atividade
urbana em um pequeno espaço da bacia, na qual sofre com a ocorrência de enchentes
rápidas.
É uma das contribuintes da bacia do Rio das Antas, sendo esta de grande relevância,
pois abrange a maior parte do município de Irati-Pr. A bacia tem dois rios principais,
sendo eles Rio Bonito e Arroio do Meio, possui 27 canais fluviais, sendo uma rede de
drenagem de 4° ordem (Strahler).
Os solos que compõem a bacia Rio Bonito são, latossolos, argissolos, nitossolos e
cambissolos (EMBRAPA, 2007).
As enchentes acontecem nas áreas impermeabilizadas da cidade, nesse sentido ocorre
uma extrapolação do leito fluvial para áreas ocupadas.
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Figura 1 - Localização da bacia hidrográfica Rio Bonito.

3. MATERIAIS E MÉTODOS
A base cartográfica utilizada foi a Carta Topográfica elaborada pela Diretoria de
Serviços Geográficos (DSG) do Exército Brasileiro (1980), escala 1/25.000, folhas SG
22-X-C1-4 (Irati) e SG-22-X-C-IV-2 (Rebouças). A partir dessa folhas foram retiradas
informações, como rede de drenagem, curvas de nível e os dados necessários para a
quantificação e realização da análise morfométrica. Foi utilizada imagem RapidEye
(2012) com resolução espacial de 5 metros, disponibilizada pelo Ministério do Meio
Ambiente – MMA (GEOCATALOGO, 2014). Utilizaram-se o software Quantum Gis,
versão 2.6 e ArcGis 9.2 para a elaboração dos mapas, caracterização da área de
estudo e para suporte à análise e integração dos dados.
Para o desenvolvimento deste trabalho utilizou-se a metodologia desenvolvida por
Christofoletti (1969), Christofoletti (1981), já usada por autores como Tucci (1997),
Antoneli e Thomaz (2007), entre outros, que consiste em estudar os parâmetros
morfométricos de bacias hidrográficas. Com base em Brubacher et al. (2011) foram
extraídas oito variáveis morfométricas: área, amplitude altimétrica; distância;
densidade de drenagem; índice de circularidade; relação do relevo; declividade e
sinuosidade, conforme equações utilizadas para a análise, segundo Christofoletti
(1969) citado por Silva et al. (2003), Cardoso et al. (2006) e Brubacher et al. (2011):
Área da bacia: é a variável morfométrica mais importante, uma vez que refletem de
modo geral o volume de água que será escoado pela bacia. Quanto maior for a área da
bacia, maior será o volume de água que passará pelo seu exutório, incrementando o
efeito das enchentes no interior da bacia e a jusante da mesma. Expressa em
quilômetros quadrados (km²);
Perímetro da bacia: é o comprimento de uma linha imaginária ao longo do divisor de
água da bacia. Expresso geralmente em quilômetros (km);
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Ordenamento dos Canais/ Hierarquia dos canais (Sistema de Strahler, 1952):
determina que canais sem tributários são considerados de primeira ordem; canais de
segunda ordem surgem da confluência de dois canais de primeira ordem, e podem
receber contribuição de canais primeira ordem; os de terceira ordem resultam da
confluência de dois canais de segunda ordem, podendo também receber tributários de
primeira e segunda ordens e assim sucessivamente;
Número de Canais: É o número total de cursos de água que drenam a bacia.;
Amplitude Altimétrica: variação entre a altitude máxima e a altitude mínima da bacia.
Define, em parte, a velocidade de escoamento. Quanto maiores forem os valores, mais
rápido é o escoamento, reduzindo o acúmulo de água na sub-bacia. Geralmente,
quando existe elevada amplitude altimétrica, o declive é mais acentuado, a infiltração
tende a diminuir e a velocidade de escoamento a aumentar. Por outro lado, esse fluxo
em alta velocidade pode incrementar o efeito das enchentes a jusante da sub-bacia,
em setores mais baixos e planos;
Comprimento do canal principal: é a distância da nascente à foz, expressa em km;
Comprimento vetorial do canal principal: é o comprimento dado em km em linha reta
entre a nascente até a foz do canal principal da bacia;
Densidade de Drenagem: quanto maior a densidade de drenagem, maior é a
velocidade com que a água atinge o rio, incrementando o efeito de enchentes a
jusante da sub-bacia. Em sub-bacias com substrato rochoso mais permeável, a
capacidade de formação de canais é reduzida, diminuindo a densidade de drenagem.
Dada pela fórmula:
(Eq. 1)

Onde:
Dd: densidade de drenagem (km / km²);
L: comprimento total dos rios ou canais (km);
A: Área da bacia (km²);
Índice de Sinuosidade: a relação entre o comprimento verdadeiro do canal e o seu
comprimento vetorial permite identificar a sinuosidade. Quanto maior o índice, menor a
velocidade do escoamento e, consequentemente, menor a suscetibilidade a enchentes
a jusante da sub-bacia (maior retenção de água no interior da sub-bacia). Fórmula:
(Eq. 2)
Onde: Is: Índice de sinuosidade; L: comprimento do canal principal; Dv: comprimento
vetorial do canal principal (km)
.
Índice de circularidade: a forma da bacia influencia na retenção da água. Quanto mais
circular, maior a retenção de água na sub-bacia, aumentando a suscetibilidade às
enchentes e reduzindo os efeitos a jusante. Obtida pela fórmula:
(Eq. 3)
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Onde: Ic: Índice de Circularidade; A: Área da bacia considerada em km²;
P: Perímetro (km);
Relação do Relevo: significa que quanto mais elevado o valor maior é sua amplitude
altimétrica ao longo do canal principal da bacia, nesse caso quanto menor o valor
maior a suscetibilidade de enchentes.
(Eq. 4)

Onde: Rr: Relação do relevo; Aa: amplitude altimétrica; L: comprimento do canal
principal da sub-bacia.
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
No Qaudro 1 estão representados os resultados referentes à análise das variáveis
morfométricas da bacia do Rio Bonito. A presente bacia possui uma área de 20,38
km², ou seja, considerada pequena. Na realidade, conforme admitem Christofoletti
(1969), Silva et al. (2003) e Bruacher et al. (2011), a variável área é tida como a mais
importante, pois quanto maior a área de receção de água maior será o efeito de
enchentes no interior da bacia e a jusante da mesma.
Quadro 1 - Valores morfométricos da bacia hidrográfica Rio Bonito

Bacia Rio Bonito
Área
Perímetro
Número de canais
Comprimento do canal Principal
Comprimento vetorial do canal principal
Altitude máxima
Altitude mínima
Amplitude Altimétrica
Ordem do córrego
Densidade de Drenagem
Índice de Sinuosidade
Índice de Circularidade
Declividade predominante
Relação do Relevo

Resultados
20,38 Km²
21,64 km
27 canais
7,44 km
5,70 Km
920 m
840 m
60 m
4° ordem
2,22 Km/km²
1,30 m
0,54
2,5 °
8,06

O critério adotado de intervalo entre os resultados negativos e positivos foram
provenientes do trabalho de Christofoletti (1969) e Brubacher et al. (2011).
A amplitude altimétrica constatada para a bacia Rio Bonito foi de (60 m) resultado
considerado negativo, pois quanto maior é a amplitude, maior é o impulso e velocidade
do rio, propiciando um melhor escoamento a montante do rio e pior a jusante, pois o
maior acúmulo de água desencadeia enchentes.
A distância de 7,44 km² é pequena devido ao tamanho da bacia, quanto menor a
distância da nascente a foz, maior é a possibilidade de enchentes, pois menor é à
distância para a descarga de água.
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Segundo Christofoletti (1969) citado por Silva et al. (2003) densidades de drenagem
menores que 7,5 km/km² são classificadas como de baixas, as entre 7,5 km/km² e 10
km/km² médias e as superiores a 10 km/km² altas. Assim a densidade de drenagem
da bacia Rio Bonito foi de 2,22 Km/km², ou seja, considerada baixa. Esse fator sugere
que esta bacia seja menos suscetível a enchentes, porém não é um fator isolado,
tendo a necessidade de avaliar em conjunto. O índice de circularidade foi de 0,54, o
que indica que a bacia se aproxima de um círculo que a condiciona a ter mais
probabilidade de cheias rápidas.
Em relação ao índice de sinuosidade, valores próximos a 1,0 indicam que o canal tende
a ser retilíneo, já os superiores a 2,0, indicam que os canais tendem a ser tortuosos e
os valores intermediários indicam formas transicionais, regulares e irregulares
(Schumm, 1963). A sinuosidade é influenciada pela carga de sedimentos, pela
característica litológica, estrutura geológica e pela declividade dos mesmos. O índice de
sinuosidade da bacia Rio Bonito foi de 0,82, que retrata um canal retilíneo e que
favorece uma maior velocidade e volume de água e sedimentos da nascente à foz.
O ordenamento dos canais seguindo o sistema de Strahler configura a essa bacia uma
classificação de 4ª ordem, sendo considerada uma bacia hierarquizada (Figura 1).
A relação de relevo presente na bacia Rio Bonito foi relativamente baixa sendo de 8,06
(Brubacher et al., 2011). Isto significa que a amplitude altimétrica não é representativa
em todo comprimento do curso de água, o que faz com que a suscetibilidade de
enchentes aumente, pelo fato desta bacia ser em sua maior parte mais plana.
A precipitação mensal durante julho de 2014 a junho de 2015, obteve valores elevados
nos meses de novembro, dezembro e fevereiro (Figura 2). Foram nesses meses que
também ocorreram as inundações nos pontos apresentados na Figura 1.
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Fonte: Inmet, 2015.Org; Autores, 2015.
Figura 8 - Precipitação mensal-Julho de 2014 a Junho de 2015.

Para uma melhor compreensão das cheias apresentam-se a seguir os valores diários de
precipitação dos meses de novembro, dezembro e fevereiro, meses em que teve a
ocorrência de cheias.
Os maiores valores de precipitação no mês de novembro ocorreram nos dias 1 com
36,9 mm e dia 18 com 56,22 mm (Figura 3), nesse dia houve pontos de alagamento
na área urbana que localiza-se ao final da bacia no encontro dos rios, Rio Bonito e
Arroio do Meio, a declividade nesse trecho é inferior a 15%, sendo nessa parte mais
plana, favorecendo as cheias, que neste mês ocorreram nos primeiros 30 minutos de
precipitação.
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Precipitação Diária/novembro
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Figura 7 - Precipitação diária no mês de novembro de 2014.

O registro de cheias no mês de dezembro foi no dia 23, dia em que fora registrado
40,4 mm seguido da precipitação ocorrida no dia 22 que foi 36,7 mm (Figura 4).
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Figura 6 - Precipitação diária mês de dezembro de 2014.

O mês de fevereiro choveu na maior parte dos dias fato que pode ter propiciado um
empoçamento do solo, e no dia 13 a ocorrência de cheias em 20 minutos de
precipitação, todos os eventos de cheias foram no espaço urbano, compreende-se que
a alguns fatores como, a compactação, exposição do solo e baixa potencialidade de
infiltração podem contribuir para as cheias ocorridas durante este ano.
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Figura 5 - Precipitação diária mês de fevereiro de 2015.
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Nesse caso pode se destacar a amplitude altimétrica que teve um valor de 60m, como
se sabe que, quanto maior for esse valor, menor é a infiltração ao longo da vertente e
mais rápida é o escoamento superficial, possibilitando assim a ocorrência de enchentes
nos setores planos da bacia.
Outro fator que pode ter possibilitado as inundações foram os elevados índices de
precipitação nos meses de novembro, dezembro e fevereiro (Figura 3, 4 e 5) atrelados
a características dos solos que no ponto onde ocorreram as inundações são compostos
de argissolos, isso dificulta ainda mais a infiltração de água no solo devido à
capacidade que esse tipo de solo tem de reter umidade, dificultado a infiltração e
possibilitando o escoamento superficial.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao se fazer uma apreciação de todos os parâmetros que compõem a análise
morfométrica, pode-se constatar, por meio de observação pontos com alta
suscetibilidade de enchentes.
Constatou-se que esta bacia possui uma alta suscetibilidade para desencadear
enchentes. Isso ocorre pelo fato da bacia possuir uma área de captação considerada
pequena, no entanto esse potencial não se estende por toda bacia. A amplitude
altimétrica e o índice de circularidade representam valores desfavoráveis, pois bacias
hidrográficas com elevado índice de circularidade/planas tendem a ser propensas a
cheias, revelando que a presente bacia é em grande parte plana e com formato
circular. Apresenta relação de relevo que demonstra elevado potencial para o
desencadeamento de enchentes, principalmente a jusante onde apresenta
características plana e também onde ocorre o encontro de seus dois rios principais.
Constatou-se também que as enchentes se mostram mais graves na área urbana, que
embora de pequena dimensão na bacia, apresenta elevado adensamento populacional,
diferente de outros locais, onde há menor concentração de moradias, em virtude da
atividade agrícola ou do relevo íngreme.
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RESUMO
No ano de 2009 a cidade de Altamira, localizada no sudoeste do Pará, foi atingida por
uma inundação brusca, conhecida popularmente como enxurrada, que provocou
numerosos danos e perdas materiais em sua área urbana, enquadrando o desastre em
nível III. Esta pesquisa tem por objetivo identificar as possíveis causas da ocorrência
da primeira inundação brusca registrada em Altamira, pois, historicamente o município
é atingido apenas pelas cheias cíclicas e graduais do rio Xingu. A compreensão do
problema foi subsidiada pela teoria dos sistemas complexos, por considerar a interação
de variáveis multiescalares que interagem mutuamente entre si.A metodologia constou
de consulta bibliográfica e documental como análise relatórios emitidos pela Defesa
Civil Estadual e outros órgãos municipais e estaduais, subsidiada por um trabalho de
campo nos anos de 2013, 2014 e 2015. Dentre os principais fatores que colaboram
para o evento estão: a) Precipitação pluviométrica; b) rompimento de 8 (oito)
barragens e açudes; c) analise da cobertura vegetal e; d)ocupação de parte dos leitos
e das planícies de inundações dos igarapés Altamira, Ambé e Panelas.
ABSTRACT
In 2009 the city of Altamira, located in the southwest of Pará, was hit by a flash flood,
which caused numerous injuries and material losses in its urban area, framing the
disaster in level III. This research aims to identify the possible causes of the
occurrence of the first flash flood in Altamira, given that historically the municipality is
reached only by cyclical and gradual flooding of the Xingu river. Understanding the
problem it was subsidized by the theory of complex systems, considering the
interaction of multi-scalar variables mutually interacting among themselves. The
methodology consisted of bibliographical and documentary consultation and review
reports issued by the State Civil Defense and other state and municipal agencies,
supported by field work in the years 2013, 2014 and 2015. Among the main factors
that contribute to the event are: a) rainfall precipitation; b) breaking eight (8) dams
and weirs; c) analysis of vegetation cover and; d) occupancy of the beds and flood
plains of streams Altamira, Ambe and Panelas.
Palavras – chave: Inundações bruscas, desastre, Xingu e Altamira.
Keywords: Flashfloods, disaster, Xingu and Altamira.
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1. INTRODUÇÃO
A bacia hidrográfica do rio Xingu apresenta uma área de 520.292 km2. O rio Xingu é
afluente da margem direita do rio Amazonas, suas nascentes estão situados a 600m de
altitude e banham áreas de campos de cerrados do Brasil central. No médio Xingu o
canal principal atravessa duros granitos e gnaisses do escudo do Brasil central, em um
leito recortado e com áreas marginais dominadas por uma Floresta Ombrófila Aluvial.
Nas proximidades da cidade de Altamira o canal sofre acentuada sinuosidade,
formando a Volta Grande do Xingu, onde está sendo instalada a Hidrelétrica de Belo
Monte. A Volta Grande segundo Ab’ Saber (1996) que faz parte da linha de deflexão
sul - amazônico, onde existe alta densidade de quedas de água naturais (Camargo e
GhiliardiJr, 2009).
O rio Xingu apresenta uma dinâmica de enchentes ou inundações graduais de seu
canal principal que se elevam gradativamente, mantêm a situação de cheia por algum
tempo, e escoam gradualmente. As inundações são cíclicas e graduais e nitidamente
sazonais acompanham o regime de chuvas da região. Desde o início do século XX têmse registros de inundações, em que o ápice das cheias ocorre em meados do mês de
abril. Os anos de 1957, 1974 e recentemente em 2014 apresentaram as mais intensas
inundações graduais. Geralmente são influenciados por variáveis climatológicas de
médio e longo prazo, relacionando com períodos de chuvas intensas e concentradas
que se caracterizam por elevada abrangência e extensão.
Os riscos de inundação relacionam-se com riscos climáticos, mas implicam a
consideração de vários elementos naturais (declives, permeabilidade ou
impermeabilidade do substrato rochoso, dimensão e forma da bacia hidrográfica,
características da cobertura vegetal, etc.) humanos (barragens, diques, modo de
ocupação do solo, etc.) (Christofoletti, 1981; Rebelo, 2003; Tucci, 2009 ), que permite
entendê-la e interpretá-la por meio dos sistemas complexos.Nesta pesquisa científica,
objetiva-se indicar as variáveis responsáveis pelas inundações bruscas em Altamira, e
compreender como interagem entre si em diversos níveis escalares utilizando como
teoria interpretativa a complexidade por meio dos princípios: não linearidade e
retroalimentação, hierarquia,etc.
2. REFERENCIAL TEÓRICO
A bacia hidrográfica do Xingu é entendida como um sistema hidrológico geomorfológico complexo, pois apresenta princípios um deste diz respeito a:

Não linearidade e retroalimentação - os elementos que compõem os sistemas

complexos apresentam um comportamento não linear que levam à criação de laços de
realimentação negativa e positiva que controlam o estado do sistema, não há apenas
relações de causa-efeito entre os elementos, a resposta do sistema a dada perturbação
ao ambiente é desproporcional à magnitude dessa perturbação, a retroalimentação
negativa garante minimização do efeito provocado pela perturbação, enquanto, a
retroalimentação positiva leva a ampliação desse efeito. Consideramos a inundação
brusca como resultado de uma realimentação positiva, considerando a
imprevisibilidade do evento, área afetada, número de desabrigados, dos danos ou
perdas materiais. Aninhamento hierárquico - como a bacia hidrográfica do Xingu é
constituída por sub-bacias de nível hierárquico inferior constituindo-se como
subsistemas, ou seja, temos sistemas dentro de sistemas assim uma instabilidade no
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subsistema pode representar a instabilidade. As sub-bacias do igarapé Altamira e
Ambé densamente ocupadas na zona urbana representam o trecho de instabilidade na
bacia do Xingu e serão objeto dessa pesquisa. E por fim, O todo é diferente da soma
suas partes a inter-relação entre os elementos do sistema pode dar origem a
características distintas se considerássemos apenas cada elemento isoladamente
(propriedades emergentes) onde o todo é superior a soma das partes; por outro lado,
algumas potencialidades dos elementos que poderiam sobressair se tivessem
funcionando isoladamente não são exercidas agrupadas, daí o todo é inferior as partes
(Mendiondo e Tucci, 1997; Christofoletti, 1999; Mattos e Perez Filho, 2004; Farrall,
2012). Nesse sentido a validação dos princípios perpassa pela análise de algumas
variáveis quantitativas são analisadas para compreensão das enxurradas: Precipitação
Extrema no dia do desastre; Altitude e Declividade do terreno; Cobertura Vegetal e Uso
das Terras na bacia do igarapé Ambé e Altamira; Número de barragens rompidas no
dia do acidente (área, profundidade e volume de água) e População afetada.

3. MATERIAL E MÉTODOS
A área de estudo corresponde ao perímetro urbano da cidade de Altamira, atravessado
por três igarapés afluentes do rio Xingu – Altamira, Ambé e Panelas – localizados no
Município de Altamira no sudoeste do Pará (Figura 1).

Figura 1 - Área de estudo em Altamira, Pará.

A metodologia desta pesquisa constou basicamente de um levantamento de dados
sobre volume de precipitação pluviométrica (mm) que incidiu no dia 11 e 12 de abril de
2009 sobre o município (véspera e dia do desastre) junto ao Instituto Nacional de
Meteorologia (INMET). Foi complementado por informações sobre o comportamento
de variáveis climatológicas que atuam na grande escala como La Niña e condições de
esfriamento e aquecimento da águas do Oceano Atlântico, além do acesso a informes
climatológicos emitidos pelo Sistema de Proteção da Amazônia (SIPAM). Foi efetuado
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levantamento do número de barragens e açudes construídos nos três igarapés
Altamira, Ambé e Panelas que romperam no dia do desastre, estimando o escoamento
superficial no dia do desastre, com base no relatório elaborado pela Secretaria de Meio
Ambiente do Estado do Pará (SEMA), órgão responsável pelo licenciamento ambiental
das barragens.
Análise de dados quantitativos do desastre como número de vítimas e bairros afetados
e serviços interrompidos. Outros documentos também foram consultados: a) relatório
da Secretaria Municipal de Saúde do município de Altamira e o Formulário de
notificação de desastres do município de Altamira do ano de 2009.Por fim, foi realizado
o trabalho de campo nos anos de 2013, 2014 e 2015, onde foram visitados principais
bairros afetados pela enxurrada, a fim de averiguar as condições físicas e legais das
barragens rompidas e coleta informações com moradores sobre as possíveis causas do
desastre e os danos sofridos pelos mesmos em 2009.
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
As inundações bruscas são influenciadas por variáveis naturais e antropogênicas, e por
fenômenos multiescalares. Das variáveis naturais estão a precipitação pluviométrica e
o relevo. No caso específico da precipitação pluviométrica, o volume de chuvas, dos
dias 11 e 12 de abril de 2009, contabilizou o total de 208,8 mm, foi influenciado por
fenômeno da grande escala como é o caso da La Niña,resfriamento anormal das águas
superficiais na região equatorial do oceano Pacífico, responsável pelo aumento das
chuvas no sudoeste do Estado do Pará (Souza et al.,2000)(Figura 2).

Figura 2 - Anomalia de temperatura da superfície do mar (TSM) para o trimestre fevereiromarço-abril de 2009. A intensidade das anomalias de TSM é em ºC. Cores laranja-vermelho
indicam águas mais quentes do que o normal, enquanto que cores em azul indicam águas mais
frias do que o normal. Fonte – National Center for Environmental Prediction (NCEP) -informe
climático especial de diagnóstico das condições climáticas de 15 de Maio de 2009 emitido pelo
Sistema de Proteção da Amazônia.

Potencializando a estação chuvosa na Amazônia Oriental que ocorre principalmente por
influência de um sistema meteorológico de grande escala, ou seja, que atua em uma
região geográfica ampla, chamado Zona de Convergência Intertropical (ZCIT)
caracterizado por uma região de forte instabilidade atmosférica povoada por inúmeros
aglomerados de nuvens convectivas. Outro agravante para a região é o padrão que se
estabeleceu sobre o Oceano Atlântico com esfriando das águas ao norte e
aquecimento na porção sul, favoreceu um regime de chuvas acima da média no Estado
do Pará. De acordo com Franco et al. (2015) nas últimas três décadas (1979 a 2012),
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evidenciou-se, durante os anos de La Niña, a ocorrência de regime hidrológico
abundante no rio Xingu, com cota fluviométrica em torno de 2 a 4% acima da média,
prolongando-se nos meses de janeiro a agosto.
O volume de chuvas que incidiu sobre a área urbana de Altamira provocou o acúmulo
de água em várias barragens e açudes, que excedeu a capacidade de retenção das
mesmas, culminando com o seu rompimento. Em Altamira, a construção de açudes e
barragens de dimensões variáveis é comum em propriedades rurais para fins de
abastecimento doméstico, sedentamento de animais, especialmente gado, irrigação de
hortaliças, e como balneário para o lazer. Em muitos casos, são construídos sem
licenciamento ambiental e não obedecem a padrões de segurança da engenharia
hidráulica. Segundo os dados levantados pela SEMA, atualmente Secretaria de Meio
Ambiente e Sustentabilidade - SEMAS, 8 barragens se romperam durante o desastre e
liberaram um volume escoamento de 297.839m3/s. Após o desastre teve que se
enquadrar aos padrões de segurança estabelecidos pelos órgãos competentes (Quadro
1 e Figura 1). Entretanto, comprovaria que apenas o volume de água dos açudes que
romperam não seria suficiente gerar danos contabilizados no desastre: 4853 pessoas
afetadas, sendo 500 desalojadas e 1154 desabrigados; 737 residências danificadas e
58 destruídas segundo a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil do Pará – CEDEC\PA.
Os setores de serviços e viação também sofreram impactos pelo rompimento de redes
de distribuição de água potável, de energia, coleta de lixo e destruição total ou parcial
de 6 pontes e 1 estrada.
Quadro 1 - Levantamento do volume de água nos barramentos rompidos no dia do desastre 12
de abril de 2009
Barragem
Coordenadas
Área do
Profundidade
Volume (m3)
lago (ha)
Aproximada (m)
O
S 03 11’ 19,5”
A
0,0974
4,00
3.896
W 52O 14’ 17,6”
O
S 03 11’ 08,8”
B
1,7177
4,50
77.296
W 52O 14’ 28,1”
O
S 03 10’ 55,5”
C
1,0893
4,00
43.572
W 52O 14’ 13,8”
S 03O 8’ 36,5”
D1
2,8054
3,20
89.773
W 52O 15’ 56,2”
S 03O 8’ 36,5”
D2
0,1757
3,50
6.149,0
W 52O 15’ 56,2”
S 03O 8’ 36,5”
D3
0,1196
12,0
14.352
W 52O 15’ 56,2”
S 03O 11’ 25,2”
E
0,2870
5,50
15.785
W 52O 13’24”
S 03O 10’ 27,4”
F
0,7404
6,35
47.015
W 52O 12’ 32,6”
TOTAL
297.839
Fonte: Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) do Estado do Pará (2009).

A intensa precipitação segundo estimativa do Instituto Nacional de Meteorologia gerou
um escoamento superficial superior a 23.000.000 m3 de água nas bacias hidrográficas.
Nesse sentido, outras variáveis podem também ter contribuído com o desastre, dentre
estas a morfologia do relevo. O núcleo urbano de Altamira está instalado sob Planalto
Marginal do Amazonas (Altamira, 2010) onde ocorrem morrotes, morros e colinas com
acentuados desníveis topográficos, com cotas até 225 metros, que durante as fortes
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chuvas favoreceram um acelerado escoamento superficial dos morros circunvizinho
sem direção aos vales e igarapés na área urbana conferindo ao fenômeno um caráter
desastroso como constatado no estudo de Simões et al. (2009). No igarapé Ambé, a
paisagem contrastante e de baixa transição entre regiões de morros, com elevadas
declividades, fazem nítido contato com extensas planícies aluvionares, pode
exemplificar essa dinâmica, conforme dados levantados apresenta extensão de 32,5
km e área de 220,8km2, a diferença altimétrica atinge 71 m da nascente, no ramal São
Francisco zona rural de Altamira, até sua foz na rua da peixaria no perímetro urbano
(Quadro 2). A presença dessas sub-bacias de porte médio e pequeno podem ter
também contribuído para ocorrência de enxurradas em Altamira, pois permitem um
escoamento superficial mais rápido. Esses resultados concordam com as informações
apresentas por Gama e Herrera (2011).
Quadro 2 - Pesquisa de campo ao longo do Igarapé Ambé
Pontos Levantados
Distância à
Altitude (m)
Declividade (%)
nascente (m)
1.º (Nascente)
0
168
2,6
2.º
2.045,2
157
4,0
3.º
2.266,7
150
1,3
4.º
3.461,5
151
3,6
6.º
6.355,5
150
4,2
7.º
15.953,2
118
6,9
9.º (foz do igarapé)
21.635,9
97
0
Fonte: Informações coletadas em Pesquisa de campo pelos autores no ano de 2013, com
utilização de GPS com amostragem de 13 pontos de controle da nascente a foz.

Outros agravantes são considerados no desastre como a Cobertura Vegetal e Uso das
Terras. De acordo com o relatório emitido pela Superintendência Regional de Policia
Federal no Pará (2009) a área drenada pelos igarapés Altamira e Ambé totalizam
29.613,4 hectares, identificando três classes principais: Floresta com área de 7.268,7
ha, Regeneração Primária com área de 5.669,1 ha, Pasto Degradado, Solo Exposto e
Área Urbana que totalizam área de 16.587 ha. Os 88 hectares restantes compreendem
as massas líquidas (Figura 3). Na zona rural grandes áreas são constituídas de
pastagens degradadas, que reduzem as taxas de infiltração, aumenta o escoamento
superficial e, consequentemente, espera-se que maior volume de água atinja os
igarapés nos períodos de chuva e favoreça inundações. De acordo com Franco et al.
(2015) a fluviometria do rio Xingu, na região de Altamira-PA, apresenta o regime de
cheia nos meses de março a maio (pico máximo de 682 cm em abril) e regime de
vazante nos meses de agosto a outubro (pico mínimo de 260 cm em setembro). A
amplitude anual entre a cota mínima e máxima em torno de 422 cm. Na zona urbana o
número de vias impermeabilizadas coopera com os picos de vazão máxima. Na área
urbana, médio e baixo curso dos igarapés Ambé e Altamira, as planícies fluviais foram
densamente ocupadas de forma desordenada por habitações subnormais desprovida
de saneamento básico. Esse modelo de ocupação favorece o acúmulo de lixo e entulho
nos canais, e durante o período chuvoso compromete o escoamento fluvial, e pode
levar ao rompimento de pontes e galerias trazendo implicações na drenagem urbana.
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Figura 3 – Distribuição do percentual da Cobertura vegetal e Uso das Terras na área das duas
bacias hidrográficas Altamira e Ambé, Altamira – Pará. Fonte - Parecer da Superintendência
regional de Policia Federal no Pará sobre o desastre de 12 de abril de 2009, em Altamira, Pará.

Figura 4 - Diversidade de uso nas três sub-bacias urbanas do rio Xingu: a) Barragem para lazer
no córrego gaviãozinho afluente do Ambé; b) marca d água na parede durante a enxurrada de
2009 e, c) Acumulo de resíduos sólidos que prejudicam a drenagem das águas no Igarapé
Altamira. Fonte: Pesquisa de campo (2014).

A inundação rápida que foi registrada em Altamira em 2009 foi consequência da
interação de variáveis multiescalares, a exemplo da La Niña e aquecimento do
Atlântico Sul, que contribuiu com precipitação acima da média. E por variáveis
antropogênicas como a construção de barragens clandestinas, o adensamento
populacional nas planícies fluviais na área urbana, e ao desmatamento para a
instalação da pecuária. A enxurrada enquadra-se a uma retroalimentação positiva
porque o volume de água das barragens rompidas, 297.8 m3, não seria suficiente para
gerar um evento daquela magnitude que fortaleceria a influência da variável
Antropogênica que atua na escala local.
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A CHEIA DE ABRIL DE 1962 NA CIDADE DE VILA DO CONDE:
DELIMITAÇÃO DO PERÍMETRO DE INUNDAÇÃO COM BASE NA
INFORMAÇÃO HIDRO-HISTÓRICA DAS ÁREAS AFETADAS.
THE APRIL 1962 FLOOD IN THE CITY OF VILA DO CONDE: LIMITS OF THE FLOOD
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RESUMO
A ocupação de leitos de cheia intensifica-se com a expansão urbana, potenciando a
artificialização, impermeabilização e concentração de pessoas e bens em áreas
suscetíveis à subida natural do nível fluvial. Esta realidade altera a vulnerabilidade
territorial e aumenta o número de elementos expostos a eventos de cheia.
Tendo em conta que a cheia de Abril de 1962, em Vila do Conde, foi a mais expressiva
do século XX em termos de danos, encetou-se a delimitação do perímetro de
inundação a partir de fotos da época, da fotografia aérea de 1958 e de inquéritos à
população, assim como da análise do contexto hidrogeomorfológico desta cheia. Este
trabalho centra-se sobretudo na inundação da Praça da República e áreas contíguas,
uma vez que foram as áreas mais afetadas durante esta cheia.
Através deste exercício foi possível reconhecer as modificações urbanísticas e
funcionais que a Praça da República e quarteirões adjacentes sofreram e o impacte
que um episódio de cheia semelhante teria na atualidade. As conclusões alcançadas
abrem caminho para estudos de vulnerabilidade a cheias adaptados a áreas ribeirinhas
urbanas.
ABSTRACT
The occupation of flood plains intensifies with the urban expansion, enhancing the
artificiality, waterproofing and concentration of people and property in susceptible
areas to the natural rise of the river level. This fact changes the territorial vulnerability
and increases the number of exposed elements to flood events.
Once April 1962 flood, in Vila do Conde, was the most significant of the twentieth
century in terms of damage, the delimitation of the flood perimeter was performed
from photos, aerial photography from 1958 and population surveys, as well as the
analysis of the hidro-geomorphological context of this flood. This work will focus
primarily on the flooded area of República Square and its contiguous areas, since they
were the most affected.
Through this exercise it was possible to understand the importance of the urban and
functional changes that the República Square and its adjacent blocks suffered and the
impact that a similar occurrence would have today. These results enable the study of
flood vulnerability adapted to urban riparian areas.
Palavras-chave: Cheias, Vila do Conde, Centro histórico, Perímetros de inundação
Keywords: Floods, Vila do Conde, Historic centre, Flood perimeters
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1. INTRODUÇÃO
Portugal tem um longo historial de eventos hidrogeomorfológicos com consequências
danosas. Segundo a base de dados DISASTER, nos últimos 150 anos ocorreram
diversos eventos de génese hidrogeomorfológica (cheias, inundações e movimentos de
massa em vertentes) que geraram danos sociais e económicos significativos (Zêzere et
al., 2014). Esse trabalho destaca, relativamente à ocorrência de cheias e inundações, o
período compreendido entre 1935 e 1969, o qual, correspondeu ao período mais crítico
em termos do número de ocorrências que implicaram danos sociais.
O presente estudo analisa a cheia de 31 de Março e 1 de Abril de 1962 que ocorreu na
cidade de Vila do Conde e um pouco por todo o Norte de Portugal, como em Amarante
(Costa, 2008), Vizela (Vizela Antiga, 2010) e Porto (Silva, 2013). Este evento
enquadra-se no período mais crítico referido pela base de dados supracitada. Este
trabalho tem como objetivo caracterizar o evento de cheia, delimitar o perímetro de
inundação na cidade recorrendo aos SIG’s, confrontar a área afetada pelo perímetro de
1962 com a realidade atual da cidade e avaliar os seus potenciais efeitos.
Segundo a edição do dia 14 de Abril de 1962 do Jornal Renovação (Nº 1.080), este
evento de cheia que teve início na noite de 31 de Março de 1962, apanhou a
população vilacondense desprevenida e atingiu o seu pico de cheia na manhã de 1 de
Abril (Figura 1). Nessa data, o rio Ave atingiu 1 metro acima do pavimento da Praça da
República, mas não provocou vítimas mortais. Os danos materiais foram consideráveis,
sobretudo nas habitações mais próximas ao rio e nas embarcações que estavam
ancoradas no Cais das Lavandeiras.
A

B

Figura 1 A e B – Praça da República inundada pela cheia de 1962. (Fonte: Centro de Memória
de Vila do Conde).

B

A

Figura 2 A e B – Praça da República em 2015.
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Este trabalho centra-se na Praça da República e áreas contíguas que integram o centro
histórico de Vila do Conde (Figuras 1 e 2), áreas essas que nas últimas duas décadas
sofreram importantes alterações urbanísticas e funcionais. Esta praça, que
representava uma área habitacional por excelência, tornou-se num centro de animação
diurna e noturna, repleta de bares e restaurantes cada vez mais frequentados. Esta
nova realidade transformou e incrementou o número de elementos expostos a eventos
danosos de origem hidrogeomorfológica.
2. MATERIAIS E MÉTODOS
Os dados de base usados no estudo (Figura 3) foram obtidos no Instituto Geográfico
do Exército, na Câmara Municipal de Vila do Conde e no Centro de Memória. A base
cartográfica de 1962 foi elaborada a partir da fotografia aérea de 1958 (escala
1:25000), uma vez que não foi possível recolher material cartográfico/fotográfico de
uma data mais próxima à data da cheia.

Figura 3 – Esquema metodológico utilizado no presente exercício.

Em relação à informação trabalhada em SIG, as variáveis utilizadas foram as que se
apresentam no Quadro 1.

Quadro 1 – Informação cartográfica trabalhada em ambiente SIG para os contextos de 1962 e
2014.
Base Cartográfica de “1962”

Fotografia aérea de 1958

- Definição das classes de Uso do
Solo
- Vetorização do Uso do Solo
- Vetorização do Rio Ave
- Identificação da rede viária
- Delimitação do perímetro de
inundação

Base Cartográfica e Levantamento Funcional de
2014

Ortofotomapa de 2014

- Definição das classes de Uso do Solo
- Vetorização do Uso do Solo
- Vetorização do Rio Ave e atualização da rede viária
- Vetorização do levantamento funcional para cada
edifício
- Identificação do parque de estacionamento
- Aplicação do perímetro de cheia de 1962 à área em
2014
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Tendo em conta que os eventos de cheia em Portugal ocorrem associados a períodos
de precipitação abundante e prolongada, recolheu-se informação da estação
meteorológica de Viatodos (Barcelos, bacia do rio Ave) onde constam registos de
precipitação desde 1932. Através desta informação e no que diz respeito ao séc. XX
registaram-se três grandes picos de precipitação anual: 1932, 1962 e 1974 (SNIRH,
2015). Esta estação encontra-se distanciada da área de estudo em 30 km e foi usada
face à inexistência de dados para estações mais próximas. No que diz respeito ao ano
de 1962 (Figura 4), constata-se que nenhum outro mês apresentou valores de
precipitação idênticos aos registados entre 31 de Março e 1 de Abril (110 mm e 120
mm, respetivamente), ficando muito aquém desses valores. Podemos ainda observar
que precipitaram 312 mm em apenas 3 dias, de 30 de Março a 1 de Abril, algo
excecional se tivermos em conta que a normal climatológica de precipitação em Abril
para Braga (1971/2000) era de 122,5 mm mensal e 61,6 mm de máxima diária (IPMA,
2015).

Figura 4 - Registos de precipitação diária de 01/10/1961 a 30/04/1962 e precipitação acumulada
entre episódios chuvosos (mm) na estação de Viatodos (Barcelos). Fonte: SNIRH, 2015.

Foi ainda possível reunir informações sobre a maré para o Porto de Leixões, uma vez
que não existem dados para a foz do Ave no ano pretendido (1962). Os dados
fornecidos compreendem os dias entre 28 de Março e 4 de Abril e são valores horários.
Estas informações revelam que a amplitude da maré estava na ordem dos 2 metros,
em regime de maré-morta (Figura 5). Deste modo, assume-se que a maré não teve
uma influência determinante na geração da cheia e que ela se deveu, essencialmente,
à concentração extraordinária do volume de precipitação na bacia do Ave num curto
espaço de tempo.

Figura 5 – Maregrama das alturas horárias registadas pelo marégrafo de Leixões, indicação do
período de cheia em estudo (linha vermelha) e das fases da lua. Fonte: Instituto Hidrográfico da
Marinha, 2015.
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3. RESULTADOS
Depois de analisarmos toda a informação recolhida e de construímos a base
cartográfica foi possível verificar as diferenças no uso do solo e aplicar o perímetro de
inundação histórico ao contexto atual da cidade. Essas conclusões podem ser
analisadas através da Figura 6. Pode-se ainda concluir que as alterações no uso do
solo (Quadro 2) incrementaram os danos potenciais na área estudada uma vez que a
área agrícola (solo permeável) desapareceu por completo, dificultando o processo de
infiltração da água. Por outro lado, a área impermeabilizada e o edificado aumentaram,
contribuindo para o incremento do escoamento superficial.
B
A

Rio Ave

Rio Ave

Figura 6 – Uso do solo e perímetro de cheia em 1962 (A); Uso do solo em 2014 e aplicação do perímetro
histórico de cheia à realidade atual da área (B).

Quadro 2 – Alterações no uso do solo na área de estudo (m2).

1962
2014

Área Edificada
33.243
41.912

Área Verde
13.953
20.525

Área Impermeabilizada
6.882
10.864

Área Agrícola
15.930
0

O levantamento funcional de 2014 corrobora as alterações urbanísticas supracitadas,
sendo que neste exercício cartográfico foram apenas consideradas as utilizações do
edifício ao nível do rés-do-chão. Tendo em conta estas alterações, é expectável que os
prejuízos decorrentes de uma cheia da mesma ordem seriam bem mais avultados na
atualidade. Esta conclusão é reforçada pela existência de vários estabelecimentos no
local (Quadro 3). Uma vez que não foi possível apurar se houve alterações no regime
hidrográfico do rio Ave e como não existiram alterações topográficas na área de
estudo, partimos do princípio que o aumento da vulnerabilidade da área prende-se
essencialmente nesta mudança funcional.
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Quadro 3 – Estabelecimentos que podem ser afetados atualmente por uma cheia semelhante à
de Abril de 1962.

Nº
Estabelecimentos

de

Restauração

Hotelaria

Serviços

15

1

8

Serviços
Municipais
5

Comércio
6

Assim, a área de estudo seria muito afetada se uma cheia com os contornos da cheia
de 1962 ocorresse atualmente. A existência de uma bomba de gasolina, de uma oficina
de reparação de automóveis e de um parque de estacionamento subterrâneo com
capacidade para 193 veículos enfatiza a necessidade das entidades municipais
reforçarem as medidas de prevenção e mitigação de ocorrências de origem
hidrogeomorfológica nas áreas adjacentes ao rio Ave, como por exemplo, através de
regulamentos no Plano Diretor Municipal (PDM).
4. CONCLUSÃO
A aprovação da Diretiva 2007/60/CE do Parlamento Europeu e do Conselho da União
Europeia, de 23 de Outubro de 2007, assim como a crescente consciencialização para
a temática do risco de cheias, reforçou a necessidade de compreender, classificar e
prevenir estas situações estudando-as e localizando-as.
Quando se trabalham questões ligadas ao planeamento e à gestão do risco, a
geoestatística é uma componente muito usada. Porém acreditamos que a
reconstituição histórica e cartográfica dos eventos extremos completa a compreensão
dos seus efeitos e pode ajudar na adoção de medidas localizadas e adaptadas mais
eficientes. Estas reconstituições e a observação in loco das dinâmicas da população e
das atividades económicas podem representar uma forma eficaz e mais precisa de
planeamento. No caso de Vila do Conde, a ocorrência de uma cheia com os contornos
da cheia de 1962 é um cenário possível. Não havendo dados de caudal para a época,
não foi possível calcular períodos de retorno, porém é necessário estar preparado para
esta eventualidade.
Posto isto, e com a ajuda da metodologia aplicada neste trabalho, os serviços de
planeamento municipal poderão encetar trabalhos que abordem a avaliação do risco de
cheia das suas áreas fluviais a partir da análise dos efeitos de eventos passados. Estas
questões podem ser trabalhadas a várias escalas e em equipas multidisciplinares. As
conclusões aqui alcançadas permitem compreender que é possível construir o futuro
aprendendo com o passado.
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MAPEAMENTO DE ÁREAS DE RISCO A ESCORRREGAMENTOS E
INUNDAÇÕES EM ÁREAS MARGINAIS À RODOVIAS NA REGIÃO
METROPOLITANA DE SÃO PAULO (SP), BRASIL
LANDSLIDE AND FLOOD RISK MAPPING IN MARGINAL ROAD AREAS
IN SÃO PAULO METROPOLITAN REGION (SP), BRAZIL
Rodrigues, Flávio de Souza, Universidade Anhembi Morumbi, Departamento de

Engenharia Ambiental, São Paulo, Brasil, flaviosrodrigues@uol.com.br
Listo, Fabrizio de Luiz Rosito, Universidade Anhembi Morumbi, Departamento de
Engenharia Ambiental, São Paulo, Brasil, fabrizio.listo@anhembimorumbi.edu.br
RESUMO
O objetivo deste trabalho foi realizar o mapeamento de áreas de risco a
escorregamentos e a inundações em áreas marginais a uma importante rodovia do
Estado de São Paulo. Visou, ainda, apresentar medidas geotécnicas de contenção aos
processos mapeados. Para isso, as áreas de risco foram mapeadas, a partir de visitas
de campo, e classificadas em quatro graus de risco (R1: baixo; R2: médio; R3: alto ou;
R4: muito alto) utilizando fichas de cadastro que contemplam condicionantes naturais,
antrópicos e evidências de instabilidade. Foram identificados 8 setores de risco a
escorregamentos (5 com risco R2, 2 com risco R3 e 1 com risco R4) e 1 setor de risco
a inundação (R3). Este trabalho poderá contribuir no melhor monitoramento de
impactos ambientais resultantes da construção de rodovias, sobretudo, resultantes do
aparecimento de ocupações irregulares em áreas impróprias para a ocupação.
ABSTRACT
The objective of this paper was develop a landslide and flood risk map to areas located
close to an important road in São Paulo state. It also aimed to present geotechnical
measures to mitigate the mapped processes. The risk areas were mapped from
fieldwork and classified into four risk levels (R1: low; R2: medium; R3: high or; R4:
very high) using registration forms that include natural constraints, anthropogenic
processes and instability evidences. There were identified 8 landslide risk areas (5 were
classified as a R2 risk, 2 were classified as a R3 risk and one were classified as a R4
risk) and one flood risk classified as a R3 risk. This paper can help monitoring the
environmental impacts that may occur after the road construction, especially in the
emergence of irregular settlements in unsuitable areas.
Palavras-chave: Impacto
escorregamentos, inundações

ambiental

de

rodovias,

avaliação

do

Keywords: Highway environment impacts, risk assessment, landslides, floods

283

risco,

Publicações da Associação Portuguesa de Geomorfólogos, Volume IX
1. INTRODUÇÃO
No Brasil são obrigatórios estudos de impacto ambiental para obras de grande porte
(e.g. rodovias) para que seja avaliado o impacto ambiental do projeto, bem como
programar o seu monitoramento após a finalização da obra. Neste estudo, um dos
aspectos a ser monitorado é o controle e a preservação de taludes, que são cortados e
retaludados, para a execução de projetos geométricos de rodovias. Trata-se de uma
intervenção geotécnica para evitar escorregamentos em rodovias e que não devem ser
ocupados; sendo esta uma intervenção importante, já que no Brasil, principalmente no
período do verão, quando os índices pluviométricos são mais elevados, ocorrem muitos
prejuízos econômicos e sociais devido à ocorrência de escorregamentos e de
inundações.
O monitoramento deficiente de áreas de proteção em rodovias (e.g. taludes próximos
às margens) pode causar o aparecimento de ocupações irregulares sujeitas a
problemas geotécnicos, tais como, processos erosivos, escorregamentos, entre outros,
tornando-se áreas de risco a estes processos. Tais ocupações, geralmente, ocorrem
em locais com topografia e condições geomorfológicas inadequadas ou com restrições
ambientais para ocupação regular, como por exemplo, as encostas dos morros e os
fundos de vales, normalmente desprovidas de infraestrutura adequada (Cerri, 1993;
Ayala, 2002; Macedo et al., 2004; Listo e Vieira, 2012).
Na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), existe uma importante rodovia,
denominada Rodoanel Metropolitano Mário Covas, com aproximadamente 180 km de
extensão, responsável por interligar importantes cidades da RMSP. Um rodoanel (anel
rodoviário) é uma rodovia construída no perímetro de grandes cidades conectando
importantes vias de circulação de veículos para evitar que o tráfego afete vias de
menor escoamento. Entretanto, há ocupações irregulares nesta rodovia, próximas aos
taludes de corte protegidos e, portanto, instaladas em trechos considerados como de
uso restrito, uma vez que podem apresentar risco a escorregamentos e a inundações.
Uma dessas ocupações, chamadas de Parque Imperial, está situada no trecho da
rodovia pertencente à cidade de Barueri, um dos municípios beneficiados pelo
rodoanel. Tratam-se de ocupações precárias e desprovidas de infraestrutura básica
que podem aumentar a vulnerabilidade de áreas naturalmente mais frágeis e
potencializar a ocorrência de processos geotécnicos (Ministério das Cidades e IPT,
2007). Assim, o objetivo deste trabalho foi realizar o mapeamento de áreas de risco a
escorregamentos e a inundações no Parque Imperial, altamente adensado por
ocupações irregulares. Especificamente, objetivou-se, apontar as áreas prioritárias que
necessitem de medidas geotécnicas de estabilização visando minimizar os impactes
negativos à população local e ao meio físico.
2. ÁREA DE ESTUDO
O Parque Imperial localiza-se a menos de 1 km do rodoanel (Figura 1A) e ocupa uma
área de 0,84422 km². É constituído por rochas metamórficas, com predomínio de filitos
e pequenas intercalações de quartzitos, anfibolitos e metacarbonatos (FUSP, 2009).
Possui encostas retilíneas (declividade entre 0% e 3%) e fortemente onduladas (entre
20% e 45%) com solos de característica silto-argilosa, que podem favorecer a
ocorrência de escorregamentos. Climatologicamente, observa-se clima tropical de
altitude (Peel et al., 2007), com totais pluviométricos anuais médios correspondentes a
1.400 mm (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 2015). Apresenta
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vegetação ombrófila densa, além de vegetação utilizada em reflorestamentos (e.g.
eucaliptos), herbácea e espécies agricultáveis (Secretaria de Estado de Economia e
Planejamento, 2006). É uma região com ausência de equipamentos básicos de
infraestrutura, com densidade ocupacional variando entre média a alta, apresentando
edificações de uso residencial e comercial. Em 2009, a região foi atingida por
escorregamentos superficiais (Figura 1B), que causaram a destruição de moradias, e
inundações severas (Figura 1C), que atingiram as áreas internas de moradias,
causando perdas materiais e econômicas.
A

B

C

Figura 1 - (A) Localização da área de estudo; (B) Local de ocorrência dos escorregamentos na
região; (C) Marca de água em residência vistoriada (seta vermelha) evidenciando o processo de
inundação

3. MATERIAIS E MÉTODOS
Para o mapeamento das áreas de risco a escorregamentos e a inundações, procedeuse inicialmente o uso de uma ficha de cadastro, baseada no método proposto pelo
Ministério das Cidades e IPT (2007), utilizada em vistoria de campo para avaliação dos
processos. Nas fichas, primeiramente, foram identificados os indicadores naturais
(vegetação, relevo, cobertura superficial e drenagem) e antrópicos (número de
moradias, padrão urbano, tipologia das construções, distância das moradias em relação
às encostas e ao canal de drenagem, entre outros). Posteriormente, foram verificadas
as evidências de movimentação (cicatrizes de escorregamentos, trincas e muros
inclinados, entre outros), bem como as características do canal para o caso das
inundações. Essa análise permitiu determinar a magnitude dos processos atuantes na
região, bem como, classificar o risco com base na seguinte escala, de acordo com os
critérios apresentados no Quadro 1: R1 (baixo); R2 (médio); R3 (alto) ou; R4 (muito
alto).
Em seguida, foram utilizadas fotos aéreas retiradas do Google Earth para a definição
das 3 áreas de análise (A, B e C) na região vistoriada (Figura 1A). Trata-se de um
zoneamento de risco a partir da homogeneização de setores com características e grau
de risco similar. Os distintos setores foram delimitados considerando-se a declividade
do terreno e o padrão de arruamento. Foram aplicadas 9 fichas de cadastro durante
quatro visitas de campo, as quais permitiram a delimitação de 9 setores de risco (8
setores de escorregamentos e 1 setor de inundação).
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Quadro 1 - Critérios para determinação do grau de risco a escorregamentos e a inundações
(Ministério das Cidades e IPT, 2007)
Grau de
probabilidade

R1
Baixo ou sem
risco

R2
Médio

R3
Alto

R4
Muito alto

Descrição para processos de
escorregamento
Os condicionantes geológico-geotécnicos
predisponentes (declividade, tipo de terreno, etc.)
e o nível de intervenção no setor são de baixa ou
nenhuma potencialidade para o desenvolvimento
de processos de escorregamentos e solapamentos;
não há indícios de desenvolvimento de processos
de instabilização de encostas e de margens de
drenagens; mantidas as condições existentes não
se espera a ocorrência de eventos destrutivos no
período de 1 ano
Os condicionantes geológico-geotécnicos
predisponentes (declividade, tipo de terreno, etc.)
e o nível de intervenção no setor são de média
potencialidade para o desenvolvimento de
processos de escorregamentos e solapamentos;
observa-se a presença de alguma(s) evidência(s)
de instabilidade (encostas e margens de
drenagens), porém incipiente(s); mantidas as
condições existentes, é reduzida a possibilidade de
ocorrência de eventos destrutivos durante
episódios de chuvas intensas e prolongadas, no
período de 1 ano
Os condicionantes geológico-geotécnicos
predisponentes (declividade, tipo de terreno, etc.)
e o nível de intervenção no setor são de alta
potencialidade para o desenvolvimento de
processos de escorregamentos e solapamentos;
observa-se a presença de significativa(s)
evidência(s) de instabilidade (trincas no solo,
degraus de abatimento em taludes, etc.);
mantidas as condições existentes, é perfeitamente
possível a ocorrência de eventos destrutivos
durante episódios de chuvas intensas e
prolongadas, no período de 1 ano
Os condicionantes geológico-geotécnicos
predisponentes (declividade, tipo de terreno, etc.)
e o nível de intervenção no setor são de muito alta
potencialidade para o desenvolvimento de
processos de escorregamentos e solapamentos; as
evidências de instabilidade (trincas no solo,
degraus de abatimento em taludes, trincas em
moradias ou em muros de contenção, árvores ou
postes inclinados, cicatrizes de deslizamento,
feições erosivas, proximidade da moradia em
relação à margem de córregos, etc.) são
expressivas e estão presentes em grande número
ou magnitude; mantidas as condições existentes,
é muito provável a ocorrência de eventos
destrutivos durante episódios de chuvas intensas e
prolongadas, no período de 1 ano
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Descrição para processos de
inundação
Drenagem ou compartimentos de
drenagem sujeitos a processos com
baixo potencial de causar danos e baixa
frequência de ocorrência (sem registro
de ocorrências significativas nos últimos
5 anos)

Drenagem ou compartimentos de
drenagem sujeitos a processos com
médio potencial de causar danos e
média frequência de ocorrência (registro
de 1 ano de ocorrência significativa nos
últimos 5 anos)

Drenagem ou compartimentos de
drenagem sujeitos a processos com alto
potencial de causar danos, média
frequência de ocorrência (registro de 1
ano de ocorrência significativa nos
últimos 5 anos), que envolvem moradias
de alta vulnerabilidade

Drenagem ou compartimentos de
drenagem sujeitos a processos com alto
potencial de causar danos,
principalmente sociais, alta frequência
de ocorrência (pelo menos 3 eventos
significativas em 5 anos), que envolvem
moradias de alta vulnerabilidade
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
4.1. Área de risco a escorregamentos
De acordo com o mapeamento realizado, os setores 1, 3, 6, 7 e 8 apresentaram alta
densidade ocupacional (superior a 100 moradias), mas foram classificados sem risco
(R1) devido à inexistência de características indicadoras de suscetibilidade a
escorregamentos (Figura 2A). Já os setores 4 e 5 apresentaram média densidade
ocupacional (cerca de 100 moradias) com sinais de instabilidade (trincas e degraus de
abatimento) aparentes em função da ocorrência recente de escorregamentos na
região, portanto com risco alto - R3 (Figura 2A). Por fim, o setor 2 apresentou média
densidade ocupacional (com 25 moradias), instalado em encostas declivosas (> 90º),
ocupadas por moradias e lotes em taludes de cortes mal executados com alturas que
variaram entre 4 m e 8 m sendo, portanto, classificado com risco muito alto - R4
(Figura 2B e Figura 2C).
B
A

C

Figura 2 - (A) Mapa de áreas de risco a escorregamentos do Parque Imperial; (B) Setor 2,
classificado com grau de risco R4, localizado em encosta íngreme com moradias muito próximas
à base e ao topo dos taludes; (C) Evidência de escorregamento recente no setor 2

4.2. Área de risco a inundações
Mapeou-se apenas um setor de risco à inundação na área de estudo (setor 1; Figura
3A), que apresentou alta densidade ocupacional (70 moradias), um canal meândrico e
assoreado com aproximadamente 1,5 m de largura e margens com 2 m de altura
(Figura 3B). Há edificações construídas muito próximas à margem direita do córrego
sujeitas a processos de inundação e, dessa forma, o setor foi classificado como risco
alto (R3), conforme a Figura 3C.
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Figura 3 - (A) Mapa de áreas de risco a inundação do Parque Imperial; (B) Detalhe do canal
assoreado no setor 1; (C) Processo de solapamento de margem verificado no canal no setor 1
(seta vermelha)

5. CONCLUSÕES
Após o mapeamento das áreas de risco, verificou-se a necessidade de intervenção
geotécnica para a recuperação do local. Por exemplo, no setor 2 classificado com grau
de risco de escorregamento definido como R4, espera-se a ocorrência de
escorregamentos rasos nos taludes de corte, com possibilidade de rutura dos depósitos
de encosta, que podem atingir moradias. Sugere-se, assim, execução de estudo
geológico-geotécnico para dimensionamento de obras necessárias (e.g. muros e
aterros); avaliação das obras de contenção aos fundos das moradias (e.g. muros de
arrimo e atirantamentos); monitoramento de trincas em moradias e em terrenos e
inclinação das árvores nos taludes, além da orientação aos moradores de ações em
períodos de chuvas.
Para o setor classificado com grau de risco R3 a inundação, espera-se a ocorrência de
inundações rápidas com grande possibilidade de impacto nas construções e no entorno
da região. Sugere-se a execução de estudo hidrológico da bacia do rio para
dimensionamento das obras necessárias à mitigação do risco (medir a área de
contribuição do rio - área de escoamento; calcular o fluxo de água em razão do tempo
de recorrência e; projetar os próximos anos - 100 anos); monitoramento dos processos
de solapamento das margens; realização de limpeza do córrego; instalação de réguas
de nível de água e orientação dos moradores das ações em períodos de chuvas.
Avaliando-se o Estudo de Impacto Ambiental do Rodoanel Metropolitano conclui-se que
o processo de ocupação da região ocorreu em meados de 1980, ou seja, anterior à
implantação da rodovia, no entanto, a região sofreu crescimento após o surgimento de
conjuntos habitacionais de alto padrão e a construção do rodoanel. Durante a fase de
licenciamento ambiental da rodovia, muitos trechos do Parque Imperial foram
desapropriados, no entanto, a áreas remanescentes voltaram a ser ocupadas,
indicando a necessidade de monitoramento e fiscalização constante. Dessa forma,
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como trabalhos futuros, pretende-se analisar novas áreas na região para ampliar o
mapeamento das áreas de risco.
REFERÊNCIAS
Ayala, I A (2002) Geomorphology, natural hazards, vulnerability and prevention of natural
disasters in developing countries. Geomorphology, 47: 107-124.
Brasil, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (2015) Dados históricos. INMET Instituto Nacional de Meteorologia, Brasília URL [acedido em 27 maio 2015].
Brasil, Ministério das Cidades; IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas (2007) Mapeamento de
riscos em encostas e margem de rios. Ministério das Cidades e IPT - Instituto de
Pesquisas Tecnológicas, Brasília.
Cerri, L E S (1993) Riscos geológicos associados a escorregamentos: uma proposta para a
prevenção de acidentes. Tese de Doutoramento, Universidade Estadual Paulista, Rio
Claro.
FUSP, Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo (2009) Plano da Bacia Hidrográfica do
Alto Tietê. Universidade de São Paulo, São Paulo.
Listo, F L R; Vieira, B C (2012) Mapping risk and susceptibility of shallow-landslide in the city of
São Paulo, Brazil. Geomorphology, 169-170: 30-44.
Macedo, E S; Canil, K; Gramani, M F; Filho, G S A; Yoshikawa, N K; Mirandola, F A; Vieira, B C;
Baida, L M A; Filho; O A; Shinohara, E J (2004) Mapeamento de áreas de risco de
escorregamentos e solapamento de margens do Município de São Paulo - SP: o exemplo
da favela Serra Pelada, Subprefeitura Butantã. In Simpósio Brasileiro de Desastres
Naturais, 1: 59-72. GEDN/UFSC, Florianópolis (CD-ROM).
Peel, M C; Finlayson, B L; McMahon, T A (2007) Updated world map of the Köppen-Geiger
climate classification. Hydrology Earth System Science, 11: 1633-1644.
São Paulo, Secretaria de Estado de Economia e Planejamento (2006) Atlas de uso e ocupação
do solo do município de Barueri. Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano S/A EMPLASA, São Paulo.

289

VII Congresso Nacional de Geomorfologia, Geomorfologia 2015

INVENTORY OF COSEISMIC EFFECTS FOR LOCAL SEISMIC HAZARD
ASSESSMENT AND COMMUNCATION.
THE CASE STUDY OF 2012 EMILIA EARTHQUAKES
INVENTÁRIO DE EFEITOS CO-SÍSMICOS PARA A AVALIAÇÃO LOCAL DO RISCO
SÍSMICO LOCAL E COMUNICAÇÃO. O ESTUDO DE CASO DOS SISMOS DE EMILIA
2012

Sofia, Cinzia Lanfredi, Università di Modena e Reggio
cinziasan74@hotmail.com
Castaldini,
Doriano,
Università
di
Modena
e
Reggio
doriano.castaldini@unimore.it

Emilia,

Italy,

Emilia,

Italy,

RESUMO
Nos últimos três anos tem sido produzida muita literatura relacionada com a sequência
sísmica de 2012 na região de Emilia e com os efeitos ambientais por ela induzida. No
entanto, apesar das numerosas fontes de dados sísmicos e catálogos de efeitos cosísmicos disponíveis até à presente data, um catálogo uniformizado ainda não existe.
Este fato orientou este trabalho para a elaboração de um inventário mais abrangente,
obtido a partir da observação de fotografias aéreas e integração dos diferentes
catálogos existentes. Este inventário integrado tem como objetivos: (i) inventariar as
centenas de efeitos co-sísmicos induzidas pela sequência sísmica de 2012 na planície
do Po (Itália); (ii) ser uma importante fonte de informação quer na avaliação local do
risco sísmico quer na comunicação às populações. Este estudo, apoiado em literatura
relacionada com fenómenos de liquefação, apresenta a influência dos diferentes
aspetos sismotectónicos, geológicos e geomorfológicos na ocorrência dos efeitos
ambientais derivados da ocorrência dos sismos e na sua distribuição espacial na
planície do Po durante os eventos sísmicos de 2012.
ABSTRACT
In the past three years a wide literature related to the 2012 Emilia seismic sequence
and its induced environmental effects has been produced. Despite the important and
numerous seismic datasets and coseismic effects catalogues built up until present, one
uniformed catalogue is still missing. This lack has oriented our work towards the
implementation of a more comprehensive inventory, starting from the aerial photos
observation and from the contributions of existing databases. This integrated
inventory, intends to: (i) to store the hundreds coseismic effects induced by the 2012
seismic sequence in the Po Plain (Italy); (ii) to be an important source of information
for local seismic hazard assessment and communication. The study, supported by
literature investigation on liquefaction phenomena, introduces those aspects that from
the seismotectonic, geological and geomorphological point of views have influenced
the earthquake environmental effects (EEE) occurrence and their spatial distribution in
the central Po Plain during these 2012 seismic strong events.
Palavras-chave: fenómenos de liquefacção, Inventário de efeitos co-sísmicos, sismos
de Emilia 2012 (Itália)
Keywords: Liquefaction, coseismic effects inventory, 2012 Emilia earthquakes (Italy)
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1. INTRODUCTION
On May 2012 a seismic sequence struck the Po Plain across the provinces of Modena,
Ferrara, Rovigo and Mantova in northern Italy. These events caused widespread
damages: 27 victims, over 400 persons injured and thousands of families evacuated.
The first main shock hit the low Modena Plain on 20th May (ML = 5.9); nine days later,
on May 29 a second event (ML= 5.8) occurred roughly 10 km to the SW of the first
main epicenter. This seismic swarm has consisted of another five shocks of ML>5 and
more than 2500 aftershocks of lower magnitude during almost one year (Figure 1).

Figure 1 - The seismic sequence from 19th May 2012 to 19th May 2013 (INGV)

The earthquake sequence was caused by the thrust front of the buried Apennines
faulted -folds (known as Ferrara Folds), formed by N-verging arcs covered by PlioQuaternary sediments (Pieri and Groppi, 1981). The most external structures, the
active Ferrara and Mirandola thrusts and folds, were responsible for this earthquake
(Bignami et al., 2012). The seismic sequence concerned the upper 10 km of the crust,
while minor seismic activity with depths from 10 km to 30 km has prolonged for 50 km
towards the southern sector of the epicentral area. It is also important to mention that
the entire epicentral area uplift 10 to 15 cm as proved by the InSAR interferometry
results (Salvi et al., 2012). Besides the collapse of various industrial and residential
buildings, the 2012 earthquake has widely damaged the old masonry and the historical
heritage (as churches or ancient public buildings) of city centers, having strong
repercussions on local communities. The approximately 2000 coseismic effects induced
by the two strongest quakes have also impressed the population and leaved temporary
evidences in both urban and rural areas over a large part of the Po Plain.
1.1. Liquefaction phenomena
The induced earthquake environmental effects (EEE) detected trough field surveys,
and aerial photo interpretation mainly consisted of liquefaction phenomena as sand
boils or sand water ejections, ground cracks. Some artificial canals showed uplifting,
bulging and cracks of on the bottom as fissures and soil slips on the banks.
Furthermore, hydrogeological anomalies such as strong water-table fluctuations,
emission of hot water and sand from ground cracks and water wells, have been
recorded. As is possible to appreciate in the Figure 2, the coseismic effects appeared
concentrated and aligned on specific patterns; theirs spatial distribution was mostly
controlled by the presence of paleo-riverbeds, out-flow channels and crevasse splays of
the main rivers crossing the area.
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Figure 2 - Location of the environmental earthquake effects (EEE) on the Geomorphological
Map of the Po Plain by Castiglioni et al. (1997). The map displays how the EEE are concentrated
along paleorivers, crevasse splays and on ridges of abandoned streams.

The epicentral area is characterized by subsoil consisting of recent and poorly
consolidated fluvial deposits (with sandy layers in the uppermost 5 m) and by high
water table, factors that greatly has favoured liquefactions. In general liquefaction
evidences are caused by the upward flow of water activated by the excess pore
pressures generated in deeper confined sandy soil strata. Depending on the time
necessary to dissipate the pore pressures, level ground liquefaction may take place
even after the seismic event has ceased. In these cases, also, liquefactions have been
induced by the build-up of water pressure in the buried and confined sand layers, as it
was observed in San Felice Sul Panaro, San Carlo, Sant’Agostino, and Bondeno villages.
In details, as mentioned in many studies 1/3 of liquefaction phenomena were
originated by the 20th May main shock. The second shake on the May 29 has
reactivated some of them and triggered new effects in the area surrounded Medolla
and Mirandola (Caputo and Papathanasiou, 2012; Di Manna et al., 2012; Emergeo
2013). Most of the reported earthquake environmental effects appeared distributed
along the well elevated levee ridge in the locality of San Carlo, located within a sandy
belt, corresponding to a Reno river paleochannel of medieval age, elevated about 3-4
meters over the present alluvial plain (Ninfo et al., 2012).
1.2. Online inventories of Italian earthquake- induced ground effects
Italian earthquake catalogues with associated environmental induced effects have been
published online during the last decades. As summarized in Martino et al. (2014) at the
end of the 1990s, the first Italian Catalogue of Earthquakes Induced Ground Failure
(CEDIT) was public on internet. In that catalogue, geological induced effects related to
the big earthquakes from the years 1000 to 1984 have been discriminated by
typologies: landslides, cracks, surface faulting, liquefactions and ground changes. The
current version of the CEDIT counts over 160 earthquakes (VII -VIII grade intensity of
MCS), and the updated catalogue (Martino et al., 2014) relates about more 1,800
places that were affected by historical earthquakes, listing also within the 3000
earthquake environmental effects, those of the 2012 induced in the Po Plain. The huge
contribution from INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) is appreciable in
the “Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani” (http://emidius.mi.ingv.it/CPTI), as
well as in the recent website done by Emergeo Working Group (EWG), that it
specifically displays the coseismic effects related to the 2012 Emilia earthquake
293

Publicações da Associação Portuguesa de Geomorfólogos, Volume IX
(http://www.esriitalia.it/emergeo). Moreover, the EEE catalogues from ISPRA (Istituto
Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale) allows comparisons among
earthquakes over a wide historical and geological time-window. Concerning the Po
plain seismic sequence, 112 earthquake environmental effects are referred to the 20th
May event while 61 effects to the second seismic main shock of 29th May 2012
(http://www.eeecatalog.sinanet.apat.it).
2. METHODS, MATERIALS AND RESULTS
The provisional presence of geological coseismic effects has pressured, soon after the
20 th may strongest quake (ML = 5.9), different Italian and European research
working teams to survey in field the affected area in order to record and describe
those phenomena. As mentioned before, part of this research contribution beyond this
paper it aims to outcome an homogeneous and integrated inventory related to the
earthquake environmental effects that occurred during the 2012 earthquake within the
Emilia Region. The under construction inventory has merged and processed in a single
geodatabase with ArGis 10.0 (GIS environment) the scattered datasets of all the
evidences that have been recorded. The raw environmental effects data have been
stored from different investigation techniques: field and aerial surveys, internet crowd
sourcing and personal communication through interviews.
Evidences of earthquake environmental effects have concerned an area of almost 1200
square kilometres, involving 19 districts of the Emilia Region.
The following scheme (Figure 3) simplifies the EEE inventory procedures and the tools
implemented for an immediate comprehension of the methodology applied.

Figure 3 - Methodological scheme for the inventory implementation procedures.

The data collection procedure has considered the main web databases that have been
implemented by those institutions that directly surveyed the area: INGV, ISPRA, RER
(Regione Emilia Romagna) and several Italian Universities (between them the Modena
and Reggio Emilia, Ferrara, Insubria, Padova, Milano Universities).The attributes was
georeferenced on WGS_1984_UTM_Zone_32N projection, as points shape file. In some
cases where the datasets were uncompleted, it was possible to identify evidences only
through a careful notes reading and photos analysis. The catalogue under contraction
is composed by a series of 258 descriptive forms, directly linked to the location of
surface effects spatial distribution in the website. The sheets (Figure 4) have been
created in order to add more detailed information related to the place of occurrence.
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Also exhaustive descriptions of coseismic effects associated to thematic cartography
and photographic documentation complete the EEE inventory. To define a clustering
criterion, the study area has been subdivided over a net of squares having a side of
350 m that corresponds to the average cross length of the paleoridges. Our final
purpose will be the inventory publication through an open source mapping interface in
order to free communicate more details on coseismic features and theirs distribution in
relation to the 2012 Emilia earthquake.

Figure 4 - Example of Data Sheet for environmental earthquake effects inventory. The data
sheets contain information of earthquake environmental effects: typology, epicentres, evidence
location with precise coordinates, brief descriptions, subsets of different seismic hazard and risk
cartography and photos.

The about 2000 coseismic effects have been characterized and classified in four
categories (Figure 5): liquefaction, cracks, cracks with liquefaction and others (this
class corresponded to water level changes, water temperature changes, ground uplifts,
lateral spreads etc.).

Figure 5– Chart showing the percentage values of coseismic effects distributed in four classes.

The lithological and geomorphological maps overlaid lets us to recognize that 60% of
earthquake environmental effects follows on specific geomorphological features. The
Table 1 allows to appreciate the correlation between the effects relative distribution
and the specific geomorphology and lithological subsoils; this relation let us to infer
which could be the predisposing factors that induce liquefaction susceptibility.
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Table 1 – Relative percentage of Coseismic effects distributed on geological and lithological
features

GEOMORPHOLOGY
Well defined Levee Ridge
Less well defined Levee Ridge
Crevasse Splays
Paleoriver at plain level

EFFECTS %
17
52
22
9
100

LITHOLOGY
Paleoriver medium coarse sand
Silty Clay
Sandy/Silty
Medium Fine sandy

EFFECTS %
4
32
2
62
100

3. DISCUSSION AND CONCLUSIONS
Directly influenced by the geomorphological and lithological site conditions and disjoint
from anthropic elements, the environmental earthquakes effects represent a useful
parameter to assess local seismic intensity. For these reasons, the integration of ESI
(Environmental Seismic Intensity) within macroseismics intensity evaluations have
been fundamental for characterizing the 2012 seismic-hazard assessment.
Beside the scientific aspects, catalogues on earthquake environmental effects are
important source of information. Inventories should be conceived as tools that allow
enhancing local knowledges, in relation to hazardous events that are generally
perceived in a wrong way or are unknown within the population. During the 2012
Emilia seismic events the local people was involved by the scientific community to
relate and describe about the seismic environmental induced phenomena observations.
Despite this central informative role during the effects recognition, the population in
this part of Italy have showed an evident lack of seismic perception; for instance is still
consolidate the conviction that the deposits of alluvial soil contribute to reduce the
effects of seismic shocks, when, in fact, the opposite is true. One of the reason for the
spread of the low seismic risk perception is the loss of historical memory about strong
seismic events of the past; but also it could be related to the fact that this sector of
Italy is classified as “low seismic hazard” (INGV, 2012). Nevertheless, this definition
does not mean that strong earthquakes cannot occur in this area of northern Italy. The
strongest quakes of this sequence and the related induced phenomena found the local
population psychologically unprepared. According to this view, many people have
attributed the causes of these earthquakes to actions carried by man, such as
exploitation of subsurface resources or fracking activities.
In spite of the experts explaining in all possible ways the origin of earthquakes and
emphasizing their unpredictability, the population has given credit to various
groundless alarms such as gas emission, bubbling water and ground cracks
(Bertacchini et al., 2014). In order to effectively thwart the spreading of wrong
convictions about earthquakes, scientific information should be bestowed by scientific
community and actions towards a better natural hazard understanding and awareness
should be applied.
In our point of view, the most important contribution in terms of informations and
communication has concerned the production of preliminary final reports and maps
illustrating the spatial distribution of the environmental effects and their correlations
with the triggering causes and predisposing factors of liquefaction susceptibility. The
study supporting this paper wish to demonstrate how catalogues and the cartographic
instruments could have a key role in natural hazard and risk communication and
assessment, in particular for the seismic-hazard, in which the triggering and
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predisposing factors are less geographically visible than for others natural hazards. It is
crucial to enhance the population awareness in seismic hazard and risk in order to
develop models of resilient strategies and sustainable action of governance and land
use planning.
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RESUMO
O núcleo central da Serra de Arga caracteriza-se por apresentar um característico
modelado granítico. A superfície culminante da serra, situada entre os 700 e os 800
metros de altitude, apresenta um aplanamento perfeito, onde dominam afloramentos
de rocha nua e turfeiras. Proliferam formas graníticas de escala intermédia e de
pormenor. Merecem destaque algumas depressões alveolares hectométricas,
indiciando a provável existência de nichos de nivação durante o último período glaciar.
A plataforma culminante é circundada por vertentes declivosas, correspondentes,
frequentemente, a escarpas de falha. Os declives são suavizados à cota dos 500/400
metros por um alinhamento de diversas rechãs onde se situam os principais
aglomerados serranos e se desenvolve a área agrícola associada, testemunhando a
importância das características morfoestruturais para o modelo de povoamento rural. O
inventário e caraterização das formas de relevo com valor patrimonial, a diversas
escalas, bem como a interpretação dos processos morfogenéticos subjacentes e a
identificação de potenciais indícios paleo-ambientais, permitirá demonstrar a sua
importância na construção e evolução da paisagem cultural hoje observada na Serra.
ABSTRACT
The core of the Arga range is characterized by granitic landforms. In this nucleus, the
top surface, situated between 700 and 800 meters height, is perfectly flattened and
predominantly occupied by outcrops and peat bogs. Here, the granitic landforms of
intermediate and detailed scale are abundant. It is worth mentioning the presence of
some hectometric depressions that suggests the probable existence of nivation niches
during the last glacial period. The plateau is surrounded by steep slopes, often
corresponding to fault scarps. The slopes are smoothed around 500/400 meters of
elevation by a succession of several flat levels. Here develops the main mountain
villages and the associated croplands, demonstrating the relevance of the
morphostructural features for the definition of the settlement model. The inventory and
characterization of landforms with heritage value, at different scales, as well as the
interpretation of the underlying morphogenetic processes and the identification of
potential paleoenvironmental proxies, will demonstrate its importance in the shaping
and evolution of the present cultural landscape of the Arga range.
Palavras – chave: Património geomorfológico, processos morfogenéticos, paisagem
cultural
Keywords: Geomorphological heritage, morphogenetic processes, cultural landscape
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1. INTRODUÇÃO
As formas de relevo constituem valiosos documentos onde se encontra inscrita a
história geológica, geomorfológica, ambiental e, frequentemente, da apropriação
humana do espaço. Se a Geografia privilegia o estudo das formas de relevo no âmbito
da explicação de dinâmicas ambientais passadas e presentes, arqueólogos e
historiadores procuram compreender as relações entre estas e os modelos de
ocupação do território pelas comunidades humanas. A interpretação das paisagens
culturais é o campo onde convergem as duas abordagens. As diferentes definições
associadas ao conceito de património geomorfológico refletem critérios de valoração
distintos, os quais decorrem do referencial teórico-metodológico de cada domínio
disciplinar e dos objetivos específicos de cada investigação. O reconhecimento da
importância de uma leitura integrada da pluralidade de significados científicos e
culturais dos elementos do património geomorfológico conduziu à expansão do
domínio semântico deste conceito e à ampliação dos critérios utilizados no seu
inventário e avaliação, assistindo-se à inclusão de valores ecológicos, paisagísticos,
económicos e histórico-culturais (Reynard et al., 2007). A Geomorfologia Cultural
salienta a importância do estudo das formas de relevo no seu valor patrimonial e
enquanto suporte das paisagens, na sua interação com o património cultural, seja de
carácter arqueológico, histórico ou arquitetónico (Panizza e Piacente, 2003). Deste
modo, o conceito de património geomorfológico abrange as formas de relevo e os
depósitos correlativos, cuja importância patrimonial decorre do papel que
desempenham na modelação da paisagem, do seu significado cultural ou do seu valor
económico. Alicerçado nesta base epistemológica e conceptual, o presente trabalho
tem como objetivo promover o reconhecimento do valor patrimonial das formas de
relevo da Serra de Arga, sob uma ótica interdisciplinar de descodificação da sua
relevância científica e do seu significado histórico-cultural e paisagístico. A correlação
das formas de relevo de escala intermédia e das grandes linhas do relevo com os
modelos de ocupação humana da Serra de Arga em diferentes períodos históricos
permite-nos demonstrar como o povoamento e os sistemas agro-silvo-pastoris se
adaptam e retiram partido das condições morfológicas, hidrogeológicas e edáficas
associadas a formas específicas, como rechãs ou alvéolos graníticos. Esta articulação
permite atribuir um valor histórico-cultural a muitas das formas de relevo,
diversificando e aumentando a sua importância como elemento patrimonial.
2. ENQUADRAMENTO GEOMORFOLÓGICO DA SERRA DE ARGA
A análise estrutural da Serra de Arga implica, necessariamente, o seu enquadramento
no relevo do Minho. Adotando a expressão de Ferreira (2004) esta unidade estrutural
apresenta-se como um “mosaico de blocos”, traçado pelo cruzamento das orientações
predominantes dos alinhamentos das orogenias hercínica e alpina. Os vales abertos de
orientação bética surgem limitados por interflúvios constituídos por horsts de altitude
decrescente de oriente para ocidente. Estes maciços possuem como suporte físico
rochas granitóides, cortadas profundamente por alinhamentos hercínicos (NNW-SSE)
ou alpinos (NE-SW / ENE-WSW) (Feio e Brito, 1950), que condicionam os principais
rios. É possível detetar níveis aplanados deslocados, como os do Gerês, a 1400 metros,
da Peneda pelos 1100-1200 metros, da Cabreira pelos 900-1000 metros e da Serra de
Arga a 800 metros (Feio, 1951), que constituem retalhos conservados da Superfície
Fundamental (Martin-Serrano, 1988, 1999). A Serra de Arga alicerça-se no Maciço
Hespérico, sendo a orogenia alpina responsável pela sua elevação, através do rejogo
dos alinhamentos de falhas hercínicas, que definem os limites setentrional e
meridional. Verifica-se igualmente uma vincada expressão morfológica dos
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alinhamentos de falhas de direção NW-SE, que traçam a delimitação oriental e
ocidental da Serra. É plausível a continuidade da movimentação durante o Quaternário,
por rejogo neotectónico da rede pré-existente de falhas e fraturas, o que, para além
da resistência mecânica dos granitos, contribui para explicar a conservação do vigoroso
relevo da Serra de Arga. A delimitação proposta para a Serra de Arga (Figura 1)
contempla o maciço granítico central e os terrenos metassedimentares silúricos
situados a Este do carreamento basal de Vila Verde, também designado por
carreamento de Orbacém, e a Oeste do desligamento Vigo-Régua, localmente
denominado por desligamento de Romarigães (Pereira, 1992). O batólito granítico da
Serra de Arga constitui um plutonito alóctone (Pereira, 1987), de instalação diapírica
(Pamplona et al., 2006), que intrui a mancha metassedimentar envolvente.
Corresponde a um granito de duas micas, de grão médio a grosseiro, com fraca
tendência porfiróide. Dias (1987) propõe uma idade de 305Ma para este granito. A
instalação do maciço da Serra de Arga é simultânea da deformação regional
compressiva com componente de cisalhamento transcorrente, tardi-D3, que ocorre no
sector (Dias, Boullier, 1985). Este maciço de forma oblonga encontra-se rodeado por
alinhamentos hercínicos evidenciando paralelismo relativamente ao carreamento basal
de Vila Verde e ao desligamento Vigo-Régua. Pamplona et al. (2006, p. 1181)
salientam que a instalação diapírica deste maciço “… condicionou fortemente as

estruturas do encaixante, fundamentalmente no que diz respeito à criação, no sector
proximal, de um conjunto de cisalhamentos tangenciais, radiais e em cone-sheets,
múltiplas vezes preenchidos por rochas filonianas.” Na secção do vale do rio Âncora
compreendida entre as freguesias de Orbacém e Gondar evidenciam-se igualmente
áreas de deposição fluvial quaternária.

Figura 1 – Esboço morfoestrutural da Serra de Arga
3. PATRIMÓNIO GEOMORFOLÓGICO DO NÚCLEO CENTRAL DA SERRA DE
ARGA
A interpretação geomorfológica da área de estudo (Figura 1), a realização de trabalho
de campo e a análise do mosaico paisagístico com base nos padrões de uso do solo
constituíram o suporte de uma fundamentada seleção de elementos do património
geomorfológico, assumindo como critério primordial a sua importância para a
modelação da paisagem cultural e o valor de uso no presente.
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3.1 As formas de pormenor e intermédias
No modelado granítico da superfície fundamental encontram-se amplamente
disseminadas formas intermédias e de pormenor com valor científico e didático, tais
como pias, tafoni ou caneluras. Algumas destas formas têm a sua génese sob o manto
de alteração em condições microambientais mais favoráveis a processos de alteração,
relacionando-se igualmente com a existência de fraturas que ditam os sectores
preferenciais de ação da frente de alteração, aproveitando a maior circulação de água.
Diferenças mineralógicas geram alteração diferencial e os processos de geodinâmica
interna, ao sujeitarem o material rochoso a concentração de forças, especialmente na
fase de instalação elástica, podem originar cavidades subesféricas (Romani e Twidale,
1998; Vidal-Romaní e Temiño, 2004). As pias, também denominadas de vascas ou
oriçangas, prefiguram cavidades ou bacias rochosas escavadas nos leitos sólidos da
rocha, de forma geralmente circular, oval ou elíptica. A sua génese prende-se com
razões epigénicas, subaéreas ou edáficas, bem como, com aspetos estruturais e de
instalação do maciço rochoso (Twidale, 2002; Romani, Temiño, 2004). Observam-se
igualmente caneluras, também conhecidas como regueiros, canais ou runnels, ou
gutters, grooves ou flutings (Twidale, 2002). A sua formação encontra-se associada a
processos de meteorização química conjugada com erosão hídrica, resultando na
desagregação granular da rocha. No caso dos tafoni (tafone no singular), para além de
uma génese subaérea é atribuída importância no desenvolvimento destas formas uma
etapa anterior à subaérea (evolução subedáfica e subaérea) (Twidale, 2002), e ainda
ligada à instalação do maciço rochoso (fase elástica) (Twidale, 2002; Romani e
Temiño, 2004). A ação da hidrólise assume primordial importância bem como a ação
hidratação/dissecação por efeito cumulativo dos desvios térmicos e higrométricos
interiores/exteriores. A exposição a locais de intensa evaporação à superfície, em que
qualquer sinuosidade da parede cria diferenças de humidade, acelera o processo de
evolução destas formas.
A superfície culminante da Serra de Arga apresenta traços geomorfológicos herdados,
indiciadores de ambientes crio-nivais, designadamente nichos de nivação, turfeiras e
formas típicas do modelado granítico que evidenciam provável origem em processos de
crioclastia, que dificilmente poderiam ser potenciados pelas condições climáticas locais.
Os nichos de nivação são formas erosivas constituídas por uma depressão preenchida
por neveiros sazonais ou perenes. No planalto da Serra de Arga identificam-se diversas
depressões alveolares hectométricas, mal drenadas, com uma extensão que varia entre
os 900 e os 1300 metros, cuja morfologia indicia corresponderem a nichos de nivação
herdados do último período frio. De acordo com a toponímia local, correspondem à
Chã Grande, à Chã da Fonte de Urze, à Chã da Porta do Lobo e à Chã das Sizedas. Os
progressos realizados na investigação dos indícios glaciares e periglaciares no Noroeste
Ibérico apontam no sentido da comprovação da sua presença a altitudes e latitudes
progressivamente menores. O estudo sobre a glaciação pleistocénica da Serra do
Gerês conduzido por Ferreira et al. (1999), permitiu concluir que o glaciar atingiu os
725 metros de altitude no vale do rio Homem. A possibilidade da glaciação da Serra da
Cabreira foi confirmada por vestígios identificados entre os 1200 e os 855 metros
(Pereira e Bento Gonçalves, 2001). Ferreira et al. (1999, p.61) defendem a existência
de um gradiente acentuado dos limites das neves perpétuas no Noroeste, com uma
rápida ascensão da sua altitude do litoral para o interior.
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3.2 Formas intermédias e grandes linhas do relevo como condicionantes da
organização da paisagem
As formas estruturais gerais e intermédias do maciço central da Serra de Arga
desempenham um papel decisivo na organização da paisagem serrana,
designadamente no que concerne à implantação dos principais aglomerados rurais,
bem como à distribuição dos espaços de uso pastoril e da área agrícola. Referimo-nos
à superfície fundamental, aos alvéolos graníticos e à importância das rechãs. O
planalto central da Serra de Arga define-se como uma superfície poligénica de
aplanamento, correspondendo, a um retalho conservado da Superfície Fundamental
(Martin-Serrano, 1988, 1999). Para além do seu valor científico e didático, esta
superfície planáltica possui um elevado valor ecológico, pela presença de habitats
higroturfosos, e desempenha uma importante função produtiva, pela vasta extensão
de pastagens pobres de montanha. As rechãs, algumas de origem tectónica, que
suavizam as vertentes abruptas do batólito granítico, desempenham um papel decisivo
na organização do modelo de povoamento serrano, designadamente na localização dos
núcleos rurais e do espaço agrícola adjacente, possuindo elevado valor paisagístico e
produtivo. Salientam-se a rechã da Montaria e o nível de rechãs das Argas – Cerquido,
que corresponde a um corredor de cisalhamento originado pela instalação do plutonito.
Estas rechãs desenvolvem-se numa área de contacto litológico entre rochas granitoides
e xistentas, com afloramento de filões aplo-pegmatíticos e quartzosos, cuja génese é
atribuída por Pamplona et al. (2006) a sucessivas reativações dos corredores de
cisalhamento. Nestas rechãs a fertilidade dos solos é favorecida pela deposição de
sedimentos fluviais pelos cursos de água entalhados nas vertentes graníticas a
montante. Os alvéolos graníticos surgem como a segunda área de implantação das
culturas agrícolas na área de estudo, logo a seguir aos solos aluvionares. A elevada
aptidão agrícola dos solos dos alvéolos graníticos deve-se à deposição de materiais
detríticos, resultantes da meteorização do material rochoso das vertentes que os
circundam e da rocha in situ. Verifica-se nestes alvéolos uma elevada disponibilidade
hídrica, proporcionada pela infiltração e retenção da água nos mantos de alteração
graníticos presentes nas vertentes. Destaca-se a importância paisagística do graben
associado ao sector intermédio do vale do rio Âncora, delimitado por escarpas de falha
de orientação NW-SE, estendendo-se por 8km pelas freguesias de Gondar, Orbacém e
Amonde, ao qual se encontra associado um alvéolo de intenso uso agrícola.
3.3 Valorização patrimonial das formas intermédias e de pormenor através
de uma rota didáctica
A proposta de um itinerário interpretativo do património geomorfológico do núcleo
central da Serra de Arga (Figura 2) pretende: (i) dar a conhecer o valor científico das
formas associadas ao modelado granítico, através da seleção de um conjunto de
exemplos representativos localizados essencialmente no planalto e (ii) demonstrar a
importância das rechãs e dos grabens, frequentemente associados a alvéolos, para a
organização da paisagem serrana.
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Figura 2 – Rota interpretativa do património geomorfológico associado a formas
graníticas de pormenor e intermédias

4. CONCLUSÕES
Para além do seu valor científico intrínseco, a importância paisagística das formas
intermédias decorre essencialmente das estratégias de adaptação do Ser Humano às
características geomorfológicas do Meio, no que respeita a modelos de povoamento e
de exploração de recursos. Desta constatação resulta a identificação de uma ameaça
de perda de valor dos elementos do património geomorfológico por alteração do seu
uso ou função, decorrente das dinâmicas socioeconómicas dos territórios rurais, como
o despovoamento e a retração da atividade agro-silvo-pastoril. A diminuição da gestão
ativa destes territórios traduz-se no agravamento dos riscos de incêndio e de erosão
de solos, mas também de degradação da paisagem construída. O equilíbrio do mosaico
agro-silvo-pastoril tradicional dá lugar a uma paisagem mais homogénea e menos
diversificada, com vasta extensões de matos e de povoamentos florestais monoespecíficos. Esta perspectiva de valoração do património geomorfológico amplia as
possibilidades de aplicação deste conceito, reforçando a sua relevância para o
ordenamento e desenvolvimento territorial.
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RESUMO

A região Amazônica é rica em feições geomorfológicas resultantes da interação
sistêmica de elementos da natureza, entre os quais se destacam os patrimônios
espeleológicos. A Espeleologia é uma área de estudo que se dedica a investigar a
natureza, a gênese e os processos de formação das cavidades naturais subterrâneas
(as quais incluem diferentes denominações como cavernas, grutas, abrigos, etc.) e
feições relacionadas, incluindo ainda os aspectos biológicos (fauna e flora). Como
exemplo, a pesquisa apresenta a Província Espeleológica Altamira-Itaituba (Estado do
Pará - Brasil), constituíta principalmente por arenitos e situada na Bacia Sedimentar do
Amazonas. Esta pesquisa apresenta uma revisão da literatura sobre o carste em rochas
não
carbonáticas,
discutindo a
pertinência
do
conceito de pseudocarste no contexto climático tropical brasileiro. A inexistência de
unidades de conservação na Província leva a uma preocupação inicial, uma vez que
esses ambientes são configurados por formas de relevo desenvolvidas em rochas
cársticas não carbonáticas (pseudocarste). Considerando-se que a Espeleologia é uma
atividade de múltiplo sentido (científico, esportivo, turístico e sociocultural), faz-se
necessária a proposição de planejamento ambiental aliada ao conceito de
geoconservação.
ABSTRACT
The Amazon region is rich in geomorphological features as result of systemic
interaction of nature elements, we can point out the speleological heritage. The
Speleology is an area of study that is dedicated to investigating the nature, genesis
and formation processes of natural underground cavities (which include different
denominations such as caves, shelters, etc..) and their related features, including even
the biological. As an example, this research shows the Altamira-Itaituba Speleological
Province (Pará - Brazil), composed primarily of sandstones and located in the
Amazonas Sedimentary Basin. The geological structure is sandstones of Maecuru
Formation and shale of Curuá Formation. This research presents a review of literature
on the karst in non-carbonate rocks, discussing the relevance of the concept of
pseudocarste in Brazil's tropical climate context. The lack of protected areas in the
Province detaches an important concern, since these environments are configured by
landforms developed in karst rocks, not carbonate (pseudocarste). Considering that the
Speleology is a multiple sense activity (scientific, sports, tourism and socio-cultural), it
is necessary to propose an environmental plan combined with the concept of
geoconservation.
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1. INTRODUÇÃO
As cavernas revelam múltiplos usos, a partir dos levantamentos para estudos
científicos, os quais destacam formas de lazer, turismo e esporte. Nesse contexto temse a Espeleologia, caracterizada como ciência-esporte, a qual estuda as cavidades
naturais subterrâneas que se desenvolvem por meio de fenômenos cársticos,
abrangendo conhecimentos sobre sua formação e caracterização geológica, sua
biodiversidade, além do estabelecimento de planos de preservação e conservação.
Sabe-se, contudo, que o termo carste foi originalmente adotado para o estudo da
formação de cavernas em rochas carbonáticas, porém já é reconhecida a sua
ocorrência em rochas tais como arenitos, quartzitos, gnaisses, micaxistos, basaltos e
rochas vulcânicas alcalinas, indicando uma nova abordagem da Geomorfologia
Cárstica. Um desses exemplos encontra-se inserido na Bacia Sedimentar do Amazonas,
destacando-se a Província Espeleológica Altamira-Itaituba, localizada no Estado do
Pará - Brasil, que se define por feições endogenéticas, em sua maioria, formadas em
arenitos (pelo processo de arenização), com uma amostra de cavidade natural
subterrânea em folhelho.
Este trabalho objetiva fomentar uma discussão a respeito dessas paisagens de exceção
na Região Amazônica, bem como sua importância geológico-geomorfológica, trazendo
assim instrumentos e estratégias para a geoconservação. A inexistência de unidades
de conservação voltadas para o patrimônio espeleológico leva a uma preocupação
inicial, uma vez que esses ambientes são configurados por formas de relevo
subterrâneo desenvolvidas em rochas cársticas não carbonáticas (pseudocarste).
Diante do exposto, o artigo apresenta uma revisão da literatura sobre o carte em
rochas não carbonáticas, em arenitos e caso específico de folhelho, discutindo a
pertinência do conceito de pseudocarste no contexto climático tropical brasileiro,
oferecendo assim bases para o conhecimento sobre a formação geológicogeomorfológico das unidades espeleológicas e, também, uma apresentação do
conceito de geoconservação aplicado a espeleologia.
2.
GEOCONSERVAÇÃO:
ESPELEOLÓGICOS

APLICABILIDADE

AOS

PATRIMÔNIOS

A geoconservação é um termo novo no que diz respeito aos temas ligados a
conservação da natureza abiótica, uma vez que por muito tempo voltou-se uma maior
importância científica para a proteção da biodiversidade, com foco em uma abordagem
biocêntrica. Contudo, notou-se que não bastava apenas pensar nos seres vivos sem
tomar conta do seu habitat natural, a geodiversidade, que compreende apenas
aspectos não vivos do nosso planeta. Trata-se “não apenas dos testemunhos
provenientes de um passado geológico (minerais, rochas, fósseis), mas também os
processos naturais que actualmente decorrem dando origem a novos testemunhos. A
biodiversidade é, desta forma, definitivamente condicionada pela geodiversidade, uma
vez que os diferentes organismos apenas encontram condições de subsistência quando
se reúne uma série de condições abióticas indispensáveis” (Brilha, 2005, p.18).
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Em termos gerais, poucas foram as pesquisas que deram uma atenção especial ao
meio físico como suporte a vida terrestre, até que nos anos 1990 iniciou-se uma
discussão focada no patrimônio geológico e na sua diversidade. Os aspectos físicos da
natureza receberam valores diante dos seus múltiplos sentidos, sejam científico,
estético, funcional e/ou sociocultural, enfim, essencial para a vida. Ao lembrar que a
“biodiversidade faz parte da geodiversidade”, Sharples (2002) desenvolve o conceito
de geoconservação relacionado à gestão da conservação dos elementos abióticos da
natureza, com foco principal na proteção do patrimônio geológico, em busca de
proteger não apenas os recursos de valor científico ou necessários ao ser humano, mas
também a manutenção dos processos ecológicos e diversidade biológica. Mais que
proteger o geopatrimônio, a geoconservação propõe-se a reconhecer a diversidade dos
processos geológicos, geomorfológicos e pedológicos, em busca de minimizar os
impactos negativos causados pelo ser humano, além de divulgar a importância da
geodiversidade para manutenção da biodiversidade. No interior das cavernas
desenvolve-se uma biodiversidade excepcional. O tema é abordado com base na
Biogeografia de Ilhas ou Insular (Macarthur e Wilson, 1967), metodologia que procura
estabelecer e explicar os fatores que comprometem a riqueza de espécies que vivem
em comunidade isolada, no caso a bioespeleologia. Porém, quando se estudam
parâmetros para conservação de patrimônios espeleológicos não são apenas as áreas
internas das cavernas que merecem atenção especial, mas toda uma região que direta
e indiretamente influencia a dinâmica desses ambientes. Têm-se o seguimento voltado
para a proteção da biodiversidade ecológica, ou seja, a bioconservação, e o
seguimento voltado para a proteção da geodiversidade, a geoconservação.
Urban e Oteska-Budzin (1998) realizaram uma aplicação do conceito de geodiversidade
nas cavernas não carbonáticas da Polônia, tendo-se então como a razão de sua
importância científica e, por sua vez, o motivo para necessidade de sua proteção
ambiental. Elencaram ali as peculiaridades dos processos de formações das feições
cársticas (definida pelos autores como pseudocarste ou não-carste), como critério
científico principal para sua avaliação, além dos elementos bioespeleológicos e
histórico-culturais.
Pseudocarste ou Carste Não Carbonático? Uma nova abordagem do conceito
espeleológico e importância ambiental
A pesquisa apresenta um exemplo de carste desenvolvido na região tropical da
Amazônia brasileira, chamada de Província Espeleológica Altamira-Itaituba, situada na
bacia sedimentar Amazônica, e integra um conjunto de cavidades subterrâneas
naturais com diferentes feições endogenéticas, em sua maioria desenvolvida em
rochas areníticas. Por mais que não sejam rochas carbonáticas existe a formação de
cavernas com características de endocarste e outras feições com características de
exocarste. Por esse motivo esse modelado de relevo tem sido tratado como
pseudocarste, do inglês pseudokarst (White, 1988; Urban e Oteska-Budzin, 1998;
Glazek, 2006; Kohler, 2007; Hardt e Pinto, 2009; Suguio, 2010; Guareschi e Nummer,
2010; Simmert, 2010). De acordo com Simmert (2010), o termo pseudocarste foi
citado pela primeira vez na literatura em 1906, pelo geólogo alemão Walter von
Knebel, ao realizar uma análise dos fenômenos cársticos e descrever cavernas de lava
vulcânica com suas estruturas semelhantes a espeleotemas pendurados no teto. Na
sequência da pesquisa de Knebel são registrados notórios trabalhos e eventos
científicos que foram estabelecendo, a nível mundial, o uso do termo pseudokarst,
como no lançamento do Pseudokarst Symposium, em 1982, tornando-se então
International Symposium on Pseudokarst a partir de 1988 e criação de uma comissão
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independente sobre Pseudocarte (Pseudokarst Commission) da Union Internationale de
Spéléologie (UIS), em 1997. Apesar de “pseudo” ser um radical de origem grega que
significa falso, na literatura internacional o uso do termo pseudokarst acabou
permanecendo ao longo do tempo, sendo reconhecido como uma nova proposição e
aceite como uma abordagem que envolve o desenvolvimento de cavernas de rochas
não carbonáticas. Em suma, Simmert refere que “The term Pseudokarst describes

geomorphologic phenomena or parts of a landscape that shows qualities or features of
Karst genesis although the rock forming mineral or soil forming sediment is not
regarded capable of forming Karst” (2010, p. 100).

No Brasil, por sua vez, o termo ainda gera conflitos, tornando-se mais apropriado
denominar como “carste em rochas não carbonáticas”, ou mesmo uma terminologia
vinculada ao tipo litológico, tais como “carste em arenitos”, “carste em quartizitos”,
“carste em vulcânicas”, etc. A literatura brasileira quase não faz menção a esses
sistemas espeleológicos diferenciados, entretanto o número desse tipo de caverna é
representativo: de acordo com os dados do Cadastro Nacional de Cavernas da
Sociedade Brasileira de Espeleologia (CNC/SBE, 2015), as cavernas carbonáticas
representam 67,8% do total registrado, demonstrando um número de pouco mais de
30% de cavernas desenvolvidas em rochas não carbonáticas. As pesquisas que tratam
de fenômenos cársticos em feições não carbonáticas ainda são bastante reduzidas,
contudo, é crescente o número de teses, dissertações e artigos científicos que tratam
da temática, tais como: Wernick et al. (1976), Sallun Filho e Karmann (2007), Hardt
(2003, 2011), Hardt e Pinto (2009), Morais e Souza (2009), Guareschi e Nummer
(2010), Crescencio (2011), Morais e Rocha (2011) e Fabri e Augustin (2013). A
presente pesquisa soma-se como mais uma contribuição sobre a paisagem cárstica em
rochas não carbonáticas, bastante comuns na Amazônia. Nesse contexto, diante de
sua importância ambiental, nesse patrimônio espeleológico é sugerida a elaboração de
Plano de Manejo Espeleológico – PME. Para isso, faz-se o diagnóstico ambiental do
patrimônio espeleológico com a definição das possibilidades de uso, do emprego de
atividades econômicas, da capacidade de suporte, do controle de acesso e das ações
para que haja a geoconservação.
3. GEOESPELEOLOGIA DA PROVÍNCIA
A Província Espeleológica Altamira-Itaituba define-se pelo conjunto de cavernas
desenvolvidas ao sul Bacia Sedimentar Amazônica no contato com o Embasamento
Pré-Cambreano do Complexo Cristalino do Xingu e localizadas nas proximidades do rio
Xingu, em seu baixo curso, e da rodovia transamazônica, a BR-230 (Figura 1).
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Figura 2 – Mapa de localização das cavernas da Província Espeleológica Altamira-Itaituba, no
Estado do Pará, Brasil.

A estrutura geológica das cavernas da Província apresenta-se notadamente em
arenitos friáveis da Formação Maecuru, pertencente ao Grupo Urupadi sobreposta ao
Grupo Trombetas, com posicionamento estratigráfico no Eo-Devoniano, ou Devoniano
Inferior, que está compreendido entre 416 milhões e 397,5 milhões de anos atrás,
aproximadamente (Vasques e Rosa-Costa 2008). As cavidades são resultantes do
processo de formação iniciada no Quaternário, caracterizado pela baixa taxa de
dissolução intempérica (associados a fenômenos de laterização/concrecionamento
ferruginoso e aluminoso, remobilização de sílica por variações de temperatura e pH,
etc.). “O amplo ciclo de aplainamento e remodelamento topográfico que se
estabeleceu no Pleistoceno, com a implantação dos principais canais de escoamento e
entalhe mais profundo pelas drenagens, impostas por severas variações climáticas,
seguramente constituem o fator preponderante para o início do desenvolvimento das
feições pseudocársticas.” (ELETRONORTE, 2009). Após a desagregação e remoção dos
grãos de areia, formam-se feições erosivas designadas como pipping, associadas à
percolação de água infiltrada pelos sistemas de fratura, gerando assim a formação de
cavidades; Fabri e Augustin, 2013).
Destaca-se, contudo, um caso raro de formação cárstica em folhelhos e siltitos: a
Gruta Leonardo Da Vinci, para a qual se propõe que o controle estrutural e a presença
de metamorfismo de contato da intrusão Diabásio Penatecaua levaram ao
desenvolvimento da gruta na Formação Barreirinha, pertencente ao Grupo Curuá,
situado no Neodevoniano, ou Devoniano Superior (andar Frasniano), com idade
compreendida entre 385,3 milhões e 374,5 milhões anos atrás, aproximadamente. Esta
unidade é “constituída predominantemente por folhelhos negros, bem laminados,
carbonosos, micáceos, piritosos e radioativos, embora também ocorram folhelhos
cinza, físseis, muito micáceos e com intercalações de arenito fino” (Pastana, 1999 apud
Vasques e Rosa-Costa, 2008). As cavernas da Província apresentam diversos pontos de
gotejamento de água no teto, formando chuveiros que originam os espeleotemas,
além de córregos endocársticos que provocam o entalhamento vadoso. São
observados blocos colapsados de diferentes dimensões. O conjunto de processos
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geomorfológicos resulta, assim, numa esculturação ruiniforme. A figura 2 ilustra as
feições e processos nas cavernas areníticas Pedra da Cachoeira (A, B) e Planaltina (D,
E) e gruta em folhelho Leonardo da Vinci (C).

Figura 2 - Feições das cavernas da Província Espeleológica Altamira-Itaituba, no Estado do Pará,
Brasil. Fotos: Luciana Freire, 2012.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
As características geoespeleológicas da Província confirmam o desenvolvimento de
carste em arenitos, somando-se um caso raro em folhelho. Os processos de formação
das cavernas são bastante específicos, uma vez que estão condicionados pelo desgaste
mecânico das rochas, iniciados pela arenização. A sequência evolutiva do revelo
cárstico no arenito inicia-se pelo gradiente hidráulico e as zonas de percolação de água
(planos de falhas/fraturas, acamamento, estratificação plano-paralela/cruzada, etc.),
onde se desenvolvem fenômenos de dissolução por silícia. Na sequência, ocorre a
perda de coesão do material arenoso, levando a remoção de partículas mais finas,
processo denominado pipping. A abertura de condutos e salões subterrâneos segue
com colapsos e deslizamentos por desabamento de blocos. No caso da caverna de
folhelho ainda há muito que estudar para sugerir teses sobre a sua espeleogênese.
O artigo apresenta, em termos gerais, uma discussão sobre a importância desses
ambientes cársticos não carbonáticos como um elemento norteador para a necessidade
em medidas espeleoconservasionistas, vinculados ao conceito de geoconservação.
Constatou-se que a área de influência da Província apresenta processos de degradação
florestal, interferindo na alimentação dos recursos hídricos subterrâneos, responsáveis
pela dinâmica, evolução e esculturação do sistema cárstico. São inexistentes políticas
de proteção e preservação ambiental do patrimônio espeleológico, fazendo-se
necessário pensar sobre propostas de geoconservação, uma vez que o escopo principal
desses ambientes é a geodiversidade.
314

VII Congresso Nacional de Geomorfologia, Geomorfologia 2015
REFERÊNCIAS
Brilha, J (2005) Patrimônio geológico e geoconservação: a conservação da natureza na sua
vertente geológica. Palimage Editores, Viseu.
CNC/SBE
(2015)
Estatística:
ranking
por
litologia.
SBE
Brasil
http://cnc.cavernas.org.br/Administracao/EstatisticaDetail?intTipoRel=3 [acedido em 1
Maio 2015]
Crescencio, G (2011) A Proto-História da Espeleologia na Amazônia. Anais do 31º Congresso
Brasileiro de Espeleologia. SBE, Ponta Grossa: 299-305.
ELETRONORTE (2009) Aproveitamento Hidrelétrico Belo Monte: Estudo de Impacto Ambiental.
Centrais Elétricas do Norte do Brasil (ELETRONORTE), Brasília.
Fabri, F P; Augustin, C H R R (2013) Fatores e processos envolvidos no desenvolvimento de
formas cársticas em rochas siliciclásticas em Minas Gerais, Brasil. Revista Geografias. Vol.
9, nº 1, UFMG: Belo Horizonte: 86-96.
Guareschi, V D; Nummer, A V (2010) Relevos cársticos em rochas não calcárias: uma revisão de
conceitos. In: FIGUEIREDO, L C; FIGUEIRÓ, A S (Org.). Geografia do Rio Grande do Sul:
Temas em debate. UFSM, Santa Maria: 183-194.
Glazek, J (2006) Karst Related Phenomena – The Problem of Proper Nomenclature. 9th
International Symposium on Pseudokarst (Abstracts). Institute of Nature Conservation,
Kraków: 47-48.
Hardt, R; Rodet, J (2013) O primocarte. Um novo paradigma de carstificação e sua importância
no carste não carbonático. Anais do 9º Simpósio Nacional de Geomorfologia. UGB, Rio de
Janeiro.
Hardt, R (2003) Carste em Arenito: considerações gerais. Anais do XXVII Congresso Brasileiro
de Espeleologia. SBE, Januária: 163-167.
Hardt, R; Pinto, S A F (2009) Carste em Litologias não carbonáticas. Revista Brasileira de
Geomorfologia, v.10, n.2, Rio de Janeiro: 99-105.
Kohler, H C (1989) Geomorfologia Cártica na Região de Lagoa Santa, MG. São Paulo: Tese de
Doutorado (Depto. De Geografia) Universidade de São Paulo, São Paulo.
Macarthur, R H; WILSON, E O (1967) The theory of island Biogeography. New Jersey, USA:
Princeton University Press, Princeton.
Morais, F; Rocha, S (2011) Cavernas em arenito no planalto residual do Tocantins. Revista
Espeleo-Tema. SBE, Campinas: 127-137.
Morais, F; Souza, L B (2009) Cavernas em arenito na porção Setentrional da Serra do Lajeado
Estado do Tocantins, Brasil. Revista de Biologia e Ciências da Terra, João Pessoa: 1-13.
Sallum Filho, W; Karmann, I (2007) Dolinas em Arenitos da Bacia do Paraná: evidências de
carste subjacente em Jardim (MS) e Ponta Grossa (PR). Revista Brasileira de Geociências,
Curitiba 551-564.
Sharples, C (2002) Concepts and principles of geoconservation. Tasmanin Parks & Wildlife
Service web site. http://dpipwe.tas.gov.au/Documents/geoconservation.pdf [acedido em
10 Abril 2015]
Simmert, H (2010) What is Pseudokarst? In: Proceedings of the 11th International Symposium
on Pseudokarst. Saupsdorf, Saxon Switzerland: 97-100.
Suguio, K (2010) Geologia do Quaternário e Mudanças Ambientais. Oficina de Textos, São
Paulo.
Urban, J, Oteska-Budzyn, J (1998) Geodiversity of pseudokarst caves as the reason for their
scientific importance and motive of protection. Geologica Balcanica, Sofia: 163-166.
Vasques, M L; Rosa-Costa, L T (Orgs.) (2008). Geologia e Recursos Minerais do Estado do Pará:
Sistema de Informações Geográficas – SIG: texto explicativo dos mapas Geológico e
Tectônico e de Recursos Minerais do Estado do Pará. Organizadores, Escala 1:1.000.000.
CPRM, Belém.
Wernik, E; Pastore, E R B; Pires Neto, A (1976) Cavernas em arenito. Notícia Geomorfológica,
13(26): 55-67.

315

VII Congresso Nacional de Geomorfologia, Geomorfologia 2015

FORMAS CÁRSICAS, PRESERVAÇÃO DO PATRIMÓNIO
GEOMORFOLÓGICO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO NA SERRA DE
CANDEEIROS
KARST FORMS, PRESERVATION OF THE GEOMORPHOLOGICAL HERITAGE AND
SPATIAL PLANNING IN SERRA DE CANDEEIROS

Gil, Gonçalo, IGOT, Universidade de Lisboa, Portugal; Associação Portuguesa de

Geoturismo (APGeotur), Lisboa, Portugal, ggil@campus.ul.pt
Rodrigues, Maria Luísa, CEG/IGOT, Universidade de Lisboa, Portugal; Associação
Portuguesa
de
Geoturismo
(APGeotur),
Lisboa,
Portugal,
rodrigues.mluisa@gmail.com
RESUMO
A Serra de Candeeiros (SC) constitui uma importante unidade geomorfológica do
Maciço Calcário Estremenho (MCE) pela sua imponência, as suas características
morfoestruturais e a tipologia da sua carsificação. A SC é um dos 3 relevos
desenvolvidos em estruturas anticlinais (em conjunto com a Serra de Alqueidão,
abatida por movimentos tectónicos, e a Serra de Aire, onde se atinge a altitude
máxima do MCE, 678m). A SC margina grande parte do MCE, pelo lado ocidental,
durante cerca de 30km de extensão. A SC é ainda parte totalmente integrante do
Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros. Para além da carsificação subterrânea
marcada pela existência de numerosos algares, que permitem o acesso a formas
profundas, e algumas nascentes, a SC apresenta formas cársicas superficiais
diversificadas, desde formas de média dimensão (dolinas, uvalas, vales secos) até uma
profusão de formas menores - os lapiás. Podemos encontrar lapiás em sulcos ou
regueiras (Rinnenkarren), lapiás meandriformes (Meanderkarren), devidos sobretudo à
dissolução provocada pelo escoamento superficial, bem como lapiás em fendas ou
ranhuras (Kluftkarren), lapiás em mesa (Karrentisch) e lapiás em agulhas
(Spitzkarren), onde a dissolução é fortemente condicionada por fatores estruturais
(falhas, fissuras, diaclases ou tipo de estratificação). Salientam-se ainda as bacias ou
pias de dissolução (Kamenitzas ou solution pans) desenvolvidas pela ação conjunta da
dissolução e de organismos vivos. A diversidade das formas cársicas subaéreas torna a
SC muito importante para o estudo do geopatrimónio no MCE e nas áreas calcárias
portuguesas. Ao mesmo tempo que as unidades geomorfológicas carsificadas possuem
formas exemplares e totalmente características deste tipo de modelado, estas unidades
possuem recursos industriais muito procurados para fins industriais. Por isso o MCE e o
geopatrimónio nele presente sofrem continuamente a pressão da indústria extrativa
(entre outras). Por isso, sente-se a necessidade de definir áreas de geoconservação, e
de incentivar políticas efetivas de ordenamento do território, tanto a nível municipal
como a nível do Parque Natural. Com base em exemplos concretos da diversidade das
formas cársicas na SC, bem como nas interferências antrópicas que provocam a sua
destruição, tentaremos contribuir para um reordenamento territorial.
ABSTRACT
The Serra de Candeiros (SC) is an important geomorphological unit of the Maciço
Calcário Estremenho (MCE) for its grandeur, its morphostructural features and the type
of your karstification. The SC is one of the 3 reliefs developed in anticlinal structures
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(together with the mountains of Alqueidão, felled by tectonic movements, and the
Serra de Aire, where it reaches its maximum altitude of the MCE, 678m). The SC skirts
much of the MCE, the west side for about 30km long. The SC is still fully part of the
Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros. In addition to the underground
karstification labeled by the existence of numerous potholes, that allow access to deep
shapes, and some springs, SC presents diversified surface Karst forms, from mediumsized forms (sinkholes, uvalas, dried valleys) to a multitude of forms minor - the
limestone pavement. We can find Rinnenkarren Meanderkarren, mainly due to
dissolution caused by seepage, Kluftkarren in table Karrentisch and on needles
Spitzkarren, where dissolution is strongly influenced by structural factors (faults,
cracks, diaclases or type of stratification). They also stress the basins or dissolution
sinks (Kamenitzas solution or pans) developed by the joint action of dissolution and
living organisms. The diversity of subaerial karst forms makes the SC very important
for geoheritage study the MCE and the Portuguese limestone areas. While the
karstified morphological units have totally exemplary and features of this type of
patterned shapes, these units are very popular industrial resources for industrial
purposes. So the MCE and the geoheritage this continually suffer the pressure of
extractive industry (among others). So we feel the need to define areas
geoconservation point in place effective regional planning policies at the municipal level
and at the level of the Natural Park. Based on concrete examples of the diversity of
karst forms in the SC and in anthropogenic interference that cause their destruction, we
try to contribute to territorial reorganization.
Palavras-chave: Carso, património geomorfológico, ordenamento do território, Serra
de Candeeiros.
Keywords: Karst, geomorphological heritage, spatial planning, Serra de Candeeiros.
1. INTRODUÇÃO
1.1 Enquadramento Geográfico
O MCE localiza-se ~100kms a NNE
de Lisboa, em plena Estremadura
Portuguesa,
na
Orla
MesoCenozoica Ocidental, unidade de
paisagem a que O. Ribeiro (1991)
designou por "maciços calcários da
Estremadura e Arrábida».
O MCE está soerguido devido à
tectónica, sendo composto pelas
Serras de Aire (678m) e de
Candeeiros
(613m),
estão
separadas pelos Planaltos de Santo
António e São Mamede e ladeadas
por depressões como é exemplo a
de Minde, Alvados e da Mendiga,
que em determinadas zonas Figura 1 – Enquadramento nacional e MDT
apresentam pronunciadas escarpas
de falha, como é exemplo a Costa de Minde (Lourenço et al. 2003).
No caso concreto da SC, esta unidade morfoestrutural margina grande parte do MCE a
ocidente, em 28,6kms de extensão. É, sem dúvida, uma importante unidade
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geomorfológica do MCE, tanto pela sua imponência como pelas características
morfoestruturais e tipologia da sua carsificação (Rodrigues, 1998).
A área de estudo está totalmente integrada dentro do Parque Natural da Serra de Aire
e Candeeiros (PNSAC), sendo esta uma área protegida.
1.2 Litologia
A constituição litológica da SC abrange unidades do Jurássico Médio (Dogger) nos
sectores setentrional (norte) e meridional (sul). Entre ambos os sectores, na zona
central da SC (longitudinalmente), ocorrem unidades do Jurássico Superior (Malm),
onde o declive das vertentes está atenuado pela presença de calcários de menor
dureza.
Juntamente com o ponto anterior, Coelho (2002) refere que as principais formações do
Dogger presentes na SC são os Calcários do Pé da Pedreira (J2PP), os Calcários
micríticos de Serra de Aire (J2SA) e os Calcários de Moleanos (J2MI).
Os Calcários de Moleanos (limite superior do Dogger) apresentam elevada carsificação,
sobre os quais assentam, em descontinuidade, os calcários do Oxfordiano (Coelho,
2002) e fossilizando a formação J2MI. O facto dos Calcários de Moleanos possuírem
fraca dureza, faz com que neles surjam muitas das dolinas presentes no topo da SC,
tanto de formação recente como herdadas.
1.3 Tectónica
A SC pode ser considerada um anticlinal delimitado por falhas submeridianas (embora
os movimentos possam ter tido importância desigual no lado W e E da dobra). Na
realidade, a SC em vez de um anticlinal completo parece corresponder a uma semidobra, falhada, sobretudo do lado oriental, onde contacta com o alinhamento diapírico
Rio Maior-Porto de Mós-Batalha (Zbyszewski & Almeida, 1960; Ferreira et al. 1988;
Rodrigues, 1998).
Quanto à relação entre fracturação e formas cársicas na SC, Rodrigues (1998) refere
que “a localização das formas cársicas superficiais, dolinas e algares, é determinada
pela rede de fraturas, sendo comum o seu desenvolvimento no cruzamento destes
sistemas de acidentes (…)”.
É de referir também que os fundos das depressões (como as dolinas) aparecem, na
maioria dos casos, preenchidos por depósitos poligénicos vermelhos (Carvalho, 2013;
Coelho 2002; Fabre, 2010; Rodrigues, 1998).
1.4 Formas Cársicas
A geodiversidade das formas cársicas subaéreas tornam a SC muito importante para o
estudo do geopatrimónio do MCE e das restantes áreas calcárias portuguesas. No
entanto, é necessário definir áreas de geoconservação face à crescente utilização desta
unidade morfológica para fins industriais (exploração de inertes calcários ou produção
de energia eólica).
As formas cársicas resultam de processos de carsificação, essencialmente química, mas
também podem derivar de processos mecânicos de meteorização. Existem vários tipos
de formas cársicas superficiais, e estas podem ter diferentes denominações. Alguns
exemplos de formas cársicas superficiais são algares, dolinas, lapiás, poljes, ponors e
uvalas.
Tendo em conta a elevada representatividade de lapiás, dolinas e algares, resolvemos
apresentar os conceitos correspondentes e que descrevem tais formas cásicas:
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Formas lapiares ou lapiás são formas menores
escavadas ou em saliência, que cinzelam o carso.
Resultam de processos de dissolução. O processo
pode ocorrer nas rochas cársicas que afloram à
superfície ou que estão cobertas por solos e/ou
depósitos. Com dimensão reduzida, são as que
evidenciam melhor a existência de processos de
dissolução ativos à superfície e que contribuem de
maneira decisiva para o funcionamento hidrológico
do carso subterrâneo. Em sentido lato, um campo de
lapiás designa uma área onde as formas lapiares são
densas (Crispim, 1987; Rodrigues, 1998).

Figura 2 - Lapiás em agulha na zona da
Bezerra, SC (Rodrigues, 1998).

O conceito de dolina segundo Rodrigues et al. (2007)
descreve estas formas como uma “Depressão cársica

superficial fechada, em regra, mais larga que
profunda, circular ou elíptica, por vezes com
contornos lobados, com dimensão horizontal que
pode alcançar centenas de metros. Em regra, a sua
dimensão não permite a organização de rede
hidrográfica superficial no seu interior (…)”.
Fernandes Martins (1949) considerou-as como o “exlíbris do modelado cársico”. Fabre (2010) acrescenta

Figura 3 - Dolina da Barreira, topo da

apenas que as dolinas podem apresentar morfologias Serra de Aire (Rodrigues, 1998).
diversificadas e que possuem drenagem subterrânea. E Sauro (2009) refere que “The

doline morphology represents “karst morpho-structures” that are not only a result of
karst dissolution, but also derive from other processes: pedogenetic processes,
weathering degradation, collapse, alluvial and aeolian processes and finally periglacial
environment processes”.
No caso dos algares, segundo Rodrigues et al. (2007), estes
caracterizam-se como uma “conduta vertical ou inclinada em

calcário por onde a água superficial se perde em profundidade.
Normalmente, é a extensão de condutas subterrâneas até à
superfície, fazendo a ligação entre o carso superficial e o carso
subterrâneo. Pode ser uma passagem acessível e conduzir ao
tecto de uma gruta, sala ou passagem subterrânea, ou ser
estreita e impenetrável, resultado de uma fase inicial de
alargamento de diaclases predominantemente verticais”. É
ainda referido que as suas formas, em secção, podem ser muito
variáveis.
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Figura 4 - Algar estreito
mas profundo na SC, de
abertura
muito
recente
(Rodrigues, 1998).
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2. METODOLOGIAS
A identificação de formas cársicas e de possíveis perturbações que as afetem (Figura
5) foi efetuada através de reconhecimento remoto com recurso ao software SIG
ArcGis10.1. Como cartografia e dados de base foram utilizadas cartas militares do
IgeoE à escala 1/25000, ortofotomapas do IGP correspondentes aos intervalos de anos
1979-1989, 1995 e 2005-2006. De modo a obter a localização dos aerogeradores do
parque eólico (Figura 6) utilizaram-se imagens do Google Earth (2012), pois a
implementação do parque eólico é posterior à cartografia oficial cedida.

Figura 6 - Localização de elementos do parque eólico, SC (Gil,
2015).

Figura 5 - Localização de indústria extrativa (Gil, 2015).

No entanto, no caso das formas cársicas, este processo de identificação não dispensa
um levantamento de reconhecimento de campo, pelo facto das formas menores
poderem ser identificadas erroneamente. No caso das dolinas, estas identifica-se e
reconhecem-se facilmente, já no que diz respeito aos algares e lapiás, estes podem
não ser identificados devido às suas menores dimensões e por estarem cobertos por
vegetação. Foi tido em conta também o conhecimento da SC por parte dos autores.
3. PERTURBAÇÕES
Em termos de perturbações diretas sobre o carso na SC que põem em causa a
geoconservação das formas presentes nesta área protegida (PNSAC) foram
identificadas 71 pedreiras (Figura 5, 7 e 8), das quais 32 apresentam atividade atual e
39 estão inativas. Identifica-se também a presença de zonas de despejos e depósitos,
tanto junto a pedreiras como em zonas que não apresentam extração próxima.
Quando ao parque eólico presente, este possui 37 aerogeradores e uma subestação de
transformação, com espectativas de expansão. No caso concreto da subestação, esta
foi instalada sobre um antiga pedreira, evitando assim destruição de zonas ainda
preservadas.
Pode desde já avançar-se que o sector meridional da SC é o mais perturbado, tanto
pela indústria extrativa como pelo parque eólico, estando o sector setentrional
bastante conservado, em termos comparativos.
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Figura 7 - Destruição de lapiás no topo da SC
(Foto: L. Ferreira).

Figura 8 – Preservação de dolinas em pedreira na
zona de Portela do Pedreiro, SC.

4. CONCLUSÕES
É uma realidade que a SC está inserida na área do PNSAC, mas o difícil equilíbrio entre
a geoconservação e as atividades económicas extrativas e energéticas dificulta a
preservação, tanto da SC (paisagisticamente) como das formas presentes na mesma
(geodiversidade). Os interesses industriais e energéticos (pela qualidade dos calcários
e pelo forte potencial eólico da SC) sobrepõem-se ao princípio da geoconservação. O
setor meridional é claramente o mais perturbado industrialmente, mas, em
contrapartida, é o que apresenta menor geodiversidade.
Podem também reter-se bons exemplos, onde o planeamento preserva e aproveita
áreas degradadas, como é o caso da subestação elétrica do parque eólico. No entanto,
na sua generalidade o facto da SC estar dentro dos limites do PNSAC não a tem
protegido de inúmeros fatores perturbantes de origem antrópica.
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RESUMO
O objetivo deste trabalho é apresentar uma visão preliminar do patrimônio
geomorfológico de João Pessoa, capital do Estado da Paraíba, Brasil, com o intuito de
inserir potenciais geomorfossítios em rotas geoturísticas urbanas, constando de seis
fases sequenciais, atualmente em andamento (revisão bibliográfica, trabalho de
campo, inventariação, avaliação semi-quantitativa do potencial geoturístico e do nível
de vulnerabilidade, bem como divulgação geoturística). Este município inscreve-se
numa bacia sedimentar que se desenvolveu sobre um embasamento cristalino falhado,
cujas reativações que datam do Plio-Pleistoceno, somadas a um empilhamento da
sequência clástica-carbonática do Grupo Paraíba, de sua cobertura plataformal e
sedimentação Quaternária, resultaram em um substrato escalonado, suavemente
basculado para leste, cujo terreno possui grande potencial geoturístico, do ponto de
vista de seu patrimônio geomorfológico. O relevo apresenta-se fragmentado em três
grandes unidades morfoesculturais: planícies costeiras, planícies aluviais e baixos
planaltos, também conhecidos como tabuleiros litorâneos, além das vertentes que
articulam os baixos planaltos com as planícies, todos com os seus elementos
patrimoniais, desenvolvidos a escalas diversas.
ABSTRACT
The objective of this paper is to present a preliminary view of the geomorphological
heritage of João Pessoa, capital of Paraiba state, Brazil, in order to enter potential
geomorphosites in urban geotouristic routes, whose work consists of currently six
sequencial stages (bibliographical review, field work, inventory, semiquantitative
assessment of geotouristic potential and level of vulnerability and divulgation). This city
is part of a sedimentary basin that developed on a failed crystalline basement, whose
reactivation dating from the Plio-Pleistocene, added to a bedrock of clastic-carbonate
sequence of the Paraíba Group, its platform coverage and Quaternary sedimentation
resulted in a stepped substrate, gently inclined to the east, whose terrain has urban
geotouristic potential from the point of view of its geomorphological heritage. The
relief was fragmented into three major morphosculptural units: coastal plains,
floodplains and low plateaus, also known as tablelands, in addition to the slopes which
limit the low plateaus and plains, all with their heritage elements, developed at various
scales.
Palavras - chave: Patrimônio Geomorfológico; João Pessoa; Geoturismo Urbano.
Keywords: Geomorphological Heritage; João Pessoa; Urban Geotourism.
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1. INTRODUÇÃO
A valorização da diversidade natural tem sido comumente e mais evidentemente aceite
na Biologia, onde as preocupações acerca da extinção de espécies e da perda de
habitats têm levado cientistas, civis, gestores públicos, ONGs, entre outros, a
realizarem conferências, acções e acordos de ordem ambiental. Entretanto, a
geodiversidade, suporte da biodiversidade, tem sida relegado para segundo plano,
principalmente levando-se em conta o viés da sua conservação ou, neste caso, a
geoconservação e até mesmo o geoturismo.
O município de João Pessoa possui uma geodiversidade extremamente interessante,
que entrelaça elementos fluviais, marinhos e fluviomarinhos, assentando sobre uma
bacia sedimentar, considerando-se, no âmbito deste trabalho, seus aspectos
geomorfológicos, ou seja, suas formas de relevo em diferentes escalas. Assim, no
momento em que a percepção humana valoriza um conjunto de formas de relevo (e de
depósitos correlativos) com interesse científico, pedagógico, cultural ou estético, temos
a definição de patrimônio geomorfológico (Panizza, 2001; Reynard, 2005; Reynard e
Panizza, 2005), o qual, pelo seu significado, merece ser estudado, preservado e
valorizado. Cabe salientar que, neste trabalho, o patrimônio geomorfológico foi
dissociado do patrimônio geológico, que consideramos corresponder a conceitos
complementares, mas distintos, sendo ambos enquadrados no patrimônio natural
abiótico, conjuntamente com os elementos do património hidrológico e pedológico.
O objetivo deste trabalho é apresentar uma visão preliminar do patrimônio
geomorfológico de João Pessoa, capital do Estado da Paraíba, Brasil, com o intuito de o
inserir em rotas geoturísticas urbanas. A produção destas informações, levada a uma
grande gama de pesquisadores, cientistas, estudantes e turistas, entre outros, é uma
peça importante para a construção de uma cultura urbana que seja capaz de
compreender que a cidade em que vivemos é muito mais complexa que a dos nossos
antepassados e que o patrimônio geomorfológico tem um papel importante na
compreensão desta complexidade, servindo como elemento reconstrutor da relação
dialética entre a história natural e a história humana do município de João Pessoa.
2. METODOLOGIA
O presente trabalho faz parte de um projeto mais amplo, que envolve seis fases
sequenciais, e o mapeamento de outros elementos patrimoniais abióticos, como os
pedológicos, os geológicos e os hídricos, que juntos ao patrimônio geomorfológico,
configuram o geopatrimônio da área estudada.
O projeto iniciou-se com a fase da pesquisa científica (fase I), com o intuito de se
conhecer profundamente a história, geologia e geomorfologia do ambiente físico da
atual João Pessoa. Numa fase II, com a utilização de cartas topográficas, fotografias
áreas e imagens orbitais, realizou-se o trabalho de campo, com o intuito de se
reconhecer potenciais locais de interesse geomorfológico e identificar os seus valores
geoturísticos. Todos os elementos patrimoniais selecionados, a várias escalas, estão
sendo inventariados (fase III), através da identificação da categoria temática a que
cada forma de relevo pertence (cárstico, residual, tectônico, fluvial, eólico, litorâneo,
vulcânico), segundo critérios propostos por Pereira et al. (2004) e do preenchimento
de uma ficha de identificação que segue, com pequenos ajustamentos, o modelo
proposto por Santos et al. (2015). O presente trabalho encontra-se nesta etapa de
evolução.
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Após inventariados, os elementos do patrimônio geomorfológico serão avaliados do
ponto de vista semi-quantitativo (fase IV), para se definirem os locais de maior ou
menor interesse geoturístico, que é o objetivo principal deste mapeamento, assim
como a avaliação do grau de vulnerabilidade destes, visando medidas
geoconservacionistas (fase V), com a posterior elaboração de um guia geoturístico e
outros meios interpretativos da geomorfologia local (fase VI). Esta metodologia
integrada será publicada brevemente.
3. CONTEXTO GEOLÓGICO DA ÁREA
João Pessoa e o litoral a sul situam-se na carta topográfica da folha de João Pessoa
(SB-25-Y-C-III-1-NE), à escala 1:100.000, elaborada pelo Ministério do Exército. A
geologia de onde assenta a área de estudo está associada à bacia sedimentar marginal
da Paraíba, com sedimentos que foram depositados à medida que o continente sulamericano se afastava do africano (Françolin e Szatmari, 1987), sobrepostos a um
embasamento cristalino deformado por zonas de cisalhamento (Jardim de Sá, 1994).
Esta bacia pode ser subdivida em três sub-bacias, conforme o mapa da figura 1a: Subbacias de Olinda, Alhandra e Miriri. O município de João Pessoa insere-se na sub-bacia
de Alhandra, no limite com a sub-bacia de Miriri, limite estabelecido pela Falha de
Itabaiana.
Os eventos sedimentares da deposição da Bacia da Paraíba remontam ao final do
Turoniano, quando os terrenos a norte e a sul da Zona de Cisalhamento de
Pernambuco foram reativados (Petri, 1987), à medida que o continente sul-americano
se afasta do africano, iniciando a subsidência da Bacia da Paraíba, tardiamente em
relação às bacias ao norte e sul, Potiguar e Pernambuco, respectivamente, que já
demonstravam preenchimento sedimentar desde o Barremiano/ Aptiano (Petri, 1987,
Barbosa e Lima Filho, 2006). Este pacote clástico-carbonático, pertencente ao Grupo
Paraíba, está representado pelos arenitos e conglomerados da Formações Beberibe e
pelos calcários da Formação Itamaracá, na base; pelos calcários da Formação Maria
Farinha (não presentes na área de estudo) e Gramame, no topo, cobertos por
sedimentos mal selecionados plio-pleistocênicos da Formação Barreiras e pelos
sedimentos pós-Barreiras, ou seja, já de idade quaternária (terraços marinhos,
depósitos fluviolagunares, de mangue, eólicos, recifes de corais, beach rocks, de
origem marinha-transicional; e leques aluviais, depósitos fluviais, coberturas elúviocoluvionares e coluvionares de origem continental).
A partir do Plioceno, como resultado do estabelecimento de um campo de tensão na
placa sul-americana, com compressão de orientação E-W e extensão N-S, reativou-se
uma série de falhamentos que atingiram os sedimentos do Grupo Paraíba, tendo um
papel crucial na morfologia costeira e no traçado da rede hidrográfica (Bezerra et al.,
2001). Esta reativação tem um papel fundamental na geomorfologia da área, como
veremos a seguir.
4. GEOMORFOLOGIA E PATRIMÔNIO GEOMORFOLÓGICO DA ÁREA
Podemos identificar três compartimentos morfoesculturais na área do sítio urbano de
João Pessoa: a baixada litorânea (ou Planície Costeira - PC), os baixos planaltos
costeiros (ou tabuleiros litorâneos - TL) e as planícies aluviais (PA), que podem ainda
ser subdivididas em fluviais e/ ou fluviomarinhas (figura 1b). O topo dos TL é unido à
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PC por vertentes (V) relativamente íngremes, na forma de falésias, de grande beleza
cênica, no litoral.
A PC está em contato direto com o mar, possui altitude entre 0 e 10 m, e tem
sedimentação quaternária de origem fluvial, marinha e fluviomarinha (figura 1b),
dando origem a inúmeras feições geomorfológicas que podem ser considerados
potenciais elementos patrimoniais por sua beleza cênica e/ou pela pertinente história
geomorfológica. Selecionámos a Restinga de Cabedelo, as Enseada das praias de
Tambaú e Cabo Branco (figura 2), a Praia do Bessa e suas formas de abrasão marinha,
os blocos de rocha no sopé da falésia do Cabo Branco e a Ponta do Seixas, o ponto
mais oriental das Américas, para inventariação.

Figura 1- a) Localização da área (flecha) nas bacia da Paraíba e localização da Falha de
Itabaiana. Fonte: Barbosa e Lima Filho (2005; modificado). b) Mapa hipsométrico com as
compartimentações morfoesculturais do município e algumas linhas de falha: planície costeira
(PC), baixos planaltos costeiros (TL) e planícies aluviais (I a VIII). O quadrado vermelho
mostra a localização aproximada do Centro Histórico de João Pessoa. Os círculos vermelhos,
representando o limite dos tabuleiros litorâneos com a planície costeira, são marcados por
uma linha de falésias inativas. Fonte: Leite et al. (2007; modificado).

Os TL correspondem a uma porção mais elevada do terreno, suavemente inclinados,
com topos geralmente planos e basculados para leste, em resultado da ação de
eventos tectônicos, e moldados pelos agentes exógenos que esculpiram a Formação
Barreiras. A maior parte do sítio urbano de João Pessoa assenta sobre esta unidade
geomorfológica. Segundo Rossetti et al. (2013), estes baixos planaltos foram resultado
de amplos arqueamentos e de uma sucessão de pediplanos escalonados para o
interior, subordinados ao paleoclima, cuja estrutura tipo graben-horst controlou sua
morfologia. Reativações de zonas de cisalhamento do embasamento, com direção E-W
e NE-SW, a partir do EoCretáceo, atingiram os sedimentos da Formação Barreiras,
formando escarpas de falha que foram, depois, preenchidas por terraços aluviais,
dunas arenosas, detritos coluviais, solo e vegetação, e que serviram como
delimitadoras do leito dos rios, enquanto as porções soerguidas foram dissecadas
(Lima et al., 1990). O substrato do município é representado por um graben,
denominado por Brito Neves et al. (2009) de Graben da Grande João Pessoa, cujos
sedimentos atingem 300 m de espessura sobre o embasamento.
Nesta unidade morfoescultural, foram selecionados os seguintes elementos de
interesse patrimonial geomorfológico: as paleodunas do Bairro Altiplano (figura 2), a
dolina dos Irerês e o anfiteatro da Pedreira da CIMPOR.
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O topo dos TL é unido à PC por vertentes relativamente íngremes, representadas pelas
falésias, a leste, ativas ou não (figura 2), que são elementos patrimoniais com alto
potencial geoturístico em virtude de sua beleza. Ademais, no centro histórico da
cidade, localizado na porção oeste dos TL, a configuração do terreno em cidade alta e
cidade baixa, segundo Araújo (2012), é resultado de uma falha normal que cruza
aquele setor, com direção nordeste, constituindo outro elemento geomorfológico com
valor científico. Este falhamento seria responsável pelo encaixe do baixo curso do rio
Paraíba e, mais para o sul, dos seus tributários, rios das Marés e Sanhauá, além da
porção intermediária do Rio Gramame. Um conjunto de lapiás, um elemento de
interesse patrimonial geomorfológico representado pelo afloramento da Formação
Gramame, aparece ao longo desta escarpa de falha, voltado para a planície do Rio
Sanhauá.
As PA podem ter sectores fluviais ou fluviomarinhos (figura 1b). Os diferentes níveis de
entalhe fluvial no pacote sedimentar da Formação Barreiras, podendo ou não atingir os
calcários subjacentes, podem ser considerados heranças das movimentações
tectônicas que configuraram o terreno por onde estes rios passam. Nas margens do
Rio Paraíba, ocorrem planícies aluviais com maiores altitudes, cuja presença de
manguezais afastados até 12 Km da linha de costa denotam sua importância ecológica.
Algumas destas planícies, a exemplo do Rio Jacarapé, Jaguaribe e Paraíba foram
também selecionadas como elementos patrimoniais de interesse geomorfológico
voltados para o geoturismo urbano.
Alguns dos elementos patrimoniais geomorfológicos citados no texto podem ser
visualizados na figura 2.

Figura 2- Porção costeira de João Pessoa, constando alguns elementos do seu patrimônio
geomorfológico: à direita, as enseadas das praias de Cabo Branco e Tambaú; o bairro de Cabo
Branco, instalado sobre terraços marinhos holocênicos; falésia inativa, florestada com Mata
Atlântica, que delimita a PC, à direita, dos TL, à esquerda, onde se acumularam sedimentos
formando paleodunas. Norte para cima. Fonte: Arquivo Lígia Tavares.

5. CONCLUSÕES
A partir de estudos prévios acerca da história, geomorfologia e geologia da área e de
critérios pré-estabelecidos, como o valor científico, didático, estético, entre outros, e,
principalmente do valor turístico, foi identificada uma série de elementos do patrimônio
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geomorfológico a várias escalas, inseridos nas unidades morfoesculturais do terreno. O
presente trabalho visou uma divulgação preliminar deste patrimônio geomorfológico,
que será posteriormente acrescido de outros elementos geopatrimoniais, como o
geológico, hidrológico e pedológico, além do Patrimônio Histórico do Centro Histórico
da cidade, no que diz respeito aos materiais geológicos que o edificaram, com o intuito
de inseri-los em rotas geoturísticas urbanas. João Pessoa é um destino turístico
conhecido no Brasil, do ponto de vista do turismo de sol e mar. É pertinente, portanto,
entrelaçar este patrimônio ao turismo em João Pessoa, para que mais uma motivação
desperte o interesse dos turistas, agora voltado para o viés da litosfera e hidrosfera.
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RESUMO
A análise integrada das formas e formação do relevo, das unidades de paisagem, que
são características singulares do ambiente em estudo, e das atividades econômicas
desenvolvidas na região do Pantanal da Nhecolandia Sul-mato-grossense, indicam que
as atividades praticadas estão alterando as unidades de paisagem, principalmente as
lagoas salinas e as cordilheiras. Mostram, ainda, que essas atividades não beneficiam a
toda população, mas sim, se concentram nas mãos de poucos, não favorecendo o
desenvolvimento sustentável e/ou a preservação e manutenção do ambiente que é um
patrimônio da humanidade, declarado pela UNESCO, além de comprometer a
sustentabilidade da população pantaneira.
ABSTRACT
The integrated analysis of the forms and formation of relief, landscape units, which are
unique characteristics of the environment under study, and economic activities in the
Pantanal region of Nhecolândia South Mato Grosso, indicate that developed activities
are changing landscape units, especially the salt lakes and the mountain ranges. This
study also show that these activities do not benefit the entire population, but are
concentrated in a few hands, not favoring sustainable development and / or
preservation and maintenance of the environment which is a world heritage site
declared by UNESCO, and compromising the sustainability of the Pantanal population.

Palavras chaves: Geomorfologia, Pantanal, Unidades de Paisagem, Análise Integrada
Keywords: Geomorphology, Pantanal, Landscapes Units, Integrated Analysis
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1. INTRODUÇÃO
O Pantanal, inserido na bacia do alto Paraguai, na porção central da América do Sul
tem sua formação geológica resultante da orogenia andina, onde ocorreram falhas,
fraturas e o afundamento da região. Assim, trata-se de extensa superfície de
acumulação, circundada pelo Planalto Cristalino, a qual representa fonte de água e
sedimentos. Sua geomorfologia é caracterizada pelo gradiente topográfico fraco,
consequentemente, sua vegetação é bastante diversificada e abrange diferentes
fisionomias. (AB’ SABER 1988). A hidrografia está caracterizada pela extensa malha
fluvial e seu rio principal é o Paraguai. As deficiências de escoamentos superficiais,
produz área de difícil escoamento facilitando cheias prolongadas, resultando em solos
predominantemente hidromórficos e arenosos de depósitos aluvionares. É uma planície
em formação, que sofre os processos geomorfológicos de sedimentação. Caracterizado
por um ciclo anual de inundação, esse ciclo varia de intensidade no decorrer dos anos,
com anos muito chuvosos ou anos relativamente secos. Existem diferenças locais no
regime hidrológico, que “somadas às variações da topografia e do solo, proporcionam
um mosaico de áreas raramente, permanentemente ou periodicamente alagadas, bem
como áreas que permanecem livres de inundação” (Fernandes et al., 2010). As
particularidades do ambiente Pantanal contradizem suas generalizações, esse bioma é
complexo. Entretanto, a característica mais conhecida e divulgada sobre o Pantanal é a
sazonalidade e seus aspectos alagados pelas chuvas e pelas águas trazidas por rios de
planalto em seu entorno.
O Pantanal é reconhecido como a maior e mais complexa zona úmida contínua de
água doce do planeta e pela riqueza de sua fauna e de sua flora. Por essas
características singulares é considerado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO
desde 2000. Nosso objetivo é analisar a geomorfologia do Pantanal Sul MatoGrossense e refletirmos sobre a relação entre as formas e os processos de formação
do relevo, relacionando-os com as unidades da paisagem. Esse estudo sinaliza as
atividades econômicas desenvolvidas, através das práticas atuais, como principal
interferência no meio natural, as quais comprometem a preservação e manutenção do
ambiente e também a sustentabilidade da população pantaneira.
2. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO
Para identificar suas particularidades, o Pantanal Mato-Grossense foi dividido em
compartimentos. Dentre as sub-regiões a Nhecolândia, objeto de nosso estudo, é a
sub-região do Pantanal Mato-Grossense, situada no município de Corumbá MS (Figura
1), limitada ao norte e ao sul, pelos rios Taquari e Negro, a leste pela escarpa da Serra
de Maracajú e a oeste pelo rio Paraguai. A Nhecolândia resulta dos depósitos aluviais
de natureza silíco-arenosa, provenientes do planalto arenítico de Maracajú e
representa uma das mais importantes regiões de criação de gado do Pantanal, Bacani
e Sakamoto (2007).
A Nhecolândia se destaca dos demais “Pantanais”, pois apresenta uma combinação
particular de rios, “baías”, “salinas”, “vazantes”, “corixos”, “banhados”, “cordilheiras”,
“campos limpos”, “campos sujos”, matas e cerrados, unidades da paisagem descritas
conforme a morfologia do relevo. A terminologia adotada é popular e adaptada a
literatura especializada, em Bacani e Sakamoto (2007), sendo: (Quadro 1).
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Figura 1: Localização da Área de Estudo. Edição MIGUEL, A.E.S, ORG. SILVA, C.O., 2014.

Quadro1: Unidades de Paisagem Naturais do Pantanal da Nhecolândia
SILVA, C.O., 2015
Unidades de
Paisagem
"Cordilheiras"

“Baías”

“Salinas”

“Corixos” e
“Vazantes”

Caracterização
Elevações alongadas; com altura menor que 3 metros acima do nível das
lagoas, e apenas 1 a 2 metros acima das “baías” e “vazantes”, é composta
de “sedimentos arenosos mais antigos” que sustentam uma vegetação
arbórea densa.
Depressões, geralmente circulares e alongadas, que contém água durante as
cheias e podem chegar a um metro de profundidade;
Depressões, mais rebaixadas que as “baías”, circulares, ovaladas ou
oitavadas, raramente secam, com pH alcalino alto, não são atingidas pelas
cheias, não apresentam vegetação em seu entorno, é circundada por uma
faixa de areia de textura idêntica àquela encontrada no litoral. As “salinas”
estão sempre em nível topográfico inferior ao seu entorno (“cordilheiras”,
“baías”, “vazantes”).
As “vazantes” se formam nos períodos agudos das precipitações
pluviométricas, ligando uma “baía” à outra. Os “corixos” correspondem a
pequenos cursos d’água, com leito acanalado e geralmente são conectados a
algum rio, são relativamente escassos na Nhecolândia.
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O cenário do Pantanal da Nhecolândia é formado pela Paisagem Natural, com as
unidades de paisagens descritas no Quadro 1, como também pelas unidades de
paisagens: Antrópico Natural, Turística e Cultural. As quais podemos descrever como:
 Paisagem Natural - localizada em um espaço interfluvial, determinado pela drenagem
endorréica, cujas águas ao se acumularem correm para o Rio Negro e Miranda. A
característica mais singular é a presença de três tipos de lagoas, chamadas salinas,
salitradas e baias (água doce). Cada qual com características únicas que as
diferenciam. Reservamos atenção especial as lagoas salinas que apresentam pH de 8 a
9, servindo de alimento ao gado e são as que mais conservam água durante as secas,
atualmente sofrem processo de arenização, provavelmente devido ao desmatamento
das cordilheiras, o que pode transforma-las em lagoas salitradas;
 Paisagem Antrópico Natural – distinguida pelos pastos, vinculados com bosques e o
turístico vinculado com a pesca;
 Paisagem Turística – está vinculada com a exploração dos recursos bióticos do
Pantanal. Predominando: a pesca, ecoturismo e a observação de arvores e animais;
 Paisagem Cultural – as fazendas, o turismo, a comunidade do Passo do Lontra e as
cidades vizinhas Corumbá, Miranda e Aquidauana.
Este cenário se encontra em completa interligação e interdependência, por isso,
compreendemos que a análise integrada da paisagem constituiu em uma ferramenta
de investigação para o entendimento das estruturas e processos na paisagem
pantaneira, imprescindível para subsidiar a elaboração de propostas de ações visando
a gestão ambiental, e a fundamentação da legislação de conservação e preservação do
ambiente. Acrescentando o conhecimento para contribuir e propor formas de usos
sustentáveis, afim de evitarmos a degradação desse ambiente singular.
3. METODOLOGIA
A metodologia considerada, comtempla: a revisão de literatura, visitas e observações
“in loco”, entrevista com moradores e levantamento foto descritivo das áreas visitadas,
GPS para posicionamento das unidades, e a análise integrada das unidades da
paisagem, como uma ferramenta de investigação do ambiente.
Afim de, compreendermos a relação dos aspectos geomorfológicos e as unidades de
paisagem do Pantanal da Nhecolandia – MS/Brasil, recorremos a literatura, que nos
forneceu bases para entender que os processos geomorfológicos e as formas do
relevo, de acordo com Ross (1991), estão relacionados aos aspectos atuantes na
dinâmica da natureza. O relevo apresenta uma diversidade de formas e de gênese,
resultados de forças e mecanismos que atuam no presente e que atuaram no passado.
Os processos geomorfológicos influenciam os hidrológicos e meteorológicos, pois o
relevo sofre influência destes fatores e através da erosão fluvial tem suas formas
modeladas, em Bacani e Sakamoto (2007). Para Ross (1991), interpretar as formas de
relevo é “saber identificá-las e correlacioná-las com os processos atuais e pretéritos,
responsáveis por tais modelados, e com isso estabelecer não só a gênese, mas
também sua cronologia, ainda que relativa”. Compreendemos, que a classificação
genética e cronológica do relevo em estudo está diretamente relacionada ao processo
de uso e ocupação do solo e que conhecê-lo permitirá identificar formas ativas e
processos operantes, possibilitando avaliar as consequências da interferência antrópica
sobre tais áreas. Assim, utilizamos de visitas in loco, registros foto descritivos,
posicionamento e localização das unidades de paisagem, com o auxílio de GPS, para
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compararmos descrições e registros anteriores sobre o processo de uso, ocupação do
solo e degradação da área de Estudo.
Em um segundo momento, refletindo sobre a literatura de Sochava (1978), o qual
entende o geossistema como o espaço terrestre de todas as dimensões, onde a
natureza se encontra em uma relação sistêmica interagindo com a esfera cósmica e
com a sociedade. Entendemos que, as influências do sistema sócio econômico,
acrescentadas à TGS por Christofolettti (1999), lembra importante agente da
configuração de um território, o homem, que através do trabalho e das atividades
econômicas transformam e criam novas paisagens. Por esse motivo, a preocupação
em conhecer a relação da sociedade pantaneira com o meio natural.
No Pantanal, as relações praticadas e suas qualidades são fundamentais para garantir
a permanência dos recursos naturais e da própria vida dos componentes da sociedade.
Dessa forma, preparamos e aplicamos 10 questionários sócio econômicos com os
moradores da comunidade Passo do Lontra e 5 questionários sócio econômicos com
donos ou gerentes de pousadas do Pantanal. Os questionários sócio econômico
aplicados aos moradores da comunidade indagavam sobre a atividade econômica
praticada, e os recursos necessários a uma boa qualidade de vida, tais como
saneamento básico, saúde, escola, salário, etc. Já para os donos e, ou gerentes de
pousadas, perguntamos sobre o lucro, a recepção dos turistas, a quantidade de
turistas, etc. A ambos os grupos interrogamos sobre suas percepções empíricas sobre
mudanças no tempo meteorológico, seca, alagamentos e relações com suas atividades
econômicas. Não foi possível aplicar questionários com fazendeiros, pois a maioria, não
residem em suas fazendas.
4. RESULTADOS
As pesquisas no Pantanal da Nhecolândia, iniciadas com as investigações da dinâmica
hídrica, superficial e sub superficial, estudando os micros ambientes da Nhecolândia lagoas salinas, baías, vazantes e cordilheiras - que são as unidades das paisagens do
Pantanal. Buscamos o entendimento dos processos físico-químicos e biogeoquímicos e
suas representações espaciais, os autores Silva e Sakamoto (2013) sugerem a
presença de uma nova unidade da paisagem, uma lagoa classificada como “Salitrada”,
suas peculiaridades são o pH da água em concentrações mais baixas no verão e mais
altas no inverno sugerindo, variação de pH entre 6,0 a 8,5 e se alteram segundo a
sazonalidade e também, a presença de extensa cobertura de gramíneas, que se
estendem da margem da lagoa até o contato com a vegetação da “cordilheira”. Dessa
forma, sugerem dois fluxos funcionando conjuntamente, os longitudinais, superficiais e
sub superficiais, acompanhando as vazantes, que eliminariam, durante as cheias, o
excesso de águas ácidas e pouco mineralizadas e os fluxos transversais alimentariam
as salinas sub superficialmente, a partir das vazantes. Esse funcionamento hipotético
estaria na base da distinção entre os dois sistemas “cordilheira/salina” e
“vazante/baia”. Indica também que o fator de formação dessa nova unidade de
paisagem seja resultado do desmatamento da vegetação das cordilheiras, para facilitar
o acesso do gado a água, por erosão iniciou o processo que interligou as águas de
ambientes não salinos a ambientes salinos, anteriormente sem conectividade
superficial. Em campo, pudemos registrar, localizar com auxílio do GPS e realizar
levantamento foto descritivo das áreas visitadas (Figura 2) que evidenciou os
resultados analisados em laboratório e as características apontadas na bibliografia.
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Na Figura 2, podemos observar que tanto a lagoa salitrada, como a baía apresentam
vegetação aquática e rasteira em seu entorno, seguida por carandás esparsos, que se
concentram em algumas partes da paisagem. Já as salinas, não apresentam vegetação
aquática e rasteira em seu entorno, mas uma faixa de areia, seguida por uma mata
arbórea densa, a cordilheira, a oeste e ao norte, e um conjunto de carandás a leste. Ao
sul, no fundo da imagem 3, da Figura 2, observamos a retirada da mata da cordilheira
para o acesso do gado a lagoa.

Figura 2: 1-Lagoa Salitrada (19°16’04” S e 56°59’27” W); 2-Baía (19°15’42”S e 57°00’11”); 3Salina (19°12’32,5” e 56°56’34,7”) ao fundo podemos observar o desmatamento da cordilheira
para o acesso do gado a lagoa salina. Fonte: SILVA, C.O., 08/09/2014.

Além, desses resultados, relacionados à paisagem natural, a visita aos moradores e
pousadas do Pantanal e aplicação dos questionários, apresentou uma triste realidade
social, onde as pessoas mais simples, e antes pescadoras artesanais, estão voltadas
para servir ao turismo. Vivem em condições precárias, em casas de palafitas, sem
infraestrutura e sem saneamento básico, sobrevivendo, muitas vezes, apenas do
auxílio oferecido pelo governo na época da piracema, ou de aposentadorias. O lucro
com o turismo e com o uso dos recursos naturais, ficam centralizados aos donos das
pousadas e fazendeiros. Todos concordaram que períodos de seca, ainda mais quando
prolongados, são prejudiciais as atividades econômicas, desenvolvidas no Pantanal,
embora, à época das cheias dificulte a locomoção.
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Figura 3 - A imagem, registrada em 09/09/2014, apresenta as casas em palafitas da
comunidade ribeirinha Passo do Lontra, no Pantanal/MS. Não possuem infra-estrutura para
moradia e saneamento básico, água tratada e condicionamento correto do lixo. Fonte: SILVA,
C.O., 08/09/2014.

5. CONCLUSÃO
A descrição da nova unidade da paisagem da Nhecolândia e o processo de
transformação e evolução das unidades de paisagem, via interferências antrópicas é
muito relevante. Assim como, Bacani e Sakamoto, (2007), também concluímos que as
transformações da paisagem na área do Pantanal da Nhecolândia foram evidenciadas
no uso e ocupação do solo. As unidades de paisagem mais impactadas são as
“cordilheiras” e as lagoas “salinas”, decorrentes do uso do solo e a expansão da
pecuária, com o desmatamento de “cordilheiras” para expansão de área útil e
introdução de gramíneas exóticas. O desmatamento aumentou a classe pastagem,
porém a forrageira oscilou em função da intensidade das cheias. A longo prazo, o
processo de erosão e arenização nas salinas podem transforma-las em lagoas
salitradas e a deposição de sedimentos pode provocar a diminuição da profundidade
da calha, sendo inevitável a desertificação.
Não menos importante, concluímos, que socialmente, os recursos naturais desse
ambiente não estão beneficiando a população pantaneira de forma igualitária e justa,
mas sim, concentrando riquezas nas mãos de poucos, em detrimento da qualidade de
vida da maioria.
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RESUMO
Este trabalho apresenta a caracterização geomorfológica da Serra da Meruoca, CE com
objetivo de subsidiar ações voltadas ao planejamento e gestão ambiental na APA serra da
Meruoca/CE. A serra da Meruoca está inserida no domínio dos escudos e maciços antigos,
datado do pré-cambriano. Estruturalmente, a Serra é circundada a leste, nordeste, noroeste
e sul por prolongamentos de falhas. Apresenta um formato retangular correspondendo a um
Batólito, exibindo um granito de coloração avermelhada com altitude máxima acima dos
900m. O quaternário na Serra é representado pelos depósitos coluvio-aluvionares que
recobrem fundos de vales e base de escarpas. A vertente oriental, norte-oriental, além do
platô da serra da Meruoca estão submetidas a precipitações regularmente distribuídas, com
totais pluviométricos elevados que proporcionam uma maior permanência do escoamento
fluvial, intensificando a capacidade de aprofundamento dos vales pelas ações erosivas
lineares. Os processos lineares contribuem para a ocorrência de declividades acentuadas das
formas de relevo acarretando feições morfológicas aguçadas (cristas), convexas (colinas) e
as formas alongadas (lombas).
ABSTRACT
This work presents the geomorphological characterization of the Meruoca massif - Ceará, in
order to support actions aimed at planning and environmental management in Environmental
Protection Area. The Meruoca massif is inserted in the crystalline base, dating from the
Precambrian. Structurally, the Mountain is surrounded to the east, northeast, northwest and
south by faults. It features a rectangular shaped Batholith, carved in a reddish granite with a
maximum altitude of 900m. Quaternary formations are dominated by colluvial-alluvial
deposits that cover valley bottoms and scarps bases. The eastern slope, north-east and
mountain plateau are subjected to rainfall evenly distributed, with high rainfall amounts that
provides a consistent river flow which erosion power would increase valleys depth by linear
erosion processes. Those linear processes contribute to the occurrence of steep slopes
landforms, resulting in sharpened (ridges), convex (hills) and long rounded morphological
features.
Palavras-chave: Geomorfologia, Maciços Residuais, Planejamento Ambiental
Keywords: Geomorphology, Residual Massif, Environmental Planning.
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1. INTRODUÇÃO
Desde os primórdios da história humana o relevo sempre exerceu influência no processo de
ocupação do espaço. A diversidade de formas de relevo dispostas sobre a superfície terrestre
facilita ou dificulta as múltiplas formas de usos, tornando imprescindível o planejamento para
a apropriação de determinados espaços pelas sociedades humanas. Dessa forma, os
conhecimentos geomorfológicos são de fundamental importância para o planejamento
ambiental, pois fornecem subsídios para compreender a relação entre as formas de relevo e
o processo de ocupação do espaço, fazendo assim seu uso adequado de acordo com suas
potencialidades e limitações morfológicas.
Nesse sentido, o presente trabalho tem como objeto de estudo a serra da Meruoca localizada
na porção noroeste do Estado do Ceará (Figura 1). A serra da Meruoca é um importante
maciço granítico com elevados índices pluviométricos, tendo em vista a sua proximidade da
zona costeira (85 km), lhe configurando o aspecto de brejo de altitude, com solos profundos
e recobertos pela mata úmida. Diante dessas características, a serra da Meruoca configurase como um ambiente de exceção no meio semiárido nordestino apresentando belezas
cênicas e grande valor paisagístico. Dessa forma, com o objetivo de proteger esse ambiente
foi criada através da lei 11.981/2008 a Área de Proteção Ambiental (APA) Serra da Meruoca.

Figura 1 – Localização da serra da Meruoca, Ceará, Brasil

Diante do exposto, o presente trabalho tem como objetivo realizar a caracterização
geomorfológica da serra da Meruoca, de forma a contribuir com o planejamento territorial e
ambiental que possam vir a ser implementados nesta unidade de Conservação.
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2. METODOLOGIA
Os procedimentos para a realização do presente trabalho foram divididos em três etapas,
sendo elas: Levantamento bibliográfico, Levantamento Cartográfico e Trabalho de Campo. O
levantamento bibliográfico consistiu na obtenção de informações relacionadas à temática da
pesquisa, que subsidiará um arcabouço teórico referente aos conceitos de Geomorfologia e
Planejamento Ambiental. Para tanto, foram feitas consultas a livros, periódicos e artigos
científicos, teses de doutorado e dissertações de mestrado disponíveis no acervo das
bibliotecas da Universidade Estadual do Ceará (UECE), Universidade Federal do Ceará (UFC),
Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) e de diversos trabalhos científicos disponíveis
na Internet que auxiliaram a pesquisa.
O Levantamento Cartográfico consistiu inicialmente na aquisição de imagem Shuttle Radar
Topography Mission (SRTM), correspondente as cenas 03S42 e 03S405 do Estado do Ceará,
através do banco de dados geomorfométricos do Brasil – TOPODATA/INPE que através do
método de krigagem disponibiliza dados refinados de sua resolução espacial original de 90m
para 30m e Mapa Geológico digital do estado do Ceará, escala 1:500.000, elaborado pela
Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM) e publicado no ano de 2003. O
tratamento de imagens e a elaboração de mapas de hipsometria e geologia foram feitos por
intermédio do uso de técnicas de geoprocessamento, que serviu de base para a realização
do trabalho. O trabalho de campo foi indispensável para o reconhecimento da área de
estudo, pois é através dele que foram feitas observações in loco sobre a realidade terrestre,
além de dirimir quaisquer dúvidas sobre as informações geradas no geoprocessamento.
Dessa forma, na posse de mapas e cartas já produzidos sobre a área de pesquisa adquiridos
através do levantamento cartográfico, onde foram marcados pontos georreferenciados
através de GPS (Global Positioning System) para áreas relevantes da pesquisa, além de
levantamento de documentação fotográfica. Assim, o resultado final da pesquisa apresentase em escala de 1:150 000.
3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
A Geomorfologia é uma área da ciência geográfica que tem como objetivo estudar as formas
de relevo. As várias tipologias de relevo são resultantes da ação de forças endógenas
(dinâmica interna) e exógenas (dinâmica externa), atuais e pretéritas, que mantem a
superfície terrestre em constante transformação. Segundo Casseti (2005), os conhecimentos
geomorfológicos são de fundamental importância no processo de ocupação do espaço,
incluindo sua capacidade de suporte. O referido autor afirma, que as várias formas de
apropriação do espaço pela sociedade humana, exerce influência na dinâmica das paisagens
resultando em impactos positivos ou negativos. Nesse contexto, a aplicação dos
conhecimentos geomorfológicos, é indispensável para o planejamento ambiental, pois
possibilita compreender a relação entre a apropriação do espaço e as limitações morfológicas
reduzindo assim, os impactos negativos no ambiente (Guerra e Marçal, 2009). Para Ross
(2009), o planejamento é um processo contínuo que envolve a coleta, organização e análise
sistematizadas das informações, por meio de procedimentos e métodos, para chegar a
decisões ou a escolhas acerca das melhores alternativas para o aproveitamento dos recursos
disponíveis. Dessa forma, as características geológicas e geomorfológicas são de
fundamental importância, pois possibilitam conhecer a área de estudo levando em
consideração a sua gênese, estrutura e processos de formação, determinando assim as
formas de relevo e sua dinâmica na superfície terrestre.
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O Nordeste brasileiro apresenta uma grande variedade feições geomorfológicas que se
justificam principalmente por fatores estruturais e climáticos. Pode-se destacar um
predomínio das depressões sertanejas como unidade geomorfológica, porém existem
inúmeras feições residuais, como campos de inselbergs e maciços cristalinos (Bastos e
Cordeiro, 2012). Dessa forma, tratando-se das características geológicas existentes no
Estado do Ceará, a serra da Meruoca se apresenta como um maciço residual inserido no
domínio dos escudos e maciços antigos, com rochas datadas do pré-cambriano (Figura 2).
Segundo o Projeto RADAMBRASIL (1981), a lito-estratigrafia dessa área está incluída nas
unidades dos Granitos Meruoca, Mucambo e serra da barriga do cambriano.
N

Figura 2 – Vista panorâmica da Serra da Meruoca.
Foto: Frederico de Holanda Bastos, 2015

Estruturalmente, a Serra é circundada a leste, nordeste, noroeste e sul por prolongamentos
de falhas, o maior dos quais com direção SW-NE constitui o limite ocidental do “graben”
(fossa tectônica) do Jaibaras (Souza e Oliveira, 2006). Segundo Claudino-Sales e Pelvast
(2007), as reativações de falhas ocorridas no cretáceo e o decorrente processo de erosão,
foram responsáveis pela disposição do relevo granítico da Meruoca ao longo da falha SobralPedro II. Dessa forma, a serra da Meruoca apresenta um formato retangular
correspondendo a um Batólito, exibindo um granito de coloração avermelhada com altitude
máxima acima dos 900m (Figura 03).

Figura 3 – Hipsometria da serra da Meruoca, Ceará, Brasil
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Em geral, os níveis altimétricos da serra da Meruoca variam em média, entre 650-850m,
podendo em algumas cristas alcançarem altitudes acima dos 900m. A interpretação da
morfologia da área do maciço através da análise de imagens orbitais, modelo digital de
elevação do terreno e atividades de campo, confirma uma configuração setorizada em
vertente úmida, vertente seca e platô. Os setores da vertente úmida e platô (Figura 4)
situados a barlavento, acima dos 700m de altitude, estão submetidos a presença de solos
profundos (Argissolo Vermelho Amarelo), recobertos por uma floresta perenifólia (mata
úmida) e elevados índices pluviométricos (médias de 1500mm).
B

A

Figura 4 – A: Platô dissecado em colinas, Meruoca (sede). B: Vertente úmida, presença de mata
úmida

A morfologia apresenta uma topografia dissecada ocasionado pela maior permanência do
escoamento fluvial, intensificado pela capacidade de aprofundamento dos vales pelas ações
erosivas lineares, vertentes com declividades acentuadas, com valores que ultrapassam
45%, fato que torna limitante a ocupação dessas áreas, e com predomínio de feições
morfológicas convexas (colinas) intercaladas com planícies alveolares, e em menor
proporção formas aguçadas (cristas) e alongadas (lombas). De acordo com Lima (2012), as
áreas topograficamente planas e suavemente onduladas representam respectivamente
1,97% e 11,13% do total do maciço, apresentam condições ambientais favoráveis à prática
de atividades agrícolas, desde que utilizadas técnicas de manejo adequadas. A vertente seca
(Figura 5), localizada a sotavento, apresenta condições ambientais com características
semelhantes às da depressão sertaneja, tais como: o intemperismo físico como principal
agente modelador do revelo, diminuição dos totais pluviométricos, solos rasos e a presença
de vegetação de caatinga. As coberturas sedimentares quaternárias na Serra são
representadas pela ocorrência de depósitos colúvio-aluvionares que recobrem fundos de
vales e base de escarpas. Na base das escarpas, os sedimentos coluviais, carreados através
de processo linear ou gravitacional, frequentemente encontram-se depositados, formando
alvéolos (Gomes et al., 2011).
A

B

Figura 5 – A: Vertente seca, área desmatada; B: Vertente seca, área com risco de rolamento de
blocos.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O atual uso e ocupação do solo marcado pela expansão urbana desordenada, a prática de
uma agricultura de subsistência com a utilização de técnicas rudimentares (brocagem e
queimada) e a crescente especulação imobiliária impulsionada pela atividade turística, fato
que tem provocado a abertura de novos loteamentos para a construção habitações, também
chamadas de segundas residências, bares, restaurantes e meios de hospedagens são fatores
que tem contribuído para o aumento do desmatamento na região, e a consequente
ocorrência de impactos ambientais no ambiente serrano.
A ausência do plano de manejo da APA serra da Meruoca, o qual deveria ser elaborado no
prazo máximo de cinco anos após sua criação, e a precária fiscalização torna essa Unidade
de Conservação apenas instituída legalmente, tendo assim seus objetivos comprometidos.
Diante do exposto, a pesquisa busca um maior conhecimento da área de estudo, que
apresenta características de excepção na região, com o objetivo de subsidiar a elaboração do
devido planejamento e gestão ambiental necessários à sustentabilidade dos recursos
naturais, visto que o processo de ocupação da serra associada às múltiplas formas de usos
deve ocorrer em consonância com a disponibilidade desses recursos e sua capacidade de
suporte. Deste modo, os estudos geomorfologicos permitem conhecer as diversos formas de
relevo, assim como suas potencialidades e fragilidades. Dessa forma, o conhecimento das
características geomorfológicas de uma determinada área é de fundamental importância
para o planejamento e desenvolvimento das várias atividades humanas proporcionando
assim, o uso sustentável dos recursos naturais.
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RESUMO
O objetivo deste trabalho é analisar as diferentes formas de uso e ocupação das terras nas
diferentes formas de relevo do município de São Fidélis (Rio de Janeiro-Brasil), analisando a
dinâmica responsável pelos processos morfogenéticos de cada forma de relevo e associando
as alterações de uso à possíveis alterações nestes processos. Verificou-se na área em estudo
que a cobertura vegetal natural vem sendo substituída nos últimos anos por atividades
ligadas à pecuária bovina e, nas últimas décadas, a região tem sofrido transformações
econômicas que levaram a substituição da cobertura vegetal natural por pastagens.
ABSTRACT
The objective of this work is to analyze the different forms of lands use and occupation in
the different relief forms of the São Fidélis municipality (Rio de Janeiro, Brazil) and to
analyze the dynamics responsible by the morphogenetic processes of each relief forms and
associating the changes of use to possible alterations in these processes. It was found in the
study area that the natural vegetation has been replaced in the latest years by the activities
related to cattle and, in recent decades, the region has undergone economic transformations
that led to the replacement of natural vegetation by pastures.
Palavras chave: Geomorfologia, Sensoriamento Remoto, SIG.
Keywords: Geomorphology, Remote Sensing, GIS.
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1. INTRODUÇÃO
O relevo, como um dos elementos do meio natural, apresenta uma diferença de padrões de
formas. Essas formas, por mais que possam demonstrar serem estáticas e iguais, de fato,
apresentam dinamismo e se mostram no decorrer do tempo e do espaço de modo distinto
em função das combinações e interferências múltiplas dos demais componentes da paisagem
(Ross, 1990).
A representação das formas de relevo e dos processos geomorfológicos apresentam
importância por representar o espaço físico onde se desenvolvem as atividades humanas e
por estabelecer uma reação frente às alterações provocadas pela ação de tais atividades.
Assim, a representação cartográfica do relevo torna-se um instrumento relevante para o
desenvolvimento do zoneamento ambiental.
A geomorfologia é responsável por identificar, representar e interpretar as formas de relevo
e sua gênese, podendo assim propor modelos e representações que possibilitem a
compreensão do meio físico. No entanto, os estudos geomorfológicos apresentam uma
grande complexidade de entendimento, pois as formas e processos do relevo estão em
constante modificação através de forças e atores que interferem na sua formação,
dificultando a análise e representação dessa dinâmica de formação do relevo.
Como salienta Cunha, Mendes e Sanchez (2003), a cartografia geomorfológica constitui-se
num tipo de mapeamento cuja complexidade reflete o próprio objeto de representação. O
relevo apresenta uma diversidade de formas e de gênese que são geradas por complicados
mecanismos que atuam no presente e que atuaram no passado.
Aprimorar as técnicas de representação do relevo, que no passado eram produto de simples
descrições, e nas últimas décadas, a introdução de ferramentas como as imagens orbitais
derivadas do Sensoriamento Remoto, e seu trabalho posterior de processamento e
interpretação das informações obtidas, como também a utilização de equipamentos de
campo mais sofisticados como as estações totais, DGPS refinam às informações e possibilita
a representação das formas de relevo com maior precisão.
Dessa forma, o mapeamento geomorfológico representa um importante auxílio nas
representações e entendimento dos processos geomorfológicos justamente por possuir a
capacidade de apresentar de forma mais concreta a visualização da paisagem,
representando não somente as formas do relevo, mas também os processos que atuam
constantemente na modificação dessas formas, principalmente se forem correlacionadas as
mudanças no uso e ocupação das terras.
Por tanto, é imprescindível que os mapas geomorfológicos possam transmitir informações
referentes às amplitudes altimétricas representadas claramente nas áreas de fundos de vales
e topos, diferenciar as áreas deposicionais como leitos de rios ou planícies aluviais; por
exemplo.
O mapeamento geomorfológico mantendo uma interface com o mapa de uso e ocupação das
terras serve tanto como um estudo detalhado da área pesquisada como uma ferramenta
para o planejamento e alterações futuras no uso e ocupação da terra, pois permite orientar
o sentido de expansão da ocupação e minimizar danos para o meio ambiente e também para
o próprio ser humano.
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2. MATERIAL E MÉTODOS
As discussões propostas neste texto fundamentam-se na Teoria Geral dos Sistemas proposta
por Bertalanffy (1975) e aplicada à ciência geográfica segundo as orientações propostas por
Christofolleti (1979) e Perez Filho (2007).
O trabalho baseou-se em uma pesquisa bibliográfica sobre o histórico de ocupação e sobre a
dinâmica do quadro natural. Também se elaborou o Mapa de Compartimentos de Relevo
(Figura 01) O mapa de Compartimento do relevo foi elaborado a partir da correlação dos
dados morfométricos que foram obtidos a partir dos Modelos Digitais de Elevação (MDE)
elaborados a partir de ortofotos disponibilizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), utilizadas no mapeamento topográfico na escala 1:25.000 do Estado do
Rio de Janeiro ainda em execução.

Figura 01 – Mapa de Compartimentos de relevo do município de São Fidélis-RJ
Para agrupar os diferentes MDEs em uma área contígua, cada foi extraído de cada MDE um
arquivo de pontos, que posteriormente foram interpolados gerando assim um MDE para a
área em estudo. O objetivo da organização do MDE foi a obtenção de informações para a
elaboração do Mapa Hipsométrico, Mapa de Classes de Declividades e o Mapa de
Sombreamento do Relevo. Utilizou-se o software Arc GIS 10.3 para a elaboração dos mapas
propostos.
Para delimitar os aspectos morfoestruturais, realizou-se primeiro passo por meio da
classificação automática por máxima verossimilhança da imagem produzida após a
interpolação por krigagem dos pontos extraídos de cada modelo digital de elevação
proposto.
A organização do mapa geomorfológico foi elaborado com o uso do software Arc GIS 10.3,
seguindo os seguintes passos:
 para a delimitação dos domínios morfoestruturais, foi necessário que, ao utilizar o
software Arc GIS 10.3, na guia Layers, seja selecionada apenas o shape referente às
Unidades Morfoestruturais. Foi criado para cada unidade morfoestrutural um arquivo
shapefile individualizado, que na área em estudo dará origem a três arquivos: Depósitos
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Sedimentares Quaternários, Depósitos Sedimentares Terciários e Cinturão Orogênico do
Atlântico;
 para facilitar a interpretação dos dados morfométricos por domínio morfoestrutural, foi
necessário gerar um arquivo para cada domínio morfoestrutural. Depois, foi selecionado o
arquivo ao modelo digital de terreno e foram extraídas as informações referentes à
altimetria, ao relevo sombreado, a reclassificação do DEM e à declividade para cada
domínio morfoestrutural;
 individualizadas as imagens de cada morfoestrutura, partiremos para a identificação das
unidades morfoesculturais, que, segundo Ross (1992), são geradas pela ação climática no
decorrer do tempo geológico e possuem dimensões e idade inferiores às das unidades
morfoestruturais. Para a identificação das morfoesculturas, teremos como referência a
diferenciação de sombra e rugosidade representadas pela imagem sombreada,
correlacionando-as com os diferentes patamares altimétricos, ou seja, a partir das curvas
de nível. Esse procedimento foi necessário a utilização da interpretação visual,
considerando que algumas feições estruturais por si mesmas já constituem unidades
esculturais. Outra forma de identificação das morfoesculturas é a utilização de perfis
topográficos, importantes por representar um corte transversal da superfície enquanto
demonstra os diferentes padrões altimétricos ao cortar várias unidades de relevo;
 para delimitar as unidades morfoesculturais, foi necessário sobrepor as curvas de nível à
imagem sombreada, possibilitando a identificação das diferenciações de sombra e
rugosidade, bem como associação das mesmas com curvas de nível que possam limitar
essas diferenciações.
Para confirmar as feições predominantes, realizar-se-á a interpretação visual de imagens de
satélite RapidEye do ano de 2014 no software Arc GIS 10.3, cedidas pelo Ministério do Meio
Ambiente.
Para a elaboração do Mapa de Uso e Ocupação das Terras (Figura 02) do município de São
Fidélis através da interpretação e processamento de imagens de satélite RapidEye do mês de
maio de 2013 a partir do método de Classificação Supervisionada no software Spring 5.2.1.
Para determinar os pontos de controle se realizou trabalhos de campo com uso do GPS
marca Trimble modelo Juno 3B. O objetivo dos mapas é espacializar e subsidiar as
explicações referentes as mudanças no processo de uso e ocupação das terras podem
alterar os processos de morfogênese no município de São Fidélis.
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Figura 02 – Mapa de uso e ocupação das terras do município de São Fidélis-RJ
3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Conforme o Mapa de Compartimentos de Relevo do município de São Fidélis (Figura 01),
pode-se observar dois (02) Domínios Morfoestruturais: O Cinturão Orogênico Atlântico e os
Depósitos Sedimentares Quaternários.
CPRM (2000) citando Almeida et al. (1976) e Heilbron et al. (1995) diz que o Cinturão
Orogênico do Atlântico representa uma das significativas feições geotectônicas da fachada
atlântica brasileira, que se estende do Estado de Santa Catarina até o norte da Bahia. É
composto por diversas faixas de dobramento, que podem ser identificadas em todo o Estado
do Rio de Janeiro. Esse cinturão constitui-se em um conjunto diverso de rochas graníticas e
gnáissicas, submetidas a diversos eventos orogenéticos ao longo do Pré-Cambriano.
Segundo CPRM (2000, p. 6):
Após um longo período de estabilidade tectônica no Paleozóico e início do Mesozóico,
esses terrenos sofreram uma tectônica extensional associada à reativação
Wealdeniana a partir do Jurássico (Almeida, 1967). Essa tectônica extensional
prolongou-se pelo Terciário, gerando uma série de falhamentos normais, que
produziram os maciços costeiros e as escarpas serranas, tais como as serras do Mar
e da Mantiqueira (Almeida, 1976; Asmus & Ferrari, 1978).

Na área em estudo, o Cinturão Orogênico do Atlântico pode-se subdividir em quatro (04)
Compartimentos de Relevo: Escarpas e Cristas Alinhadas, Morros e Escarpas Isoladas,
Colinas e Morrotes e, as Colinas Suaves.
As Escarpas Serranas coincidem com as rochas do período Neoproterozóico/cambriano
das Unidade Bela Joana, Unidade Catalunha e a Unidade Desengano. Apresentam altitudes
que atingem a cota de 1.400m, e faz contato com o compartimento dos Morros e Escarpas
Isoladas e as Formas de Acumulação Fluvial da Planície do Rio Paraíba do Sul, atingindo
altitudes acima de 1.300 metros. Tal compartimento apresentam vertentes retilíneas a
côncavas, por vezes escarpadas, e com topos aguçados e/ou em cristas alinhadas. Na base
das vertentes, é possível identificar Depósitos de Tálus e Colúvios. Ao sobrepor as Cartas
Topográficas, verifica-se um elevado adensamento da rede de drenagem, que segue um
padrão de drenagem variável, condicionado à estrutura litológica, assim podendo encontrar
predominantemente rios de padrão dendrítico.
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No compartimento Escarpas e Cristas Alinhadas apresenta cerca de 5,7% de sua área
composta por Afloramentos Rochosos, já que por conta de sua declividade acentuada, os
processos pedogenéticos não desenvolvem perfis de solos nestas manchas. Neste
compartimento predomina o uso de pastagens, com cerca de 74% da área. As áreas de
Floresta Nativa e Vegetação em Estágio Inicial de Regeneração não chegam a 21%. Vale
ressaltar que cerca de 11 km² da área de Floresta está na área do Parque Estadual do
Desengano, que também abarcam os municípios de Campos dos Goytacazes e Santa Maria
Madalena.
Já o compartimento dos Morros e Escarpas Isoladas estão associadas as Unidades São
Fidélis
de
idade
Meso/Neoproterozóico
e
Unidade
Angelim
datadas
do
Neoproterozóico/Cambriano. Tais Escarpas foram dissecadas pela ação fluvial e apresentam
altitudes inferiores a 500 metros. Tal compartimento apresentam vertentes retilíneas a
côncavas, por vezes escarpadas, e com topos arredondados. Como nas Escarpas Serranas,
identifica-se na base das vertentes Depósitos de Tálus e Colúvios. Associada ao
compartimento, verifica-se o predomínio de rios com padrão de drenagem dendrítico
Este compartimento foi intensamente alterado pela ação antrópica para a inserção de
atividades econômicas do setor primário. Atualmente o tipo de uso da terra predominante
nos Morros e Escarpas Isoladas é a pastagem com cerca de 87%, em detrimento das áreas
cobertas por Floresta e Vegetação Secundária em Estágio Inicial de Regeneração, que não
chegam a 11% da área total. È importante a recuperação da cobertura vegetal natural no
entorno das nascentes e corpos líquidos afim de manter a dinâmica dos corpos hídricos no
referido compartimento.
O compartimento Colinas e Morrotes representam áreas que foram dissecadas ao longo das
Eras Geológicas, e que atualmente apresentam altitudes inferiores à 500 metros. Tal
compartimento está diretamente relacionada às Unidades Geológicas Argelim e São Fidelis.
Dentre o modelado mapeado na área em estudo, destacam-se as colinas, que segundo
Guerra e Guerra (2005) é o termo usado na descrição da paisagem física, pelos
geomorfólogos, para indicar pequenas elevações do terreno com declives suaves e inferiores
aos pequenos morros. Florenzano (2008) aponta os aspectos altimétricos e morfométricos
para definir colinas. Segundo a autora, as colinas são baixas elevações do terreno, com
topos arredondados a quase planos, com amplitudes entre 20 e 60 m, declividades baixas,
enquanto os Morrotes diferenciam-se das colinas no que refere-se à declividade, pois estas
são mais altas.
Na área em estudo, verificou-se a ocorrência de Colinas e Morrotes no sentido nordestesudoeste do município, fazendo limite entre as Morros e Escarpas Isoladas e o Domínio das
das Escarpas e Cristas Alinhadas. O tipo de uso da terra predominante é a pastagem, que no
compartimento atinge cerca de 95%. Os canais de 1ª ordem que são fundamentais para a
dinâmica dos recursos hídricos estão sem a proteção ripária, uma vez quemenos de 5% da
área do compartimento apresenta cobertura vegetal natural e/ou Vegetação Secundária em
Estágio Inicial de Regeneração.
E, por fim, o compartimento de Colinas Suaves. Estas, atingiem no máximo 100m de
altitude, e estão situadas na porção leste do município fazendo limite com Planícies de
Inundação e os Terraços Aluviais.
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O padrão de drenagem das feições correlacionadas às Colinas, Morros e Morrotes é
dendrítico, e tais feições apresentam colúvios e alúvios associados a suas coberturas
inconsolidadas.
O uso e ocupação das terras neste compartimento segue o mesmo padrão dos demais:
predomínio da pastagem, com um pouco mais que 71%, seguido da Floresta com
apoximadamente 12%. O diferencial deste compartimento, é a presença do plantio de canade-açúcar, que na área atinge cerca de 7%.
O Domínio Morfoestrutural Depósitos Sedimentares Quaternários, que tem sua origem em
eventos associados a série de ambientes de sedimentação quaternária, somados a sistemas
deposicionais de origem continental e transicional/marinho. Este conjunto faz limite, na
porção continental, com rochas do embasamento de diferentes litologias e idades, e para o
lado oceânico com uma ampla plataforma continental constituída por uma sedimentação
marinha quaternária, onde ocorrem depósitos relictos e modernos que repousam
discordantemente sobre as unidades estratigráficas terciárias da Bacia de Campos.
As Planícies de Inundação e Terraços Aluviais são encontradas nas margens e dos afluentes
do Rio Paraíba do Sul. Essas formações coincidem com as áreas com declividade inferior a
2% e vales encaixados sujeitos à inundações periódicas. A principal característica dessas
formas de acumulação é a presença de terrenos mal-drenados, associados a acúmulo de
materiais argilo-arenosos fluviais e alúvio-coluviais.
A área urbana do município de São Fidélis está situada no compartimento Planícies de
Inundação e Terraços Fluviais, ocupando cerca de 7% desta mesoformas. A cobertura
vegetal natural foi substituída por pastagens que ocupam 75% deste compartimento,
restando apenas cerca de 3% de cobertura vegetal natural, importantes na contenção dos
processos erosivos nas margens e que evitam o assoreamento do canal.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O processo de ocupação do município de São Fidélis tem se intensificado a partir da segunda
metade do século XX, com a instalação de diversas atividades econômicas que causam a
degradação socioambiental da área. Podem-se identificar algumas consequências mais
marcantes para a região: a devastação da Mata Atlântica; o uso inadequado do solo;
agravamento da fragilidade ambiental que proporciona o desencadeamento de processos de
degradação dos solos como a sua compactação, além de processos erosivos, movimentos de
massa e também inundações. Verificou-se que predomina no município em estudo formas de
relevo predominantemente onduladas, com declividades superiores a 10% e solos rasos nas
porções mais altas e solos profundos nos fundos de vale. A principal atividade econômica do
município é a pecuária leiteira, o que se reflete no uso e ocupação das terras predominante:
a pastagem. É necessário articular ações de manejo e conservação dos solos afim de
retardar os processos erosivos e o esgotamento da capacidade produtiva da área.
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RESUMO
Seguindo uma abordagem multidisciplinar, apresentam-se os resultados de um inventário de
recursos hídricos subterrâneos num setor da bacia do Rio Uíma, Santa Maria da Feira. O
desenvolvimento de uma ficha de inventário que inclui vários aspetos hidrogeológicos foi
essencial para se interpretar a distribuição das nascentes na área de estudo.
Assim, foram localizadas 210 nascentes numa área de 23,5km², estando distribuídas
heterogeneamente por 8 freguesias. Os resultados do inventário revelam uma concentração
de nascentes a determinadas altitudes, nomeadamente entre os 120 e os 150 metros.
Relativamente aos parâmetros físico-químicos, a condutividade elétrica varia entre 36 µS/cm
e 556 µS/cm, o pH entre 2,9 e 7,2, e a temperatura da água entre 9,5ºC e 17,2ºC.
Finalmente, o trabalho de campo efetuado na área de estudo e a análise dos dados em
gabinete salienta a importância da inventariação e conhecimento dos recursos hídricos
subterrâneos, como um importante contributo para o melhoramento do ordenamento do
território à escala municipal.
ABSTRACT
Following a multidisciplinary approach, we present the results of an inventory of
groundwater resources in a sector of the Uíma river watershed, Santa Maria da Feira. The
development of an inventory sheet which includes several hydrogeological aspects was
essential to interpret the distribution of springs in the study area.
Thus, 210 springs were located in an area of 23,5km². The inventoried springs reveals a
concentration at certain altitudes, particularly, between 120 and 150metres. For the physicalchemical parameters, the electrical conductivity varied between 36 µS/cm to µ556 S/cm, the
pH between 2.9 and 7.2, and the temperature of water between 9,5ºC and 17,2ºC.
Finally, the fieldwork performed in the study area and the cabinet data analysis emphasizes
the importance of making inventories of groundwater resources in order to contribute for the
improvement of spatial planning at the municipal level.
Palavras-chave: Recursos Hídricos Subterrâneos; Base de Dados; SIG
Keywords: Groundwater Resources; Data base; GIS
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1. INTRODUÇÃO
A água tem ao longo da história um papel crucial na subsistência da humanidade,
condicionando o desenvolvimento de vastas regiões (Fetter, 2001). A sua proteção e
preservação são importantes não só para a humanidade, como para todos os seres vivos,
bem como, para o equilíbrio da Terra. O seu papel geoestratégico e geopolítico leva a que
este recurso seja alvo de disputa entre países e civilizações. Segundo Fetter (2001), quase
toda a água do planeta está contida nos oceanos (97%), ou seja, água salgada. Apenas uma
pequena percentagem (3%) corresponde a água doce, a qual não está homogeneamente
distribuída. Estima-se que as águas subterrâneas correspondam apenas a 25-30% do total
de água doce, integrando a componente não visível e mais lenta do ciclo da água (Carvalho
et al., 2001).
A Diretiva 2000/60/CE estabelece orientações para que cada Estado-Membro proteja,

melhore e reconstitua todas as massas de água subterrâneas, evitando e limitando as
descargas de poluentes (sólidos, líquidos e gasosos), para alcançar uma boa qualidade das
águas subterrâneas. No entanto, poucos benefícios económicos da exploração dos recursos

hídricos são reinvestidos na gestão das águas subterrâneas, não aliviando as preocupações
existentes sobre a degradação dos aquíferos e a sua sustentabilidade (Foster et al., 2003).
Desta forma, são necessários investimentos para a proteção da qualidade destes recursos,
incluindo disposições institucionais adequadas de gestão no lado da procura, e de
valorização e controle de potenciais contaminações no lado da oferta (Foster et al., 2003).
O estudo que se apresenta corresponde a uma abordagem multidisciplinar sobre o tema da
água subterrânea centrado nas nascentes, cujo papel é fundamental na sobrevivência das
populações e nas atividades económicas e, consequentemente, no desenvolvimento da
sociedade. Desse modo, pretendeu-se obter e interpretar padrões na distribuição dos
recursos hídricos subterrâneos num setor da bacia do Rio Uíma, Santa Maria da Feira,
relacionando a ocorrência de nascentes com diversos aspetos da área, nomeadamente, com
dados hidrogeológicos, geomorfológicos e hidroclimatológicos.
2. METODOLOGIA
Em termos de recursos hídricos, o inventário de emergências e a modelação de fluxo da
água subterrânea constituem metodologias importantes de suporte à gestão e ordenamento
do território (Carvalho, 2006; Carneiro et al., 2010; Teixeira, 2011; Gomes, 2014).
Assim, a primeira fase do estudo correspondeu a trabalho de gabinete, desenvolvendo-se
uma base de dados destinada à inventariação de nascentes. Esta base apoiou-se na
construção de uma ficha-inventário que incluiu os seguintes elementos: condições de acesso,
localização, enquadramento geológico, hidrogeológico e hidroclimático, hidrotoponímia,
geomorfologia, topografia e utilização/uso das nascentes (consumo humano, uso agrícola…).
Neste documento sintetizam-se informações relativas às características da água, sobretudo,
a cor, o cheiro e a medição do caudal (L/s), assim como a medição de parâmetros físicoquímicos como a condutividade elétrica (µS/cm), a temperatura da água (°C) e o pH.
Relativamente à componente climatológica, incluiu-se a temperatura do ar (°C) e a
humidade relativa (%), parâmetros obtidos diariamente pela Estação Meteorológica de
Arouca e disponibilizados pelo Instituto Português do Mar e Atmosfera. Adicionou-se também
informações sobre o contexto litológico em que cada nascente está inserida.
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A segunda fase correspondeu ao trabalho de campo, percorrendo o território da área de
estudo, inquirindo os habitantes e agricultores, o que permitiu a identificação mais
exaustiva das nascentes, assim como a colheita dos dados fundamentais para as fichas de
inventário.
Posteriormente, com os dados obtidos, gerou-se uma base de dados espacial (SIG), com a
qual se realizaram algumas operações de análise espacial e a produção de diversa
cartografia temática de apoio ao ordenamento do território.
3. ENQUADRAMENTO DA ÁREA DE ESTUDO
A área de estudo foca-se na área intermédia da bacia hidrográfica do Rio Uíma inserida no
concelho Santa Maria da Feira (Figura 1).
O Rio Uíma nasce no Monte Alto (a ca. de 350m de altitude) no lugar de Duas Igrejas,
freguesia de Romariz (Santa Maria da Feira) e desagua no Rio Douro em Crestuma (Vila
Nova de Gaia), percorrendo cerca de 35km. A sua bacia é alongada, estreita e está orientada
de Sul para Norte. É alimentado por uma densa e extensa rede hidrográfica constituída por
inúmeros afluentes de carácter permanente e temporário.

Figura 1 – Enquadramento da Área de Estudo
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4. RESULTADOS
Os dados obtidos com o inventário revelam uma distribuição heterogénea das nascentes por
uma área de 23,5 km², tendo sido localizadas 210 nascentes, das quais 62 em Fiães, 46 na
União de Freguesias das Caldas de São Jorge e Pigeiros, 33 em Lourosa, 29 na União de
Freguesias de Lobão, Gião, Louredo e Guisande, 28 em São João de Vêr, 7 em Sanguedo, 4
em Mozelos e 1 na União de Freguesias de Canedo, Vale e Vila Maior (Figura 1 - C).
A figura 2 mostra o valor acumulado (em %) das nascentes, assim como o valor acumulado
(em %) do território segundo a altitude. Tendencialmente, verifica-se que a cota das
nascentes acompanha a curva da hipsometria. No entanto, constata-se que existe uma
predominância de concentração de nascentes a determinadas cotas, nomeadamente entre
os 120 e os 150 metros.
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Figura 2 – Distribuição das nascentes e do território por altitude.

Nas nascentes inventariadas, a condutividade elétrica variou entre 36 µS/cm e 556 µS/cm, o
pH entre 2,9 e 7,2, e a temperatura da água entre 9,5ºC e 17,2ºC (Figura 3). Contudo, em
22 nascentes não foi possível medir nenhum dos parâmetros referidos. Quanto à situação
topográfica das nascentes existe um predomínio de emergências localizadas na “encosta”
(185), das quais 108 se encontram em vertentes convexas e 77 em vertentes côncavas. No
fundo dos vales registaram-se apenas 25 nascentes. Relativamente às unidades
hidrogeológicas locais e regionais, indicadas por Carvalho (2006), verifica-se uma grande
concentração de nascentes (125) nos gnaisses, migmatitos e granitos comparativamente
com as outras unidades.
Relativamente ao tipo de emergência da água existe um predomínio da emergência à
superfície guiada por minas, correspondendo a 173 nascentes. Quanto ao caudal das
nascentes, somente foi possível medi-lo em 47 nascentes, variando entre 5,6 a 8571,4 L/h.
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Figura 2 – Localização das nascentes face às unidades hidrogeológicas, medições da condutividade
(A) e do pH (B), situação topográfica das nascentes (C).

5. DISCUSSÃO E CONCLUSÃO
O trabalho de campo efetuado e a análise preliminar dos dados colhidos suscitam uma série
de questões relativas à distribuição das emergências de água subterrânea. Desta forma, um
ponto a explorar de forma mais aprofundada consiste na destrinça de padrões de
distribuição das nascentes, não só a nível geral, mas também em casos mais concretos,
como é exemplo o fundo do vale do Rio Uíma.
Outro tema a ser aprofundado, incide na distribuição das nascentes segundo a altitude,
relacionando-a com as formas das vertentes (côncavas/convexas) e a localização das
nascentes a meia encosta, como hipóteses interpretativas do funcionamento do sistema de
recarga e descarga dos aquíferos fissurados e/ou superficiais nas áreas de transição da
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situação topográfica. Relacionado com este tema, serão aprofundados alguns estudos
referentes à relação entre os potenciais focos de contaminação com a localização das
nascentes, principalmente em áreas próximas das Termas das Caldas de São Jorge, de modo
a verificar a sua vulnerabilidade à contaminação e na identificação de elementos expostos.
Com este estudo pretende-se alertar para a importância da inventariação e conhecimento
dos recursos hídricos subterrâneos, de forma a contribuir para a sua valorização, gestão e
proteção adequada, criando suportes cartográficos e bases de dados que apoiem os
processos de decisão, contribuindo assim, para melhoramento do ordenamento do território
à escala municipal.
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RESUMO

A instabilidade de vertentes coloca em risco bens materiais e humanos, sendo vital delimitar
as áreas suscetíveis e vulneráveis à ocorrência de movimentos de massa em vertente,
promovendo um adequado planeamento e ordenamento do território. O setor costeiro Praia
das Maçãs-Azenhas do Mar é sinalizado pelo Plano de Ordenamento da Orla Costeira SintraSado como uma área suscetível à ocorrência de movimentos de massa em vertente. Deste
modo, para avaliar a suscetibilidade do território a este fenómeno foi aplicado o método do
Valor Informativo, que permitiu verificar que esta área apresenta uma suscetibilidade
moderada. Após o cruzamento da carta de suscetibilidade com os elementos expostos
(edificado e rede viária) foram identificadas algumas situações de risco. Estes
constrangimentos remetem para uma análise do ordenamento e gestão do território, tendo
sido aplicado um método de análise causa-efeito (Forças motrizes – Pressão – Estado –
Impacto - Respostas). Assim foi possível verificar que não são aplicadas medidas eficazes de
mitigação, com capacidade de incrementar questões de caráter ambiental e de segurança
das pessoas e bens.
ABSTRACT
The instability of slopes endangers humans and materials goods, so it’s extremely important
to identify the areas where susceptibility and vulnerability to the occurrence of landslides in
order to promote an adequate territorial management and planning. The coastal sector Praia
das Maçãs-Azenhas do Mar is pointed out as an area susceptible to landslide occurrence by
the Spatial Plan of the Coastal Zone Sintra-Sado. The Informative Value method was applied
to evaluate the landslide susceptibility and main results showed that this area has a
moderate susceptibility to landslide occurrence. After the intersection of the landslides
susceptibility map with exposed elements (buildings and road network) some risk situations
were identified. These constraints lead to the application of a method based on the concept
of causality chains (Driving forces – Pressure – State – Impact – Responses) to analyse the
effectiveness of local spatial planning options. It was possible to verify that effective
mitigation measures are not being applied, not leading to an increment of preoccupation
with the environmental problems and safety of people and assets.
Palavras-Chave: Movimentos de vertente, ordenamento do território, praia das Maçãs Azenhas do Mar, DPSIR
Keywords: Landslides, spatial planning, praia das Maçãs - Azenhas do Mar, DPSIR
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1.

INTRODUÇÃO

É nas regiões litorais onde se assiste a uma concentração da grande maioria das atividades
humanas e onde se registam os maiores valores de densidade populacional (Resolução de
Conselho de Ministros n.º82/2009). Com este acréscimo na procura e intensificação de
diversos usos e ocupações ao longo do setor costeiro, verificado a partir do início do séc. XX
e com especial ênfase nas últimas décadas, surgem áreas com uma ocupação desordenada e
em alguns casos ilegal, devido a uma ocupação de faixas de risco sobre arribas ou de
terrenos em domínio público marítimo (DPM) (Pinho, 2003 in Soares, 2013). Em alguns
locais, verifica-se mesmo uma modificação do sistema natural em resultado das ações
antrópicas associadas a ocupação humana próximo do topo das arribas, potenciando a
ocorrência de fenómenos de instabilidade (Epifânio, 2013).
Em resultado das consequências associadas ao fenómeno das instabilidades de vertentes
torna-se preponderante o desenvolvimento de um planeamento e gestão da orla costeira,
com vista a delimitar as áreas suscetíveis e vulneráveis à ocorrência de movimentos de
massa em vertente, no sentido de prevenir e evitar a perda de bens humanos e materiais e
promover uma gestão de qualidade e integrada do ambiente (Soares, 2013).
A área de estudo encontra-se ao abrigo do Plano de Ordenamento da Orla Costeira SintraSado (POOC Sintra-Sado) (Resolução de Conselho de Ministros n.º86/2003), sinalizando-a
como uma área de conflito, propensa à ocorrência de fenómenos de instabilidade. Este
estudo tem assim como principal objetivo analisar o setor costeiro Praia das Maçãs - Azenhas
do Mar relativamente à avaliação da suscetibilidade das arribas a movimentos de massa em
vertente, a identificação dos elementos expostos a este risco geomorfológico e averiguar
com a aplicação do modelo DPSIR (Forças motrizes-Pressão-Estado-Impacto-Respostas) se o
POOC Sintra-Sado tem um reflexo positivo no ordenamento e gestão do território.
2.

ÁREA DE ESTUDO

A área de estudo engloba os sistemas de arribas que se estendem ao longo de uma faixa
costeira de 2 km entre a Praia das Maçãs e a praia das Azenhas do Mar (freguesia de
Colares, concelho de Sintra). O recorte da linha de costa desta faixa do litoral, que integra à
Orla Mesocenozóica Ocidental, corresponde a uma escarpa de falha (Neves, 2006 in
Brandão, 2009), sendo os sistemas de arribas caraterizados por uma alternância de rochas
com diferentes resistências, como calcários e margas, com alguns afloramentos areníticos,
do Cretácico (Santos, 2009). Esta diferença de resistências entre as bancadas que afloram
junto à base, origina dinâmicas e morfologias distintas como: arribas mergulhantes, arribas
com a base coberta de blocos, sistemas de plataforma rochosa de sopé e um conjunto de
reentrâncias em que a Boca do Arcão assume maior destaque (Brandão, 2009). Na Praia das
Maçãs existe a presença de um conjunto de bancadas calcárias com fósseis de várias
espécies marinhas, um filão-camada de basalto, lumachelas, uma rede de diáclases com
alternância ferruginosa, uma duna consolidada na praia com restos de gastrópodes (Helix)
com formação a datar a época do Quaternário e um pequeno e frágil campo dunar sujeito à
erosão (Albuquerque, 2003). As Azenhas do Mar são uma geoforma de erosão, em formato
de canhão fluvial, gerada pela presença de uma falha geológica, pela erosão através da
ribeira do Cameijo e pela ação marinha (Brandão, 2009).
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3.

METODOLOGIA

3.1.Aquisição de informação
Realizou-se um inventário de movimentos de vertente com base em fotointerpretação e
trabalho de campo, tendo sido classificados de acordo com a sua tipologia e segundo a
classificação proposta por Dikau et al. (1996). Este inventário foi elaborado com recurso à
uma fotointerpretação de ortofotos digitais (2007) (resolução de 0,5m), altimetria do terreno
(curvas de nível com equidistância de 5m) e reconhecimento de campo, permitindo assim
identificar os movimentos cuja cicatriz afeta ao topo da arriba. Foram inventariados 21
movimentos de vertente (3 871m² de superfície instabilizada), sendo que, 7 são
deslizamentos rotacionais (1 066m²) e 14 são desabamentos (2 804m²).
Procedeu-se também a uma identificação dos elementos expostos através dos dados dos
Censos de 2011, posteriormente validados através de um reconhecimento de campo. Foi
assim possível determinar que a área em estudo abrange64 habitantes, 126 edifícios e uma
rede viária que integra 2 km de estradas.
3.2.

Avaliação da suscetibilidade

O método do valor informativo (Yin e Yan, 1998), corresponde a um método estatístico
bivariado, e foi utilizado para avaliar a suscetibilidade à ocorrência de movimentos de massa
em vertente. Procedeu-se a uma combinação entre a distribuição espacial dos movimentos
inventariados e 5 fatores de predisposição (declive, perfil transversal das vertentes,
exposição das vertentes, unidades litológicas e coberto vegetal e uso do solo), com recurso a
unidades de terreno (UT), célula de 5 ˟ 5 m. Apesar dos fatores de predisposição utilizados
não abrangerem todas as caraterísticas associadas ao fenómeno em estudo, estes
demonstram uma relevância e nível de detalhe aceitável a esta escala de análise. Os mapas
de suscetibilidade à ocorrência de deslizamentos rotacionais e desabamentos foram
classificados em 4 classes de suscetibilidade (reduzida ou nula, moderada, elevada e muito
elevada). Foi também elaborado um mapa final para o conjunto de movimentos de massa
em vertente, classificado segundo o critério anterior, para posteriormente ser integrado com
os elementos expostos.
Como até a presente data não foi atualizado o inventário com os movimentos de vertente
ocorridos depois de 2007, e como o número de movimentos de vertente inventariados é
reduzido, tornou-se impossível proceder a uma validação independente do modelo através
de uma qualquer partição do inventário (temporal, espacial, aleatória).
3.2.

Análise dos elementos expostos

Foram considerados como elementos expostos o edificado e a rede viária. O edificado foi
analisado segundo a sua consistência construtiva através de uma análise multicritério, tendo
sido definidos um conjunto de parâmetros e atribuídos a sua respetiva ponderação
(Soares,2013) (Técnicas de Construção-30%, Material de Construção Dominante-30%,
Estrutura dos Pavimentos e Cobertura-20%, Número de Pisos-10%, Estado de Conservação10%). A rede viária teve a sua consistência construtiva avaliada segundo a tipologia de
rodovia (Soares,2013) (Estrada Municipal-60%, Estrada Urbana Asfaltada-40%, Estrada
Urbana Calcetada-30%). Foi assim possível elaborar um mapa final que representa a
vulnerabilidade dos elementos expostos. Não sendo possível obter informação relativamente
a distribuição da população residente pelo edificado, uma vez que, a área em estudo
apresenta um grande número de habitações temporárias, as variáveis relativas à população
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apenas funcionam como um mero indicador do número de indivíduos mais suscetíveis a este
fenómeno, em cada subsecção estatística.
3.3.

Modelo do DPSIR

O modelo DPSIR foi desenvolvido pela Agência Europeia do Ambiente, com o objetivo de
proceder a uma análise metódica entre o sistema ambiental, humano e económico,
demonstrando a relação destes numa base de causa-efeito. Neste estudo o modelo foi
adaptado para proceder a uma análise da gestão ambiental e do ordenamento do território,
tendo sido, selecionadas um conjunto de variáveis que correspondem aos agentes
forçadores associados à ocorrência de movimentos de massa em vertente. Foram assim
selecionadas o seguinte conjunto de variáveis: ocupação e uso do solo, edificado e rede
viária (elementos expostos). Assim, será possível compreender se os planos em vigor
apresentam medidas eficazes para a resolução dos problemas associados ao planeamento e
gestão do território na área em estudo.
4.

RESULTADOS

Os resultados mostram que 46% da área de estudo encontra-se classificada na classe de
suscetibilidade reduzida ou nula, 28% na classe de suscetibilidade moderada, 17% na classe
de suscetibilidade elevada e 9% na classe de suscetibilidade muito elevada (Figura 1).

Figura 1 – Suscetibilidade à ocorrência do conjunto de movimentos de massa em vertente (a
esquerda), de desabamentos (ao centro) e de deslizamentos rotacionais (a direita)

A validação do modelo foi elaborada com recurso a curvas de sucesso. Registando um bom
ajuste do modelo à variável dependente. Nos deslizamentos rotacionais e desabamentos em
12% e 17% da área em estudo, respetivamente, foi explicado 100% da área instabilizada.
Relativamente aos edifícios analisados 28% encontram-se em áreas de suscetibilidade
moderada, e os restantes em áreas de suscetibilidade reduzida ou nula. Relativamente à
rede viária, esta encontra-se na sua totalidade inserida em áreas de suscetibilidade reduzida
368

VII Congresso Nacional de Geomorfologia, Geomorfologia 2015
ou nula. Ainda assim, é possível identificar um conjunto de edifícios na aldeia das Azenhas
do Mar, com baixa consistência construtiva, e o miradouro do “Café Mirazenha”, arriba sul
das Azenhas do Mar, localizados em áreas definidas com suscetibilidade a movimentos de
massa em vertente elevada (Figura 2).

Figura 2 - Suscetibilidade à ocorrência de movimentos de massa em vertente e consistência
construtiva dos elementos expostos

Com a aplicação do DPSIR foi possível verificar que a resposta da sociedade e das
instituições competentes para a minimização do impacto associado a instabilidade de
vertentes é praticamente inexistente (Figura 3).
Para a área em estudo, e como o POOC Sintra-Sado reitera, deveria existir um Plano de
Pormenor, um Plano de Urbanização, um Plano de Valorização do Monumento Nacional e um
estudo geotécnico de pormenor para sinalizar as áreas instáveis, coisa que até à data não se
verifica. Na inexistência destes planos, as áreas devem reger-se pelos objetivos definidos
pelas UOPG 4 e 5 do POOC e pelo artigo n.º74 do mesmo, que interdita um conjunto de
atividades nas áreas identificadas do POOC como UOPG até à aprovação do plano de
pormenor ou projetos de intervenção. No entanto, em algumas situações este
comprometimento não foi respeitado. Apesar de estarem interditas obras de construção ou
ampliação de edifícios, nas Azenhas do Mar verifica-se um conjunto de intervenções que
visam a ampliação de algumas infraestruturas. Também não foram cumpridos quaisquer dos
objetivos ditados pelas UOPG’S, como por exemplo: a delimitação do domínio público
hídrico; equacionar a demolição de construções existentes, quando se justifique;e
compatibilização de usos. A única intervenção que se realizou na área em estudo verificou-se
na arriba norte das Azenhas do Mar, através do Plano de Ação e Valorização do Litoral
(2012-2015) que realizou uma obra para a estabilização da arriba.
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Figura 3 – Análise DPSIR para o troço costeiro praia das Maçãs-Azenhas do Mar

5.

CONCLUSÃO

O setor costeiro entre a Praia das Maçãs e as Azenhas do Mar apresenta uma suscetibilidade
moderada à ocorrência de movimentos de massa em vertente, porém a aldeia das Azenhas
Mar destaca-se pelo conjunto de edifícios com baixa consistência construtiva, tal como, o
miradouro do café “Mirazenha” localizado numa área de suscetibilidade elevada. Apesar de
na atualidade estas áreas não constituírem uma situação de risco iminente, a utilização e
ocupação destes espaços sem a aplicação de medidas eficazes que visem um ordenamento
do território potencia a ocorrência de situações de risco. Tal como foi demonstrado pela
análise DPSIR, não são aplicadas medidas eficazes de mitigação, com capacidade de
incrementar questões de caráter ambiental e de segurança das pessoas e bens.
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RESUMO

Este trabalho tem como objetivo principal analisar a cobertura superficial holocênica
localizada sobre a Superfície de Urucaia (Neogênica I), no compartimento geomorfológico da
Depressão Periférica Paulista, no estado de São Paulo, Brasil. Para atingir tal meta, adotouse como procedimento metodológico a seleção de seis sítios para coleta na cobertura
superficial no nível de aplainamento identificado. Resultados obtidos pela análise
granulométrica, interpretados por meio do diagrama textural, permitiram classificar os
sedimentos em relação a sua textura. Por meio de datação absoluta por Luminescência
Opticamente Estimulada (LOE) foi possível determinar o momento de deposição desta
cobertura superficial, auxiliando na discussão no contexto de pulsos climáticos holocênicos
ocorridos no Estado de São Paulo. Conclui-se que houve a ocorrência de oscilações
climáticas mais secas que o clima atual durante o Holoceno, responsáveis pela deposição das
coberturas superficiais localizadas sobre a Superfície de Urucaia, há 3.500 anos A.P.
ABSTRACT
This study examines the Holocene surface coverage located on the Urucaia Surface
(Neogene I), in geomorphological region in the Paulista Peripheral Depression, in São Paulo,
Brazil. To achieve this goal, we adopted as methodological procedure the selection of six
sites for collection of sediment samples of the surface coverage in the planation surface
identified. Grain-size results allowed the classification of the sediments in relation to its
texture. Through absolute dating by OSL it was possible to determine the time of deposition
of these surface coverages, helping in the discussion of evolution and deposition of them in
the context of Holocene climate pulses occurring in São Paulo state. It was concluded that
climate oscillations, drier than current climate, occurred by 3.500 years BP, responsible for
the deposition of surface coverages located on the Urucaia Surface.
Palavras-chave: Superfície Urucaia; Luminescência Opticamente Estimulada; cobertura
superficial, Brasil.
Keywords: Urucaia Surface; Optically Stimulated Luminescence; surface coverage, Brazil.
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1. INTRODUÇÃO
O estudo das coberturas superficiais dos níveis de aplainamento neogênicos no setor centroocidental da Depressão Periférica Paulista tem como finalidade compreender a espacialização
e deposição das mesmas no contexto das oscilações climáticas holocênicas.
Nesta perspectiva, tal compreensão foi baseada na abordagem sistêmica, realizada a partir
da investigação das alterações do sistema morfoclimático na compreensão da dinâmica de
evolução da paisagem ao longo do Holoceno.
O objetivo deste estudo constitui-se na análise geocronológica das coberturas superficiais,
material de origem dos solos, localizadas sobre a Superfície de Urucaia, tendo como área de
estudo a bacia hidrográfica do rio Corumbataí, no estado de São Paulo-Brasil. Para atingir tal
objetivo, foram identificados e selecionados sítios, onde foram coletadas amostras para
realização de análises laboratoriais.
Logo, este trabalho se justifica pela importância da compreensão da dinâmica de evolução
da paisagem e sua correspondência com oscilações climáticas em período recente da escala
de tempo da natureza, a partir da interpretação da cobertura superficial localizada sobre
nível de aplainamento.
Deste modo, a partir dos resultados das análises laboratoriais e interpretações da literatura
sobre oscilações climáticas quaternárias, os mesmos foram levados em consideração para
avaliação da hipótese de que as coberturas superficiais que recobrem a Superfície de Urucaia
foram depositadas a partir de variações no clima que ocorreram durante o Holoceno.
2. ÁREA DE ESTUDO
A literatura tem discutido a evolução da paisagem durante o Pleistoceno e Holoceno, a partir
da análise morfoclimática para compreensão dos processos atuantes na elaboração das
formas e dos processos atuantes.
Bigarella e Ab’Sáber (1964) generalizaram as influências das mudanças climáticas na
explicação da paisagem oriental do Brasil, devido a alternâncias de climas secos e úmidos
durante o Cenozoico. Condições de climas mais secos no Plioceno e no início do Quaternário
teriam gerado grandes superfícies aplainadas (pediplanos) que atualmente ocupam partes
mais elevadas dos relevos. Já durante o Quaternário elaboraram-se níveis embutidos nos
vales (pedimentos), com materiais correlativos depositados nos terraços fluviais.
Nesta perspectiva, a evolução da Depressão Periférica Paulista está associada à elaboração
dos níveis de aplainamento, devido a influências paleoclimáticas e controles litoestruturais e
tectônicos (Penteado, 1968).
A bacia hidrográfica do rio Corumbataí, localizada no setor centro-ocidental da Depressão
Periférica Paulista, é caracterizada pela presença de duas superfícies de aplainamento
neogênicas: Superfície de Urucaia e Superfície de Rio Claro, originadas a partir de mudanças
climáticas ocorridas no final do Plioceno e durante o Quaternário (Figura 1).
Datada do Neogênico (Plioceno), a Superfície de Urucaia é a mais antiga das superfícies
interplanálticas do setor centro-oeste da Depressão Periférica Paulista. Fruto de grande fase
de pediplanação, esta superfície é generalizada em toda esta província nivelando topos das
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colinas sedimentares em torno de 690 a 750 metros, posicionada em todo setor limítrofe, na
área de transição dos compartimentos geomorfológicos representados pelas Cuestas
Basálticas e Depressão Periférica Paulista.

Figura 1 - Localização geográfica da bacia hidrográfica do rio Corumbataí

Enquanto que a Superfície de Rio Claro, datada do Pleistoceno Inferior, nivela topos das
colinas sedimentares em torno de 600 a 650 metros, posicionada em médio curso da bacia
hidrográfica, cuja mesma é recoberta por depósitos sedimentares areno-argilosos fluviais e
fluvio-lacustres da Formação Rio Claro, devido a controles litoestruturais e tectônicos.
A Superfície de Urucaia é recoberta por coberturas superficiais holocênicas, representadas
pela unidade sedimentar das coberturas não diferenciadas neocenozoicas. Estas coberturas
superficiais, objeto deste estudo, são constituídas por materiais bastante arenosos, sem
estruturas sedimentares, depositados no contato com blocos de cangas lateríticas alóctones
e/ou tênues crostas de arenitos limonitizados.
3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Seis sítios de coleta foram identificados em trabalho de campo para coleta de amostras da
cobertura superficial da Superfície de Urucaia para realização de análises laboratoriais:
granulometria e datação absoluta por Luminescência Opticamente Estimulada.
Quadro 1 - Localização geográfica dos pontos de coleta das coberturas superficiais
Amostra
Amostra
Amostra
Amostra
Amostra
Amostra
Amostra

1
2
3
4
5
6

Localização Geográfica

Altimetria (m)

22º07'19'' S – 47º38'18'' W
22º07'20'' S – 47º38'20'' W
22º07'49'' S – 47º38'41'' W
22º17'54'' S – 47º48'14'' W
22º16'30'' S – 47º39'37'' W
22º18'21'' S – 47º37'27'' W

750
745
705
727
714
736
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Profundidade da coleta (m)
1,0
4,0
1,0
1,0
1,0
1,0
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A análise granulométrica foi realizada pelo método do densímetro (Embrapa, 1997), que se
baseia na sedimentação das partículas que compõem o solo, com objetivo determinar a
classe textural das coberturas superficiais identificadas.
Datações absolutas por Luminescência Opticamente Estimulada (LOE) foram realizadas pelo
Laboratório DATAÇÃO (Datação, Comércio e Prestação de Serviços LTDA – Brasil),
utilizando-se do método SAR (Single Aliquot Regenerative-dose) em grãos de quartzo,
proposto por Wintle e Murray (2006), com 15 alíquotas (curvas de calibração), para
determinar o momento de deposição das coberturas superficiais. As doses anuais, taxa de
radiação dos sedimentos, foram obtidas a partir da determinação dos teores de U235/U238 e
Th232 (ppm), e K40 (%), por espectroscopia- γ da amostra natural sem nenhum tratamento.
Pelo mapeamento de solos semidetalhado, escala 1:100.000 (Folha São Carlos – IAC, 1981),
e trabalhos de campo foi identificado o tipo de solo predominante dos sítios coletados.
4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Seis sítios de coleta nas coberturas superficiais holocênicas depositadas na Superfície de
Urucaia foram identificados no alto curso da bacia hidrográfica do rio Corumbataí, localizados
entre 750 a 700 metros de altitude, cujo material de recobrimento está localizado sobre o
topo do antigo pedimento Neogênico I.
A partir dos resultados da análise granulométrica (Quadro 2), mapeamento semidetalhado
de solos e análise morfoscópica, verificou-se que as coberturas superficiais apresentavam
predomínio de textura arenosa (mais de 85% de areia), cuja grande maioria era
representada por areias médias e finas. A partir desta cobertura superficial ocorre o
desenvolvimento de Neossolos Quartzarênicos associados às coberturas não diferenciadas
cenozoicas, assentadas sobre camada de concreções ferruginosas alóctones (Figura 2),
confirmando a aloctonia das coberturas superficiais.
Quadro 2: Resultados da análise granulométrica das coberturas superficiais
Areia (%)
Amostra
Amostra
Amostra
Amostra
Amostra
Amostra
Amostra

1
2
3
4
5
6

Muito
Muito
Grossa Média Fina
TOTAL
Grossa
Fina

0,4
0,0
0,4
1,4
0,0
0,0

2,1
0,4
1,8
6,7
0,0
0,0

42,3
29,5
21,3
26,9
5,2
7,0

36,4
42,6
49,0
39,3
61,8
58,4

13,0
20,2
12,0
12,3
16,6
23,9

94,2
92,7
85,5
86,6
85,6
89,3

Argila Silte
(%) (%)

4,6
5,8
11,3
10,9
10,4
7,4

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

A origem destas coberturas superficiais está associada aos processos erosivos ocorridos a
montante da Superfície de Urucaia, nas regiões de cimeira, localizadas a norte da área de
estudo, nos setores limítrofes da bacia hidrográfica. Mineralogicamente, os grãos de areia
das mesmas apresentam alta esfericidade, sendo mais arredondados e foscos, e bem
selecionados. Os mesmos são bastante semelhantes aos grãos de quartzo dos arenitos da
Formação Botucatu, presentes na Serra do Cuscuzeiro e Serra de Santana, limites
topográficos da área de estudo, o que sugere que estas coberturas superficiais sejam
provenientes de seu intemperismo ao longo do Holoceno.
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Figura 2 - Concreções ferruginosas alóctones recobertas pelas coberturas superficiais holocênicas

Nesta perspectiva, a partir da datação absoluta por LOE das coberturas superficiais
holocênicas foi possível determinar o momento de deposição deste material sedimentar
localizado sobre a Superfície de Urucaia (Quadro 3).
Quadro 3 - Datação absoluta por LOE das coberturas superficiais
Amostra

Dose Anual P
Desvio
(μGy/ano) (Gy) Padrão

Amostra
Amostra
Amostra
Amostra
Amostra
Amostra

930 ± 90
865 ± 80
1.355 ± 125
1.330 ± 130
1.150 ± 110
1.015 ± 105

1
2
3
4
5
6

2,6
6,5
4,1
3,3
4,3
4,2

1,0
1,2
1,3
0,9
1,7
1,1

Th (ppm)

U (ppm)

K (%)

Umidade
(%)

Idade
(anos A.P.)

2,641 ± 0,095
3,734 ± 0,134
4,402 ± 0,158
4,316 ± 0,155
3,080 ± 0,111
4,555 ± 0,164

0,348 ± 0,089
0,638 ± 0,147
0,816 ± 0,077
0,830 ± 0,124
1,268 ± 0,156
0,723 ± 0,186

0,440 ± 0,064
0,223 ± 0,032
0,614 ± 0,089
0,592 ± 0,086
0,401 ± 0,058
0,293 ± 0,043

2,9
3,1
3,6
3,8
4,6
5,4

2.800 ± 430
7.500 ± 1.000
3.030 ± 420
2.480 ± 370
3.730 ± 530
4.150 ± 630

As datações por LOE das coberturas superficiais holocênicas localizadas sobre a Superfície de
Urucaia apresentaram resultados em dois intervalos de tempo. O primeiro a cerca de 7.500
anos A.P. para uma amostra de areia coletada a 4 metros de profundidade; o segundo a
cerca de 4.150 a 2.500 anos A.P., para cinco amostras coletadas a 1 metro de profundidade.
A partir dos dados da LOE, verifica-se que as coberturas superficiais da Superfície de Urucaia
foram depositadas desde o Holoceno Médio (7,9 a 3,0 Ka A.P.) ao Holoceno Tardio (2,9 Ka
ao presente), sendo material muito recente na escala de tempo da natureza.
4.1 INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS
Considera-se a hipótese de que o processo de transporte responsável pela deposição das
coberturas superficiais tenha sido realizado por meio de ventos durante fase climática mais
seca que a atual, atendendo às características texturais e morfoscópicas dos sedimentos.
Estudos realizados por Gouveia (2001), Scheel-Ybert et al. (2003) e Souza et al. (2013)
comprovaram o predomínio de climas mais secos que o atual em diversos locais do Estado
de São Paulo, durante o Holoceno.
Parolin e Stevaux (2006) destacam a formação de paleodunas na região Sul do Brasil, entre
4.000 a 3.000 anos A.P., assim como De Oliveira et al. (1999), discutem o aumento na
ativação de dunas eólicas entre 4.500 a 1.700 anos A.P. no vale do médio rio São Francisco
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na Bahia, corroborando com a ocorrência de processos erosivos eólicos no território
brasileiro durante o Holoceno.
Nesta perspectiva, os dados paleoclimáticos e as análises laboratoriais corroboram com a
hipótese da relação entre oscilações climáticas e deposição da cobertura superficial
holocênica na Superfície de Urucaia, durante o Holoceno.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir dos resultados deste estudo, pode-se confirmar o papel das alterações do clima na
gênese da cobertura superficial arenosa depositada na Superfície de Urucaia, a cerca de
7.500 a 2.500 anos A.P., na bacia hidrográfica do rio Corumbataí. Neste contexto, com os
resultados das datações absolutas verifica-se que os materiais da cobertura superficial são
muito recentes, datados do Holoceno, trazendo novas contribuições na discussão sobre as
interferências paleoclimáticas quaternárias na evolução da paisagem do sudeste brasileiro,
mais especificadamente da Depressão Periférica Paulista.
Logo, o uso de datações absolutas como a Luminescência Opticamente Estimulada (LOE)
mostrou-se fundamental para determinar de forma precisa o momento de formação e
deposição das coberturas superficiais depositados sobre níveis de aplainamento, auxiliando
na caracterização da evolução da paisagem, de regiões que sofreram alterações nas formas
de relevo devido à influência de oscilações climáticas quaternárias.
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FERRUGINOSAS NO NOROESTE DO PARANÁ
USE OF ROUGHNESS CONCENTRATION INDEX FOR IDENTIFICATION OF MORFOLOGICAL
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RESUMO
Na região noroeste do Paraná, aonde predominam arenitos do Grupo Caiuá, verifica-se a
ocorrência de crostas ferruginosa de origem pedogenética, relacionadas com fases de
aplainamento de ciclos geomorfológicos. Essas crostas sustentam feições morfológicas do
tipo morros, morrotes e colinas, que se destacam na paisagem de relevos suave,
característica da região. O presente trabalho objetiva mapear essas feições, utilizando o
Índice de Concentração da Rugosidade, extraído do modelo digital de elevação, SRTM. O
resultado da aplicação do Índice de Concentração da Rugosidade permitiu identificar 12
locais de ocorrência de feições morfológicas locais, sendo dez mantidos pela presença de
crostas ferruginosas e duas por arenitos silicificados. Constatou-se que todas as feições
morfológicas com presença de crostas ferruginosas possuem padrão de valor médio de
rugosidade. Assim o Índice de Concentração da Rugosidade demonstrou alto potencial de
aplicação, sendo esse índice uma alternativa viável e de baixo custo para escolha prévia das
áreas de interesse para posterior investigação geomorfológica em campo.
ABSTRACT
In the northwest Paraná – south Brazil – dominated by sandstones of the Caiuá Group
(Bauru Basin, Upper Cretaceous), there occur duricrust of pedogenetic origin, related to
planation stages of geomorphological cycles. These crusts maintain morphological features
as hills, hillocks and knolls, which differ from the landscape of gentle relief, characteristic of
the region. This paper aims to map these features, using the Roughness Concentration Index
(RCI) extracted from a SRTM digital elevation model. Application of the RCI allowed to
identify twelve features, ten of them maintained by the presence of ferruginous sandstones
and two by silicified crusts. It was found that all morphological features with the presence of
ferruginous crusts have medium standard roughness values. Thus, the Roughness
Concentration Index demonstrated a high potential for application, constituting a viable and
low cost alternative to support both the initial selection of interest areas and later
geomorphological research in the field.
Palavras chaves: Noroeste do Paraná, índice de concentração de rugosidade, SRTM.
Keywords: Northwest Paraná, roughness concentration index, SRTM.
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1. INTRODUÇÃO
Geomorfometria ou geomorfologia quantitativa é o ramo da geomorfologia que quantifica as
formas do relevo, isto é, o foco operacional é a extração de parâmetros morfométricos da
superfície terrestre e objetos que possam ser feitos a partir de modelos digitais de elevação
ou terreno - MDEs e MDTs (Pike et al, 2009). Dentre os métodos paramétricos empregados
para mapear unidades e feições de relevo, destaca-se o Índice de Concentração da
Rugosidade (ICR) proposto por Sampaio (2009). O ICR tem por finalidade quantificar,
classificar e delimitar unidades de relevo a partir da mensuração da dissecação. Este índice
utiliza valores indiretos da rugosidade, a partir da análise da repetição dos valores de
declividade por unidade de área. Para realizar essa análise, é utilizado o estimador de
densidade Kernel que é uma ferramenta de análise espacial que permite a análise da
dispersão ou concentração de um fenômeno no espaço, sendo o fenômeno nesse caso a
declividade (Souza e Sampaio, 2010).
Este parâmetro morfométrico está sendo empregado com êxito por diversos pesquisadores
para mapear feições de relevo em diferentes escalas (Nascimento et al., 2010, Souza e
Sampaio, 2010, Sampaio e Augustin, 2014). O ICR, portanto se consolida como uma
abordagem apropriada para a identificação de feições morfológicas do relevo, permitindo o
reconhecimento de sua distribuição espacial, auxiliando a escolha prévia dos pontos de
interesse para investigação em campo. Nessa perspectiva, o objetivo deste trabalho é aplicar
o ICR averiguar de forma preliminar as relações entre a ocorrência de feições de relevos
residuais (morros, morrotes e colinas) sustentadas por crostas ferruginosas e o ICR, no
noroeste do estado do Paraná. O uso desta técnica justifica-se pelo tamanho da área
analisada (23.900 km2), que inviabiliza a identificação e mapeamento dessas feições
morfológicas locais a partir de fotografias aéreas, devido ao grande número necessário para
cobrir a área, e têm a vantagem de permitir a padronização de valores morfométricos para
determinação de unidades de relevo, eliminando em parte a subjetividade e a dependência
da experiência do intérprete sobre o terreno.

2. CONTEXTO GEOLÓGICO E GEOMORFOLÓGICO
A área de estudo (figura 1) abrange a extensão de ocorrência dos arenitos do Grupo Caiuá
localizado no noroeste do estado do Paraná, apresenta perímetro total de 23.900 km², o que
corresponde a aproximadamente 13% da área total do Estado. O processo de sedimentação
dos arenitos do Grupo Caiuá data do intervalo Turoniano-Maastrichtiano, do Cretáceo
Superior. A origem dos arenitos está relacionada ao surgimento de uma depressão criada
por subsidência termo-mecânica que originou Bacia Bauru e propiciou processos de
sedimentação nesta bacia (Fernandes e Coimbra, 1994).
Os arenitos do Grupo Caiuá ocorrem nos estados do Paraná, São Paulo e Mato Grosso do
Sul. No rumo sudoeste, ultrapassa a fronteira com o Paraguai, aflorando na região noroeste
daquele país. O Grupo Caiuá é composto por três formações: Goio Erê, Rio Paraná e Santo
Anastácio. Os sedimentos deste grupo foram depositados em ambiente desértico,
geneticamente relacionados, correspondentes a sub-ambientes distintos: zona central de
sand sea (Formação Rio Paraná), zona de depósitos eólicos periféricos (Formação Goio Erê)
e planície de lençóis de areia (Formação Santo Anastácio) (Fernandes e Coimbra, 1994).
Após o fim do processo de sedimentação dos arenitos do Grupo Caiuá no final do Cretáceo,
houve o desenvolvimento de superfícies de aplainamento no Cenozóico. O processo de
geração dessas superfícies de aplainamento ocorreu devido à atuação de longos períodos de
clima semiárido a árido, suficiente para que houvesse o processo de morfogênese mecânica,
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que proporciona condições favoráveis para o desenvolvimento de superfícies aplainadas.
Estes processos de degradação lateral do relevo podem ter ocorrido de maneira cíclica
durante o Cenozóico em todos os continentes, devido a oscilações de clima (alternância
entre clima secos e úmidos).

Figura 1 – Enquadramento da área de estudo e distribuição espacial dos valores de ICR local na área
de ocorrência do Grupo Caiuá no noroeste do estado do Paraná.

3. MATERIAIS E MÉTODO
Para elaboração do ICR proposto por Sampaio (2008, 2014), foi obtido um mosaico de
imagens dos modelos digitais de elevação (MDE) do Shuttle Radar Topography Mission
(SRTM) disponibilizadas pela USGS/NASA (Digital Elevation Database versão 4.1), com
resolução de 90 metros, e abrangendo a área de ocorrência dos arenitos do Grupo Cauiá no
noroeste do Paraná. Após a aquisição dos MDEs, foram seguidas as etapas para geração do
ICR segundo Sampaio et al (2014).
Neste estudo optou-se pelo uso do ICR local, que permite compartimentar qualquer área em
subunidades morfológicas, sendo de grande valia em estudos exploratório, com a finalidade
de identificar unidades preliminares (Sampaio e Augustin, 2014). Neste sentido, mesmo
feições morfológicas de pequenas dimensões (feições locais) podem ser facilmente
identificadas e delimitadas pelo emprego do ICR local, como é o objetivo desse estudo. Após
a obtenção do mapa de ICR (utilização de raio de 282 metros), os valores foram
classificados em cinco classes (conforme proposto por Sampaio e Augustin, 2014: 56). Usouse o método dos quantis, de forma a evitar a formação de classes de dados nulas. A análise
do mapa foi depois complementada com um sombreamento do relevo (50° de elevação e
315 de azimute), gerado a partir do MDE no SIG ArcGIS 9.3 com o intuito de auxiliar a
visualização da textura e dos padrões espaciais do relevo. Para identificação e padronização
das feições morfológicas locais (morros, morrotes e colinas), foram utilizados os critérios
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proposto por IPT (19811). Também foi realizado trabalho de campo para validar as feições
morfológicas mapeadas a partir da análise do ICR local.
4. RESULTADO
A geração do mapa de ICR local (figura 1) permitiu a identificação de cinco classes de
rugosidade (muito baixa, baixa, média, alta e muito alta). As classes muito baixa (42%) e
baixa (54%) representam 96% da área de estudo, fato que demonstra que a morfologia
plana predomina no noroeste do Paraná. Estas classes estão associadas às planícies aluviais
dos rios Paraná, Ivaí, Piquiri e Paranapanema. Os restantes 3,99% distribuem-se entre as
classes média (3,57%), alta (0,30%) e muito alta (0,13%).
A partir da análise conjunta do ICR e dos atributos do MDE (altimetria e declividade), foram
identificadas 12 ocorrências de feições morfológicas locais: morro (1), morrotes (9) e colinas
(2).
As classes de rugosidade média, alta e muito alta estão presentes em todas estas feições,
bem como em vales dissecados dos rios secundários. Apesar dos valores similares de
rugosidade, feições e vales possuem formas geométricas diferenciadas, com as primeiras
apresentando formas circulares e os vales formas alongadas.
As categorias colinas e morrotes estão presentes na classe de rugosidade média - com
variação da altitude de 300 a 491 metros, amplitude altimétrica entre 16 a 45 metros,
declividade entre 2,82 a 41% e média de declividade entre 11,8 a 38,18%. A feição
morfológica morro está presente em 3 classes de ICR local: média, alta e muito alta, com
variação de altitude de 430 a 620 metros, amplitude altimétrica de 199 metros, declividade
entre 10,88 a 60% com média de declividade 49,12%.

Figura 2 – ICR local, ocorrência de morros e morrotes e o tipo de substrato que mantém estas
feições. (A) ICR local médio; (B) Foto do morrote e (C) detalhe da crosta ferruginosa. (D) ICR de
transição entre médio e alto; (E) Foto do morro e (F) detalhe do arenito silicificado.

1

Morrotes: feições morfológicas com predomínio de declividade maior que 15% e amplitude local menor que
100 metros; morros: predomínio de declividade maior que 15% e amplitude local de 100 a 300m (IPT, 1981).

384

VII Congresso Nacional de Geomorfologia, Geomorfologia 2015
Foram encontrados em análises de campo dois tipos de condicionantes que sustentam estas
feições: os arenitos silicificados e as crostas ferruginosas (figura 2), sendo os cimentos
silicáticos os responsáveis pela maior resistência dos arenitos (Fernandes e Coimbra, 1994),
enquanto as crostas ferruginosas são de origem pedogenética (Justus e Bigarella, 1985).
O sombreamento do relevo, derivado do MDE SRTM, também auxiliou na identificação das
feições morfológicas com base na análise da distribuição espacial dos valores de rugosidade
(figura 3 – B e E), pois permite o realce do relevo a partir da simulação de diferentes
ângulos de iluminação, destacando feições estruturais e variações morfológicas na paisagem,
enquanto a análise da altimetria (figura 3 – A e D) não permite destacar as mesmas feições.
A partir dessas análises, relacionadas com as curvas de nível na Figura 3, observa-se que a
rugosidade não define limites abruptos para as feições morfológicas (figura 3 - C e F),
apresentando antes zonas de transição entre classes, como ocorre nas imagens sombreadas.
Segundo Sampaio e Augustin (2014) o surgimento dessas áreas se deve à mescla de valores
de declividade dos pixels de duas unidades distintas de relevo, sendo essas áreas
importantes do ponto de vista geomorfológico por representar processos ou preservar
depósitos correlativos que atuaram na esculturação das feições dos relevos.

Figura 3 – Resultados encontrados com a aplicação da análise. Altimetrias associadas a um morrote
(A) e um morro (D), e correspondentes relevos sombreados (B) e (E). O morrote corresponde a um
ICR local médio (C), enquanto o morro está representado pelas classes média, alta e muito alta (F)
(relação entre cores e classes de ICR é a mesma da Figura 2). As curvas de nível possuem 50 m de
equidistância.

A importância dessas zonas é notada nas proximidades dos Três Morrinhos (áreas
correspondestes as zonas de transição no ICR local – figura 3 - F), em que Justus e Bigarella
(1985) observaram depósitos correlatos (colúvios, linhas de pedra, níveis embutidos à
drenagem) relacionados a alguns processos geomorfológicos (escoamento dentrítico,
escoamento difuso superficial, recuo paralelo das vertentes) relacionado aos ciclos de caráter
recorrente das flutuações climáticas de climas úmidos para mais secos e atuação dos
processos de erosão rápida característicos de ambientes de alta energia. Estes processos
atuaram na esculturação da feição morfológica atual (morro dos Três Morrinhos), que
provavelmente ocorreu no decorrer do Quaternário.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A utilização do ICR local demonstrou eficiência na identificação de feições morfológicas do
relevo noroeste do Paraná, possibilitando a distinção de feições de pequenas dimensões
mesmo em uma paisagem que apresenta padrões morfométricos bastante homogêneos.
A tentativa de estabelecer valores-padrão de rugosidade para visualização das feições
morfológicas se mostrou válida, pois as colinas e morrotes sustentados pela presença de
crostas ferruginosas possuem valor padrão, que é a rugosidade média.
No entanto os números de ocorrências de feições morfológicas não são representativos para
o tamanho da área analisada. A relação entre feições morfológicas e o ICR não é conclusiva,
pois não possuem valores excludentes de outras feições de relevo, sendo obtidas apenas
associações entre valores de rugosidade, formas e ocorrência de feições. Serão necessários
estudos extensivos e sistemáticos para quantificação do número de feições em cada
compartimento com as cinco classes de ICR definidas.
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A NOVA FERRAMENTA DE AMOSTRAGEM CUTSPROF E MECANISMO DE
RECOLHA SEDIMENTAR DE DEPÓSITOS ESTUARINOS PARA ANÁLISE
MICROMORFOLÓGICA.
CUTSPROF TOOL AND ESTUARINE DEPOSITS SAMPLING MECHANISM FOR
MICROMORPHOLOGICAL ANALYSIS.
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RESUMO
Os estuários, nomeadamente as suas áreas de sapal, contém uma importante informação
paleoambiental preservada nos seus depósitos sedimentares. Neles estão normalmente
contidos micro e macro-fósseis capazes de contribuir para a reconstrução das flutuações do
nível médio do mar que nem sempre são devidamente analisados com os métodos
tradicionais de amostragem sedimentar (sondagens manuais e mecânicas) neste tipo de
ambientes de interacção fluvio-marinha. Este trabalho apresenta uma nova ferramenta
(CutSProf) para recolha de amostras sedimentares estuarinas não perturbadas através de
abertura de sanjas mecânicas, escoramento e seccionamento de perfis estratigráficos
(Araújo-Gomes e Ramos-Pereira, 2015). O método foi aplicado no âmbito de uma tese de
Doutoramento e também do projecto FCT - FMI 5000 (PTDC/CTEGIX/104035/2008), ambos
no estuário da Ribeira de Bensafrim, em Lagos, Algarve. Uma das razões da criação desta
ferramenta prende-se com o objectivo de aplicar a leitura micromorfológica de lâminas
delgadas a este tipo de depósitos sedimentares estuarinos porque, cremos, contém
assinaturas de eventos extremos de inundação marinha, quer sejam eventos de
tempestades, quer sejam de tsunami, já referenciados em Ramos-Pereira et al., 2010.
ABSTRACT
Estuaries, salt marsh areas in particular, recorded important palaeoenvironmental
information in its deposits such as macro and micro-fossils. This type of elements can also
help to determine sea level fluctuations if their detailed analysis is guaranteed by accurate
extraction with sampling methods other than the traditional mechanical drilling and handcoring. This paper focuses a new method and sampling tool (CutSprof) for undisturbed
estuarine sediments by means of mechanical trenching, timbering and cutting of
stratigraphical profiles (Araújo-Gomes e Ramos-Pereira, 2015). This method was developed
in a PhD thesis and also a FCT project - FMI: 5000 (PTDC / CONTEGIX / 104035/2008), both
in the Ribeira de Bensafrim estuary in Lagos, Algarve. The creation of this tool is related with
thin sections for micromorphological analysis of estuarine deposits. We believe that microreadings can also help determination of signatures of extreme sea flood events such as
storm or tsunami deposits (Ramos-Pereira et al., 2010).
Palavras-chave: CutSProf, Estuários, Sapal, Micromorfologia.
Keywords: CutSProf, Estuaries, Salt marsh, Micromorphology.
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1. INTRODUÇÃO
Os ambientes estuarinos contêm um importante acervo detrítico para investigadores,
sobretudo para aqueles que pretendam estudar evolução paleoambiental (Hindson et al,
1999; Boski et al., 2002; Heap et al., 2004; Allen, 2003; Vis et al., 2008). Os métodos mais
tradicionais de análise sedimentar nos ambientes estuarinos incidem normalmente na
amostragem a partir do método de sondagens manuais e mecânicas, técnicas essas que
permitem inclusive ir abaixo do nível freático e, consequentemente, atingir grandes
sequências e horizontes cronológicos (Rapp & Hill, 1998). Esta tendência processual está
normalmente relacionada com a constante percolação de água nos sedimentos arenosos.
Esta técnica, no entanto, não permite uma completa análise dos processos sedimentares e
alterações pós-deposicionais assim como da estrutura sin-sedimentar não perturbada
(Bullock et al., 1985).
Este trabalho recai sobretudo na comunicação de uma nova técnica de sanja e de recolha
sedimentar em ambientes de sapal para que seja aplicada a técnica da micromorfologia na
leitura de lâminas delgadas. Foram realizadas, com esse objectivo, sanjas mecânicas que
expusessem perfis estratigráficos verticais e a partir das quais pudessem ser feitas
amostragens estratigraficamente contextualizadas para realização posterior de lâminas
delgadas.
2. MICROMORFOLOGIA: BREVE HISTÓRIA E APLICAÇÃO DA TÉCNICA
Embora a micromorfologia tenha tido a sua origem na micropedologia (Kubiëna, 1938;
Stoops, 2009), é actualmente aplicada num leque mais alargado de estudos de sedimentos.
Mas se por um lado é verdade que esta técnica conta já com um grande número de
trabalhos em variadíssimos contextos (van der Meer, 1993; Harris, 1998; Kemp, 1999; Carr,
2001; Goldberg et al., 2003; Theler, 2004; Stephen set al., 2005; Solt and Lindbo, 2010; van
der Meer & Menzies 2011), por outro lado possui um menor número de referências que se
debrucem sobre a técnica de amostragem (Goldberg & Macphail, 2003). Sobretudo se
quisermos abordar trabalhos sobre estratégias de análise micromorfológica consoante os
ambientes de amostragem. Embora se conheça o valor preponderante da técnica
micromorfológica em diferentes ambientes sedimentares (Van der Meer, 1997, Kutílek and
Nielsen 2007; Macphail et al., 2010; Van der Meer and Menzies, 2011), pouco tem sido
escrito sobre as estratégias de amostragem em ambientes estuarinos. Mais concretamente
sobre técnicas de amostragem em ambiente de sapal.
Em linhas gerais, a prática da micromorfologia começa sempre com a recolha de blocos de
sedimento não deformado de um corte estratigráfico vertical que são posteriormente
impregnados com uma resina, polidos e colados a uma lâmina delgada para observação
microscópica (Courty et al., 1989).
A razão pela qual se fazem amostragens de sedimentos não perturbados está também ligada
à necessidade de estudar a estrutura da porção sedimentar recolhida. Por esse motivo, toda
e qualquer acção que ponha em causa o arranjo sin-sedimentar da amostra tem de ser
evitada durante o processo de recolha independentemente do contexto sedimentar. A forma
mais aconselhada para efetuar amostragens destinadas ao estudo micromorfológico é a
extracção de sedimentos em corte vertical exposto numa sanja/sondagem relativamente
alargada e com a profundidade necessária para a compreensão da amplitude da sequência
sedimentar em causa. Por isso, esboçar uma estratégia de recolha é fundamental. E embora
não seja necessário haver um especialista em sedimentologia para recolher sedimentos de
um corte estratigráfico, depreende-se que o agente recolector tenha um conhecimento geral
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de processos de sedimentogénese patentes na sequência, uma vez que a amostragem não
pressupõe obrigatoriamente uma recolha exaustiva de todos os níveis e estruturas
sedimentares (Bullock et al., 1985; Courty et al., 1989).
3. MÉTODO E OBJECTIVO
Uma vez que a investigação surge na sequência e aprofundamento do estudo macro e micro
sedimentar dos depósitos estuarinos da Ribeira da Bensafrim, Lagos (Araújo-Gomes, 2013),
faria todo o sentido usar uma técnica que oferecesse as condições necessárias de análise
detalhada de sedimentos não perturbados. O uso da técnica da micromorfologia para este
trabalho está, portanto, relacionado com duas ideias e uma dúvida: i) insuficiência de
trabalhos semelhantes que permitam caracterizar detalhadamente enchimentos estuarinos a
partir de leituras microssedimentares; ii) conhecimento da existência de registo sedimentar
de deformação sísmica noutras regiões do Algarve (Schneider et al., 2009) que merece
maior investigação noutros estuários; iii) por que razão não há mais trabalhos relacionados
com esta técnica em ambientes estuarinos?

Figura 1 – Localização da área de estudo e sítio da sanja mecânica da margem esquerda da Ribeira de
Bensafrim.

Um das razões que pode explicar esta inexistência é a dificuldade de extracção de amostras
sedimentares não perturbadas em cortes que se mantenham estáveis no momento
imediatamente a seguir à abertura da sanja. Foram feitos vários testes de sanjas sem
escoramento desde as mais estreitas (1x3m) até às mais largas (5x5m). Todas elas, no
entanto, revelaram uma grande instabilidade dos cortes que abatiam logo a seguir embora
as mais largas tenham aguentado os perfis intactos durante mais tempo sem haver
abatimento (os cortes que aguentaram mais tempo sem sustentação demoraram apenas 5
minutos. Este tempo era incompatível com a recolha de sedimentos).
O abatimento dos cortes era causado pela percolação de água nos depósitos detríticos mais
grosseiros a cerca de 1,5 m de profundidade. Como se trata de uma sequência positiva, a
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erosão começava justamente no nível de base destes depósitos compostos essencialmente
por areias siltosas pouco compactadas. Sem sustentação, os depósitos mais finos
suprajacentes cediam por toppling.
A previsão desta falta de sustentação dos cortes no sapal de Bensafrim gerou a aquisição
prévia de três ferramentas que se vieram a revelar essenciais para a tarefa de recolha de
amostras não perturbadas. A primeira foi a aquisição de escoras de 2x0,5m em metal com
extensores que segurassem os perfis e os impedissem de cair. A segunda foi a aquisição de
uma bomba de água suficientemente eficaz para permitir o pisoteio em segurança no fundo
da sanja e evitar a sua inundação. A terceira e última foi a criação de uma lâmina de corte
vertical a que demos o nome de Cutting Sediment Profiler – CutSProf (figura 2). Esta lâmina,
especialmente desenhada para solos dúcteis e saturados em água, permite acerto e limpeza
de perfil estratigráfico com corte vertical em sentido descendente, ao mesmo tempo que
garante a preservação estrutural da estratigrafia exposta. A forma pendular desta
ferramenta e a sua base côncava facilitam o basculamento lateral a partir do manípulo para
os casos de maior resistência.

Figura 2 – Ferramenta CutSProf (a); método de corte vertical no perfil estratigráfico (b);
basculamento de sedimento alterado e preservação de sedimento não perturbado visível no corte (c).

A criação desta lâmina partiu da noção essencial de que as amostras sedimentares não
podem ser retiradas de solo perturbado ou contaminado por estratos superiores ou
inferiores. E uma vez que as sanjas tinham sido abertas por meios mecânicos, e os cortes
expostos podiam apresentar sinais de deformação mecânica decorrente da escavação, faria
todo o sentido garantir que as amostras de solo fossem retiradas de cortes estratigráficos
não perturbados
Ao contrário do que é sugerido para outros contextos sedimentares (Goldberg and Macphail,
2003), para o acto da amostragem propriamente dita optámos pelo uso de caixas de plástico
de uso alimentar. Embora não sejam tão indicados como as próprias caixas de Kubiëna
(Stoops, 2009), o facto de terem tampa garante a preservação quer da estrutura como do
teor de água contido na amostra.
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4. CONCLUSÕES
Este trabalho apresenta uma nova técnica de amostragem sedimentar e contribui para o
aumento das linhas de investigação da micromorfologia. Para além disso, mostra também
que é possível realizar sanjas mecânicas em ambientes saturados de água, mesmo abaixo do
nível freático. Apresenta-se também uma nova ferramenta de corte estratigráfico (CutSProf)
que não só facilita o alinhamento e estabilização dos cortes estratigráficos como potencia a
melhor amostragem de sedimentos realizada para fabrico e leitura de lâminas delgadas.
O objectivo agora será analisar em detalhe a composição sedimentar, padrões de
sedimentação não perturbada, acarreios detríticos marinhos e componentes bioclásticas dos
depósitos através de lâminas delgadas.
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NÃO-TRIPULADOS NO ESTUDO DE COSTAS ROCHOSAS: O EXEMPLO DE S.
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RESUMO

O trecho costeiro de S. Paio, Vila do Conde, constitui uma área de grande interesse
geomorfológico, graças à conservação de diversos testemunhos das variações do nível do
mar e da evolução climática durante o final do Quaternário, num cenário com uma forte
influência da estrutura geológica. Aplicámos novas tecnologias no seu estudo,
nomeadamente na aquisição de dados aerofotogramétricos com recurso a um Veículo
Autónomo Não-tripulado (modelo DV6-S). Realizaram-se dois voos que permitiram a
obtenção de fotografias aéreas de alta resolução (2cm de pixel) e com um elevado grau de
sobreposição. Recorrendo ao software Agisoft PhotoScan foram gerados ortofotos globais do
setor e criados MDS de grande pormenor, onde se observam, com grande detalhe,
elementos geomorfológicos e geológicos tais como: descontinuidades, contactos litológicos e
filões. Estes elementos foram posteriormente cartografados no software ArcGIS 10.2.2,
originando uma cartografia temática de grande escala. A utilização de VANTs revela-se muito
vantajosa, uma vez que os custos e o tempo requerido para a recolha e processamento de
dados são reduzidos.
ABSTRACT
The coastal area of S. Paio, Vila do Conde, is a stretch of great geomorphological interest,
due to the conservation of several testimonies of sea level changes and climate evolution
during the late Quaternary, in a scenario with a strong influence of geological structure.
Therefore, we applied new technologies to study this rocky coast, namely the acquisition of
aero photogrammetric data using UAV (model DV6-s). We performed two flights, which
allowed us to obtain high-resolution aerial photographs (2cm pixel) with a high degree of
overlap. Using the Agisoft PhotoScan software, we produced orthophotos and created DSM,
where geomorphological and geological features such as discontinuities, lithological contacts
and veins are shown with a great detail. These elements were then mapped with ArcGIS
10.2.2 software, resulting in large-scale thematic maps. The use of the UAV is very
advantageous, namely because of its low cost, the short time required for data collection and
the reduced time for geoprocessing.
Palavras-chave: Geomorfologia Litoral, costa rochosa, S. Paio, VANT.
Keywords: Coastal geomorphology, rocky coast, S. Paio, UAV.
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1. INTRODUÇÃO
As costas rochosas representam cerca de 80% das costas de todo o globo (Emery e Kuhn,
1982). Na costa continental europeia, este tipo de costa constitui 1/3 do litoral, cerca de
3666km, o que representa aproximadamente 37% do total (Gómez-Pujol et al., 2014).
Segundo os mesmos autores, 48% das costas rochosas desenvolvem-se em afloramentos de
rochas resistentes, tais como granitos e calcários.
Apesar da sua relevância em termos quantitativos, as costas rochosas, tendencialmente,
recebem menos atenção por parte da comunidade científica, quando comparadas com os
litorais móveis. Estes, associam-se mais a usos urbanos, industriais ou recreativos
(Sunamura, 1992), e assumem um elevado valor social e económico (Naylor et al., 2010).
A frente costeira de S. Paio situa-se na freguesia de Labruge, Vila do Conde, 15 km a norte
do rio Douro. Diferencia-se do litoral da região do Porto, geralmente baixo, pois consiste
num trecho costeiro rochoso caraterizado por dois morros essencialmente graníticos (alto da
Mota, a norte e alto do Facho, a sul), separados por uma pequena praia, a praia dos Castros
(Araújo et al., 2014).
Este trabalho apresenta um estudo que integra novas tecnologias na investigação
geomorfológica e geológica, nomeadamente na aquisição e análise das imagens capturadas
através de um veículo autónomo não-tripulado (VANT). A partir de uma coletânea de
fotografias elaborou-se um ortofoto global (Figura 1) e gerou-se um modelo digital de
superfície. Estes dados constituíram a base para a elaboração de cartografia geológica e
geomorfológica de grande pormenor apresentando-se neste trabalho, o mapa geológico do
setor.

Figura 1. Ortofoto relativo ao sector costeiro a norte da praia dos Castros e perspetivas locais: A.
Arriba; B. Praia encastrada; C. Filões aplito-pegmatíticos.

1. MATERIAIS E MÉTODOS
De acordo com Sabins (2007), a Deteção Remota deve ser encarada como um processo que
engloba três etapas fundamentais: aquisição, processamento e interpretação. A aquisição
das imagens prende-se com a tecnologia utilizada para a sua obtenção. A segunda etapa
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refere-se aos procedimentos que convertem os dados primários (as fotografias aéreas) no
modelo digital de superfície. Por último, mas não menos importante, a interpretação que
permite a compreensão da informação pertinente.
As características específicas dos voos com um VANT (voo a baixas altitudes) permitem que
as imagens ofereçam muitas vantagens, tais como: excelente resolução, grande
sobreposição e um tempo reduzido de execução (Humphrey, 2014). Deste modo, tal como
se apresenta na Figura 2, a aquisição de imagens foi realizada a partir de um veículo aéreo
não-tripulado (Quadro 1) equipado com uma câmara digital convencional Canon Powershot
sx260hs (12 megapixéis), cujo cartão de memória possui uma aplicação (CHDK-Canon Hack
Development Kit) que lhe permite efetuar os disparos automaticamente num determinado
intervalo de tempo definido pelo utilizador. De forma a melhorar a qualidade das imagens
obtidas foram efetuados voos nos dias 12/08/2014 e 23/01/2015, dias com pouca
nebulosidade e de marés baixas vivas com o objetivo de fotografar a maior parte das
plataformas de erosão marinha, geralmente cobertas pelo mar.
Após o equipamento ter sido devidamente montado e preparado, foi planeada a missão do
voo com recurso ao software open source Misson Planner. Neste programa inserem-se todos
os parâmetros de voo necessários e define-se a área a sobrevoar. Para além do programa, o
VANT pode ser controlado por um comando que é utilizado maioritariamente para efetuar as
descolagens e aterragens da aeronave, e ainda para situações de emergência (p. ex., no
caso de perda de comunicação com a estação de controlo).
Quadro 1 - Caraterísticas do veículo autónomo não-tripulado usado neste estudo.

TIPO
CLASSE
CONTROLADORA
FIRMWARE
(DA CONTROLADORA)
PESO TOTAL

Hexacopter
550
3dr APM

TEMPO DE FUNCIONAMENTO

12 – 16min

Arducopter 3.6
± 2700g

Adicionalmente, também foram recolhidos pontos de controlo (assinalados com cruzes
vermelhas na superfície do terreno e em posições observáveis nas fotografias aéreas) com
recurso a um GPS diferencial LEICA SR20.
Na etapa de processamento, as fotografias obtidas foram visualizadas e selecionadas,
excluindo-se as que se encontrem desfocadas ou capturadas durante a descolagem e
aterragem. Seguidamente foram adicionadas ao software Agisoft PhotoScan, onde se gerou
um modelo digital de superfície texturizado a partir de uma nuvem de pontos. Numa
primeira fase, o programa alinha as fotografias de acordo com pontos comuns ou pontos de
correspondência que estão presentes em várias imagens, e são invariantes às mudanças de
iluminação, ao ruído da imagem e ainda às transformações geométricas básicas como:
escala, translação e rotação. Estes pontos podem então ser identificados como elementos de
um objeto, e por conseguinte a posição de cada fotografia é retificada e melhorados os
parâmetros de calibração (Verhoeven et al., 2013).
Posteriormente, é criada uma nuvem densa de pontos, através da estimativa das posições da
câmara e das fotografias.
A terceira fase prende-se na construção do modelo 3D, ou seja, a partir da nuvem densa de
pontos o software reconstrói uma malha poligonal e tridimensional que representa a
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superfície da área de estudo. Por último, após o modelo 3D (a geometria) estar concluído,
foi possível acrescentar textura à superfície e gerar um ortofoto global da área. O resultado
final deste processo consiste num modelo digital de superfície georreferenciado a partir de
dados GPS das fotografias.
Por último, realizou-se a etapa de interpretação. Previamente, adicionou-se o ortofoto ao
software ArcMap (ArcGIS) e procedeu-se a uma georreferenciação indireta (Neitzel, e
Klonowski, 2011), conseguida através dos pontos de controlo recolhidos no campo. Este
procedimento conferiu ao ortofoto uma maior precisão espacial. A partir da interpretação
visual foram identificados e cartografados alguns elementos geológicos tais como: as
diferentes litologias, as descontinuidades e os filões. As propriedades de reconhecimento
mais utilizadas nesta interpretação foram: a cor, a tonalidade, a forma, o tamanho e a
direção.

Figura 2 – Workflow do projeto seguindo propostas de Sabins (2007) e Kaneko e Nohara (2014).

2. RESULTADOS E DISCUSSÃO
O processo de vectorização iniciou-se com a interpretação visual dos vários elementos
geológicos de acordo com as suas características. Considerando o contraste de cor face à
rocha envolvente e a associação a formas lineares muito vincadas distinguiram-se os filões.
Adicionalmente, as mesmas propriedades de reconhecimento permitiram o mapeamento das
descontinuidades. Esse mapeamento é mais difícil que o dos filões, uma vez que o contraste
da cor não é tão evidente, já que as descontinuidades possuem uma cor mais escura, uma
forma mais irregular e menor comprimento e largura. Para além das propriedades de
reconhecimento expostas, foi também experimentada a interpretação com mudanças na
escala de observação, principalmente na interpretação dos filões e das descontinuidades,
nos casos em que a sua continuidade não era percetível.
Observando as imagens B e D da Figura 3 é possível verificar que existem filões com duas
direções dominantes, NW-SE e NNW-SSE. Estes filões são constituídos, essencialmente, por
quartzo e feldspato, correspondentes a texturas aplito-pegmatíticas. Alguns filões estão
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rejeitados por desligamentos (bloco rochoso da Figura B) ou afloram de maneira intervalada,
mas estão nitidamente rejeitados (Figura 3D). Os desligamentos nos filões são
dominantemente direitos. Pela Figura 3 é possível verificar que o padrão de fracturação,
construído a partir do mapeamento das descontinuidades, revela duas orientações
predominantes, NNW-SSE e NE-SW. A resolução de 2 centímetros de píxel possibilita a
identificação das descontinuidades mais pequenas, assim como dos filões. Porém, a grande
resolução e a vantagem de poder incrementar-se o zoom da imagem, por vezes, transformase numa dificuldade, uma vez que é frequente perder-se a noção do espaço e do que se está
a cartografar.

Figura 3. A. Esboço geológico da área costeira de S. Paio; B. Pormenor dos blocos rochosos situados
no setor norte; C. Detalhe ortofotográfico de um filão com uma espessura que varia entre 130 e 180
cm; D. Contacto litológico entre a rocha ígnea e a rocha metamórfica e detalhe dos filões no ortofoto.

Relativamente à litologia da área, dado que abrangemos a faixa entre-marés, as variações
de cor e tonalidade são bastante grandes, o que não permite destrinçar com grande clareza
a diferenciação litológica. O conhecimento de campo adquirido da área revela que apenas
existe um tipo de granito com ligeiras diferenças texturais, e uma mancha de rochas
metamórficas no limite sul do mapa da Figura 3. No entanto, este é um dos aspetos que
necessita de ser clarificado e melhorado com trabalho de campo.
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A qualidade do ortofoto obtido pelas fotografias aéreas do VANT para executar cartografia
de pormenor nesta costa rochosa é excelente. Para além dos elementos expostos no
presente trabalho podem ser identificadas formas de relevo com grande detalhe, tais como:
arribas, plataformas de erosão, sapas, escarpas, marmitas litorais e até depósitos antigos,
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para além das formações atuais. Presentemente, desenvolve-se trabalho de campo para
validar a interpretação e enriquecer o inventário geológico e geomorfológico deste setor
costeiro.
A utilização de VANTs em comparação com outras técnicas de aquisição de dados é muito
vantajosa, uma vez que os custos e o tempo despendido na recolha e no processamento dos
dados são relativamente diminutos. O processamento pode, inclusivamente, ser efetuado no
próprio local, o que permite a visualização, quase imediata, do resultado final e facilita a
correção de erros através da repetição de voos. Atendendo a estas características e face à
melhoria da interpretação geológica do setor do S. Paio que se obteve com estes novos
dados, assume-se que a aquisição de dados a partir deste meio constitui uma técnica
importante nos estudos das costas rochosas, nomeadamente nos estudos geomorfológicos
(Pérez‐Alberti e Trenhaile, 2015), e possivelmente também na cartografia de riscos. A
facilidade de repetição dos voos e a rapidez no processamento de dados torna-a uma
ferramenta acessível e muito eficaz na monitorização e gestão das costas rochosas.
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RESUMO
O principal objectivo deste trabalho consiste na avaliação do potencial de utilização de
fotografia aérea e modelos de relevo sombreado derivados de Modelos Digitais de Superfície
de elevada resolução obtidos através de um Veículo Aéreo Não Tripulado (VANT) para a
inventariação de movimentos de vertente, em áreas onde as marcas de instabilidade se
encontrem bastante degradadas. Na área de estudo envolvente ao deslizamento da Capelã,
Arruda dos Vinhos, foi possível inventariar 21 deslizamentos rotacionais profundos e
superficiais. Destes 16 correspondem a novos movimentos de vertente e 4 correspondem a
movimentos de vertente inventariados por Oliveira (2012) mas cujos limites foram
actualizados. A determinação dos padrões de fracturação no interior dos deslizamentos
provou ser um importante contributo na determinação dos limites dos deslizamentos e
identificação do padrão de deformação interna da massa instabilizada.
ABSTRACT
The main goal of this study is to access the potential of high resolution aerial photographs
and hillshade models obtained by an Unmanned Aerial Vehicle (UAV) for the inventory of
landslides in areas where the instability marks are highly degraded. In the study area that
involves, the Capelã landslide, in Arruda dos Vinhos, 21 deep and shallow rotational slides
were mapped and inventoried. Sixteen rotational slides are new and 4 were previously
inventoried by Oliveira (2012). In these last cases only the landslide limits have been
updated. The determination of the fracture pattern within the landslide areas proved to be
an important contribution to determination of the accurate limits of slides and to the
identification of the internal deformation pattern in the slide mass.
Palavras-chave: Movimentos de vertente, VANT, fotografia aérea, modelo de relevo
sombreado
Keywords: Landslides, UAV, aerial photography, hillshade
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1. INTRODUÇÃO
A inventariação de movimentos de vertente, que contempla a elaboração de mapas de
instabilidades e a respectiva classificação, está muito dependente da identificação dos limites
e padrão de deformação interna de cada massa de solo instabilizada. Para trabalhos à escala
regional, a utilização de fotografias aéreas de diferentes datas e trabalho de campo têm
subsistido como métodos preferenciais de aquisição de informação para a produção de
inventários de movimentos de vertente. Excluindo a capacidade do investigador que elabora
o inventário, alguns factores concorrem entre si na promoção de uma incorrecta
identificação das manifestações de instabilidade que vão ocorrendo ao longo do tempo.
Esses factores são: (i) a rápida degradação, por erosão, das marcas de instabilidade; (ii) a
frequente regularização de vertentes pela actividade antrópica; e de forma mais difusa, (iii) o
abandono do uso da terra e desenvolvimento de vegetação arbustiva e arbórea e
consequente difícil acesso a terrenos com evidências de instabilidade.
Assim, o principal objectivo deste trabalho consiste na avaliação do potencial de utilização de
fotografia aérea e Modelos Digitais de Superfície (modelos de relevo sombreado) de elevada
resolução obtidos através de um Veículo Aéreo Não Tripulado (VANT) para a inventariação
de movimentos de vertente em áreas onde as marcas de instabilidade se encontrem
bastante degradadas. Para o efeito, foi seleccionada uma área envolvente ao deslizamento
da Capelã, ocorrido em 1989, localizada em Arruda dos Vinhos e inventariados os
movimentos de vertente, visíveis no ortofotomapa e modelo de relevo sombreado. Numa
última etapa são comparados os movimentos de vertente obtidos neste trabalho, de agora
em diante designado por “inventário VANT 2015” com os movimentos de vertente do
inventário de Oliveira (2012).
2. ENQUADRAMENTO DA ÁREA DE ESTUDO
A área de estudo abrange cerca de 1,7 km2 e localiza-se na vertente anaclinal exposta a Este
em torno dos Casais da Capelã, na margem esquerda do Rio Salema, Arruda dos Vinhos
(Figura 1). As altitudes na área de estudo variam entre os 339 a Oeste e os 113 m a Este e
predominam declives suaves (< 15ºem 84 % da área de estudo). Do ponto de vista
litológico, afloram um complexo de argilas, margas e intercalações de arenitos (margas de
Abadia) e sobre estas, os calcários corálicos de Amaral, que dão origem, pela sua resistência,
a cornijas de 5 a 10 m de altura (Zbyszewski & Assunção, 1965).
A área da Capelã integra o deslizamento rotacional da Capelã, ocorrido em Dezembro de
1989 (Machado, 1991). Este deslizamento rotacional, profundo e rápido, desenvolveu-se
predominantemente de WNW para ESSE ao longo de uma extensão máxima de
aproximadamente 580 m. A sua largura máxima foi estimada em 465 m e a área afectada
em 148.142 m2. A cicatriz principal, de acordo com Machado (1991), ter-se-á desenvolvido
mais no sector NNE, atingindo cerca de 4 m de altura máxima. Para além do deslizamento
da Capelã, foram ainda inventariados nesta área por Oliveira (2012) mais 30 deslizamentos
dos quais se destacam 17 deslizamentos rotacionais com profundidade da superfície de
rotura superior a 1,5 m. Estes afectam em conjunto uma área da mesma ordem de
magnitude do deslizamento da Capelã (145.061 m2).
3. METODOLOGIA
3.1. Aquisição de dados
No dia 1 de Outubro de 2014 foram realizados três voos sobre a área de estudo: dois voos
cruzados (um com direcção Norte – Sul e outro Este – Oeste) com a obtenção de imagens
RGB e um terceiro em falsa-cor (NIR) com resolução de 4 cm. Foram ainda implantados no
terreno, 28 pontos de controlo (GCP – ground control points), visíveis nas fotografias aéreas
e as suas coordenadas foram adquiridas com recurso a uma campanha GPS.
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O VANT utilizado foi o eBee – senseFly “Suzanne Daveau”, equipado com uma câmara de 16
MP IXUS/ELPH RGB e uma IXUS/ELPH com um filtro para Infra-vermelho próximo. Para o
planeamento e controle do voo foi utilizado a aplicação eMotion2.
Para o cálculo das coordenadas dos pontos de controlo no terreno foi utilizado um recetor
GPS Leica GS15 a operar em modo RTK (Real Time Kinematic). Para a correcção das
coordenadas foram utilizados os dados da estação GNSS de Arruda dos Vinhos da rede
RENEP (Rede Nacional de Estações Permanentes).
No processamento das fotografias, utilizou-se o software Postflight Terra 3D de
fotogrametria profissional. No caso das imagens RGB, foram obtidas 731 fotografias aéreas e
utilizadas 639 para produzir o ortofotomapa da área de estudo. O projecto tem um índice de
99% de imagens calibradas. A média de pontos de sobreposição das imagens foi de 6554 e
o erro médio associado aos GCP foi da ordem de 11 centímetros.
Na última etapa foi elaborado por restituição fotogramétrica automática um Modelo Digital
de Superfície e derivado deste, um modelo de relevo sombreado (hillshade).
3.2. Inventariação dos movimentos de vertente
A inventariação dos movimentos de vertente foi efectuada com base na fotointerpretação do
ortofotomapa e interpretação do modelo de relevo sombreado (hillshade). No caso da
fotointerpretação foram considerados: (i) os factores que influenciam o reconhecimento da
assinatura de um movimento de vertente numa fotografia aérea (Aber et al., 2010), como
sejam a forma, dimensão, tom, grão, textura, padrão e cor; e (ii) as propriedades
fotográficas associadas a factores morfológicos, de cobertura vegetal e de drenagem
relacionados com os processos de instabilidade de vertentes (Soeters e van Westen, 1996).
Contribuiu também de forma significativa para a identificação dos limites dos deslizamentos
e determinação da sua tipologia e estado de actividade, embora este último aspeto não seja
abordado neste trabalho, a cartografia dos padrões de fracturação no interior de cada
deslizamento. Para o efeito foram cartografadas as fendas de tração identificadas nas
estradas. A escolha das estradas está relacionada com o comportamento mais rígido do que
dúctil quando sofrem deformação e pela permanência destes indicadores de deformação nas
vias de comunicação, mesmo depois de intervencionadas com vista à estabilização, ao longo
do tempo.
4. RESULTADOS
Com base na fotointerpretação do ortofotomapa e modelo de relevo sombreado derivados da
campanha com o VANT, foram inventariados na área envolvente ao deslizamento da Capelã
21 movimentos de vertente que afetam uma área de 135.365 m2 (Figura 1, Quadro 1), o
equivalente a 8 % da área de estudo. Destes, 16 correspondem a novos movimentos de
vertente, e 5 a deslizamentos rotacionais profundos previamente inventariados por Oliveira
(2012) mas cujos limites foram atualizados. Se considerarmos a tipologia de movimentos de
vertente, apenas foi possível identificar deslizamentos do tipo rotacional, sendo que 11 são
superficiais, isto é, com a superfície de rotura até 1,5 m de profundidade e 10 são profundos
(com superfície de rotura a uma profundidade superior a 1,5 m). Quanto à sua dimensão, foi
possível inventariar movimentos de vertente com área instabilizada a variar entre os 5 m 2 e
os 43681 m2.
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Figu
ura 4 – Área de estudo e inventários de movimen
ntos de verteente.
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---(R) Desliizamento rottacional profu
undo; (RS) D
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Em relação aos deslizamentos rotacionais cujos limites foram actualizados podemos verificar
(Quadro 1), que para quatro casos houve um aumento da área deslizada face ao
inventariado por Oliveira (2012) em resultado, sobretudo, de uma melhor interpretação das
deformações do terreno. Este aumento de área instabilizada, função da reinterpretação dos
limites dos deslizamentos variou entre 45 e 86%. O aumento de área deslizada mais
significativo está associado ao deslizamento 10, onde a área instabilizada face à área
instabilizada anteriormente inventariada aumentou cerca de 86%. Este facto foi potenciado
pela reinterpretação da posição da cicatriz principal do deslizamento, actualmente bastante
degradada, para noroeste, como se pode observar na Figura 2. No caso dos deslizamentos
2, 11 e 18, o aumento de área deslizada resultou sobretudo da reinterpretação da área
equivalente à frente/pé do deslizamento.

´
A

B

0

50

100
m

Modelo Digital de Superfície sombreado (m)
254

Modelo de relevo sombreado
0
Movimento de vertente (Oliveira, 2012)

Cicatriz principal do deslizamento

Movimento de vertente (VANT 2015)
Fendas de tração

Figura 2 – Deslizamento rotacional 10, adjacente à Rua do Convento do Vilar (Mata)

Em sentido inverso, apenas em relação ao deslizamento 5 foi reduzida a área deslizada. Esta
diminuição foi de aproximadamente 45 % face ao inventariado por Oliveira (2012) com
recurso a fotointerpretação de ortofotomapa de 2010 da CCDR-LVT. Este fato parece deverse a duas situações distintas: (i) o deslizamento ter sido desencadeado durante o evento de
instabilidade de 2010, isto é, há cerca de 5 anos; (ii) ter ocorrido num contexto litológico
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favorável à rápida degradação das evidências morfológicas das marcas de instabilidade
(margas de Abadia). A conjugação de ambos os factores contribui para o desaparecimento
das evidências de instabilidade na frente/pé do deslizamento, reconhecidas previamente em
trabalho de campo e nas fotografias aéreas tiradas após o evento de instabilidade de 2010.
Por essa razão, e no caso deste deslizamento em particular, os limites determinados no
inventário VANT 2015 não foram adoptados para efeito do inventário histórico regional.
Relativamente ao deslizamento de maior expressão na área de estudo, o deslizamento da
Capelã (Figura 1), não foi possível identificar directamente os seus limites e padrões de
deformação interna, fruto da intensa intervenção antrópica com vista à regularização da
vertente que tem sofrido desde a sua ocorrência. No entanto, a presença de vários
movimentos de vertente, alguns deles profundos, permite inferir a existência de movimentos
diferenciados dentro da massa inicialmente deslocada (Figura 1).
Para a interpretação dos limites dos deslizamentos, foi crucial a determinação dos padrões
de fracturação no interior de cada deslizamento. Dando como exemplo novamente o
deslizamento 10 (Figura 3), verificou-se a existência na principal via que corta o
deslizamento de dois padrões de fraturação distintos (Figura 2 e 3). Relativamente às
fraturas (fendas de tração) identificadas com a letra (A) nas referidas figuras, elas ocorrem
no corpo do deslizamento e são no essencial perpendicular ao sentido de deslocamento da
massa instabilizada.
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Figura 3 – Deformação actual do deslizamento 10. A) Fendas de tração perpendiculares ao
sentido de deslocamento da massa instabilizada no corpo do deslizamento; B) Fendas de
tração em échelon no flanco direito do deslizamento.
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O padrão de fracturação associado às fendas de tração em échelon, identificadas com a letra
(B) nas referidas figuras tem sido associado a evidências de início de rotura que ocorrem
essencialmente no flanco dos deslizamentos (e.g., Martel, 2004). A localização das fendas de
tração em échelon na proximidade do flanco direito do deslizamento 10 corrobora este
modelo de deformação, ainda que neste caso em concreto não se trate de um novo
deslizamento, mas sim de uma reactivação de um deslizamento mais antigo, cujas marcas
de instabilidade se encontram actualmente muito degradadas. A presença de deformação
atual indicia que o movimento de vertente ocorrido há mais de 20 anos ainda se encontra
ativo
5. CONCLUSÕES
A utilização de VANT na aquisição de fotografias aéreas e posterior produção de Modelos
Digitais de Superfície/modelos de relevo sombreado constitui uma abordagem expedita para
a inventariação de movimentos de vertente, mesmo em áreas onde os indicadores de
ocorrência de movimentos de vertente se encontrem bastante degradados. A elevada
resolução dos produtos cartográficos obtidos por esta abordagem possibilita inclusivamente
a identificação de padrões de deformação com base na cartografia das fendas de tração no
interior das massas deslizadas. Na área de estudo envolvente ao deslizamento da Capelã,
Arruda dos Vinhos foi possível inventariar 16 novos deslizamentos rotacionais e actualizar os
limites de 4 deslizamentos rotacionais profundos previamente inventariados por Oliveira
(2012). A determinação dos padrões de fracturação no interior dos deslizamentos provou ser
importante contributo na determinação dos limites dos deslizamentos e identificação do
padrão de deformação interna da massa instabilizada.
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ORBITAL IMAGE SEGMENTATION BASED GEOBIA FOR LANDSLIDES SCAR MAPPING
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RESUMO
O objetivo deste trabalho é avaliar a técnica de segmentação baseada em Análise Orientada
a Objeto para mapeamento de cicatrizes de movimentos de massa em encosta.
A área de estudo corresponde à bacia hidrográfica do Saltinho, localizada no município de
Gaspar, Santa Catarina, Brasil. A definição do objecto tem por base um conjunto de critérios
suportados pelas suas propriedades: espacial, espectral e de textura do pixel. Em
comparação com os limites gerados por segmentação e por fotointerpretação numa imagem
GEOEYE, associado ao conhecimento de campo, a segmentação apresenta os limites bem
definidos, já que se trata de um processo automático. Outro fator relevante é que os objetos
mapeados dentro dos limites das cicatrizes podem ajudar na discriminação da área de
ruptura, do trajeto do material deslocado e áreas de deposição. Além disso, o banco de
dados criados para cada objeto definido como cicatriz pode auxiliar na compreensão e no
desenvolvimento de modelos de ocorrência de escoadas em encosta. O resultado da
qualidade estimada da técnica de segmentação mediante a matriz de confusão foi de
98,72%, o que significa dizer que a técnica é indicada ao mapeamento de cicatrizes de
corridas em encostas.
ABSTRACT
The objective of this study is to evaluate the segmentation technique based on Object
Oriented Analysis for mapping landslide scars on the hillside. The study area is the
watershed of Saltinho, in the municipality of Gaspar, Santa Catarina, Brazil. The object
definition is based on a set of criteria supported by its properties: spatial, spectral and pixel
texture. Compared with the limits generated by segmentation and photo-interpretation in an
image GeoEye, associated field of knowledge, segmentation presents the best set limits,
since it is an automatic process. Another relevant factor is that the mapped objects within
the landslide scars may contribute to the definition of the source areas, the flow tracks and
the accumulation areas. In addition, the database created for each object defined as scar
may contribute to the understanding and development of better landslide models for this
area. The estimated quality result of the segmentation technique by confusion matrix was
98.72%, which means that the technique is nominated for mapping flow scars on slopes.
Palavras-chave: segmentação, GEOBIA, movimento de massa em vertente
Keywords: segmentation, GEOBIA, landslides
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1.

INTRODUÇÃO

A ocorrência de movimentos de massa em vertente no estado de Santa Catarina, sul do
Brasil, é frequente e em muitos casosorigina desastres naturais. Em novembro de 2008 este
estado passou pelo maior desastre já registrado. A região mais afetada correspondeu ao vale
do rio Itajaí, onde além das perdas materiais, houve centenas de mortes. Até então, tanto a
preocupação governamental quanto acadêmica em se quantificar e analisar à escala regional
a suscetibilidade à ocorrência destes fenômenos potencialmente perigosos era diminuta. A
falta de planejamento e conhecimento local do risco (suscetibilidade e vulnerabilidade) pode
ser citada como um dos fatores que contribuíram para tamanha consequência.
Na literatura geomorfológica existem diversos métodos que contribuem para o conhecimento
da suscetibilidade a movimentos de massa em vertente de um local e/ou região.
Espacialmente, a suscetibilidade a um determinado processo pode ser estimada por métodos
in situ e remotos, os quais podem ser integrados ou não. Dentre os métodos remotos, a
elaboração do mapeamento de cicatrizes de movimentos de massa em vertente por meio de
análise de imagens de satélite é um recurso que contribui para a avaliação da suscetibilidade
a estes fenômenos em uma dada área de estudo, principalmente em escala regional e em
locais em que o acesso à cicatriz estudada é dificultoso. Localizar e quantificar as cicatrizes é
importante tanto para análises estatísticas/probabilísticas, quanto para a compreensão dos
mecanismos, condicionantes e desencadeantes desses processos naturais.
O sensoriamento remoto provê diferentes métodos para a realização de mapeamento de
cicatrizes de movimento de massa em vertente. A segmentação de imagens orbitais por
meio de análise orientada ao objeto (GEOBIA – Geographic Object Based Image Analysis) é
uma técnica para tal finalidade.
1.1.

Segmentação – GEOBIA

A GEOBIA é bastante utilizada para interpretação e classificação de imagens orbitais. Sua
sistemática é decorrente de três processos: indice de homogeneidade interna; índice de
separabilidade entre os seguimentos vizinhos e aplicação de uma função para seleção de
parâmetros de fusão que definirão o objeto. Diferentemente do processamento tradicional
de imagens, pixel a pixel, a GEOBIA é baseada no objeto e não no pixel. A aplicação da
técnica permite o uso de informação espacial, espectral e de textura do pixel, além disso,
também gera um banco de dados com descritores relacionados ao objeto mapeado.
Kok et al. (2007) destacam que a análise de imagens baseada em objetos se estende em
diferentes grupos temáticos, haja vista a variedade de trabalhos já publicados que usaram
da GEOBIA.
No Brasil, podemos citar como exemplo os estudos de Camargo et al (2009) que utilizou
GEOBIA para mapeamento de unidades de relevo; Araújo et al. (2007) utilizaram a GEOBIA
para análise multitemporal dos bairros Belvedere e Buritis os em Belo Horizonte; Andresen et
al. (2007) para obter parâmetros aquáticos/terrestres; dentre outros. No Brasil, o
mapeamento de movimento de massa em encosta, por meio de segmentação baseada em
GEOBIA, ainda é incipiente.
A GEOBIA tem como ponto de partida a dinâmica multiescalar que tenta imitar a maneira
como o observador faz a interpretação da imagem. “Fundamentalmente, requer a
segmentação de imagens, atribuição, classificação e a capacidade de consultar e associar
objetos individuais no tempo e no espaço” (Hay e Castilha, 2008). Neste trabalho, foi
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realizado apenas um estudo da segmentação da imagem orbital para delimitar os limites de
cicatrizes de escoadas já identificadas por trabalhos de fotointerpretação e/ou de campo.
Desta forma, não foi ainda realizado um estudo posterior através de parâmetros que
estabelecessem critérios de classificação.
A segmentação baseada em análise orientada a objetos decorre de três processos:
homogeneidade interna, separabilidade entre os segmentos vizinhos e aplicação de uma
função para seleção de parâmetros de fusão. Já a fotointerpretação é realizada por um
operador que identifica na imagem orbital um conjunto de padrões que ele associa a
identificação de movimentos de massa em vertente.
Para mapeamento de cicatrizes, tanto a identificação por fotointerpretação como a
automática podem ser utilizadas como técnicas para reduzir os fenômenos geográficos a
formas que possam ser codificadas em base de dados. Em geoprocessamento, tais técnicas
correspondem ao método vetorial e matricial, que para este trabalho corresponde às
técnicas de fotointerpretação e segmentação por GEOBIA, respectivamente.
1.2.

Área de Estudo

Localizada no médio vale do rio Itajaí-Açu, porção nordeste do estado de Santa Catarina
(Brasil), a bacia do Saltinho apresenta geologia que corresponde a rochas metamórficas com
destaques para a presença de enderbitos. As encostas que compõem a bacia fazem parte de
um maciço alongado com cerca de 120 metros de amplitude altimétrica. Este maciço segue
um lineamento estrutural ligado à presença de enderbitos. Os topos do maciço são convexos
e as declividades das encostas são suaves, mas podem alcançar 25 graus de inclinação,
principalmente no terço superior. Nesta bacia foram registrados 47 cicatrizes de movimentos
de massa em vertente. Dentre os tipos de movimentos ocorridos, as escoadas foram as que
mais trouxeram perdas e danos à população. Foram identificadas 19 cicatrizes de
movimentos de massa em vertente do tipo escoada (corridas de detrito).
2.

MATERIAIS E MÉTODOS

Como material foi utilizada a imagem GEOEYE de março de 2009, cedida pela Universidade
Estadual de Ponta Grossa, com uma resolução espacial de 5 metros. Na imagem já
ortorretificada foi realizada a correção atmosférica pelo método Dark Object Subtraction
(pixel escuro) que consiste na correção do espalhamento atmosférico no qual a interferência
atmosférica é avaliada diretamente a partir dos números digitais da imagem.
Em seguida foi efetuada a segmentação de toda a imagem da bacia, nas cinco bandas, no
software Envi-Ex. O processo de segmentação foi baseado na técnica de análise orientada a
objeto (GEOBIA), onde o objeto (neste caso a cicatriz) é representado por um conjunto de
pixels. O processo de segmentação por GEOBIA permite múltiplos níveis de segmentação por
meio da escolha do nível de escala que varia de 0.0 a 100. O número de objetos mapeados
decresce à medida que o nível de escala se torna maior. Da mesma forma, funciona para
determinar o nível de fusão dos objetos mapeados. Os atributos para seleção dos objetos
foram a partir das características espaciais, espectrais e de textura da imagem de orbital.
Os objetos foram identificados com os valores de 75.7 de nível de escala e 60 de nível de
fusão dos objetos. Consideraram-se esses valores de níveis como mais indicados diante de
uma prévia da segmentação associada ao conhecimento da área de estudo. A área
correspondente às cicatrizes e o seu perímetro foram calculadas no software ArcGis 10.1.
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Os objetos segmentados dentro dos limites de área das escoadas mapeadas expressam a
complexidade desses fenômenos, e, certamente correspondem às distintas fases do processo
de movimentação que dificilmente são discriminadas sem o trabalho de campo. Leva-se em
consideração tal possibilidade, porque a segmentação foi também baseada na textura do
objeto. Porém, para que tal afirmação seja evidenciada na cicatriz, este trabalho teria que
ser aprofundar na classificação dos objetos baseada em alguns critérios, como por exemplo,
propriedades da textura da imagem orbital. Considera-se que uma classificação mediante
atributos associados apenas à textura da imagem contribua para a identificação da área de
ruptura, fluxo e deposito das à escoadas, posto que cada área desta significasse um
polígono, já que apresentam diferentes texturas. No entanto, o presente trabalho busca,
neste momento, analisar a segmentação como uma técnica para delimitação das áreas de
cicatrizes de escoadas. O estudo por classificação dos objetos não é objetivo aqui.
Também foi gerado o mapeamento das cicatrizes de escoadas em encostas por meio da
técnica de fotointerpretação. Critérios como forma, extensão e altitude foram utilizados como
atributos para a descriminação da tipologia do movimento de massa em encosta. Na
delimitação, considerou-se como cicatriz não só a porção superior (certamente a área de
ruptura), mas também as porções inferiores, correspondendo ao depósito dos materiais
mobilizados no movimento.
Neste estudo, considera-se que o produto gerado pela técnica de fotointerpretação e
trabalhos de campos sustenta a validação do mapeamento das escoadas gerado pela técnica
de segmentação. Portanto, a avaliação da técnica de segmentação é apresentada mediante
a sobreposição dos polígonos que delimitam a área das cicatrizes de escoadas por
fotointerpretação, e, para estimar a qualidade da segmentação, também foi elaborada uma
matriz de confusão criada pelo método cross-tabulation (crosstab) no progama Idrise.
3.

DISUCUSSÃO DOS RESULTADOS

A estimativa da qualidade do resultado do mapeamento das cicatrizes de escoadas em
encostas pela técnica de segmentação mediante GEOBIA foi verificada pela construção da
matriz de confusão, onde os valores que estão em coluna são relativos ao mapeamento por
fotointerpretação (assumido como referência) e os valores em linha equivalem ao teste de
mapeamento de escoadas em encostas proveniente da segmentação (Quadro 1). Entende-se
a classe 0 como número de pixels correspondentes à classificação “sem cicatriz” e a classe 1
como número de pixels correspondente à classificação “com cicatriz”.
Quadro 1 – Matriz de Confusão
Classe
0
1
Total
0
148316258 762074 149078336
1
1180290 1880898
3061188
Total 149496544 2642972 152139520

No elemento (0,0) há 148316258 pixéis pixels de área definida “sem cicatriz”, tanto para a
fotointerpretação como para a segmentação. No elemento (0,1) há 762074 pixels de área
definida “com cicatriz” para a fotointerpretação e “sem cicatriz” para segmentação. No
elemento (1,0) há 1180290 pixels de área definida “sem cicatriz” para a fotointerpretação e
“com cicatriz” para segmentação. No elemento (1,1) há 1880898 pixels de área definida
“com cicatriz”, tanto para a segmentação como para a fotointerpretação.
Para avaliarmos a qualidade da classificação, há que se fazer uma estimativa global para
determinarmos o total de pixels corretamente classificados em toda a imagem, somando-se
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os elementos da diagonal principal dividida pelo total de pixels nas amostras, ou seja, a
soma de todas as células.
Q= (148316258 + 1880898)/152139520; Q=150197156/152139520
Q= 0,9872, ou seja, 98,72% dos pixels foram corretamente classificados.
Para melhor esclarecimento, a espacialização entre a fotointerpretação e a segmentação das
cicatrizes de corridas de encostas é apresentada em forma de mapa (Figura 1).

Figura 1 – Mapa da matriz de confusao.

A legenda do mapa da matriz de confusão explica os casos de sucesso e insucesso no
processo de segmentação das cicatrizes de escoadas em encostas. Onde 0|0 significa que
não era cicatriz nem na fotointerpretação e nem na segmentação; 1|0 significa que era
cicatriz na fotointerpretação e não foi segmentada (não foi considerada cicatriz na
segmentação); 0|1 foi segmentada como cicatriz na segmentação, mas não foi mapeada
como cicatriz na fotointerpretação; 1|1 foi considerada cicatriz tanto na segmentação quanto
na fotointerpretação.
As duas técnicas de mapeamento apresentaram resultados semelhantes. No entanto, cabe
ressaltar que o procedimento de segmentação por GEOBIA não seria tão eficaz se não
houvesse o prévio conhecimento da área de estudo. Isto acontece, porque após a imagem
da bacia ser segmentada, cabe ao operador definir os objetos que compõem a área
correspondente a ocorrência de escoada (Figura 2).
Técnicas de segmentação que objetivam simular a mente humana para identificar cicatrizes
de escoadas em encostas, no Brasil, atualmente, não são muito aproveitadas, e, por isso,
devem ser mais estudadas, conhecidas e discutidas. Para refinamento da técnica, deve-se
empregar uma classificação por critérios (pós-segmentação), bem como utilizar-se de outras
camadas (modelo digital de terreno, curvas de nível, formas de encosta e declividade) que
contribuem com informações para auxiliar em muito no processo de reconhecimento e
inventariação das escoadas em encostas na imagem orbital.
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Figura 2 – Mapeamento das corridas em encostas.

Neste trabalho, foi apresentada a primeira parte do processo da GEOBIA, a segmentação,
cujo intuito era apenas de testar a técnica para mapear cicatrizes de escoadas em encostas.
No entanto, um estudo posterior acerca da classificação dos objetos por níveis de textura,
seria uma enorme contribuição para a discriminação das áreas correspondentes a de
ruptura, carreamento e depósito do material deslizado numa área de cicatriz. Neste sentido,
o estudo da técnica de mapeamento mediante GEOBIA, proporcionaria grande avanço em
estudos associados ao mapeamento e ao entendimento dos movimentos de massa no Brasil.
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RESUMO
O presente trabalho propõe uma análise comparativa entre cinco modelos digitais do relevo
(MDR), em estrutura matricial, gerados a partir de bases de dados topográficos a diferentes
escalas e, por consequência, com distintas resoluções. Foram comparados os atributos
derivados de segunda ordem referentes aos planos e perfis de curvatura das vertentes. Os
resultados demonstraram que a redução da resolução espacial do Modelo Digital do Relevo
de entrada influência substancialmente os valores dos atributos topográficos, os quais
tendem a se concentrar próximo de valores médios conforme ocorre a generalização das
informações da base de dados e se usa uma resolução mais grosseira. Este tipo de
comportamento acaba acarretando uma representação maior de vertentes com segmentos
planares e retilíneos, gerando grandes agrupamentos de dados, e valores divergentes em
modelos de maior resolução espacial.

ABSTRACT
The present work proposes a comparative analysis among five digital models of relief, in
raster structure, based on topographical databases at different scales, thus with different
grid resolutions. Derived second order attributes were compared, regarding slope plan
curvature and profile curvature. The results showed that the reduction of the spatial
resolution of the entered digital terrain model substantially influences the obtained values for
the topographical attributes, which tend to concentrate close to average values, as
generalization of the information in the database occurs and a coarser resolution is used.
This type of behavior leads to a larger representation of slopes through planar and straight
segments, generating large groupings of data, and divergent values in models of higher
spatial resolution

Palavras-chave: plano de curvatura; perfil de curvatura; modelo digital do relevo.
Keywords: plan curvature; profile curvature; digital terrain models.
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1. INTRODUÇÃO
A resolução horizontal e vertical dos dados de elevação utilizados para retratar uma
superfície de terreno têm influência significativa no detalhamento e na qualidade das
representações, levando vários autores a examinarem os efeitos da resolução espacial sobre
o valor e a acurácia dos atributos topográficos (Wilson et al., 2000; Kienzle, 2004). Percebese na utilização de escala menores que o grau de generalização cartográfica presente nestas
representações leva a uma significativa redução dos detalhes de feições individuais a partir
do agrupamento de feições similares.
Nesse contexto, o presente trabalho visa comparar atributos topográficos obtidos de
diferentes Modelos Digitais do Relevo (MDR) com resoluções distintas, gerados a partir de
bases de dados topográficos em diferentes escalas e de diferentes formas de obtenção.
Foram verificados e comparados os atributos referentes à morfometria de vertentes,
nomeadamente, os perfis (topo-base) e os planos de curvatura das vertentes (medido na
direção perpendicular à declividade da vertente).
A área adotado no estudo está localizada no município de Almirante Tamandaré,
Região Metropolitana de Curitiba, no Estado do Paraná, Brasil, possui área de 72,18ha
(Figura 1) e, encontra inserida na região geomorfológica designada de Primeiro Planalto
Paranaense (Maack, 1968), estando situada integralmente sobre rochas metacarbonáticas da
Formação Capiru (Grupo Açungui) e depósitos recentes do Terciário e Quaternário
(Mineropar, 2001). As rochas do Grupo Açungui sofrem intensa dissecação devido à ação do
rio Ribeira, originando um relevo montanhoso (Mineropar, 2006).

Figura 5 - Área de Estudo Almirante Tamandaré (Curitiba, Paraná, Brasil)
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2. MATERIAIS E MÉTODOS
2.1 Materiais
Foram utilizadas cinco bases cartográficas distintas. A primeira obtida por meio da tecnologia
Lidar (Light Detection and Ranging), na escala 1:1000. A segunda base cartográfica referese às cartas topográficas na escala 1:10000, folha D13NED da bacia do Alto Iguaçu,
elaboradas pela SUDERHSA (2000), composta de temas gerados a partir da restituição digital
aerofotogramétrica. A terceira base foi extraída da Folha MI2842-3 do mapeamento
topográfico sistemático brasileiro na escala 1:50000, disponibilizado pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE, 1992). A quarta refere-se aos dados topográficos SRTM
(Shuttle Radar Topographic Mission) disponibilizados pela National Aeronautics and Space
Administration - NASA (2000) e a quinta bases cartográfica também utiliza os dados SRTM
interpolados para 30m por krigagem (Valeriano, 2008) disponibilizados pelo Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). O software utilizado para o processamento das
informações foi o ArcGis versão 10.1 (ESRI, 2012).
2.2 Métodos
Para geração dos modelos digitais de relevo das bases cartográficas disponibilizadas em
formato de vetor, utilizou-se o algoritmo ANUDEM processado em grade regular (Hutchinson,
1988). Utilizou-se valores de tamanho de pixel diferentes para cada uma das bases
cartográficas sendo adotada a resolução de 1m para a geração do MDT base Laser Scan
(Stabach, 2013), 5m para a base da SUDERHSA (2000), 15m para a base do IBGE (1992).
Para o modelo SRTM (NASA, 2000) foram utilizados os valores de 90m para os dados
originais e 30m para os dados interpolados (Valeriano, 2008).
Estes atributos foram definidos a partir dos valores das diferenças finitas, nas direções de
norte-sul e leste-oeste entre as células do modelo digital. O perfil de curvatura (PF) exprime
o comportamento de aceleração e desaceleração de fluxos sobre a superfície topográfica,
enquanto o plano de curvatura (PL) exprime a relação de convergência e divergência de
fluxos.
Para a determinação dos planos e perfis de curvatura foi aplicado o algoritmo de Zevenberg
e Thorne (1987), onde a análise da área é realizada através de uma matriz 3x3, cuja célula
central relaciona-se com todos os índices topográficos (Figura 2).

Figura 2 - Matriz 3x3
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Desse modo, os perfis e planos de curvatura são determinados pelas Equações 1 e 2,
respectivamente. No perfil de curvatura (PF) valores negativos indicam curvaturas convexas
e valores positivos indicam curvaturas côncavas. O plano de curvatura (PL), onde valores
positivos indicam fluxo divergente e, portanto as vertentes são convexas. Os valores
negativos indicam fluxo convergente, sendo as vertentes côncavas. (Grohmann, 2007).

PL  

2(DG²  EH²  FGH)
.100
G²  H²

[1]

PT  

2(DH²  EG²  FGH
.100
G²  H 2

[2]

Sendo as variáveis D, E, F, G e H expressas pelas seguintes Equações 3, 4, 5, 6 e 7,
respectivamente:

D

[(Z 4 + Z 6 ) /( 2  Z 5 )]
L2

[3]

E

[(Z 2 + Z8 ) /( 2  Z 5 )]
4 L2

[4]

F

(Z1 + Z3 ) /( Z 7  Z 9 )
4 L2

[5]

G

( Z 4 + Z 6 )
2 L2

[6]

H

( Z 2 + Z8 )
2 L2

[7]

Onde, Zn é o valor da elevação apresentado na célula n (Figura 2) e L o valor de
espaçamento das células. Os atributos extraídos com estes cálculos foram discretizados a
partir do critério proposto por Pennock et al. (1987), onde os valores no intervalo de -0,1 à
0,1 caracterizam os perfis com feições lineares, os valores inferiores ao valor mínimo indicam
perfis de curvatura convexas e planos de curvatura convergentes, e os valores superiores a
0,1 indicam perfis de curvatura com feições côncavas e planos de curvatura com feições
divergentes, possibilitando indicar a morfologia do relevo.
Para verificação dos valores foi utilizada a regressão linear, a qual consiste em conhecer o
relacionamento entre duas variáveis (x e y) a partir de uma amostra de observações (Jacobi
et al., 2002) ou do universo dos dados . Assim, a equação 8, de regressão linear dos dados
da amostra é:
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Yi   0  1 X i   i

[8]

Onde, Yi é o valor da variável dependente na observação, 0 e 1 são parâmetros, Xi é
uma constante conhecida; valor da variável independente e i é um termo de erro aleatório
com média zero e variância constante. A estimativa dos parâmetros de i e j se dá a partir
das informações estatísticas extraídas da amostra.
No presente estudo a regressão foi efectuada considerando como base cartográfica mais
próxima a realidade (base cartográfica de comparação) os dados obtidos com a
tecnologia Lidar, o quais possuem maior nível de detalhamento, sendo confrontados com os
valores apresentados pela modelagem dos atributos nas outras bases cartográficas.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
As curvaturas apresentaram valores próximos a zero nos modelos de menor resolução,
gerando grandes agrupamentos de dados, e valores divergentes em modelos de maior
resolução.
Nos planos e perfis de curvatura, a redução na resolução dos modelos resultou em um
aumento das classes retilíneas e planares para área de estudo, enquanto o aumento de
resolução indicou tendência de desaparecimento dessa classe.
A correlação medida entre os modelos digitais do relevo resultaram em valores abaixo de
0,4, independente da base considerada, indicando inexistência de relação entre as bases
pesquisadas apesar de tratarem-se da mesma área de estudo, sendo esta diferença visivel
na Figura 3.

Figura 3 - Perfil de Curvatura da Porção Norte da Área de Estudo.
Da mesma forma, os planos de curvatura não apresentam grande correlação entre as
diferentes bases de dados utilizados, isto pode ser observado na Figura 4.
Verifica-se que cada uma das bases de dados apresentaram características diferenciadas,
servindo para funções específicas, já que modelos como os apresentados na base laser
(1:1000 com célula de 1m) possuem uma quantidade muito grande de "ruídos" que
impossibilitam a análise morfométrica, pois não existem padrões para análise, já que a base
consegue representar pequenas variações do terreno. A base da SUDERHSA (1:10 000 com
célula de 5m) apresentou resultados satisfatórios para a representação de padrões de
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vertentes, pois consegue manter as principais formas do relevo presentes na região. Os
dados que se apresentaram com menor fidelidade a área de estudo dizem respeito aos
modelos oriundos da base cartográfica do IBGE (1:50 000 com célula 15m), pois não
conseguiram manter o padrão das vertentes, o que pode estar relacionado com a falta de
informações topográficas (pontos cotados) dentro da área de estudo. Das cinco bases de
dados utilizadas, obviamente as bases advindas do mesmo sensor (bases SRTM com célula
de 30m e 90m) apresentaram a melhor correlação matemática entre as classes mapeadas,
porém o detalhamento de dados é bem diferente e isto pode ser observado nas Figuras 3 e
4, o que considerando a distribuição espacial destas classes demonstra que elas não são
bem relacionadas. Ambas as bases de dados servem para a análise de grandes áreas, com a
identificação de grandes unidades geológicas e/ou geomorfológicas.

Figura 4 - Plano de Curvatura da Porção Norte da Área de Estudo.
Foram comparadas os atributos topográficos gerados a partir das cinco bases já
mencionadas, porém utilizando o mesmo tamanho da célula, para que fossem avaliados os
resultados já obtidos. Para tanto, foram utilizado como padrão para o tamanho de célula a
resolução mais grosseira trabalhada (90m), sendo os resultados apresentados na figura 5 e
6.

Figura 5 - Perfil de Curvatura da Porção Nordeste da Área de Estudo, considerando um
tamanho de célula padrão (90m).
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Figura 6 - Plano de Curvatura da Porção Nortdeste da Área de Estudo, considerando um
tamanho de célula padrão (90m).
Durante a comparação dos dados considerando o mesmo tamanho de célula de saída,
observa-se que apesar da escala dos dados ser mais detalhadas nos três primeiros modelos,
aqueles que mais apresentaram características da área de estudo foram os dados com escala
mais generalizadas, isto deve-se principalmente ao método de obtenção dos dados já que
ambos são derivados de dados SRTM. Da mesma forma os dados obtidos a partir da técnica
laser scanner apresentaram maiores correlações com as bases SRTM, sobretudo nos planos
de curvatura (Figura 6).
Esta comparação permite assim deduzir que as principais diferenças observadas nos perfis
de vertente derivados de um MDT, embora diminuam entre modelos SRTM e LaserScan
quando se usa a mesma resolução, são maioritariamente devido a diferenças de pormenor
derivadas da escala de base.
As bases que possuem maior quantidade de informações devem ser utilizadas com células
menores, já que possibilitam a modelagem com maiores detalhes podendo ser utilizadas em
análises extremamente detalhadas, como a estabilidade de taludes rodoviários. A base na
escala 1:10 000 também apresentou uma boa representação da realidade quando usando
células médias, e torna-se extremamente importante para representação de dados regionais,
como a características da vertentes, já que de todas as bases analisadas foi aquela que
melhor se adequou as características morfológicas da área de estudo. A base na escala
1:50000 apresentou grandes problemas quanto à consistência dos dados de análise, já que
generalizou de maneira exagerada as informações mesmo com resolução de célula média.
Os modelos gerados a partir das bases SRTM apresentaram melhor representatividade
quando utilizado com resoluções maiores mesmo quando comparados com a modelos
gerados a partir de bases com maior quantidade de informações.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A utilização dos MDT para a obtenção de atributos topográficos (planos e perfis de curvatura
de vertente) é condicionada pela resolução do modelo, enfatizando a necessidade de
estudos que analisem a influência da resolução dos modelos sobre os atributos topográficos.
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A pesquisa evidenciou a necessidade de se estabelecer critérios para a escolha da escala de
base e consequente do MDR. Os modelos analisados apresentam divergências consideráveis,
o que torna os atributos deles derivados susceptíveis à escolha da escala de informação e da
resolução espacial adoptada. Para a área de estudo trabalhada ficou evidente que o modelo
que melhor propiciou a extração das características das curvaturas das vertentes foi a base
na escala 1: 10 000, utilizando uma resolução de célula mínima de 3m e máxima de 10m.
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RESUMO
O presente trabalho discute os processos erosivos e assoreamentos na sub-bacia
hidrográfica do córrego Ponta Porã no município de Ivinhema, no sul do estado de Mato
Grosso do Sul, região Centro-Oeste do Brasil. O córrego Ponta Porã é tributário do Rio
Piravevê que por sua vez é tributário do Rio Ivinhema, afluente da margem direita do Rio
Paraná. A sub-bacia em questão abrange as áreas urbana e rural do município de Ivinhema.
Apresenta erosões de grande dimensão, destacando-se duas voçorocas na área urbana, cujo
processo tem acarretado forte assoreamento nos cursos d’água da sub-bacia. O uso da terra
atual na sub-bacia apresenta área urbana, pastagens, canaviais, reflorestamento com
eucalipto e alguns remanescentes de floresta natural. O objetivo dessa pesquisa é avaliar a
degradação da terra com suporte em imagens termais Aster (Advanced Spaceborne Thermal
Emission and Reflection Radiometer), dados de relevo, solos e uso da terra na sub-bacia
hidrográfica do córrego Ponta Porã, no município de Ivinhema, em Mato Grosso do Sul,
Brasil. A sub-bacia hidrográfica foi delimitada automaticamente com o software ArcGis®
tendo como base os dados do arquivo do modelo digital de elevação elaborado com as
bandas estereopar 3B e 3N do sensor ASTER. O mapeamento das áreas abundantes de
quartzo, representadas nos pixels de solos expostos, foi realizado com o uso das imagens da
faixa do termal (8.125 a 11.650 µm) do sensor Aster, nível L1-B, corrigidas para radiância,
datadas de 17 do 10 de 2014. Utilizando o software ENVI®, versão 5.1, as imagens foram
corrigidas atmosfericamente de radiância para emissividade. As bandas 13 e 14 foram
usadas, visando realçar as áreas ricas em quartzo que possuem alta emissividade nessa faixa
espectral. As bandas 10 e 12 foram utilizadas para mapear as áreas ricas em argilas
cauliníticas e calcita. Essas informações sobrepostas aos dados de relevo e solos serviram
para indicar os locais de maior degradação da terra na sub-bacia. Os resultados indicaram
que as áreas onde ocorrem os maiores processos erosivos podem estar relacionadas com a
abundante presença de quartzo e argilas cauliníticas de atividade baixa.
ABSTRACT
This search presents the elements of the erosive processes, as well as the silting processes
which occur in the Ponta Porã Brook Subwatershed, located at the City of Ivinhema (south
area of Mato Grosso do Sul State and Brazilian Central-West Macrorregion). The Ponta Porã
Brook is a Piraveve River tributary, and the Piraveve River is a tributary of Ivinhema River
(also the Ivinhema River is a tributary of the great Parana River by its right side). The Ponta
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Porã Brook subwatershed has an area which occupies both urban and rural lands of the City
of Ivinhema. Inside the urban area of the subwatershed we can find two major erosion
points which have provoked a strong process of silting into the local drainage water system.
The current use of the local land linked to the watershed presents the following elements:
urban area, cattle fields, sugarcane plantations, areas with eucalyptus trees and some point
of natural forests. The aim of this search is evaluating the landscape degradation through
the subwatershed, by the use of ASTER (Advanced Spaceborne Thermal Emission and
Reflection Radiometer) thermal-image in areas with high-level quartz measurements,
searching for topographic and soils data of the City of Ivinhema/Brazil. This subwatershed
was delimited with the use of the software ArcGis®. This spatialization was organized from
data sources which were defined by the local topographic digital model files. These files were
gridded with the 3B and 3N bands of ASTER sensor. The mapping of high-level quartz area
was made by the use of thermal scales between 8.125 a 11.650 µm of ASTER sensor, level
L1-B (the mapping of this area was made on October 17th, 2014). Moreover, we use the
software ENVI®, version 5.1, to correct the images. The channels 13 and 14 were used to
rise the value of the high-level quartz areas which have a high emissivity though this spectral
scale. The channels 10 and 12 were used to map areas with high level of kaolinite clays and
calcite. These information, based on topographic and soils data, were used to find the most
critical areas of land degradations caused by the using. We concluded by the results that
areas with high levels of erosive processes can be related to the presence of high levels of
quartz and low action of kaolinite clays.
Palavras chave: Erosão de solo, ASTER, Relevo, Sub-bacia Hidrográfica.
Keywords: soil erosion, ASTER, topography, subwatershed.
1. INTRODUÇÃO
O sul do estado de Mato Grosso do Sul apresenta intensos processos erosivos que
necessitam ser analisados na sua essência. A área tem as mesmas características dos
estados limítrofes de São Paulo e Paraná, caracterizadas por Cunha e Guerra (1998), como
áreas susceptíveis a processos erosivos apresentando as mesmas características, litologia de
arenito sobre o basalto e predomínio de Latossolos Vermelhos e Argissolos arenosos. Ambos
cauliníticos (Embrapa, 2006), compilados da base cartográfica do Zoneamento Ecológico
Econômico, na escala 1:250.000 (Mato Grosso do sul, 2009). Essa área era originalmente
recoberta pela floresta estacional semi-decidual mata atlântica e passou pelo processo de
colonização que suprimiu a vegetação natural e implantou extensas áreas de lavouras e
pastagens artificiais. Com a degradação do solo desencadeia-se um intenso processo de
erosão em área rural e urbana. O presente artigo trata da sub-bacia do Córrego Ponta Porã
localizada no município de Ivinhema (Figura 1), com área aproximada de 11.453 ha.,
identificando feições erosivas e assoreamentos em vários pontos, destacando duas
voçorocas na área urbana e intensos assoreamentos nos cursos d´água que recebem
sedimentos provenientes das escavações, com técnicas de sensoriamento remoto. Imagens
orbitais de sensores remotos multiespectrais (Landsat) e termal Aster (Advanced Spaceborne
Thermal Emission and Reflection Radiometer) têm sido utilizadas com sucesso em áreas
similares para esse tipo de aplicação (Soares Filho, 2006 e 2015). O objetivo dessa pesquisa
é avaliar a degradação da terra com suporte em imagens termais Aster, dados de relevo,
solos e uso da terra na sub-bacia em questão.
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Figura 6. Localização da sub-bacia hidrográfica do córrego Ponta Porã. A imagem de fundo é uma
composição falsa cor LANDSAT-8 das Bandas 652.

1.1

Processamento e análise de dados

No desenvolvimento desse trabalho, foram utilizadas as imagens Landsat-8 para a
elaboração do mapa de usos da terra e imagens ASTER, para determinação das áreas ricas
em quartzo e argilominerais, ambas obtidas junto ao USGS (United States Geological
Survey). Os dados de relevo foram obtidos através do Modelo Digital de Terreno,
processados das imagens estereopar ASTER 3B e 3N, com resolução espacial de 15 metros.
1.2 Dados das imagens multiespectrais Landsat-8
A imagem Landsat-8 selecionada, corresponde a órbita/ponto 224/75, datada de
09/10/2014, imageador OLI, bandas de 1 a 7 e 9, correspondentes a faixa espectral de 0.43
µm a 2.29 µm. As cenas receberam calibrações radiométricas e atmosfericamente com o uso
do algoritmo FLAASH (Fast Line-of-sight Atmospheric Analysis of Hypercubes), que utiliza o
modelo MODTRAN (Moderate Resolution Atmospheric Radiance and Transmittance),
conforme Kaufman et al. (1997), figura 2-A.

Figura 7. A. Etapas do pré-processamento, classificação aplicados à imagem Landsat-8; em B. os
endmembers (membros extremos) utilizados na classificação do SAM.

A etapa seguinte consistiu da seleção de assinaturas espectrais nos pixels das imagens,
representativas das classes de usos das terras. O critério para a escolha das áreas nas
imagens para obtenção dos espectros, foi a partir de observação em campo e apoiados com
pontos cotados por GPS de navegação. Foram selecionadas seis classes por assinaturas
espectrais (cursos d’água, solo exposto, vegetação natural, pastagem, eucalipto e cana-deaçúcar), a classe área urbana foi delimitada manualmente sobre as imagens e
posteriormente inserida sob a forma de uma máscara na imagem classificada. As assinaturas
serviram de base (endmembers), para a elaboração do mapa de usos da terra, através do
classificador supervisionado SAM (Spectral Angle Mapper). O SAM calcula a similaridade
423

Publicações da Associação Portuguesa de Geomorfólogos, Volume IX
entre as assinaturas espectrais na imagem, expressa em termos de ângulo médio entre os
espectros, mapeando os materiais espectralmente predominantes no píxel (Figura 2-B).
1.3 Dados das imagens Termais Aster
Utilizou-se uma cena Aster do nível L1A de processamento, sem correções aplicadas, datada
de 17/10/2014. O Aster cobre uma ampla região espectral, possuindo quatorze bandas, do
visível ao infravermelho termal, posicionadas entre 500 a 12000 nanômetros (nm). Sua
resolução espacial alterna de acordo com o comprimento de ondas: 15 metros nas 3 bandas
do VNIR (Visible and Near Infrared), 30 metros nas 6 bandas do SWIR (Short Wave
Infrared) e 90 metros nas 5 bandas do TIR (Thermal Infrared), (ABRAMS, et al., 2007). Para
o mapeamento das áreas ricas em quartzo, foram utilizadas as bandas 10 centrada
(8.300nm), 12 (9.100nm), 13 (10.600nm) e 14 (11.300nm). Os dados foram obtidos com
métodos de processamentos digitais (composições coloridas, realce de decorrelação e
normalização de emissividade), realizados no software ENVI®. Processamentos similares aos
realizados nesse artigo, foram aplicados por Drury & Andrews (2004), Vicente & Souza Filho
(2006) e Soares Filho (2015).
2 RESULTADOS
2.1 Análise de usos da terra
O uso da terra na sub-bacia do córrego Ponta Porã é predominantemente rural. As maiores
classes estão representadas por pastagens 5.989 hectares e solos expostos com 1.973
hectares, distribuídos em toda a sub-bacia. A cultura de cana-de açúcar possui 2.034
hectares posicionados preferencialmente no centro da área. Com menores representações
aparecem áreas urbanas com 757 hectares, na porção centro-norte, e vegetação natural
com 447 hectares, bem como, os reflorestamentos de eucalipto com 214 hectares,
concentrados no norte-noroeste da área (Figura 3).

Figura 8. Mapa de usos da terra e cobertura vegetal da sub-bacia do córrego Ponta Porã. Os dois
círculos indicam as voçorocas e as setas apontam os principais ambientes de deposição
(assoreamentos). Para o realce textural utilizou-se o MDT/ASTER.

As principais feições erosivas e de assoreamentos da área estão representadas na figura 4, e
constam de uma voçoroca controlada a partir da quebra de seu talude para diminuir a
energia de escavação e da instalação de caixa de captação de água no seu fundo (Figura 4A). A segunda voçoroca se encontra em processo de escavação lateral atingindo o lençol
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freático à aproximadamente dois quilômetros do curso d´água (Figura 4-B). A figura 4-C,
exibe o processo de assoreamento que se apresenta com muita intensidade a jusante das
voçorocas, nas proximidades de uma rodovia.

Figura 4. A- Voçoroca controlada. B- Voçoroca em processo de escavação lateral e, C- Intenso
assoreamento no curso d´água.

2.2 Caracterização das áreas ricas e quartzo e argilominerais
As assinaturas espectrais dos argilominerais e quartzo, identificados na sub-bacia, foram
comparados com os espectros extraídos da biblioteca espectral do Jet Propulsion Lab (JPL) e
reamostrados para as 5 bandas do Aster/TIR (Figura 5). Foram identificados e mapeados
fases minerais de caulinita, calcita e quartzo.

Figura 5. A- Assinaturas espectrais Aster em emissividade obtidas na biblioteca JPL. B- Assinaturas
coletadas nas imagem ASTER/TIR. As colunas RGB indicam as feições de emissividade dos minerais
nas bandas 10-12-14.

A composição colorida das bandas 14, 13 e 12 (Figura 6.A), processadas pelo método de
realce por decorrelação contrastou os alvos ricos em quartzo na cor amarela e da caulinita
na cor azul. Os pixels mais representativos de quartzo foram mapeados a montante das
drenagens e no centro da sub-bacia, no restante, estão dispersos por toda a área.
Identificou-se ainda porções de calcita, representadas pela coloração azul/esverdeada
espalhados pela imagem. A figura 6.B, apresenta as unidades de solos mapeadas, no
destaque, as áreas ricas em quartzo (vermelho hachurado) obtidas a partir da composição
das bandas 14, 12 e 10, convertidas para a emissividade. Essas análises são possibilitadas
pela alta emissividade do quartzo nas bandas 13 e 14 e dos argilominerais nas bandas 10 e
12. Na mesma imagem, destaca-se em amarelo, as principais feições erosivas sobrepostas
aos Argissolos vermelho amarelos.
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Figura 6. A- Composição colorida das bandas 14/13/12 ASTER/TIR. B- Mapa de solos da sub-bacia
exibindo em amarelo as principais feições de degradação da terra e o reticulado em vermelho as áreas
ricas em quartzo. O realce textural trata-se do MDT/ASTER.

3. CONCLUSÕES
As degradações de terras mais proeminentes, encontram-se posicionadas majoritariamente
sobre a unidade Argissolos. São solos constituídos de argilas cauliníticas de atividade baixa,
elevada quantidade de quartzo, posicionados em vertentes mais íngremes e, baixa cobertura
vegetal. Originados de litologias areníticas, favorecem o transporte de grandes quantidades
de sedimentos e a deposição no centro e foz da sub-bacia do córrego Ponta Porã. A
integração dos dados processados das imagens termais Aster e Landsat-8 com a fisiografia
proporcionou uma análise substancial para a interpretação dos processos de degradação da
terra ocorrentes na área.
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RESUMO
O objetivo desse trabalho foi verificar a influência antrópica em área de confluência dos rios
Pitangui e Verde, localizados na cidade de Ponta Grossa/PR-BR. Três pontos de coleta foram
definidos, nos quais foram realizadas medidas de largura do canal; velocidade de fluxo;
coleta de sedimentos suspensos e de fundo; amostras de solo e análise dos índices de cor e
turbidez. As amostras de sedimento indicaram variações granulométricas de areia grossa:
(P1) 35%; (P2) 75% e (P3) 0,5%. As medidas referentes à largura do canal, à velocidade e
aos sedimentos em suspensão resultaram em: (P1) 10,74 m; 0,44 m/s e 100 mg/L; (P2)
16,55 m; 0,19 m/s e 150 mg/L; (P3) 10,70 m; 0,73 m/s e 250 mg/L, respectivamente. Os
resultados para cor e turbidez foram: (P1) 6,50 mg Pt/L e 10,50 UNT; (P2) 6,10 mg Pt/L e
8,67 UNT; (P3) 6,00 mg Pt/L e 8,40 UNT. A área de estudo encontra-se impactada pela
expansão do uso periurbano, urbano/rural e pela ocupação das Áreas de Preservação
Permanente. Tais fatores aceleram os processos erosivos, alterando a dinâmica fluvial e
aumentando o aporte de sedimentos nos canais.
ABSTRACT
The anthropic influence in the confluence area of the Pitangui and Verde rivers, Ponta
Grossa/PR-BR was investigated. Three points of evaluation were defined. The width of the
channel, flow rate, sampling of suspended sediment and bottom, soil samples and analysis
of color and turbidity levels were performed. The sediment samples indicated granulometric
variations coarse sand: (P1) 35%; (P2) 75% and (P3) 0.5%. The measures of the channel
width; flow rate and suspended sediments resulted in: (P1) 10,74 m; 0,44 m/s and 100
mg/L; (P2) 16,55 m; 0,19 m/s and 150 mg/L; (P3) 10,70 m; 0,73 m/s and 250 mg/L,
respectively. The results for color and turbidity were (P1) 6,50 mg Pt/L and 10,50 NTU; (P2)
6,10 mg Pt/L and 8,67 NTU; (P3) 6,00 mg Pt/L and 8,40 NTU. The study area is impacted by
expansion of the use peri-urban, urban/rural and the occupation of Permanent Preservation
Areas, which accelerates erosion, changing the fluvial dynamics and increasing the amount
of sediments in the channels.
Palavras-chave: Antrópico, Rio Pitangui, Geomorfologia Fluvial
Keywords: Anthropic, Pitangui River, Fluvial Geomorphology
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1. INTRODUÇÃO
A água é um recurso natural finito e essencial à vida no planeta Terra, tendo, na maioria das
vezes, a sua qualidade e a sua disponibilidade comprometida pela falta de gestão,
especialmente, em áreas de expansão urbana, onde as alterações no uso da terra impactam
a dinâmica fluvial, poluindo e aumentando a carga sedimentar dos rios, resultando em
mudanças nos perfis longitudinais e transversais.
Logo, estudos relacionados com a dinâmica dos rios são importantes fornecedores de dados
às proposições de políticas públicas voltadas à conservação e à manutenção dos
ecossistemas fluviais. Nesse sentido, o objetivo desse trabalho foi verificar a influência
antrópica em área de confluência dos rios Pitangui e Verde, município de Ponta Grossa,
Paraná/Brasil.
2. MATERIAL E MÉTODOS
2.1 Área de estudo: localização e caracterização geral
A bacia hidrográfica do rio Pitangui ocupa uma área de, aproximadamente, 927,3 km2,
abrangendo parte dos municípios de Ponta Grossa, Carambeí e Castro, no estado do
Paraná/Brasil, situada entre as coordenadas 25°07’38’’/25°49’06’’S e 49°46’40’’/50°17’38”W
(Figura 1). De origem neotectônica, o Pitangui tem sua nascente no Primeiro Planalto
Paranaense adentrando o Segundo Planalto e cortando a escarpa devoniana. Após sua
confluência com o rio Verde, flui alinhado na direção NE-SE (Melo et al., 2010).
Apresenta dissecação média, com geomorfologia predominante de topos alongados,
vertentes retilíneas e côncavas e vales em “U” (Mineropar, 2006), em altitudes que variam
de 755 a 1.050 metros (Melo et al., 2010).
Com embasamento na Bacia Sedimentar do Paraná, apresenta rochas do Complexo Granítico
Cunhaporanga na porção superior, e rochas da Formação Furnas na porção mediana, a
jusante. Os solos que podem ser encontrados são: Cambissolos, Organossolos, Gleissolos,
Neossolos, Latossolos Vermelhos e Vermelho-Amarelos (Embrapa, 2002; Sá, 2007).
O clima na região é do tipo Cfb da classificação de Köppen sendo, úmido, quente-temperado
com mais de cinco geadas noturnas por ano (Maack, 2012). A precipitação média anual está
entre 1.400 e 1.600 mm (Cruz, 2007), com ocorrência de chuvas orográficas, isto pela
influência exercida pela escarpa devoniana (Melo, et al., 2010).
A formação vegetacional que prevalece ao longo das margens dos rios Pitangui e Verde é a
Floresta Ombrófila Mista Aluvial (FOMA), vulgarmente conhecida como floresta ciliar (Ibge,
2012).
2.2 Metodologia
Foram definidos 3 (três) pontos representativos de coleta (P1; P2 e P3); (Figura 1) nos quais
se realizaram: medidas de largura do canal; velocidade de fluxo; coleta de sedimentos
suspensos e de fundo e amostras de solo próximo às margens, bem como, foram analisados
índices de cor e turbidez da água.
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Figura 1 - Área de Estudo com a Localização dos Pontos de Coleta, Confluência entre os rios Pitangui
e Verde, Ponta Grossa, Paraná, Brasil.

O material do fundo do rio foi recolhido com equipamento confeccionado a partir de um cabo
rígido com um recipiente de PVC (policloreto de vinil) preso à sua ponta. As amostras de
sedimento e de solo foram secas em forno à temperatura 105ºC, por 24 horas. Na análise
granulométrica utilizou-se a técnica de peneiramento seco, em peneiras de malhas [600m,
500m, 355m, 300m, 212m, 150m, 125m e 63m] em agitador mecânico, na
intensidade máxima por 20 (vinte) minutos. A velocidade do fluxo de água foi estimada pelo
método dos flutuadores, com três aferições, calculando-se o tempo e a velocidade média. As
amostras de água foram coletadas à superfície, com recipientes de 100 mL. A determinação
do sedimento suspenso foi realizada através do método de filtragem. As determinações de
cor e turbidez foram realizadas no Laboratório de Análises de Águas da Universidade
Estadual de Ponta Grossa (UEPG).
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Nas proximidades da área de confluência dos rios Pitangui e Verde, percebeu-se que as
intervenções antrópicas vêm afetando a dinâmica hidrológica local. O cruzamento de uma
rodovia municipal de grande circulação viária e a calhe das ruas no entorno, favorecem a
concentração do fluxo de água, ao longo das encostas, direcionando-o ao leito dos canais
fluviais. Essa característica associada às do solo, às do relevo e aos níveis de precipitação,
favorece a aceleração dos processos erosivos. Esse fato é evidenciado pela presença de
sulcos e ravinas, as quais provocam pontos de barrancamento das margens dos rios,
aumentando a carga de sedimentos nos canais.
O processo erosivo é agravado pela retirada de parte do sub-bosque da floresta aluvial
(ciliar) somada à circulação de gado no local, visto que a cobertura vegetal desempenha um
papel importante no ambiente aluvial, fazendo a contenção dos sedimentos, atenuando a
erosão do solo e o assoreamento do rio. A circulação do gado compacta o solo, reduzindo
sua capacidade de absorção, tornando-o relativamente impermeável e consequentemente
aumentando o escoamento superficial (Gregory et al., 1991; Machado e Torres, 2012).
Apesar de sua grande importância econômico social, outro fator que pode ser observado foi
a interferência da estação de captação de água, no rio Pitangui, a montante da confluência
com o rio Verde. Sabe-se que obras de represamento e captação de água exercem grande
influência na dinâmica fluvial, quebrando o equilíbrio natural do rio, interferindo na
velocidade do fluxo, na disponibilidade de sedimentos e nas taxas de infiltração, podendo
levar a processos de reajustamento na morfologia do canal especialmente pela migração de
setores de erosão e sedimentação (Cunha, 1995).
Na análise granulométrica das amostras dos sedimentos de fundo do rio Pitangui (Figura 2),
nota-se a predominância de areia grossa (75%) no Ponto 2 e, de areia fina (80%) depois da
confluência (Ponto 3). Ao considerar que a área de estudo fica entre duas obras de
engenharia (estrada de ferro a montante e uma ponte a jusante), pode-se explicar esses
resultados como influenciados pelo estreitamento imposto ao canal, nos pontos onde o rio é
cortado por essas obras. Sabe-se que o estreitamento altera o movimento natural da água e
dos sedimentos ao reduzir a velocidade da água e a aumentar a capacidade de transporte e
cisalhamento do leito ao atravessar sessões transversais menores. Esse fenômeno é
acentuado com as fortes chuvas na região, como as registradas no mês de setembro de
2014 (237 mm).
A qualidade da água é outro fator influenciado pelas atividades antrópicas, seja pela
descarga de esgoto, efluentes industriais ou lixiviado. Estudo realizado por Silva et al.
(2008), em 26 pontos de coleta no rio Verde, obtiveram a média para: presença de cloretos
- 12,46 mg/L; concentração de oxigênio dissolvido - 7,19 mg/L (OD); demanda bioquímica
de oxigênio - 3,73 mg/L (DBO) e coliformes fecais/1000mL - 420mL. Pode-se perceber
valores maiores que a média no ponto 26 próximo à área de confluência com o rio Pitangui,
apresentando os seguintes valores: 28 mg/L; 1,35 mg/L; 23,79 mg/L e 1600mL,
respectivamente. O que foi corroborado por Batista et al. (2010, p. 250), que observou uma
diferença na composição da macrofauna bentônica do rio Verde, “como reflexo da
eutrofização gradativa do rio, à medida que ele atinge a área urbana”.
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Figura 2 - Distribuição Granulométrica dos Sedimentos de Fundo dos Rios Pitangui e Verde, na sua
Confluência, Ponta Grossa, Paraná, Brasil.

Dessa forma, com relação aos parâmetros de cor e turbidez (Quadro 1) analisados nesta
pesquisa e, levando-se em consideração a Resolução do Conama 357/05, para as classes de
água doce I, II e III, foi possível constatar que o Ponto 1 apresentou maiores valores se
comparado aos outros dois pontos: (P1) 6,50 mg Pt/L e 10,50 UNT; (P2) 6,10 mg Pt/L e
8,67 UNT; (P3) 6,00 mg Pt/L e 8,40 UNT. Esses valores apresentam-se dentro da média
designada por essa Resolução, indicando portanto boa qualidade da água, para esses
parâmetros.
Quadro 1 - Características Hidráulicas e Parâmetros de Cor e Turbidez (Conama 357/05) em Ambiente
de Confluência dos Rios Verde e Pitangui, Ponta Grossa, Paraná, Brasil.
Unidades
Largura Velocidade
Sedimento Cor Natural do
Nefelométricas
Ponto de Coleta do rio
média da
suspenso
Corpo de Água
de Turbidez
(m)
água (m/s) (mg/L) média
(mg Pt/L)
(UNT)
Ponto 01 – rio Verde
10,74
0,44
100
6,50
10,50
antes da confluência
Ponto 02 – rio Pitangui
16,55
0,19
150
6,10
8,67
antes da confluência
Ponto 03 – rio Pitangui
10,74
0,73
250
6,00
8,40
pós confluência

Pela observação em campo, constatou-se a presença de resíduos sólidos (lixos) nos
depósitos marginais de ambos os rios, que são carreados e ali depositados durantes as
cheias.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A área de estudo encontra-se impactada pela expansão do uso periurbano, urbano/rural e
pela ocupação das Áreas de Preservação Permanente. Tais fatores aceleram os processos
erosivos, alterando a dinâmica fluvial e aumentando o aporte de sedimentos nos canais.
Como o rio Verde também percorre longo trecho de área com forte expansão urbana, tem
recebido uma carga de contaminantes provenientes da descarga de esgoto diretamente no
canal e de resíduos sólidos carregados para o rio durante as cheias. Alterações pontuais no
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equilíbrio natural do rio afetam toda a dinâmica do canal que busca um novo ajuste,
interferindo diretamente na quantidade e na qualidade de água, elemento essencial à vida.
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