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NOTA DE ABERTURA

Nos tempos em que a vida é comandada pela evolução da doença descoberta em 2019 

e que, por isso, ficou conhecida por COVID-19, a qual é provocada pelo SARS-CoV-2, 

o novo vírus da Síndrome Respiratória Aguda Grave (Coronavírus – 2), a realização de visitas 

técnicas poderá parecer descabida e estará muito comprometida devido à incerteza que 

paira sobre a existência de condições que, na data prevista, permitirão (ou não) a sua 

realização, facto que não só ajuda a explicar o reduzido número de inscritos nestas visitas 

mas também pode comprometer a sua realização.

Apesar dessa incerteza, entendemos manter a edição dos respetivos guias e a realização 

de algumas delas, não só porque as visitas técnicas fazem parte integrante dos Congressos 

de Riscos, desde a sua primeira edição, em 2009, mas também e sobretudo porque a 

realização de trabalho de campo permite observar in loco diversas manifestações de riscos, 

tornando-se mais fácil perceber as causas que estiveram na origem das manifestações 

nesses locais e, ao mesmo tempo, analisar as várias consequências que delas resultaram.

Tendo, desde já, consciência de que duas das visitas previstas não se irão realizar, 

por condicionalismos logísticos resultantes das suas caraterísticas, e de que circunstâncias 

fortuitas, decorrentes da conjuntura COVID-19, também poderão levar ao cancelamento 

das outras três, mesmo assim entendemos avançar com a publicação dos respetivos guias, 

dado que se, porventura, não puderem servir para auxiliar na orientação dessas visitas, pelo 

menos ficarão como documentos de trabalho que serão úteis tanto para os interessados 

nos temas em apreço como para quem pretenda conhecer melhor estes territórios que 

foram objeto de manifestações de diferentes tipos de risco.

Reconheço que produzir os guias nestas circunstâncias excepcionais exigiu aos autores 

um empenho ainda maior do que o habitual e, por conseguinte, não posso deixar de 

lhes estar muito grato pelo esforço adicional que a elaboração deste guia representou. 

Espero que esse empenho possa ser compensado com a materialização das visitas técnicas 

e, deste modo, sejam úteis aos participantes, cumprir assim o principal objetivo para que 

foram produzidos.

Coimbra 8 de setembro de 2020

                                                                                  Luciano Fernandes Lourenço
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PeRcuRso e hoRÁRio

ITInErary and sChEdulE
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dia 1 / day 1

08:30 – Saída de Coimbra (Largo D. Dinis (fig.1);
Departure from Coimbra (Largo D. Dinis);

10:10 - 10:50 – Paragem 1 – Apúlia - Praia das Pedrinhas 
Stop 1 – Apúlia - Pedrinhas beach;

11:00 - 11:30 – Paragem 2 – Praia da Bonança e Praia de Ofir;
Stop 2 – Bonança beach and Ofir beach;

11:45 - 12:30 – Paragem 3 – Restinga do Cávado;
Stop 3 – Cávado sandbank;

13:00 - 14:30 – Esposende (Paragem técnica para almoço);
Esposende (Technical stop and lunch);

14:50 - 16:20 – Paragem 4 – Praia de S. Bartolomeu do Mar;
Stop 4 –S. Bartolomeu do Mar beach;

16:40 - 17:10 – Paragem 5 – Castro de S. Lourenço;
Stop 5 – Castro de S. Lourenço;

            18:00 – Chegada a Guimarães;
Arrival in Guimarães;

            20:00 – Jantar;
Dinner;

dia 2 / day 2

            09:00 – Saída de Guimarães;
Departure from Guimarães;

09:30 - 09:45 – Paragem 6 - Morreira;
Stop 6 – Morreira;

10:05 - 10:40 – Paragem 7 – Picoto - Braga;
Stop 7 – Picoto - Braga

11:00 - 12:30 – Paragem 8 – Fraião;
Stop 8 – Fraião;

12:30 - 14:00 – Braga (Paragem técnica para almoço);
Braga (Technical stop and lunch);

14:00 - 16:00 – Paragem 9 – Bom Jesus de Braga / Sameiro;
Stop 9 – Bom Jesus de Braga / Sameiro;

16:15 - 18:00 – Paragem 10 – Falperra / Santa Marta das Cortiças
Stop 10 – Falperra / Santa Marta das Cortiças;

18:00 – Regresso a Coimbra
Return to Coimbra;

20:00 – Chegada a Coimbra (Largo D. Dinis).
Arrival to Coimbra (Largo D. Dinis).
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fig. 1 – Mapa do percurso da visita de estudo, feito com recurso ao Google Maps.

Fig. 1 – Route map of field trip, made using Google Maps.

fig. 2 – Mapa das paragens a efetuar, feito com recurso ao Google Maps.

Fig. 2 – Map of stops to be made, made using Google Maps.
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intRodução

A visita de estudo ao Noroeste de Portugal tem como objetivo a observação e 

análise de alguns fenómenos erosivos atuais ocorridos no litoral e em áreas afetadas por 

incêndios florestais.

O presente texto constitui um instrumento de trabalho e de auxílio à visita, 

desenvolvida no âmbito do V Congresso Internacional de Riscos, organizado pela 

RISCOS – Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança, e será orientada 

pelos Professores António Vieira e António Bento Gonçalves, do Departamento de 

Geografia da Universidade do Minho.

O itinerário elaborado para esta viagem, a decorrer ao longo de dois dias (16 e 17 de 

outubro de 2020), propõe-nos uma visita pelas belas e características paisagens do Noroeste 

de Portugal, permitindo-nos a discussão de um conjunto de temas de carácter geográfico 

relacionados com os riscos naturais e especificamente com a dinâmica geomorfológica, 

relacionada com o litoral (área de interface oceano-continente) e com áreas afetadas por 

incêndios florestais em interface urbano-florestal.

Neste sentido, iniciaremos o périplo abordando a problemática da evolução recente 

do litoral português, especialmente na zona entre a Apúlia e Esposende, e os processos 

de erosão costeira aí atuantes, efetuando-se diversas paragens ao longo deste trajeto, onde 

poderemos observar e discutir as temáticas referidas.

Ao longo do litoral norte e centro de Portugal tem-se assistido a um progressivo recuo 

da linha de costa, ao qual se tem respondido com a implementação de obras de defesa, de 

vários tipos, algumas das quais presentes nos pontos de paragem desta visita, que teremos 

oportunidade de observar. Outro aspeto presente é a forma de ocupação do território, que 

nesta área apresenta casos particulares que interessa discutir, pelos constrangimentos que 

levanta no que à vulnerabilidade da população e das infraestruturas diz respeito, e para a 

qual está estabelecido um Programa de Orla Costeira, entretanto submetido a discussão 

pública e aprovado, definindo estratégias de prevenção e redução dos riscos costeiros, 

entre outras.

O segundo dia será destinado à observação e análise de processos erosivos ocorridos 

em áreas afetadas por incêndios florestais. O Noroeste de Portugal, à semelhança do 

restante território nacional, é frequentemente afetado por um significativo número de 

incêndios florestais, vindo-se a verificar um acréscimo na ocorrência de grandes incêndios, 
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como se verificou em 2017, ano dos fatídicos incêndios de Pedrógão Grande, de Oliveira 

do Hospital e Pampilhosa da Serra, onde se perderam mais de 100 vidas humanas, 

encurraladas por incêndios extremos, em apenas dois dias, 17 de junho (66 pessoas) e 

15 de outubro (45 pessoas), antes e depois da chamada época “normal” dos incêndios. O 

grande incêndio florestal de Braga, que teve início no dia 12 de outubro, no município de 

Guimarães (Leitões), e que entrou no concelho de Braga no dia 15 de outubro, queimou 

1007 hectares (967 hectares de povoamentos e 40 hectares de matos), numa área onde 

predominavam eucaliptos, mas com uma mancha significativa de carvalhos e sobreiros, e 

desprotegeu a declivosa e desordenada interface urbano-florestal da cidade de Braga, que 

teremos a oportunidade de visitar, analisando não só os impactes diretos sobre a floresta 

e infraestruturas antrópicas, mas também sobre os solos, elemento fundamental para a 

recuperação da vegetação e garante da regeneração da paisagem.

1  bReve caRateRização do noRoeste de PoRtuGal1

O Noroeste de Portugal corresponde a um território limitado a norte pelo rio Minho 

(e fronteira com Espanha, mais para o interior), a sul pelo rio Douro e a oeste pelo oceano 

Atlântico. O limite oriental é definido, grosseiramente, pelo alinhamento montanhoso 

que se estende desde a Serra do Larouco (a norte) até à Serra do Marão (mais a Sul), 

limitado pelo desligamento tardi-hercínico Verín-Régua. De facto, este elemento morfo-

estrutural estabelece uma diferenciação bem marcada (quer a nível geomorfológico, quer 

climático, quer da distribuição da vegetação e do próprio uso do solo) entre o noroeste e 

o interior norte de Portugal, correspondente à região de Trás-os-Montes.

Este território integra os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto e ainda alguns 

municípios do distrito de Vila Real.

Considerando a divisão administrativa, corresponde a um território que abrange 

uma área de aproximadamente 9.369 km2, integrando cerca de 45 municípios (total ou 

parcialmente) e 7 unidades territoriais de nível III (NUTSIII), nomeadamente o Alto 

Minho, o Cávado, o Ave e, parcialmente, o Tâmega e Sousa, a Área Metropolitana do 

Porto, o Alto Tâmega e o Douro (fig. 3).

1 A elaboração deste ponto baseou-se, parcialmente, nos seguintes trabalhos: Vieira et al., 2011; Bento-Gonçalves 
et al., 2014; Bento-Gonçalves et al., 2016.
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fig. 3 – Localização do Noroeste de Portugal e divisão administrativa.

Fig. 3 – Northwestern Portugal location and administrative division.

1.1. O relevo

No que diz respeito ao quadro físico, este território apresenta caraterísticas 

bastante específicas, quer no que diz respeito à configuração do relevo e dinâmicas 

hidromorfológicas associadas, quer do ponto de vista climático e de distribuição da 

vegetação, criando paisagens bastante peculiares e cruzando-se com uma ocupação 

antrópica do território muito própria e distinta do resto do território nacional, muito em 

virtude dos condicionalismos físicos aqui existentes.

No que diz respeito à orografia desta região, observa-se um vincado contraste entre 

o litoral e o interior. O relevo apresenta-se escalonado de oeste para este, chegando a 

“erguer-se” dos 0 aos 1500 metros (serra do Gerês) em menos de 70 quilómetros (fig. 4). 

O setor oriental apresenta as maiores altitudes, identificando-se as serras da Peneda, 

Amarela, Gerês, Larouco, Barroso, Cabreira, Alvão e Marão, formando, de norte para 

sul, um conjunto montanhoso que confere ao território o aspeto de “um anfiteatro voltado 

para o mar” (Ribeiro, 1986). Com efeito, a morfologia sugere um “anfiteatro”, já que 
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corresponde a uma sequência de relevos cada vez mais elevados, em direção a este, às 

principais montanhas do Noroeste de Portugal: Serra da Peneda (1416 metros), Serra 

Amarela (1335 metros), Serra do Gerês (1544 metros), Serra da Cabreira (1262 metros).

Os principais rios (Minho, Lima, Cavado e Ave), como referem Lema e Rebelo 

(1996), apresentam uma direção “bética” (ENE-WSW) e caracterizam-se por correrem 

em vales muito largos e abertos, junto ao litoral, e em vales muito profundos e estreitos 

nas áreas montanhosas, áreas essas não muito distantes do litoral.

Não admira, pois, que as montanhas mais importantes se encontrem separadas pelos 

vales profundos dos principais rios que drenam o Noroeste português.

A paisagem é marcada, ora por vertentes abruptas, com perfil rígido, ora por vertentes 

com grande blocos e bolas graníticas que escaparam à arenização e ainda por mantos 

de alteração (as “arenas”) que “[…] cobrem quase todas as vertentes das bacias inferiores 

dos principais rios desde a saída dos grandes maciços montanhosos até às regiões litorais” 

(Braga, 1988).

fig. 4 – Relevo e principais rios do Noroeste de Portugal.

Fig. 4 – Relief and main rivers of the Northwest of Portugal.
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A originalidade do relevo desta região reside, segundo Ferreira (1983), na fisionomia dos 

seus vales principais que, “[…] sensivelmente paralelos, de direção NE-SW e ENE-WSW, são 

muito largos a jusante, com fundo plano e vertentes abruptas, características que se vão atenuando 

para Leste, mas que só desaparecem no sopé ocidental das mais altas montanhas do interior desde a 

Peneda ao Marão, onde os rios correm apertados em vertentes muito profundas” (fig. 4).

A erosão hídrica, dum modo geral, é um problema importante nesta região. Segundo 

o LNEC (1985), as bacias hidrográficas desta região estão, na sua maior parte, localizadas 

numa zona considerada de “baixa erosão hídrica atual e potencial”, com exceção das zonas 

montanhosas das cabeceiras, que representam áreas de “elevada erosão atual”. A forte 

pluviosidade e o relevo das cabeceiras são os principais responsáveis pelos valores que se 

estimam para estas zonas. A produção de sedimentos atingirá as 800 toneladas/km2/ano, 

na parte superior destas bacias, descendo para valores da ordem das 200 a 500 toneladas/

km2/ano nas regiões de transição para o litoral, que são, simultaneamente, dos valores 

mais altos que ocorrem em Portugal Continental (LNEC, 1985).

Assim, o relevo do Noroeste de Portugal, para além do condicionamento climático 

atual, apresenta marcas de climas anteriores, fruto das grandes oscilações climáticas ao 

longo dos tempos geológicos. No entanto, o cunho mais vincado, é-lhe imprimido pela 

geologia e pela tectónica.

1.2. Geologia2

Do ponto de vista litológico, a região do Noroeste de Portugal é caraterizada pelo 

predomínio das rochas graníticas, quartzitos, xistos e diversas rochas afins destas, 

encontrando-se ainda formações de cobertura do Holocénico (aluviões) e do Plio-

Plistocénico (terraços fluviais) (fig. 5).

Os afloramentos de rochas ígneas estão distribuídos abundantemente por todo o 

Noroeste. São essencialmente rochas pertencentes ao grande maciço granítico do Minho 

e das Beiras, existindo ainda uma pequena zona designada por “Granito do Porto”. 

Predominam os granitos calco-alcalinos de grão grosseiro, porfiróide, mas ocorrem 

frequentes diferenciações quer texturais, quer composicionais. Estas rochas correspondem

2 A caraterização geológica teve como fonte, essencialmente, a análise das folhas da Carta Geológica de 
Portugal (escala 1/50.000) 5-C (Barcelos), 5-D (Braga), 6-C (Cabeceiras de Basto), 9-A (Póvoa de 
Varzim), 9-B (Guimarães), 10-A (Celorico de Basto), e respetivas notícias explicativas.
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a Granitos sin-orogénicos e tardi a pós-orogénicos (Ferreira et al., 1987), cuja instalação 

se ficou a dever aos movimentos hercínicos, do final da era Primária. Refira-se, no 

entanto, que “[…] a existência de grandes escarpas de falha, por vezes ultrapassando os 200 

metros, tanto na área da Peneda e do Gerês, como na área de Monção e Arcos de Valdevez, 

é prova suficiente de que importantes movimentações tectónicas se verificaram no quadro do 

ciclo alpino” (Lema e Rebelo, 1996). Os dados existentes sobre a evolução tectónica no 

território português no Neogénico e Quaternário indicam que após o período Miocénico, 

caracterizado por atividade tectónica intensa em várias áreas, se seguiu um intervalo de 

relativa acalmia no Pliocénico, acentuando-se novamente a atividade tectónica no final do 

Pliocénico, prolongando-se pelo período Quaternário (fig. 6).

As intrusões graníticas desta região conferem os traços mais marcantes à geologia de 

toda a zona abrangida pelo Noroeste. Como resultado destes acontecimentos, as formações 

sedimentares sofreram metamorfismo e foram fortemente dobradas e fraturadas. A 

distribuição geográfica das formações metassedimentares em bandas alongadas, com 

orientação NW-SE, é uma consequência dessas ações da geodinâmica interna.

fig. 5 – Carta litológica simplificada do Noroeste de Portugal.

Fig. 5 – Simplified lithological map of Northwest Portugal.
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Os movimentos hercínicos foram responsáveis pela formação de densa rede de fraturas, 

algumas das quais de grande extensão. Como resultado daquelas atividades tectónicas, 

as redes de fracturação apresentam orientações principais NW-SE e NE-SW ocorrendo 

também algumas fraturas E-W. Desta forma, a rede de drenagem de toda a região é 

profundamente condicionada pela tectónica, com os vales escavados ao longo de fraturas, 

conferindo disposição característica ao modelado fluvial; só assim se compreendendo o 

traçado retilíneo e o paralelismo de certos cursos de água, e, mesmo, a topografia da região 

cujas altitudes diminuem, duma maneira geral, de NE e SE para W.

Algumas destas fraturas permitiram, também a instalação de muitos filões, que 

marcam um dos traços importantes da geologia da região. São igualmente referidas na 

fig. 6 – Excerto da carta 
Neotectónica de Portugal 

(Fonte: Cabral e Ribeiro, 1988).

Fig. 6 – Excerpt from the 
Neotectonic Chart of Portugal 

(Source: Cabral and Ribeiro, 1988).
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bibliografia geológica da região diversas mineralizações filoneanas, algumas das quais com 

interesse económico (minérios de estanho, volfrâmio, ouro, antimónio).

No contacto com o maciço granítico, podem observar-se orlas do metamorfismo 

termal, constituídas por corneanas pelíticas e xistos mosqueados de idade Paleozóica e 

Ante-Ordovícica.

O Ordovícico aflora na região sueste da área e é litologicamente constituído por xistos 

finos e quartzitos, estes formando “cristas” de algumas das serras.

O Complexo Xisto-Grauváquico aflora sob a forma dispersa de pequenos retalhos.

Com expressão cartográfica reduzida, encontramos aluviões dos rios, areias litorais e 

terraços fluviais e marinhos, que constituem as formações geológicas mais recentes. Os 

vales dos principais rios da região alargam em parte dos seus percursos e ficam cobertos 

por depósitos aluvionares arenosos e areno-silto-argilosos, geralmente aproveitados para 

agricultura. Dispersos pela região, são observáveis terraços quaternários, relacionados 

com as principais linhas de água, constituídos por calhaus rolados, ligados por matriz 

argilo-arenosa. Existem terraços fluviais mais antigos, plistocénicos, que ocorrem em 

níveis elevados, em relação aos cursos atuais das principais linhas de água. São formações 

detríticas, de origem fluvial e de natureza essencialmente arenosa, argilosa e conglomerática. 

Atendendo às características destas formações, o modelado da região tanto conserva a 

morfologia madura de vales abertos e de vertentes suaves, como as formas abruptas das 

vertentes das escarpas de falha e dos vales de fratura, como referido anteriormente.

1.3. Clima

O Noroeste de Portugal caracteriza-se por um clima de afinidades mediterrâneas, 

com temperaturas amenas, pequenas amplitudes térmicas e forte pluviosidade, resultado 

da influência atlântica. Apesar duma situação claramente mediterrânea, a proximidade 

do oceano e a morfologia minhota favorecem a influência atlântica. “Na distinção entre 

um Portugal húmido e um Portugal seco intervém assim, fortemente, o contraste de relevo. 

[...] É ainda à barreira formada pela corda de serras do Minho ao Caramulo, grande área de 

condensação logo atrás do litoral, que se deve o contraste entre uma região atlântica e outra 

interior, menos húmida […]” (Ribeiro, 1986). Este conjunto montanhoso, muitas vezes 

designado por “barreira de condensação”, tem implicações climáticas regionais, visto 

condicionar a precipitação, dando origem a elevados quantitativos. 
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Os valores da precipitação média anual variam nesta região entre 1000 mm e 3500 

mm. A precipitação aumenta com a altitude e com o afastamento ao litoral. De facto, 

a característica climática mais marcante do Noroeste é, inquestionavelmente, os seus 

elevados quantitativos pluviométricos (Costa, 2008).

A precipitação média anual é relativamente elevada — cerca de 1800 mm — muito acima 

do valor médio para o território de Portugal Continental, que é cerca de 900 mm (LNEC, 1985).

A sua distribuição ao longo do ano é principalmente condicionada por dois fatores:

1) A posição média do Anticiclone dos Açores e de sistemas depressionários que se 

deslocam de Oeste para Este, na circulação geral da atmosfera, diminuindo a sua 

atividade de Norte para Sul, o que origina uma marcada variação sazonal no regime 

pluviométrico (fig. 7);

2) Um outro fator com forte influência na distribuição e quantidade de precipitação, que 

se verifica, como vimos, é o seu relevo. Na realidade, o avanço sucessivo de massas 

de ar ciclónico, carregadas de humidade, não encontra na zona central e de jusante 

da bacia, grandes obstáculos à sua passagem, o que se vem a verificar apenas nas 

zonas montanhosas da parte superior das bacias hidrográficas. As massas de ar húmido 

marítimo são obrigadas a subir as encostas existentes a Leste da região, originando 

chuvas, que se traduzem na precipitação mais elevada desta zona.
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fig. 7 – Gráfico termopluviométrico de Braga (1931-1960 / 1951-80 / 1961-90) 
(Fonte: SMN, 1965; INMG, 1991; IM 2005).

Fig. 7 – Braga thermopluviometric graph (1931-1960 / 1951-80 / 1961-90) 
(Source: SMN, 1965; INMG, 1991; IM 2005).
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Segundo Daveau (1985), o Noroeste de Portugal é caracterizado por invernos frescos e 

verões moderados a quentes, que se traduzem numa temperatura mínima média do mês mais 

frio que varia entre 2 e 4 °C, verificando-se durante 10/15 a 30 dias por ano temperaturas 

negativas. A temperatura máxima média do mês mais quente varia entre 23 e 32 °C, 

verificando-se durante 20 a 120 dias por ano temperaturas máximas superiores a 25 °C. 

De acordo com os dados climáticos de síntese publicados nas normais climatológicas de 

1931-1960, 1951-1980 e 1961-1990, a temperatura média mensal variou entre os 8,6 °C 

(registados em janeiro, no período 1931-1960) e os 20,4 °C (registados em agosto, no 

período de 1931-1960 e em julho, no período de 1961-1990).

A distribuição espacial da temperatura do ar, nesta região, é condicionada pela latitude, 

e acima de tudo por fatores fisiográficos locais, nomeadamente a altitude, a exposição, a 

proximidade do mar, a natureza do solo e o seu revestimento.

Pelos critérios de Koppen, o clima é do tipo Csb, com o seguinte significado:

•	 Cs - clima mesotérmico com Verão seco;

•	 b - verão quente e extenso, com temperaturas médias inferiores a 22 °C com um 

período maior que quatro meses com temperaturas superiores 10 °C.

Esta abundância de disponibilidade de recursos hídricos é, na quase totalidade de 

origem superficial, dado que as características hidrogeológicas da região determinam uma 

muito reduzida produtividade dos aquíferos.

1.4. hidrografia

Como vimos, os rios permitem pôr em evidência as principais formas de relevo. Deste 

modo, entre os rios Minho e Lima, aparecem-nos as serras de Arga (816 m), Peneda 

(1373 m), Soajo (1415 m) e Castro Laboreiro (1335 m); entre os rios Lima e Cávado, 

soerguem-se as serras Amarela (1361 m), do Gerês (1548 m) e do Larouco (1525 m); 

entre os rios Cávado e Tâmega, surgem-nos as serras da Cabreira (1261 m) e as Alturas 

do Barroso (1279 m); por último, entre os rios Tâmega e Corgo, eleva-se a serra do Alvão 

(1281 m) (Lema e Rebelo, 1996) (fig. 4).

Os rios “minhotos”, no contexto português, apresentam como principal elemento 

diferenciador dos restantes rios do território nacional, um elevado caudal específico, fruto 

das características climáticas, geológicas e orográficas. Assim, o rio Cávado apresenta 38 

l/s/km2 (Barcelos), o Lima, 31 l/s/km2 (Ponte de Lima), o Ave, 26 l/s/km2 (Açude de 

Tougues) e o Minho, 22 l/s/km2 (Ponte de Felgueiras) (Daveau, 1995).
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As disponibilidades hídricas, em regime natural, estão, essencialmente, dependentes 

da forma como a precipitação se distribui espacial e temporalmente. Isto deve-

se, principalmente, ao facto de os aquíferos terem uma reduzida capacidade de 

armazenamento, o que implica uma resposta relativamente rápida do escoamento à 

ocorrência da precipitação e, praticamente, a não realização de regularização interanual 

subterrânea. Assim, o ciclo hidrológico anual da precipitação reflete-se diretamente no 

do escoamento, sendo em regime natural, muito pouca significativa a dependência do 

escoamento anual médio, entre anos hidrológicos seguidos, à semelhança com o que se 

passa com a precipitação média anual. A variabilidade dos valores do escoamento anual 

está também fortemente condicionada pela variabilidade dos valores da precipitação, 

sendo, no entanto, um pouco superior, dada a retirada da parcela, relativamente estável 

anualmente, do deficit hídrico, relativo à água que se evapora para a atmosfera. Este facto 

reflete-se, principalmente, no escoamento e, consequentemente, no aproveitamento 

racional e na gestão dos recursos hídricos da região. Verifica-se que a variação dos 

escoamentos está diretamente relacionada com a variação sazonal da precipitação.

Duma maneira geral, os rios apresentam escoamentos que acompanham a variação 

sazonal da precipitação, registando-se os maiores valores no inverno, com um máximo 

em janeiro, e os menores valores no verão, com um mínimo localizado em agosto. Neste 

período, o caudal dos cursos de água principais reduz-se substancialmente e os ribeiros e 

riachos mais pequenos secam por vezes completamente.

As características dos recursos hídricos desta região refletem, assim, as características 

climáticas, as quais são condicionadas pela proximidade do Atlântico e pelo cordão 

montanhoso, do limite oriental, que separa esta região do interior transmontano. Estas 

condicionantes e a disposição fisiográfica em anfiteatro, voltado a poente, determinam 

em toda a região a influência atlântica, conjugada progressivamente com a influência 

continental no sentido do interior.

1.5. Os solos e a cobertura vegetal

Os solos dominantes no Noroeste são de origem granítica e afins, penetrados por 

manchas de xistos e grauvaques. Com base na Carta de Solos de Portugal (Cardoso et 

al., 1978), a caracterização lito-pedológica destaca Bh1,2 (cambissolos húmicos - rochas 

eruptivas) e Bh3,4,6 (cambissolos húmicos de xistos). De um modo geral, pode considerar-se 
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que a quase totalidade dos solos da bacia são, assim, constituídos por cambissolos 

húmicos - rochas eruptivas, ou, em algumas manchas, por xistos associados a luvissolos. 

Quanto à aptidão da terra, os solos dominantes destacam as unidades - solo antrossolos, 

Cambissolos, Regossolos Húmicos e Fluvissolos (Carta de Solos deEntre-Douro e Minho, 1995).

É nas terras baixas, como as várzeas aluvionares, e na meia encosta que se desdobra até 

cerca dos duzentos metros, geralmente cobertas por solos profundos bem constituídos e 

com uma razoável capacidade de retenção de água, que ocorrem as maiores bolsas de solos 

com aptidão agrícola (solos A). O solo utilizado na agricultura evolui desfavoravelmente 

quando se avança no sentido do interior. Estes terrenos apresentam uma cobertura vegetal 

abundante, destacando-se as culturas arvenses estivais (milho, feijão e batata), que no 

Outono dão lugar ao centeio, aos produtos hortícolas, às árvores de fruto e, em áreas mais 

húmidas, às pastagens. De salientar, por outro lado, que a utilização agrícola está associada 

à influência do regadio. Nas margens cultivadas dos principais cursos de água das bacias, as 

culturas predominantes são as tradicionais desta região, como a vinha, o milho, as pastagens, 

a batata e os legumes. Nas colinas de declive moderado, a armação de socalcos, a fertilização 

intensiva dos terrenos e a existência de água, possibilitaram a formação de solos suscetíveis 

de utilização agrícola. Tradicionalmente ocupados por culturas arbóreas, é nestes terrenos 

que se cultiva o milho/feijão, a batata e o centeio, num sistema de rotação anual, assim 

como a vinha geralmente implantada na bordadura dos campos. O aproveitamento do solo 

caracteriza-se por uma notória importância da aptidão florestal. Estas áreas suportam um 

coberto vegetal bastante estratificado de carvalhos, castanheiro e pinheiro bravo.

Segundo a Carta de Capacidade de Uso do Solo (1982), regista-se o domínio dos 

atributos Uso Florestal, seguido dos Agrícola Condicionado (Pascícola) e Agrícola. A 

ocupação do solo é feita essencialmente por culturas agrícolas anuais, culturas florestais, 

ocupação urbana e Industrial, floresta de espécies folhosas e matos. Nas áreas que 

acompanham o troço superior dos principais cursos de água, com altitude entre 400 

e 700 metros, a ocupação do solo é feita sobretudo por matos, floresta de folhosas, 

especialmente Quercus pyrenajca, e culturas agrícolas anuais. De salientar entre as últimas, 

o sistema de cultura sob a forma de lameiros (prados de lima), que ainda têm alguma 

importância no sistema agrícola de montanha e que regulariza a maior parte das linhas de 

água que surgem nas encostas desta região. Ao longo do troço médio dos rios principais, 

a ocupação urbana ganha especial relevância, bem como as culturas agrícolas anuais, em 

sistema intensivo de ocupação do solo (Costa, 2008).
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A influência que o clima e o relevo exercem nos aspetos do meio físico estende-se 

igualmente às unidades básicas dos sistemas paisagísticos: as florestas, os matos arbustivos, 

as zonas agrícolas e as estruturas urbanizadas (fig. 8).

A região do Noroeste caracteriza-se por uma marcada diversidade de paisagens mais 

ou menos humanizadas, nas quais se podem individualizar múltiplos tipos de habitats. 

Esta diversidade é o resultado, em termos contemporâneos, da existência duma acentuada 

variabilidade geológica, edáfica, climática, hidrológica, geomorfológica e biológica, 

modelada ainda por uma ancestral e intensa ação humana, exercida sobre o meio biofísico. 

Elemento fundamental da paisagem, a vegetação é um excelente testemunho das condições 

edafoclimáticas e da ação antrópica duma dada região. Dado que os seres biológicos e, 

em particular, as plantas dependem estreitamente das características edafoclimáticas do 

meio para se poderem instalar e manter, integrando assim um conjunto alargado de 

fatores, as comunidades vegetais podem, por si só, constituir um modo de caracterizar 

um determinado habitat, visto que a sua presença representa um ótimo indicador indireto 

dos fatores físicos que as condicionam.

fig. 8 – Uso do solo no Noroeste de Portugal.

Fig. 8 – Land use in Northwest Portugal.
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No que respeita à floresta, sabe-se que em Portugal as áreas de influência atlântica são as de 

maior produtividade florestal, determinada principalmente pela menor duração e intensidade do 

período de secura estival. Era nestas áreas que ocorriam as espécies mais nobres, como o carvalho 

alvarinho (Quercus robur) ou o ácer (Acer pseudoplatanus L.), e onde, atualmente o pinheiro bravo 

e o eucalipto encontram as melhores condições de crescimento (Correia e Oliveira, 2003).

O Noroeste português apresenta, pois, condições naturais excelentes para a arborização, 

apenas condicionadas em altitude, onde a topografia desfavorável e a diminuição da 

temperatura podem impor algumas restrições.

A arborização que conduziu aos atuais espaços silvestres iniciou-se já no século XX, 

ao abrigo do Regime Florestal (1901 a 1905) e com a criação do Plano de Povoamento 

Florestal de 1938 (Bento-Gonçalves, 2006).

Foi neste contexto que “nasceram” as matas e os perímetros florestais nas “serras” do 

Noroeste de Portugal.

O processo de criação de áreas protegidas em Portugal remonta aos anos 70 (Lei nº 

9/70 de 19 de junho), mas está também ligado à Lei de Povoamento Florestal de 1938, 

visto este documento ter sido o primeiro a prever a criação de áreas protegidas, no sentido 

moderno do termo, nos territórios portugueses europeus.

Hoje em dia, no Noroeste, permitimo-nos destacar o Parque Nacional da Peneda-

Gerês, criado pelo Decreto-Lei nº 187/71, de 8 de maio, a única Área Protegida nacional 

com estatuto de Parque Nacional, reconhecido pela UICN (União Internacional para a 

Conservação da Natureza).

2  bReve caRateRização humana

Apesar das características e aptidões naturais deste território, a ação do ser humano 

(agricultura, pastoreio, silvicultura, etc.) com uma antiga e importante presença no Noroeste 

(elevada densidade populacional), tem que ser enfatizada, dado que ao longo do tempo 

alterou a fisionomia do território, e, como consequência, levou à degradação ou mesmo 

destruição da cobertura vegetal autóctone (Pedrosa et al., 2010). Por outro lado, “[…] 

mesmo esta ação humana, em especial a organização de sistemas agrícolas tradicionais, esteve 

dependente dos mesmos fatores físicos que moldam os sistemas naturais” (Gomes et al., 2004).

Com efeito, o Noroeste de Portugal caracteriza-se por um apreciável dinamismo 

demográfico, sendo marcado pela ocorrência de elevadas taxas de natalidade e de nupcialidade.
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Esta é uma das maiores concentrações humanas da península, e sem dúvida uma 

das mais antigas. O Noroeste possui uma densidade demográfica superior aos 360 hab./

km2 (369,1), francamente superior quer ao Norte de Portugal (175,1), quer ao do 

continente português (112,9) (fig. 9). Para além desta densidade populacional, observa-

se no Noroeste de Portugal uma grande dispersão do povoamento por todo o território, 

ainda que se verifique uma maior concentração da população nos municípios do litoral, 

com topografia menos acidentada, contrastando com os municípios mais interiores, onde 

se localizam as maiores altitudes, correspondentes às montanhas do Noroeste de Portugal.

fig. 9 – Distribuição da densidade populacional (2001) por freguesia, na NUT II Norte.

Fig. 9 – Population density distribution (2001) by parish, in NUT II Norte.

3  eRosão costeiRa no noRoeste de PoRtuGal3

A faixa litoral do Noroeste de Portugal Continental é caracterizada pelo predomínio de 

costa baixa, arenosa, com pequenos sectores de costa mais elevada com arribas ativas. Apresenta 

uma orientação geral de NNW-SSE, infletindo, próximo de Espinho, para NNE-SSW, sendo 

3 Este ponto foi elaborado com base nos seguintes trabalhos: Pedrosa et al., 2010; Bento-Gonçalves et al., 2014.



v congresso internacional de Riscos
Coimbra, 12 a 16 de outubro de 2020

livro-Guia da visita técnica n.º 324

controlada por um conjunto de falhas que atravessam o Maciço Antigo com orientações 

diversas (NW-SE, NE-SW e E-W), que poderão ter sido reativadas durante o Quaternário, 

tal como sugerem as atuais posições dos estuários dos rios Cavado, Neiva, entre outros (1ª 

orientação de NE-SW e 2ª de NW-SE) (Carvalho et al., 2006; Granja, 1999).

Integrada em terrenos da Zona Centro-Ibérica, onde os vestígios do Precâmbrico se 

encontram muito mal preservados, predominam aqui as rochas granitoides, seguindo-se 

as metassedimentares do “Complexo Xisto-Grauváquico ante-ordovícico”, sobre as quais 

assentam em discordância as formações metassedimentares do Ordovícico, Silúrico e 

Devónico (Noronha, 2000). A Zona Centro-Ibérica é limitada a Oeste pela falha Porto-

Tomar, onde contacta com a faixa metamórfica, a “faixa blastomilonítica”, constituída por 

rochas metamórficas muito tectonizadas, intruídas por gneisses e migmatitos. Esta faixa 

possui uma orientação geral de NNW-SSE, desde arredores do Porto até Tomar, passando 

por Espinho e Albergaria-a-Velha, sendo de idade proterozóica média-superior, incluída 

na Zona Ossa-Morena (Chaminé, 2000). Esta falha demarca, grosso modo, o rebordo 

interior da plataforma litoral, a sul do rio Douro, fazendo-se assim a transição entre o 

litoral e o continente através de uma escarpa de falha, que em alguns locais poderá ter sido 

retocada ela ação do mar, como sugere Araújo (1985).

Para Norte do rio Douro, a transição entre a plataforma litoral e o interior do Maciço 

Hespérico faz-se por uma arriba fóssil, como o exemplo do Monte de S. Lourenço, em 

Esposende. Esta transição faz-se por um relevo com uma altitude uniformizada a partir 

dos 120 metros, a partir do qual nascem a maioria dos pequenos ribeiros que desaguam 

diretamente no mar. A plataforma litoral é uma área aplanada com um ligeiro basculamento 

para Oeste e compreende altitudes entre os 10 e os 60 metros. Esta plataforma pode ser 

interpretada como sendo constituída por dois sectores, a plataforma superior (com altitudes 

entre os 40 - 60 metros), que funcionaria como antiga plataforma de abrasão marinha e a 

plataforma inferior (entre os 6 – 30 metros), contudo a definição de uma antiga linha de 

costa é extremamente complexa, uma vez que nestes ambientes atuam diversos agentes na 

erosão. Os diferentes níveis que podem ser interpretados na plataforma litoral, a presença da 

arriba fóssil e a análise sedimentológica transmitem, segundo Araújo (1985, 2000), Granja 

(1999), Carvalho et al. (2006) e Dias et al. (2002), indicações importantes acerca da atuação 

de episódios de transgressão e regressão marinhas mais ou menos significativas no passado. 

Dias et al. (2000) apresentaram uma proposta da evolução geral da linha de costa em 

Portugal Continental (fig. 10), que sugere a presença desta, em períodos recuados, bem mais 
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para o interior do continente do que a posição da linha de costa atual. Como se observa, os 

ciclos de avanço e recuo da linha de costa parecem ter coincidido com os diferentes períodos 

climáticos, abrangendo uma escala temporal alargada. Deste modo, o recuo da linha de 

costa não é de todo um fenómeno novo, embora a intervenção antropogénica crescente 

esteja a contribuir para que o atual recuo seja ainda mais acentuado.

fig. 10 – Evolução da linha de costa em Portugal Continental desde o último Máximo glaciar 
(Fonte: Extraído de Dias et al., 2000).

Fig. 10 – Evolution of the coastline in mainland Portugal since the last glacier maximum 
(Source: Extracted from Dias et al., 2000).
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A constituição geológica da linha de costa e o diferente grau de resistência e de fragilidade 

de cada tipo de rocha aos vários agentes erosivos, explicam em parte a fisionomia da costa 

litoral. O tipo de clima e de condições de agitação marítima constituem importantes 

agentes de atuação sobre as formas do litoral. 

Nesta costa domina uma ondulação de NW (42%) e WNW (34%) (Coelho, 2005), 

sendo bastante favorável à erosão. A ondulação tem origem no Atlântico Norte, a latitudes 

mais elevadas. No Outono e Inverno prevalecem alturas significativas máximas de 8 metros 

a 11 metros e períodos de 8s (Carvalho e Barceló, 1966). No Inverno e nos períodos 

de transição este tipo de ondulação pode ocorrer devido à influência de ventos locais e 

à circulação do ar de NW pós-frontal ou de depressões. De acordo com Costa, Silva e 

Vitorino (2001) do Instituto Hidrográfico na costa oeste de Portugal Continental 75% dos 

temporais têm uma duração inferior a 2 dias, independentemente do sector costeiro em 

análise. Os autores concluíram também que os temporais com duração superior a 2 dias 

estão associados a direções de NW, sendo que os temporais com duração superior a 5 dias 

só se verificam com tempestades provenientes do sector de direção de NW. Na situação 

de Verão, a ondulação ocorre com alturas significativas máximas de 1m a 2m e períodos 

≤ 6s, devido ao posicionamento do Anticiclone dos Açores associado a uma depressão 

térmica no interior da Península Ibérica e ao regime de Nortada característico (Coelho, 

2005). A ocorrência de temporais nesta costa pode ocasionar o aparecimento de marés 

meteorológicas, nas quais a sobre-elevação das águas do mar é o resultado da diminuição da 

pressão atmosférica junto à superfície do oceano ou à ação de ventos fortes e persistentes. 

São poucos os estudos desenvolvidos neste âmbito, mas segundo dados avançados pelo 

LNEC (1996) foram já registadas sobre-elevações de 1,04 metros a 31 de dezembro de 1981 

e 1,02 metros a 7 de novembro de 1982, na costa ocidental portuguesa (boia de Leixões), 

sendo os valores mais frequentes os de +1,5 metros (ZH) e + 2,7 metros (ZH).

Os efeitos da ondulação podem ser ainda potenciados pelo tipo de maré astronómica 

presente durante a sua ocorrência. A costa ocidental portuguesa enquadra-se no domínio 

meso-mareal, ocorrendo duas marés com uma periodicidade de 12h25m, sendo o valor 

máximo teórico de preia-mar de marés vivas de cerca de 4 metros, com propagação no 

sentido Sul-Norte (Barbosa et al., 2003).

Enquanto espaço gerador de riqueza, é um espaço que move muitos interesses e 

procuras, que nas últimas décadas o transformaram num espaço frágil, cada vez mais 

degradado e em condições de difícil recuperação. Sendo a faixa costeira uma área de 
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interface entre os subsistemas terra-mar, constitui uma área dotada de grande mutabilidade 

que se encontra em conflito com o atual cariz permanente da presença humana, pelo que 

a fragilidade tem a sua maior expressão na erosão e no recuo da linha de costa, fenómeno 

que tem vindo a resultar na perda de áreas de valor ecológico-ambiental e económico.

A concentração de população no litoral, em especial a partir da década de 70, promoveu 

o desenvolvimento de atividades económicas, especialmente dos sectores secundário e 

terciário. O rápido crescimento demográfico, a presença crescente de atividades económicas 

e as importantes mudanças económicas e políticas dos espaços litorais, provocaram a sua 

“sobrecarga”, com padrões de ocupação do solo muito distintos dos que se observavam 

antes da década de 70 e com uma crescente exposição das populações e do património aos 

riscos naturais, em especial ao risco das atuações energéticas do mar e da erosão costeira.

Porém, a erosão costeira não é um fenómeno atual, pois em períodos históricos 

anteriores o recuo da costa e as consequências sobre as propriedades foram também 

sentidas, como foi possível analisar em Espinho com base na recolha de notícias locais e 

em monografias.

Mas, as preocupações com este fenómeno tornam-se mais expressivas após a década de 

70 e em especial durante a década de 80 do século passado, período em que a construção 

de estruturas pesadas de proteção costeira proliferou ao longo de toda a costa portuguesa, 

como a solução mais viável e duradoura de proteção das frentes marítimas que se 

apresentavam cada vez mais urbanizadas e vulneráveis. De facto, durante este período 

de tempo, as intervenções no litoral português eram da responsabilidade das autarquias, 

não existindo nenhum organismo nacional com a responsabilidade no planeamento e 

monitorização. Em resultado da pressão de consolidação e crescimento da construção 

no litoral, o paradigma de desenvolvimento económico-social vigente nesta década, a 

estratégia adotada pelos municípios com frente marítima, foi a de manter e, em muitos 

casos, aumentar a densidade do edificado, protegendo-o das ações erosivas do mar com 

estruturas pesadas. O sistemático recurso à artificialização da costa, desacompanhado 

de qualquer monitorização dos seus efeitos, tem sido na prática o mecanismo de defesa 

e estabilização do litoral, apesar de a curto prazo, estas estruturas revelarem-se não só 

vulneráveis a eventos marítimos mais energéticos, como exigirem ações recorrentes 

de reparação e manutenção bastante dispendiosas. Apenas na década de 90 surgem 

as primeiras tentativas de regulamentação e planificação do litoral, com os Planos de 

Ordenamento da Orla Costeira (POOC). Contudo, a gestão destes espaços litorais 
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permanece ainda complexa e disseminada por vários agentes de atuação, que culmina 

numa dispersão e enfraquecimento de responsabilidades. Este tipo de regulamentação 

tem contribuído recentemente para inverter o estado de degradação e de destruição de 

muitos sistemas dunares, sendo mesmo visíveis muitas intervenções de reabilitação e 

proteção dos mesmos.

O fenómeno erosivo e o consequente recuo da linha de costa resultam, assim, de 

um vasto conjunto de fatores indutores, que embora sendo, na sua maioria, naturais são 

muitas vezes despoletados direta ou indiretamente pela atuação antrópica, de entre os 

quais Dias et al. (1994) destacam:

•	 Elevação do nível médio do mar;

•	 Diminuição da quantidade de sedimentos fornecidos ao litoral;

•	 Degradação antrópica das estruturas naturais;

•	 Obras pesadas de engenharia costeira.

A faixa litoral tem um comportamento variável no tempo e no espaço desde a macro 

à micro-escala. Partindo de diversos vestígios arqueológicos e geológicos encontrados ao 

longo da costa noroeste de Portugal Continental, é possível observar-se períodos em que 

a linha de costa migrou no sentido do mar, interrompidos por períodos em que migrou 

no sentido do continente (Dias et al., 1994), tal como aconteceu na época Romana e na 

Idade Média. Estes períodos têm vindo a ser associados a oscilações climáticas, embora 

com reservas uma vez que os estudos neste âmbito são muito escassos em Portugal.

A construção de aproveitamentos hidroelétricos e hidroagrícolas têm contribuído para 

uma redução acentuada da quantidade de sedimentos fornecidos ao litoral, em especial a 

partir da década de 50. A bacia do rio Douro é a maior da região norte de Portugal e desde 

1930 até à atualidade compreende cerca de 53 barragens em Portugal e 97 em Espanha. 

Porém, outras bacias hidrográficas, de menores dimensões, também apresentam vários 

exemplos deste tipo de intervenção, que ao impedirem a livre circulação de sedimentos 

fluviais, no total serão responsáveis pela retenção de mais de 80% do volume de areias em 

circulação (Dias et al., 1994).

Todavia, a intervenção antrópica pode ser ainda mais intensa no litoral através da 

destruição das estruturas naturais de defesa costeira, em especial o cordão dunar frontal e 

as dunas. O turismo balnear, o avanço da urbanização e a construção de áreas industriais 

são as principais atividades que têm como consequência a criação de corredores eólicos, 

a alteração dos planos de escorrência e a exploração intensa de sedimentos deixando 
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áreas depressionárias de fácil inundação. Deste modo, a ação das ondas e das marés 

terá consequências ainda mais graves e por vezes irreversíveis, sobretudo quando a 

capacidade de autorrecuperação dos perfis de praia e das dunas após as tempestades se 

torna impossível. Devido á destruição destas estruturas, a vulnerabilidade da ocupação 

humana a galgamentos oceânicos é muito maior, cuja consequência foi a construção de 

estruturas pesadas de engenharia para proteção. As principais estruturas encontradas ao 

longo da costa noroeste de Portugal Continental são os quebra-mares, os esporões e as 

estruturas longilitorais. Contudo, este tipo de intervenção provoca um desequilíbrio na 

circulação natural dos sedimentos ao longo do litoral, tendo como principal consequência 

a acumulação sedimentar a norte das estruturas e o agravamento da erosão a sul (fig. 11).

fig. 11 – Esquema das consequências resultantes da construção de um esporão ou de 
quebra-mares no comportamento da linha de costa (Fonte: Coelho, 2005).

Fig. 11 – Scheme of the consequences resulting from the construction of a spur or breakwaters 
on the behavior of the coastline (Source: Coelho, 2005).

Apesar da sua eficácia a curto e médio prazo na estabilização da linha de costa, estas 

estruturas revelam-se frágeis com o tempo, exigindo investimentos e intervenções de 

recuperação e reposição da segurança que vão sendo progressivamente cada vez mais elevados.

Grande parte da costa noroeste de Portugal Continental compreende várias áreas 

em erosão acentuada, facto que tem vindo a contribuir para um agravamento da 

vulnerabilidade do território. Esta situação torna-se ainda mais problemática quando se 

verifica que a crescente ocupação e exploração das zonas costeiras, nas últimas décadas, 

se tem desenvolvido numa base de nem sempre obedecer a princípios de sustentabilidade 
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ambiental e económica. As zonas costeiras são áreas bastante sensíveis à ação antrópica, 

em especial a pressão urbanística, a implantação de infraestruturas relacionadas com o 

turismo e lazer e a desestruturação funcional das comunidades costeiras.

Como já referido este fenómeno tem como principal consequência o recuo da linha 

de costa, resulta de uma multiplicidade de fatores.

A vulnerabilidade do litoral resulta principalmente do efeito conjunto das 

intervenções antrópicas, dos episódios mais energéticos do mar e das características 

físicas da própria costa.

São vários os sectores críticos ao longo da costa do Noroeste de Portugal, salientando-

se o sector a sul do porto de Viana do Castelo, as praias de S. Bartolomeu do Mar, de 

Cepães e de Ofir, as frentes urbanas de Valadares, Miramar, Granja, Espinho, Silvalde 

e Paramos. Acresce ainda o facto de que em cerca de 32 km da costa litoral dominam 

praias com amplitude inferior a 45 metros e em 17 km as praias com largura inferior a 25 

metros, em simultâneo com a presença de habitações e infraestruturas a uma distância 

inferior a 500 metros da atual posição da linha de costa. Decorrente desta situação, 

esta costa apresenta-se bastante intervencionada pela presença de enrocamentos, quebra 

mares e esporões.

O aumento da erosão e o agravamento da vulnerabilidade em muitas áreas da costa 

litoral tem vindo a exigir intervenções quer do tipo “hard” quer do tipo “soft”. De facto, 

em alguns sectores costeiros verifica-se a construção de estruturas de engenharia pesada 

costeira, noutros o recurso a geotexteis, ripagens de areia e realimentação artificial e ainda 

noutros sectores, a opção por deixar a natureza seguir o seu curso. Estas intervenções exigem 

bastantes milhares de euros que provêm do erário público, isto é, de orçamentos nacionais 

ou regionais e muito raramente dos proprietários dos bens em risco ou dos responsáveis 

diretos da erosão. O projeto EUROSION (2006) refere o valor de 3.200 milhões de euros 

de investimento em manutenção, reparação e reposição de infraestruturas, na Europa em 

2001. Em Portugal é difícil conhecer o valor deste tipo de investimentos. No início deste 

século, no POOC Caminha-Espinho coloca-se já a hipótese de deslocalizar habitações 

e infraestruturas em muitas áreas da costa em estudo (Pedrinhas, Couve e Cedovém em 

Apúlia - Esposende, S. Bartolomeu do Mar em Mar - Esposende, campo de golfe da 

Estela - Póvoa do Varzim e Paramos - Espinho).

O mais recente Programa de Orla Costeira aplicado ao setor litoral de Caminha 

a Espinho (POC-CE), submetido a consulta pública e aprovado em 2020, 
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define como estratégias fundamentais: prevenção e redução dos riscos costeiros 

e da vulnerabilidade às alterações climáticas; proteção e conservação dos sistemas 

biofísicos costeiros e da paisagem; valorização económica dos recursos costeiros; 

valorização e qualificação das praias marítimas; e monitorização e avaliação das 

dinâmicas costeiras.

Dentre os inúmeros objetivos específicos, destacamos os respeitantes à 

prevenção e redução dos riscos costeiros e da vulnerabilidade, nomeadamente: 

a manutenção da integridade da linha de costa no quadro de uma estratégia de 

adaptação aos riscos costeiros, atuais e futuros; a adoção de uma estratégia de 

gestão sedimentar integrada que garanta a preservação das manchas de empréstimo 

e o aproveitamento dos dragados das barras e canais de acesso a infraestruturas 

portuárias tendo em vista a reposição do balanço sedimentar nos troços costeiros em 

erosão; a definição de um modelo de uso e ocupação da orla costeira que contenha a 

exposição territorial aos riscos costeiros, numa perspetiva de médio e longo prazo; a 

adaptação das formas de ocupação urbana da orla costeira, incluindo a realização de 

intervenções de recuo planeado de núcleos urbanos/edificados onde se verifique um 

nível elevado de exposição de pessoas e/ou bens à erosão costeira e aos galgamentos 

e inundações costeiras; e a garantia da fruição pública em segurança do domínio 

público marítimo (APA, 2018).

Os processos de erosão costeira e recuo da linha de costa no litoral de Esposende 

têm-se vindo a gravar progressivamente. Nas últimas décadas tem-se observado um 

contínuo retrocesso da linha de costa, ameaçando as infraestruturas costeiras e, 

especialmente as habitações construídas de forma desadequada ao longo do cordão 

litoral (fig. 12).

Os problemas de erosão já se haviam registado no passado, mas a reduzida ocupação 

antrópica do cordão dunar, bem preservado até meados do século passado, foi mitigando 

a ação dos processos erosivos (APA, 2018).

A crescente pressão antrópica, traduzida numa intensa pressão urbanística sobre a 

zona costeira e mesmo pela intensificação da sua utilização para fins balneares, acentuou 

os desequilíbrios que já se faziam sentir nas dinâmicas naturais deste litoral. A consequente 

necessidade de proteção das infraestruturas então em risco levou à implementação de 

estruturas de defesa, também eles próprios indutores de processos alteradores da dinâmica 

litoral e potenciadores de processos erosivos específicos.
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Paragem 1. apúlia – Praia das Pedrinhas

Na primeira paragem percorreremos a faixa litoral da Apúlia, desde a vila com o 

mesmo nome, que se desenvolve junto ao litoral, até à praia de Pedrinhas. Neste segmento 

de costa poderemos observar diversos aspetos relacionados com a ocupação antrópica 

da linha de dunas, nomeadamente a própria vila e praia da Apúlia, o lugar de Cedovém 

(bairro de pescadores), e a praia das Pedrinhas, local constantemente afetado pela ação 

destruidora e erosiva do mar, onde se poderão observar diversas estruturas de defesa.

fig. 12 – Exemplo da evolução da linha de costa em Ofir (Praia da Bonança), de 1965 a 2012 
(Fonte: APA, 2018).

Fig. 12 – Example of the evolution of the coastline in Ofir (Praia da Bonança), from 1965 to 2012 
(Source: APA, 2018).
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O POC-CE prevê para as localidades de Cedovém e Pedrinhas a demolição de cerca 

de 200 habitações (maioritariamente barracões, algumas habitações ilegais e restaurantes), 

e sua relocalização, bem como manutenção do núcleo de pesca de Cedovém e de 

infraestruturas com valor patrimonial (fig. 13).

fig. 13 – Vista aérea do setor Praia das Pedrinhas-Cedovém (Fonte: Google Earth, 2019).

Fig. 13 – Aerial view of Praia das Pedrinhas-Cedovém sector (Source: Google Earth, 2019).

Paragem 2. Praia da Bonança e Praia de Ofir

Outro caso flagrante de ameaça a infraestruturas antrópicas diz respeito às “torres de 

Ofir” e restantes habitações localizadas nas suas proximidades, cuja localização tem vindo 

a ser atingida pela ação do mar, ao longo das últimas décadas, tendo havido já planos para 

a sua demolição.

A implementação de medidas estruturais de defesa das infraestruturas antrópicas em 

meados da década de 80 do século XX, nomeadamente com a construção de um esporão, 

potenciou processos erosivos mais intensos a sotamar (fot. 1 e fig. 14), especificamente 

na praia da Bonança.

Como se pode observar pelas fotografias, os processos erosivos costeiros colocam 

em riscos estas infraestruturas, tendo-se verificado na última década um acentuar do 

processo erosivo.
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fot . 1 – Efeitos erosivos na Praia de Ofir (Fotografia de A. Vieira, 2014).

Photo 1 – Erosive effects at Ofir Beach (Photography by A. Vieira, 2014).

fig. 14 – Evolução da 
linha de costa na praia da 

Bonança, entre 1958 e 2012 
(Fonte: APA, 2018).

Fig. 14 – Evolution of 
the coastline at Praia da 

Bonança, between 1958 and 
2012 (Source: APA, 2018).
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Paragem 3. restinga do Cávado (Parque natural do litoral norte)

A restinga do Cávado, formação dunar integrada no Parque Natural do Litoral 

Norte, apresenta, para além do seu interesse hidromorfológico, uma enorme riqueza do 

ponto de vista ecossistémico. Além das formações dunares, intimamente relacionadas 

com a dinâmica litoral, encerra e protege na parte interna estuarina habitats naturais e 

seminaturais de elevada relevância ecossistémica, como sapais e habitats fluviais, local de 

passagem e abrigo de inúmeras espécies de aves em períodos migratórios e de invernada. 

Nesta paragem iremos observar especificamente as formações dunares e analisar a sua 

evolução, condicionada pelos fatores naturais e antrópicos aqui intervenientes (fot. 2).

fot. 2 – Restinga do rio Cávado (Fotografia de A. Vieira, 2013).

Photo 2 – Sandbank of Cávado river (Photography by A. Vieira, 2013).

Paragem 4. Praia de s. Bartolomeu do Mar

A praia de S. Bartolomeu do Mar e as habitações aí construídas sofreram bastante com 

a ação do mar nas últimas décadas. Com efeito, o núcleo populacional estava localizado 

numa área onde se verificou um acentuado recuo da linha de costa devido à erosão                  
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(fig. 15), resultado de um elevado défice sedimentar, causado pela diminuição significativa 

do caudal sólido debitado pelos rios relacionado com a construção de barragens e pelas 

inúmeras operações de dragagem e extração de sedimentos (Veloso-Gomes, 2010, cit. por 

GTL, 2014).

Dado o elevado risco de erosão costeira aí observado e elevada vulnerabilidade face a 

temporais como o de 2014, foi implementado o recuo planeado do núcleo edificado de 

São Bartolomeu do Mar, no âmbito do Programa Polis Litoral Norte, em 2014, tendo 

sido demolidas 26 casas (fig 16).

fig. 15 – Situação antes e depois da demolição do edificado em S. Bartolomeu do Mar 
(Fonte: Google Earth, 2013 e 2016).

Fig. 15 – Situation before and after the demolition of the buildings in S. Bartolomeu do Mar 
(Source: Google Earth, 2013 and 2016).

fig. 16 – Intervenção no núcleo edificado de São Bartolomeu do Mar, com remoção de 26 casas 
(Fonte: APA, 2018).

Fig. 16 – Intervention in the built core of São Bartolomeu do Mar, with the removal of 26 houses 
(Source: APA, 2018).
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Paragem 5. Castro de s. lourenço

A paragem proposta tem como objetivo principal apresentar uma perspetiva geral 

da área percorrida nas paragens anteriores. Com efeito, o ponto de observação elevada 

proporcionado neste local permite uma clara elucidação acerca dos condicionalismos 

naturais e antrópicos que determinam a evolução recente do litoral e fornecem, também, 

importantes pistas para a compreensão da possível evolução deste litoral em tempos mais 

remotos (fot. 3).

fot. 3 – Perspetiva geral do litoral de Esposende (Fotografia de A. Vieira, 2013).

Photo 3 – General perspective of the Esposende coastline (Photography by A. Vieira, 2013).

4. eRosão dos solos em ÁReas aRdidas4

Os incêndios florestais têm constituído um flagelo que tem atingido o território 

nacional de forma indelével. Todos os anos milhares de hectares de floresta e mato são 

consumidos pelo fogo, destruindo a cobertura vegetal e expondo os solos, tornando-os 

vulneráveis aos processos erosivos. Os impactes que sofrem decorrem não só dos efeitos 

diretos do fogo, mas também dos processos erosivos que ocorrem posteriormente.

Portugal reúne as condições para se poder afirmar, como refere Stephen Pyne, que 

possui um “piro ambiente”, pois junta às caraterísticas mediterrâneas, que conjugam 

4 Este ponto foi elaborado com base nos seguintes trabalhos: Vieira et al. (2019); Bento-Gonçalves 
et al. (2019).
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a época quente com a época seca, a feição atlântica, que lhe permite uma elevada 

produtividade vegetal.

Com efeito, ano após ano, Portugal tem vindo a testemunhar essa realidade, pois, 

se até 1986 nunca tínhamos sido flagelados por um incêndio com dimensão superior a 

10.000 hectares, 2003 viu franquear a marca dos 20.000 hectares e, 2017, por duas vezes, 

a dos 38.000 hectares.

A distribuição geográfica do número de ocorrências de incêndios florestais no Noroeste 

de Portugal não é uniforme, sendo o número total de ocorrências superior nos municípios 

mais urbanos, existindo uma correlação positiva entre o número de ocorrências e o 

número de habitantes (APIF/ISA, 2005).

A distribuição das áreas ardidas no Noroeste é também marcada pela existência de 

uma diferença acentuada entre os concelhos mais montanhosos.

No que concerne à evolução do número de incêndios no Noroeste português 

verificamos um elevado número de ocorrências, que se traduz num total de 165.390 

ocorrências no período de 2001 a 2020, que representa 40,40% do total das verificadas 

a nível nacional. Já no que concerne à área ardida total registada no Noroeste de 2001 

a 2020, contabilizaram-se 449.293 hectares, correspondentes apenas a 15,6% da área 

ardida total registada ao nível do país, no mesmo período (fig. 17 e 18).

Quando analisamos o número de ocorrências para Portugal Continental, e ainda que se 

observem algumas diferenças pontuais em cada um dos distritos, verifica-se que o conjunto do 

Noroeste acompanha de forma genérica o ritmo do restante território nacional, sobressaindo 

os anos de 2003 e 2005 em ambos os casos como aqueles com maiores ocorrências registadas 

entre 2001 e 2020. Assim, em Portugal Continental registaram-se 20.896 ocorrências em 

2003 e 27.631 em 2005, enquanto no Noroeste se registaram 11.149 e 11.598 ocorrências, 

respetivamente. Contudo, podemos afirmar que se verifica, para este período uma tendência 

de diminuição do número das ocorrências ao longo dos anos (fig. 17).

Relativamente às áreas ardidas no Noroeste português (2001-2020), os anos de 2005, 

2010 e 2016 registam os valores mais elevados, acima dos 45.000 ha, e é interessante 

notar que diferentemente do que acontece para o país, em que os anos de 2017 e 2003 

apresentam os valores mais elevados da série (com mais de 540.000 ha e mais de 470.000 

há, respetivamente), no caso do Noroeste, este apresenta valores relativamente baixos 

(29.033 ha e 13 233 ha, respetivamente) e é no ano de 2005 que se atinge o valor máximo 

de área ardida (70.746,36 ha) (fig. 18).
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fig. 17 – Evolução do número de ocorrências de incêndios florestais no Noroeste de Portugal, de 
2001 a 2020 (Fonte: ICNF, 2020).

Fig. 17 – Evolution of the number os forest fires occurrences in the Northwest of Portugal in the 
Northwest, from 2001 to 2020 (Source: ICNF, 2020).

fig. 18 – Evolução da área ardida no Noroeste de Portugal, de 2001 a 2020 (Fonte: ICNF, 2020).

Fig. 18 – Evolution of the burnt area in the Northwest of Portugal, from 2001 to 2020  
(Source: ICNF, 2020).
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A evolução da área de povoamentos ardida anualmente é marcada por variações 

anuais, entre os 2835,04 ha (registados no ano de 2008), que constitui o valor mínimo 

da série, e os 70.746,36 ha (em 2005), valor máximo da série, observando-se, no entanto, 

uma tendência muito pouco significativa de diminuição das áreas ardidas neste período 

para o Noroeste de Portugal.

Concluindo, observa-se no Noroeste de Portugal uma variabilidade anual das áreas 

ardidas, assim como das ocorrências de incêndios florestais, existindo, no entanto, uma 

tendência, nestas últimas duas décadas, para uma redução, ainda que pouco significativa, 

das áreas ardidas e das ocorrências. Os valores da área ardida e do número de ocorrências 

de um determinado ano não parecem influenciar os valores do ano seguinte. Este 

comportamento estocástico verificado pode ser em parte explicado pela variabilidade das 

características meteorológicas da época estival.

Também o clima condiciona de uma forma muito importante a quantidade e 

o tipo de vegetação de cada região e a dinâmica sazonal do seu teor de humidade, 

influência direta e indiretamente a ocorrência de fogos florestais e a respetiva 

propagação (Pyne et al., 1996), pelo que os elevados quantitativos pluviométricos 

registados no Noroeste, totais anuais médios superiores a 2000 mm, permitem uma 

elevada produtividade de biomassa.

A elevada precipitação é, inquestionavelmente, a característica climática mais 

marcante do Noroeste, e vai propiciar uma elevada produtividade de biomassa, tornando 

os concelhos onde os espaços silvestres têm maior expressão territorial, normalmente os 

mais montanhosos, mais vulneráveis à progressão do fogo.

A realidade demográfica do Noroeste tem, inquestionavelmente, uma influência direta 

na “proteção florestal”, na medida em que o envelhecimento da população nas áreas rurais 

e a concentração da população em torno dos principais aglomerados urbanos, origina 

desequilíbrios espaciais, tendo como consequência direta o abandono dos espaços agrícolas 

e florestais do interior, provocando, muitas vezes, uma gestão incipiente destes espaços e, 

consequentemente, um aumento da carga combustível (APIF/ISA, 2005). Mercê desta 

realidade, e favorecido por um clima propiciador à produção de biomassa, o estrato arbustivo 

avançou sobre os campos agrícolas convertendo-os em área de mato, que, posteriormente, 

à medida que as espécies se vão desenvolvendo, vai sendo dominado pelo estrato arbóreo, 

tornando estas áreas mais suscetíveis à ocorrência de incêndios florestais, deixando-as muito 

mais vulneráveis, no caso de manifestação deste risco (Lourenço, 2006).
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Assim, a elevada produção de biomassa, o abandono do mundo rural, e, em particular, 

das áreas serranas, associados aos problemas das referidas áreas montanhosas, consideradas 

áreas desfavorecidas devido aos fatores de desvantagem naturais permanentes e aos 

condicionalismos socioeconómicos daí decorrentes (Bento-Gonçalves, 2006), que têm 

que ver com o facto de estas áreas estarem sujeitas a um conjunto alargado de conflitos 

que resultam de um leque de interesses, muitas vezes antagónicos, derivados do uso do 

solo, como sejam a convivência entre o mundo rural e os visitantes citadinos, a criação 

de gado em regime livre e alguns detentores de baldios, a caça, etc. (Bento-Gonçalves 

et al., 2009), geram condições favoráveis à rápida propagação/progressão dos incêndios 

florestais e dificultam a deteção e o combate resultando em extensas áreas ardidas.

Consequência deste fenómeno delapidador das florestas e, genericamente, da 

cobertura vegetal do nosso território é a posterior erosão e degradação dos solos.

Os impactes diretos observam-se ao nível da perda de nutrientes (Úbeda e Sala, 2001; 

Coelho et al., 2004), traduzindo-se na redução da sua fertilidade e, consequentemente, na 

posterior dificuldade de recuperação da floresta (Thomas et al., 2000).

Ao nível da componente mineral, pela remoção da vegetação, as camadas superficiais 

do solo vão ficar desprotegidas e expostas, tornando-se vulneráveis à ação erosiva, 

nomeadamente da chuva, que normalmente ocorre nos meses de outono/inverno que se 

sucedem ao período de incêndios.

4.1. Incêndio de Braga de 2017

O grande incêndio florestal de Braga, ocorrido no segundo episódio de grandes incêndios 

florestais de 2017, teve início no dia 12 de outubro, no município de Guimarães (Leitões), 

e entrou no concelho de Braga no dia 15 de outubro. Este incêndio queimou 1007 hectares 

(967 hectares de povoamentos e 40 hectares de matos), numa área onde predominavam 

eucaliptos (Eucaliptus globulus), mas com uma mancha significativa de carvalhos (Quercus 

robur) e sobreiros (Quercus suber), e desprotegeu a declivosa e desordenada interface urbano-

florestal (Bento-Gonçalves and Vieira, 2019) da cidade de Braga. A sua ocorrência foi 

potenciada por condições climáticas geradas pela tempestade extratropical Ofélia.

No entanto, o ano de 2017 teve condições particulares que podem, em parte, justificar 

a catástrofe vivida, como a passagem da Tempestade Extratropical Ofélia, responsável 

pelas excecionais condições climáticas do dia 15 de outubro.
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O furacão Ofélia, formado no meio do Atlântico Norte, seguiu uma trajetória 

incomum, deslocando-se em direção à Portugal, o que incrementou tanto a cobertura 

de nuvens como os ventos, o que, de certa forma, facilita a propagação do fogo (fig. 19).

fig. 19 – Furacão Ofélia póximo de Portugal Continental, em 15 de Outubro de 2017 
(Fonte: GSFC/NASA).

Fig. 19 – Hurricane Ofélia near mainland Portugal, on October 15, 2017 
(Source: GSFC / NASA).

Ainda que as condições climáticas sejam determinantes para a ocorrência e progressão 

dos incêndios florestais em Portugal, outros aspetos influenciam este fenómeno, 

nomeadamente as relacionadas com a vegetação.

Como referimos anteriormente, foi neste contexto que se desenvolveu o grande 

incêndio florestal de Braga, queimando cerca de 1007 hectares (967 hectares de 

povoamentos e 40 hectares de matos), numa área onde predominavam eucaliptos, mas 

com uma mancha significativa de carvalhos e sobreiros (fig. 20).

O incêndio percorreu a declivosa e desordenada interface urbano-florestal da cidade 

de Braga, desprotegendo as vertentes da sua vegetação rasteira, o que, associado a declives 

acentuados e às precipitações intensas, geraram sérios problemas a jusante, como por 

exemplo no primeiro episódio chuvoso ocorrido depois do incêndio, no dia 10 de 

dezembro aquando da passagem da tempestade “Ana”.
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4.2. Efeitos erosivos da tempestade ana

Na sequência deste fenómeno tempestivo observaram-se consequências diretas nestas 

áreas bastante afetadas pelo incêndio.

Com efeito, no dia 10 de dezembro, a área foi fortemente afetada pela tempestade Ana 

(que passou a norte da Península Ibérica), com elevados quantitativos pluviométricos. 

Assim, apenas no dia 10, registaram-se valores de precipitação superiores a 100 mm em 

Braga (pluviógrafo instalado junto ao posto da GNR, no Sameiro), tendo-se observado 

uma concentração da precipitação no período da tarde, logo a partir das 12.00 horas, 

mas mais intensa às 17.00 horas e prolongando-se pela noite, com o valor mais elevado 

a registar-se às 20.00 horas (fig. 21). Como consequência, registaram-se dezenas de 

ocorrências em Braga, muito em particular na área do incêndio e nas áreas urbanizadas a 

jusante, com especial destaque para as freguesias de Esporões e Fraião.

fig. 20 – Localização da área afetada pelo incêndio florestal de 2017.

Fig. 20 – Location of the area affected by the 2017 forest fire.
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Como consequência, registaram-se dezenas de ocorrências em Braga, muito em 

particular na área do incêndio e nas áreas urbanizadas a jusante, com especial destaque 

para as freguesias de Esporões e Fraião. Cartografaram-se as ocorrências do dia 10 de 

dezembro, com base no “registo de pedidos de socorro ou de serviços dos Bombeiros 

Sapadores de Braga”, fornecidos pelo Serviço de Proteção Civil da Câmara Municipal de 

Braga, cruzando-as com as informações e levantamentos recolhidas em campo no dia do 

evento e posteriores, correlacionando os efeitos da Tempestade Ana com os impactes do 

incêndio (fig. 22).

Paragem 6. Morreira

Nesta paragem é possível observar áreas afetadas pelo incêndio de 2017 e a progressão 

que teve de Guimarães para Braga, bem como observar áreas afetadas por incêndios 

anteriores, onde são visíveis efeitos geomorfológicos da ação da erosão ocorrida após os 

incêndios, bem como infraestruturas de proteção de vias de comunicação e de habitações, 

que foram necessárias realizar após a ocorrência destes fenómenos erosivos (fot. 4).

fig. 21 – Distribuição diária da precipitação em dezembro e horária no dia 10 de 
dezembro de 2019.

Fig. 21 – Daily distribution of precipitation in December and hourly on December 10, 2019.
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fig. 22 – Localização das ocorrências reportadas e identificadas no terreno.

Fig. 22 – Location of occurrences reported and identified on the ground.

fot. 4 – Casa e campos agrícolas afetados pelos sedimentos transportados das áreas ardidas, 
localizadas a montante (Fotografia de A. Vieira, 2011).

Photo 4 – House and agricultural fields affected by sediments transported from burnt areas, 
located upstream (Photography by A. Vieira, 2011).
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Paragem 7. Picoto - Braga

A paragem no monte do Picoto, localizado na malha urbana de Braga, permite-nos uma 

visão privilegiada da cidade e da sua Interface Urbano-Florestal (IUF), nomeadamente a 

afetada pelo incêndio de 2017 (fot. 5). Com efeito, toda a encosta do Sameiro e da 

Falperra constitui uma zona extensa de IUF, onde se tem observado um progressivo 

avanço do edificado em direção ao espaço florestal, com um aumento significativo do 

risco para os espaços em contato.

Neste local identifica-se claramente a mancha de floresta afetada pelo fogo, que é 

delimitada pela área urbana, onde o esforço de combate do incêndio se concentrou, não 

evitando, de qualquer forma, a destruição de algumas habitações de apoio à agricultura.

fot. 5 – Panorâmica da vertente do Sameiro, após o incêndio (Fotografia de A. Vieira, 2017).

Photo 5 – Panoramic view of the Sameiro slope, after the fire (Photograph by A. Vieira, 2017).

Paragem 8. Fraião

No decurso desta paragem iremos observar alguns locais afetados pela ação erosiva 

desencadeada na sequência da Tempestade Ana.

Contudo, uma avaliação de risco exploratória realizada após a ocorrência do incêndio de 

2017 indiciava já a existência de áreas bastante vulneráveis, precisamente em Fraião (fig. 23).

Obviamente que uma consequência direta da ação destes processos erosivos é a 

produção de sedimentos que são transportados pela vertente, acumulando-se a jusante. 

Na área em visita, uma área urbanizada de Braga, verificaram-se inúmeras situações de 

inundação de habitações, obstrução de vias de comunicação e ocupação de terrenos 

agrícolas com sedimentos (fot. 6).
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As evidências que encontramos na área afetada pelo incêndio de Braga e na própria 

cidade demonstram os gravosos impactes dos incêndios florestais sobre os solos, 

nomeadamente ao nível da sua erosão e degradação, e consequentes impactes sobre as 

áreas a jusante, especialmente quando se trata de áreas urbanas.

fig. 23 – Identificação de áreas vulneráveis na IUF de Braga.

Fig. 23 – Identification of vulnerable areas at WUI of Braga.

fot. 6 – Obstrução de infraestruturas urbanas e acumulação de sedimentos em áreas agrícolas 
(Fotografia de C. M. Braga e A. Vieira, 2017).

Photo 6 – Obstruction of urban infrastructure and sediment accumulation in agricultural areas 
(Photograph by C. M. Braga and A. Vieira, 2017).
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Paragem 9. Bom Jesus de Braga / sameiro

Nas vertentes do Bom Jesus de Braga e do Sameiro, bastante declivosas, na sequência 

da intensa e concentrada precipitação causada pela Tempestade Ana, observou-se uma ação 

erosiva generalizada ao longo das vertentes, onde para além do impacto das gotas da chuva, 

atuou a própria escorrência, favorecidas na sua ação nas áreas afetadas por incêndios pela 

ausência da vegetação protetora, mas também devido à redução da capacidade de infiltração 

da água, particularmente condicionada pelo aumento da repelência do solo à água (Coelho et 

al., 2004; Ferreira et al., 2005), gerando uma superfície de lavagem dos sedimentos (fot. 7).

Contudo, a concentração da escorrência criou situações mais graves, pelo incremento da 

competência da escorrência concentrada para o destacamento e transporte dos sedimentos 

na vertente. A geração de linhas de concentração do fluxo promoveu o desenvolvimento 

de sulcos (fot. 7), conduzindo ao aparecimento de ravinas (fot. 8).

fot. 7 – Superfície de lavagem e erosão em sulcos (Fotografia de A. Vieira, 2018).

Photo 7 – Sheet and rill erosion (Photograph by A. Vieira, 2018).

 

Paragem 10. Falperra / santa Marta das Cortiças

A avaliação visual da ação erosiva sobre as vertentes nas áreas queimadas detetou o 

desenvolvimento de áreas críticas de maior concentração da erosão, nas áreas mais afetadas 

pelo fogo, de declive acentuado e onde a ação antrópica é mais ativa (caminhos e outras 

infraestruturas antrópicas) (fot. 8).
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Na sequência deste episódio com gravosos efeitos erosivos nas áreas de IUF 

anteriormente afaradas pelo incêndio florestal, foi implementado um plano de recuperação 

das áreas mais afetadas e de reabilitação de infraestruturas, por parte do município de 

Braga, incluindo estratégias de mitigação da erosão e dos efeitos erosivos observados. A 

vertente norte e noroeste de Santa Marta das Cortiças foi objeto de diversas intervenções 

(fot. 9), nomeadamente com implementação de medidas de mitigação da intensa erosão 

ocorrida ao longo de linhas de água e vias de comunicação.

fot. 8 – Destruição de caminhos rurais 
por ação da erosão hídrica 

(Fotografia de A. Vieira, 2018)).

Photo 8 – Destruction of rural roads 
due to water erosion 

(Photography by A. Vieira, 2018).
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fot. 9 – Medidas de mitigação implementadas nas áreas afetadas pela erosão na sequência da 
tempestade Ana (Fotografia de A. Vieira, 2018).

Photo 9 – Mitigation measures implemented in areas affected by erosion following the storm Ana 
(Photograph by A. Vieira, 2018).
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notas conclusivas

A visita preconizada para o Noroeste de Portugal, enquadrada no âmbito do V 

Congresso Internacional de Riscos, preconizou, assim, a exploração de problemáticas 

presentes neste território que nos permitissem observar e discutir a ação de processos e 

dinâmicas naturais enquadráveis nos riscos geomorfológicos.

Neste sentido, considerámos os riscos de erosão litoral e os riscos de erosão dos 

solos após incêndios florestais como dois dos principais riscos naturais que ocorrem no 

Noroeste de Portugal.

Os locais de paragem selecionados constituem excelentes exemplos da ocorrência destas 

dinâmicas, que ainda que integrando uma componente fundamentalmente natural, têm 

também envolvida uma importante componente antrópica. Neste território densamente 

ocupado e onde as atividades humanas se fazem de forma intensa e dispersa por todo ele, 

não poderíamos deixar de ter em conta a sua ação, quer enquanto fator condicionador, 

quer como desencadeador dos processos, em muitas situações.

São estes aspetos, sintetizados neste livro-guia, que serão abordados ao longo da visita.

Chegada a Coimbra.
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