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Como o próprio título sugere, esta não é uma obra exaustiva sobre 
os diferentes tipos de análise de riscos, pois reúne uma série de 
estudos sobre de diferentes casos de riscos, em que preocupa 
descrever com suficiente detalhe, para cada um deles, a 
metodologia usada para analisar cada tipo de risco.

Ainda que, do ponto de vista metodológico, haja muitos aspetos 
comuns na análise dos diferentes tipos de risco, tal não significa 
que quando entramos na análise das caraterísticas concretas de 
determinado risco, não possam existir nuancespróprias, 
intrínsecas à sua especificidade, que merecem um tratamento 
particular.

Por isso, estamos convictos de que a edição desta obra será de 
grande utilidade para todos os investigadores que se dediquem às 
temáticas nela tratadas, uma vez que aqui poderão encontrar a 
metodologia que os ajudará a desenvolver a sua pesquisa e que 
poderá servir de suporte ao trabalho que pretendam realizar.
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p R E fáC I O

O IV Congresso Internacional de Riscos, realizado na cidade de Coimbra, 

em maio de 2017, deu origem a uma série de trabalhos científicos, alguns dos 

quais foram publicados sob a forma de artigos na revista Territorium, n.º 25 (II), 

dedicado ao tema “Riscos e Educação”. Os restantes trabalhos, que foram sub-

metidos e aceites para publicação, distribuem-se por quatro volumes da série de 

livros dedicada aos “Estudos Cindínicos” e que, como este tomo, versam sobre 

temas específicos.

A metodologia de “Análise de riscos” através de “Estudos de casos”, como o 

próprio nome indica, corresponde a uma obra de cariz didático, pois, através de 

doze diferentes estudos, dá conta de vários métodos de análise que, em função dos 

diversos tipos de risco abordados, podem ser usados não só para analisar o risco, 

mas também para gerir algumas das suas manifestações e, até, para mitigar as con-

sequências destas.

Como o próprio título sugere, esta não é uma obra exaustiva sobre os diferentes 

tipos de análise de riscos, pois trata-se de uma série de estudos de diferentes casos de 

riscos, que se preocupa em descrever, com suficiente detalhe, a metodologia que foi 

usada para analisar cada um desses vários tipos de risco.

Ainda que, do ponto de vista metodológico, haja muitos aspetos comuns na 

análise dos diferentes tipos de risco, tal não significa que quando entramos na aná-

lise das caraterísticas concretas de determinado risco, não possam existir nuances 

próprias, intrínsecas à sua especificidade, que mereçam um tratamento particular.

De facto, analisar riscos tão diferentes como o sísmico, ou o de movimentações 

em massa, ou aqueles que estão associados à vegetação, à precipitação e às condições 

climáticas ou, ainda, riscos industriais e ambientais, para referir apenas alguns dos 

que são abordados nesta obra, dá bem conta da diversidade dos aspetos que, como 

maior ou menor detalhe, podem ser tidos em conta na análise de riscos e, por con-

seguinte, da diversidade metodológica que será possível encontrar na sua análise, 

através dos exemplos apresentados neste volume.

Por isso, estamos convictos de que a edição desta obra será de grande utilidade 

para todos os investigadores que se dediquem às temáticas nela tratadas, uma vez 
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que aqui poderão encontrar a metodologia que os ajudará a desenvolver a sua pes-

quisa e que poderá servir de suporte ao trabalho que pretendem realizar.

Deste modo, por várias razões, justifica-se a publicação deste livro e a RISCOS 

sente-se orgulhosa de o poder incluir na sua Coleção sobre “Estudos Cindínicos”

Coimbra, 20 de julho de 2018

Luciano Lourenço
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Ainda que nem sempre os aspetos metodológicos sejam devidamente valoriza-

dos nos trabalhos científicos, o uso da metodologia adequada é fundamental não 

só para alcançar o objetivo proposto, mas também para o conseguir fazer com o 

mínimo dispêndio de tempo e de esforço, razões mais do que suficientes para que se 

lhe deva dedicar alguma atenção.

Ora, por essa razão e porque a metodologia para a análise de risco pode ser 

abordada sob várias perspetivas, nunca será por demais apresentar alguns exemplos 

desse tipo de abordagens.

Assim, nesta obra são divulgados vários exemplos de abordagens, através de di-

ferentes estudos de casos, que, entre outros, passam pela proposição de diversa me-

todologia, a qual poderá ser usada para fins variados, designadamente para: 

i. Gestão e mitigação do risco sísmico, desde a avaliação até ao planeamento 

de emergência; 

ii. Hierarquização de riscos de catástrofes, tendo por base um estudo compa-

rativo em Santos; 

iii. Delimitação de áreas de instabilidade em vertentes; 

iv. Emissão de alertas precoces para a humidade do solo no Brasil, usando 

dados de radar e de índices de vegetação; 

v. Verificação das condições climáticas e do uso da cobertura vegetal numa 

bacia hidrográfica no semiárido brasileiro, utilizando imagens Landsat; 

vi. Aplicação da transformada de ondeletas à precipitação do estado do Ma-

ranhão - Brasil; 

vii. Definição de limiares de precipitação responsáveis pela ocorrência desliza-

mentos na província de Gipuzkoa (País Basco); 

viii. Levantamento da profundidade, cor e textura de solos em áreas de risco a escor-

regamentos, com base no trabalho de campo em Ubatuba e Santos/SP , Brasil; 

https://orcid.org/0000-0002-2017-0854
mailto:luciano%40uc.pt?subject=
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ix. Avaliação de risco de exposição a nanopartículas fabricadas, através do mé-

todo de bandas de controlo;

x. Levantamento de riscos ambientais em sistemas de drenagem alterados pe-

los canais derivados multifuncionais;

xi. Aplicação de padrões abertos à gestão de risco, através de uma abordagem 

multidisciplinar;

xii. Avaliação e prevenção de riscos decorrentes de eventos meteorológicos ex-

tremos em Petrópolis, RJ - Brasil, através da análise e modelagem numérica 

da atmosfera.

A reunião deste conjunto de estudos permite mostrar a diversidade metodológi-

ca que pode ser aplicada à análise de riscos e, através dos estudos de casos apresenta-

dos, serve de exemplo para outros estudos que possam vir a ser desenvolvidos sobre 

os riscos aqui abordados.

Convicto de que este livro poderá ser útil a todos aqueles que se interessam 

pelos aspetos metodológicos que devem presidir à elaboração de estudos científi-

cos, a RISCOS também não teve dúvidas em o incluir na sua série sobre “Estudos 

Cindínicos”, na expectativa de que ele possa contribuir para ajudar a aumentar o 

conhecimento de quem nele vier procurar informação.

Que seja útil não sós aos investigadores, mas também  aos decisores, são os 

nossos votos! 
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Resumo: Áreas de Instabilidade de Vertentes (AIV) constituem naturalmente 
sectores de perigo potencial que se pode tornar real, onde existir 
vulnerabilidade associada à ocupação e intervenção antrópica no 
território. Torna-se por isso essencial a sua identificação e delimitação 
no sentido de prevenir o perigo que daí possa advir.
Neste contexto, o conhecimento do território com o pormenor su-
ficiente para aplicar as metodologias adequadas é geralmente uma 
dificuldade efectiva, sobretudo quando se pretende abranger super-
fícies tão vastas, como por exemplo os municípios, e não se possui 
cartografia essencial com o detalhe necessário. 
No sentido de contribuir para atenuar este problema, é proposto um 
método, assente em características geomorfológicas do terreno, nome-
adamente no declive, que visa fazer uma identificação preliminar das 
áreas potencialmente instáveis sobre as quais se deverão concentrar 
esforços posteriores para se efectuarem levantamentos de pormenor, 
no sentido comprovar a instabilidade potencial com maior rigor.
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abstract: Slope Instability Areas (AIV), are by nature potential hazard areas that 

can become reality, where vulnerability is associated with occupation 

and anthropic intervention within the area in question. It is therefore 

essential to identify and demarcate it in order to prevent the hazard.

In this context, having a sufficiently detailed knowledge of the territory to 

be able to apply the appropriate methodologies is usually a real problem, 

especially when we wish to cover large areas such as municipalities and 

the crucial geographic information is not available.

To help mitigate this problem, a method based on the geomorphic fe-

atures of the terrain, in particular the downhill slope, is proposed. The 

purpose is to carry out a preliminary identification of the potentially 

unstable areas, on which further efforts should concentrate to carry out 

detailed surveys to find more reliable evidence of the potential instability.

 
 

Keywords: Slope (hillside) instability areas, slope (gradient), susceptibility, 

risk, spatial planning tools.

Introdução

As Áreas de Instabilidade de Vertentes (AIV) são vertentes ou sectores de ver-

tente onde se geram ou se podem gerar processos erosivos conducentes à deslocação 

descendente, por acção da gravidade, de volumes de materiais desagregados, me-

diante a intervenção de factores de desencadeamento, que conduzem à rotura das 

forças de sustentação desses materiais. São pois superfícies potencialmente gerado-

ras de perigo, logo, indutoras de risco potencial, sendo por isso motivo de particular 

atenção na gestão territorial.

O Plano Nacional de Políticas de Ordenamento do Território (PNPOT), tem 

como um dos objectivos a avaliação e prevenção de situações de risco como este, 

que é materializado nas orientações estratégicas de âmbito nacional e regional (OE) 

para a delimitação da reserva ecológica nacional (REN), num capítulo dedicado 

exclusivamente às AIV.
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A menos que estejam associadas a processos de acreção, em termos genéricos, 

as vertentes são, no seu conjunto, formas de erosão, enquadradas num ciclo evo-

lutivo natural que envolve todo um morfossistema de vales e interflúvios de que 

fazem parte. Como tal, são por definição formas instáveis e evoluem por processos 

erosivos, que podem ser mais lentos ou mais rápidos consoante os mecanismos de 

controle que as condicionam, acima dos quais está a gravidade e a acção relativa dos 

factores externos (naturais ou não) que tendem a desestabilizá-las. São, por tal mo-

tivo, naturalmente propensas à ocorrência de processos de rotura, morfológicos e 

estruturais, que se manifestam sob a forma de movimentos de terreno. Esta proprie-

dade inata permite desde logo conferir-lhes os atributos de “instáveis” e “sensíveis”.

O estudo do risco associado à ocorrência de movimentos de terreno em ver-

tentes (MTV) é complexo e, em rigor, carece de informação geográfica muito de-

talhada e precisa, porque se trata de fenómenos localizados, principalmente no que 

diz respeito à análise da perigosidade (que é determinada com base na verificação e 

classificação da possibilidade do fenómeno poder ocorrer efectivamente no tempo 

estabelecido para o estudo/plano, com magnitude suficiente para causar perdas). 

Neste contexto tem-se optado por restringir este processo à determinação da sensi-

bilidade do terreno que mede a possibilidade efectiva de haver perigo relacionado 

com ocorrência de movimentos de terreno, em tempo indeterminado, por inter-

venção previsível de forças activas de desestabilização. Essa possibilidade é verifica-

da através da existência de factores de predisposição do terreno para a ocorrência 

destes processos desencadeados por essas forças (não contemplando o seu período 

de retorno ou a probabilidade de ocorrência). Em suma, tenta saber-se o estado de 

estabilidade relativa do terreno (M. Crozier, 1989).

Este conceito pode ser confundido com outro, mais específico, que é o de “sus-

ceptibilidade a deslizamentos”. Neste caso, de acordo com a definição da Associação 

Internacional das Ciências Geológicas (IUGS), Landslide susceptibility, refere-se à 

avaliação (quantitativa ou qualitativa), classificação, volume ou área e distribuição 

espacial de deslizamentos existentes ou que, potencialmente, possam ocorrer numa 

determinada superfície (in R. Fell et al., 2008, p. 86). Pode ainda incluir a descrição 

da velocidade e intensidade de deslizamentos já verificados ou que se possam vir a 

verificar nas áreas classificadas como sensíveis. Existe uma parafernália de métodos 
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que alguma bibliografia (e.g. J. Salgado, 2013) divide e subdivide em quantitativos, 

qualitativos, inventários, estatísticos bivariados e multivariados, geomorfológicos, 

geotécnicos, heurísticos, mas cuja maioria acaba por ser de tudo um pouco ou inte-

gra vários métodos para chegar ao mesmo objectivo. Como exemplo pode referir-se 

o método do valor informativo (Yin e Yan, 1988) ou o método de regressão logística 

de factores condicionantes (R.Geidzik et al., 2017), que se baseiam em inventários 

de deslizamentos; ou ainda o método de conexão de curvas de nível (B. Leshchinsky 

et al., 2015) que se baseia na forma das vertentes para identificar deslizamentos, 

entre alguns outros, cuja validade deve ser sempre comprovada em função do ob-

jectivo proposto e da coerência metodológica e qualidade da informação que é uti-

lizada. No artigo intitulado Evaluation of landslide susceptibility mapping techniques 

using lidar-derived conditioning factors (Oregon case study) (R. Mahalingam; et al., 

2016, p. 25), é apresentada uma lista exaustiva de métodos e respectivos autores 

para a determinação da sensibilidade a MTV (pelo menos em primeira análise), que 

mostra bem não só a complexidade do tema, mas que há ainda vários (demasiados) 

caminhos possíveis que podem ser seguidos para atingir o mesmo fim.

Mas, sendo os deslizamentos um tipo particular de MTV, não parece lícito ge-

neralizar a todos os tipos de instabilidade de vertentes a metodologia de identifica-

ção das áreas somente sensíveis aquele tipo de movimento, já que existem outros 

tipos potencialmente perigosos como por exemplo desabamentos generalizados, 

quedas de blocos, fluxos detríticos, balanceamentos ou tombamentos, que têm uma 

mecânica diferente, logo são desencadeados em condições diferentes. No entanto, é 

isso que tem sucedido e tal pode explicar-se, em certa medida, pela dificuldade atrás 

referida de encontrar informação geográfica com detalhe suficiente, para alimentar 

os modelos matemáticos/estatísticos que permitem, através da sistematização, ge-

neralizar os processos de identificação de AIV para grandes áreas. Também, como 

fruto de alguma indefinição terminológica/epistemológica que tende a existir nos 

meios não científicos (e mesmo nalguns científicos), é provável que se considere (er-

radamente) o termo “deslizamento” como sinónimo de MTV em geral. Aliás, isso 

decorre em grande parte da tradução de landslide que em língua inglesa funciona 

quase sempre como termo genérico usado para referência a MTV indiferenciados. 

Neste trabalho, essa distinção é feita pois não faz sentido não a fazer já que a biblio-
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grafia e o estado-da-arte da especialidade são bem explícitos nesta matéria e desde 

há muito tempo que existe uma tipologia de MTV, onde apenas as classificações 

por vezes diferem, mas não divergem, dando azo apenas e ainda a várias tentativas 

de sistematização que se vão aperfeiçoando à medida que os fenómenos vão sendo 

cada vez mais bem conhecidos. 

Para além de incidirem somente sobre um único tipo particular de MTV (os des-

lizamentos), muitas dessas metodologias, implícita ou explicitamente, baseiam-se no 

princípio de que as únicas áreas sensíveis são aquelas onde já ocorreram deslizamen-

tos (ou MTV, caso estejam a usar o termo no sentido lato), já que os seus modelos 

assentam em inventários de deslizamentos. 

De facto, de acordo com o Princípio do Uniformitarismo, proposto por Hutton 

nos finais do séc. XVIII e adoptado por Lyell (1830-33), um dos pilares da Geologia, 

os acontecimentos do passado são resultado de forças da Natureza idênticas às que 

se observam hoje em dia já que, mesmo considerando a inovação que, neste capítu-

lo, constitui a acção antrópica, as vertentes, naturalmente, continuam a evoluir por 

processos naturais comandados por essas mesmas forças e de acordo com as mesmas 

regras. Nesta perspectiva, é lícito considerar que as vertentes onde já houve desli-

zamentos continuarão a evoluir pelos mesmos processos. No entanto os MTV são 

também a resposta do sistema (vertente) à instabilidade, em busca de um novo estado 

de equilíbrio rumo à estabilidade (equilíbrio que será sempre efémero e dinâmico no 

contexto da paisagem) após uma rotura imposta pela acção de factores que desenca-

deiam tais episódios que se materializam depois da aniquilação das forças de susten-

tação do terreno perante a gravidade. Sendo uma situação de rotura formam-se novas 

condições de partida que diferem daquelas que conduziram à rotura. Neste contexto, 

é lícito também esperar que, em teoria, tais condições não se devam repetir num perí-

odo tão curto quanto, por exemplo, o prazo de vigência de um plano de ordenamento 

do território (salvo pelo menos no caso particular das vertentes litorais com arribas). 

Assim, perante o que foi exposto, há várias considerações a fazer e perguntas 

que se erguem quando se encara a necessidade de propor uma metodologia prática 

para identificar AIV face às principais metodologias usadas, que primam necessa-

riamente pela complexidade. Em seguida alinham-se algumas dessas questões que 

nos fizeram ponderar:
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•	 As vertentes erosivas evoluem sempre por recuo da sua superfície por acção 

de movimentos de gravidade desencadeados por factores externos ou internos. 

Num cenário modelo de uma bacia vertente, os materiais erodidos depositam-se 

junto à base da vertente e são depois removidos por erosão hídrica através da 

rede hidrográfica, criando condições para nova perda de sustentação dos mate-

riais da superfície e novas ocorrências de MTV, formando assim um ciclo erosi-

vo que, no limite e em teoria, se as condições ambientais e os factores desenca-

deantes se mantiverem mais ou menos constantes ao longo do tempo, tenderia 

para o aplanamento atingindo a maturação absoluta de acordo com ancestral 

modelo de evolução do relevo montanhoso proposto pela primeira vez por W. 

M. Davis (1889). Assim, mesmo que não se verifiquem ocorrências recentes de 

MTV, há esta tendência subjacente...;

•	 Para a criação de um modelo que determine AIV, será lícito ter como referência 

as características do terreno que acabou de sofrer alterações para se obterem as 

características que levaram a essa rotura?;

•	 É possível e até provável que haja retoma dos materiais deslocados para que 

possam ocorrer novos MTV?

•	 Os métodos mais correntemente utilizados têm como objectivo fundamental 

identificar locais de ocorrência de deslizamentos e não locais onde podem ocorrer.

•	 É fundamental limitar a escala temporal de análise do terreno aos objectivos que 

se pretendem;

•	 Se o objectivo da delimitação de AIV for o ordenamento do território, e fazer 

prevenção relativa ao perigo potencial que estes processos geomorfológicos podem 

gerar, não se pode apenas limitar essas áreas aquelas com ocorrências registadas 

(e com base nas quais é estabelecida sua propensão relativa para a instabilidade), 

mas é essencial identificar as condições em que qualquer vertente se pode tornar 

instável. Se é certo considerar como instáveis, áreas onde tenha já ocorrido MTV, 

também é certo que estes podem ocorrer noutras onde não se tenham verificado 

ocorrências (ou onde não sejam tão evidentes) mas que possuam condições fisio-

gráficas para tal. Esta latência pode ser perigosa não só pensando em factores natu-

rais, mas sobretudo na acção antrópica capaz de acelerar ou desencadear processos 

que a natureza por si só demoraria a desencadear. Neste último caso, há fenóme-
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nos com demorados períodos de recorrência, ou são processos lentos (mas que 

acabam por levar a situações de rotura) ou, pelo contrário, que se manifestam por 

colapsos repentinos (embora se deva considerar estes casos como de perigosidade 

muito elevada, mas de baixo risco devido a baixíssima probabilidade de ocorrên-

cia, eventualmente desprezável pensando por exemplo no prazo de validade de um 

plano de ordenamento). Assim devem também considerar-se na equação as áreas 

relativamente estáveis - considerando as suas características geomorfológicas e os 

factores naturais que intervêm ou podem intervir – que podem tornar-se instáveis 

por acção antrópica directa (por intervenção na própria vertente, alterando a sua 

forma) ou indirecta (alterando por exemplo o coberto vegetal ou impondo sobre-

cargas como edifícios ou infra-estruturas, ou ainda desviando linhas de água que 

passem a incidir na base da vertente, etc.);

•	 Os MTV devem ser classificados quanto ao tipo de movimento e quanto ao tipo 

de materiais transportados (na bibliografia surgem diversas classificações, desta-

cando-se a de Varnes de 1978 que é a mais usada e adaptada). Os deslizamentos, 

sendo um dos tipos de MTV mais perigosos, são apenas um de seis tipos que 

congregam outros como as quedas livres (sobretudo de blocos ou desabamentos 

de cornijas ou mesmo da totalidade da vertente), os balanceamentos ou tomba-

mentos, os movimentos planares (onde se incluem os fluxos e as escoadas), os 

abatimentos (que dizem sobretudo respeito a superfícies horizontais ou sub ho-

rizontais e não tanto a vertentes) ou os movimentos complexos ou mistos (que 

juntam várias destas tipologias). Já o tipo de materiais deslocados diz respeito 

à sua dimensão e calibração podendo classificar-se em três tipos fundamentais: 

blocos rochosos, detríticos (de dimensões, coerência e homogeneidade variáveis) 

ou terra (sedimentos geralmente finos a ligeiramente grosseiros e mais homogé-

neos). Sendo alguns destes MTV potencialmente perigosos, não devem por isso 

ser excluídos da análise das AIV;

•	 Finalmente, raciocinando em termos de estudo ou “mecânica” do risco, a primeira 

fase deve focar-se sempre na análise do contexto tendo em vista verificar a possibi-

lidade de ocorrerem efectivamente fenómenos perigosos (o que, a acontecer, deve 

desencadear a abordagem das restantes fases do estudo do risco). Neste contexto, 

as metodologias que se baseiam no número de ocorrências (deslizamentos) num 
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determinado território para o qual se quer abordar este risco, poderão ser tenta-

das a considerar que essa possibilidade não se verifique em locais aonde não haja 

ocorrências visíveis, registos de danos correlativos ocorridos ao longo da história 

recente ou não existam em número suficiente para que os modelos possam ser 

implementados e validados estatisticamente. Neste caso, será lícito considerar esse 

território como não sensível? Será o risco, à partida, desprezável? Se existir um 

balizamento temporal para a validade do estudo que se está a efectuar e se esse 

intervalo for de alguns anos (vamos pensar, por exemplo, que um plano de orde-

namento, não será eterno e não se passarão muitos anos sem que seja revisto ou 

alterado), então, se não houve registos para esse território e se as circunstâncias e 

perspectivas de ocupação se mantiverem, o risco é indubitavelmente baixo (o risco 

na natureza nunca é nulo e dizer que o risco é baixo não significa que não possa 

haver ocorrências). Por outro lado, em rigor, se estamos perante um território de 

relevo movimentado é lícito esperar que possam ocorrer MTV e que possam ser 

potencialmente perigosos, afirmação que se torna ainda mais veemente se esse ter-

ritório estiver sujeito a pressões demográficas e a tudo o que a crescente ocupação 

antrópica transforma na paisagem;

•	 A legislação que envolve esta temática exige objectividade (principalmente 

quando estão na mesa restrições ao uso e ocupação do solo como acções pre-

ventivas), coisa que, quando se lida com fenómenos naturais como MTV não é 

possível, ou então os meios necessários para obter essa objectividade seriam tan-

tos que, caso fosse possível reuni-los, seriam demasiado dispendiosos ou mesmo 

injustificáveis perante o nível de risco. Por outro lado, não existe ainda, como 

já referimos, informação necessária (detalhada e sistemática) para transmitir al-

guma objectividade aos estudos integrados de estabilidade de vertentes à escala 

nacional (embora a tecnologia actual já o permita obter e isso esteja ao alcance 

dos decisores para que tal se torne uma realidade num futuro próximo). O 

progresso nos últimos anos tem trazido toda a tecnologia capaz de produzir essa 

informação mas, ao contrário do que seria esperável, não se evoluiu como seria 

desejável, sobretudo em termos de coberturas cartográficas a nível nacional. Já 

é possível fazer cartografia geológica de grande pormenor, modelos de terreno 

quer de superfície, quer em 3D real ou ter imagens de grande resolução e carto-
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grafia de ocupação do solo, mas só destas últimas existem coberturas nacionais 

integrais e relativamente actualizadas. Por outro lado, temáticas como tipos e 

qualidade dos solos, inacabadas, foram estranhamente descontinuadas ou outras 

como a cartografia geomorfológica nunca foram devidamente desenvolvidas, 

pese embora a utilidade que teriam. Aqui impunha-se o desenvolvimento de um 

programa nacional de produção cartográfica para este efeito (e não só).

É com base neste quadro inquisitivo que se parte para a abordagem metodoló-

gica feita neste trabalho. A fim de tentar responder ou contornar estes problemas, 

propõe-se uma redescoberta de metodologias mais abrangentes que levem em con-

sideração todos estes aspectos ainda que de forma indirecta e que, em simultâneo, 

possam ser facilmente aplicadas na prática. Não há o propósito de apresentar ver-

dadeiramente uma metodologia alternativa às várias que têm vindo a ser utilizadas 

para determinar AIV, nem sequer propor qualquer inovação (até poderá ser consi-

derada como um retrocesso, já que retoma e sistematiza alguns procedimentos usa-

dos quando a informação era escassa), mas somente propor um caminho coerente 

que restrinja a área de levantamento ou os sectores de análise, propondo, digamos, 

uma pré-análise. Face ao panorama actual (insuficiência de informação geográfica 

em quantidade e qualidade capaz de responder ao exigível) a metodologia propõe-se 

facilitar a análise de AIV e torná-la mais realista e focada sobre locais que identifica 

previamente como mais propensos, evitando assim a dispersão de meios habitual-

mente escassos. O procedimento integrado deve identificar as áreas a ser estudadas 

com maior pormenor e impor, deste modo, uma restrição territorial que permita aí 

concentrar esforços (e orçamentos).

Pressupostos

Na introdução foram definidos alguns pressupostos e conceitos importantes 

para a compreensão deste trabalho, nomeadamente os de AIV, MTV, sensibilidade 

relativa, ou o seu enquadramento nas várias fases do ciclo de estudo do risco (que 

neste caso é associado à ocorrência de MTV perigosos). Foi ainda referido que os 

MTV são processos geomorfológicos que se enquadram em sistemas erosivos acti-
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vos e pelos quais evoluem abrangendo escalas temporais e espaciais muito restritas 

se pensarmos por exemplo na hierarquia que M. Summerfield (1993) sintetizou 

para a Geomorfologia, ou seja, escalas de tempo inferiores a 100 anos ou escalas 

espaciais na maior parte dos casos inferiores a 1 ha (considerando cada MTV indi-

vidualmente), mas que se enquadram em escalas mais abrangentes se passarmos a 

considerar as grandes unidades de relevo geograficamente identificáveis de que as 

vertentes individualmente fazem parte, e que podem ir desde a bacia vertente até às 

cadeias montanhosas, cuja evolução no seu conjunto envolve velocidades e intensi-

dades numa escala muito mais abrangente. 

Neste aspecto há ainda que distinguir duas perspectivas diferentes que não de-

vem ser confundidas: a primeira, que atrás referimos, diz respeito à frequência e 

dimensão espacial do fenómeno em geral num dado território, enquanto que, a 

segunda, diz respeito ao tempo que o fenómeno em si demora a materializar-se 

após o seu desencadeamento, e a sua abrangência espacial (que neste caso se pode 

confundir com a perspectiva anterior). O Quadro I estabelece uma relação entre 

estas duas escalas no que se refere ao intervalo de tempo em que o fenómeno pode 

ocorrer desde o seu início até ao final.

QUAdRO i - Escalas espaço-tempo de ocorrência de alguns tipos de movimentos de 
terreno (adaptado de T. Glade e M. Crozier, 2005).

Table I - Space-time scales of occurrence of some types of land movement 
(adapted)  from T. Glade and M. Crozier, 2005).
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Para além destes elementos, e sem querer entrar em aspectos mais do que re-

feridos e discutidos na Geomorfologia que são os mecanismos e factores que estão 

em jogo quando se fala de MTV ou, se quisermos, de instabilidade de vertentes, é 

necessário no entanto referir alguns para melhor enquadrar o leitor.

Em primeiro lugar, devem considerar-se como importantes todas as áreas que 

apresentem relevo rochoso movimentado (que se entende como paisagens de su-

cessões de vales e interflúvios com alturas e declives significativos), que constituem 

sistemas erosivos activos, logo instáveis pela natureza da sua evolução geomorfoló-

gica, cuja dinâmica - erosão (sobretudo nos declives mais acentuados), transporte e 

sedimentação - assenta sobretudo em processos que se iniciam pela acção de factores 

desencadeantes (como a precipitação) e que envolvem, nomeadamente movimentos 

de terreno em vertentes ao longo das quais os materiais desagregados (erodidos) são 

transportados e depositados nos sopés e posteriormente retomados por correntes 

fluviais para jusante. De uma forma extremamente simplista, poderemos dizer que 

esse processo faz parte da tendência natural de “altear os vales e aplanar os montes” 

numa lógica de aplanamento da paisagem montanhosa. Como é sabido há imensas 

nuanças envolvidas que podem modificar completamente este panorama simplista, 

como por exemplo a acção de movimentos tectónicos, mudanças significativas no 

regime climático, mudanças do nível de base, ou mesmo, à escala que está aqui em 

causa, a acção antrópica. 

Dentro deste contexto geográfico mais abrangente, considerem-se como instá-

veis as vertentes cuja características geomorfológicas favoreçam à partida a ocorrên-

cia de movimentos de terreno perigosos, isto é, que possam libertar materiais que 

se desloquem no sentido descendente, por acção da gravidade, e que tenham uma 

energia potencial capaz de provocar destruição. Há assim a considerar factores es-

táticos ou pré-existentes (como a sua constituição lito-estrutural, e sua relação com 

o comando, forma e declive da vertente, ou ainda a importância relativa do solo ou 

de depósitos de cobertura), factores de sustentação (elementos como por exemplo a 

vegetação e outros que tendam a contrariar a instabilidade caso esta seja identificada 

pelas características do factores estáticos), factores de desestabilização (sobretudo 

factores climáticos com destaque para a precipitação em termos de quantidade, 

intensidade e da escorrência que origina) e factores de desencadeamento que são os 
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responsáveis directos pelo início do processo, quando a vertente já está no ponto de 

rotura, isto é, quando a força de atrito que vai impedindo o movimento descenden-

te dos materiais desagregados é vencida pelo peso destes (neste caso também a acção 

antrópica e os factores hidroclimáticos são potenciais actores).

De um modo geral, deve considerar-se que as formas de relevo como um todo 

reflectem a dinâmica combinada dos agentes que intervêm na sua morfogénese de 

acordo com as suas características estáticas. No entanto, para se construírem modelos 

há que discriminar ou isolar essas características em particular tentando perceber o seu 

peso individual no processo e de que modo é possível combiná-las de forma racional 

para se simular um processo com base num modelo: uma espécie de demonstração 

matemática de uma constatação simples. Vemos que uma vertente é instável, mas 

temos de separar todas as variáveis e combiná-las para a simulação em vários cenários 

de rotura que comprovem essa instabilidade. O problema habitual é que não se con-

seguem obter todos os dados necessários ou obtê-los na mesma base comparativa, o 

que pode conduzir a “engenharias estatísticas” que produzam resultados que podem 

nada ter a ver com a realidade. Como tal, há ainda que ter em conta que é preciso 

seleccionar de uma forma equilibrada e compatível a informação a usar, para que se 

obtenham resultados minimamente consistentes e reveladores da realidade com que se 

está a trabalhar. O Quadro II, é dado a título de exemplo para se ter uma ideia apro-

ximada da informação relevante que é necessária em estudos de sensibilidade a MTV.

Uma tal complexidade torna praticamente impossível quantificar e relacionar 

na mesma base todas estas variáveis (e eventualmente mais algumas que aqui foram 

omitidas) por forma a gerar um modelo para identificação de AIV. Assim, há que 

seleccionar as mais significativas e importantes que se possam obter com relativa 

facilidade e precisão, e tentar relacioná-las com outras, para gerar um modelo mini-

mamente aceitável (que ficará sempre indubitavelmente incompleto). Em alternati-

va, pode tentar encontrar-se uma variável cujo valor possa ser considerado em certa 

medida como reflexo da intervenção do conjunto dos factores mais importantes e 

usá-la para tentar descrever o nível de sensibilidade, inserida no contexto com ou-

tras variáveis qualitativas. É o que se pretende fazer aqui com o declive. 

Evidentemente que o que está aqui em causa não é uma abordagem científica 

exaustiva nem perfeita, mas tão somente uma abordagem prática considerando as 
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QUAdRO ii - Factores de Instabilidade de vertentes em função das suas características fisiográfi-
cas para determinação da sensibilidade (adaptado e modificado a partir de W. Marsh, 2009).

Table II - Slope instability factors according to their physiographic characteristics for determin-
ing susceptibility (adapted and modified from W. Marsh, 2009).

TIpO dE 
CARACTERíSTICAS dO 

TERRENO

fACTORES dE INSTABILIdAdE
Relação Directa – quanto maior, mais instável  

(para valores elevados)

GEOMORFOLÓGICAS

Encaixe dos vales

Declive

Presença de afloramentos rochosos

Comando da vertente

Corte, ou remoção da vertente

Profundidade dos processos de alteração

Convexidade da forma da vertente

HIDROLÓGICAS
(Drenagem)

Densidade

Gradiente hipsométrico

Encaixe da rede 

Pressão da água sobre os poros

Retenção da água

PEDOLÓGICAS
(Solos)

Inclinação da posição

Ângulo de repouso

Profundidade

Tensão do corte

Índice de liquidez

SÍSMICAS Frequência de sismos

HISTÓRICAS
N.º de ocorrências de movimentos de terreno em vertentes

Quantidade de depósitos residuais

ANTROPIZADAS

Profundidade de escavação

Proximidade da escavação ao topo da vertente

Profundidade de represas

Desvios da drenagem na vertente

Variações do nível da água nas represas

Carga na vertente superior

MORFO-LITO-
ESTRUTURAIS

Densidade de afloramentos rochosos

Densidade de interfaces entre camadas rochosas

Direcção dos interfaces rochosos ao longo da vertente vertente

Grau de inclinação das camadas rochosas

Alternância de rochas coerentes sobre rochas brandas

Graus de alteração das rochas

Esforço de compressão

Coerência do estrato superior
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limitações já referidas, uma vez que levando em consideração todos os factores im-

portantes ou passíveis de diminuir a incerteza sobre o objectivo final, como deveria 

ser feito numa perspectiva académica da questão, tal poderia levar ao menosprezo 

das AIV como aspecto a considerar no ordenamento do território por parte das 

autoridades que directamente lidam com a questão (dado o binómio de oposição 

entre o custo de aquisição dos dados imprescindíveis para caracterizar plenamente 

o fenómeno e o risco que tende a parecer baixo). Por um lado, o risco em Portugal 

é geralmente baixo quando comparado com outros países considerando sobretudo 

a magnitude e as perdas verificadas (fig. 1a). Por outro lado, no contexto nacional, 

as cheias e inundações constituem o risco natural mais relevante: a ilustração deste 

aspecto é realçada pela comparação entre as figuras 1b e 1c.

Por outro lado, há a dificuldade de reunir todos os dados necessários e de os tra-

balhar na mesma base comparativa e de forma proporcional, sistemática e equilibra-

da. Se fosse este o caso, mesmo não se tratando de um estudo geotécnico, teríamos 

de falar também em parâmetros como por exemplo os hidrológicos (tipos e formas 

de escoamento), os morfométricos (curvaturas das vertentes, comprimentos e ru-

gosidade, distâncias relativas - nomeadamente às linhas de água - etc.), pedológicos 

(espessura dos solos, propriedades hídricas, etc.) climáticos (radiação solar, índices 

pluviométricos, intensidade da precipitação, etc.), outros geomorfológicos (exposi-

ção, erodibilidade, características específicas dos MTV como a sua fluência, grau de 

arrastamento, níveis de humidade e secura, velocidades de deslocamento), outros 

geológicos (propriedades físicas, químicas, geológicas, mecânicas e geotécnicas das 

rochas, tectónica), para além das que iremos forçosamente falar: declive, tipo de 

rochas, forma da estrutura rochosa das vertentes, coberto vegetal. Alguns métodos 

actualmente mais utilizados, consideram alguns deste factores. Ainda assim não 

raras vezes se conclui que são sempre necessários mais estudos e variáveis adicio-

nais para minimizar a incerteza, testar novas técnicas de amostragem e melhores 

classificações de MTV, ou mesmo que modelos baseados em inventários diferentes 

podem conduzir a padrões contrastantes em termos da distribuição geográfica da 

sensibilidade a MTV (R. Gaidzik et al., 2017). Trata-se pois de uma ciência ainda 

pouco exacta, embora, com meios que hoje já se pode dispor, tenderá a ser cada vez 

mais exacta. Crê-se que será uma questão de tempo e de paciência para recolher 
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fig. 1 - Ocorrências de MTV (deslizamentos): a) a nível global (Fonte: Petley, 2012); b)  a 
nível nacional, no período 1865-2015 (Fonte: projecto Disaster), onde cada ponto corres-
ponde a uma ocorrência; c) Ocorrências de cheias e inundações para o mesmo período e 

que constituem em Portugal um fenómeno perigoso muito mais generalizado e recorrente 
que os MTV (Fonte: projecto Disaster).

Fig. 1 - Landslide occurrences: a) worldwide (Source: Petley, 2012), b) in Portugal in the period 
1865-2015 (Source: Disaster project). Each point corresponds to an occurrence; c) Flood events for 
the same period (Source: Disaster project), which amount to a dangerous phenomenon in Portugal 

that is much more widespread and recurrent than landslides.
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toda a informação necessária de forma organizada e sistematizada em bases de dados 

geográficas disponíveis para interessados.

O advento dos modelos digitais do terreno (MDT) como representações rea-

listas do relevo em formato digital trouxe novas perspectivas para este tipo de es-

tudos. Nos últimos anos, o uso da tecnologia laser em levantamentos topográficos 

(LIDAR) veio permitir à cartografia obter níveis de detalhe mais próximos da rea-

lidade. Pena é que não se esteja a desenvolver a possibilidade do 3D real, que per-

mitiria ver a forma e características da estrutura geológica subjacente aos terrenos. 

Pelo menos de forma sistemática e utilizável pela comunidade científica! Para além 

de permitir obter uma perspectiva muito realista do relevo, os MDT comportam 

dados altimétricos de grande precisão o que permite ainda obter mapas de declive 

muito precisos, assim como outros aspectos relacionados com a morfometria e ge-

ometria das vertentes, ou seja, informação derivada muito útil para estudos da sua 

dinâmica aonde se incluem os estudos de estabilidade relativa. R. Gaidzik (et al., 

2017) destacam a importância e a imprescindibilidade dos MDT Lidar para a aferi-

ção precisa da sensibilidade a MTV, sobretudo em locais de difícil acesso. 

Dos temas derivados do MDT, de que se destacam o declive e a orientação 

de vertentes, que se obtêm directamente, o comando das vertentes (altura medida 

entre a sua base e o topo) é ainda um factor importante para identificar as vertentes 

demasiado pequenas para que aí se produzam MTV perigosos. Ou seja, naquelas 

onde a energia potencial de eventuais materiais desagregados nunca possa atingir 

níveis críticos e provocar grandes perdas potenciais. Este factor serve portanto para 

eliminar à partida as pequenas vertentes. Também a exposição relativa ou orientação 

das vertentes não constituem um factor relevante por si só, pois a sua importância 

advém sobretudo de outros factores externos, (e.g. a humidade, a pluviosidade ou a 

insolação), cuja importância relativa pode ser determinada indirectamente por este 

parâmetro estático. 

Neste contexto, o declive torna-se num factor de eleição por ser preciso e fá-

cil de obter e utilizar. Usando processos de análise espacial em sistemas de infor-

mação geográfica (SIG), pode facilmente relacionar-se com outras condicionantes 

fundamentais para identificação de áreas potencialmente instáveis. A gravidade é 

o principal mecanismo de controle nos MTV e o declive é o factor fundamental 
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que controla a tensão entre a gravidade e a resistência dos materiais que sustentam 

a vertente. Se o peso da parte superior da vertente ou dos materiais soltos ultra-

passar a resistência do atrito ocorre um movimento descendente que será tão mais 

rápido (e supostamente perigoso) quanto menor for o atrito. O atrito tende a di-

minuir em relação inversa com o declive já que quanto maior for o declive, maior 

a tensão provocada pela força da gravidade sobre esses materiais da vertente. Para 

além deste aspecto que torna o declive como um elemento chave na explicação dos 

MTV, há conhecimento empírico adquirido através de experimentação no terreno 

que permitiu estabelecer relações directas desta variável com outras características 

importantes (e.g. a litologia, a estrutura das rochas ou a textura dos solos de cober-

tura), de modo a efectuar algumas deduções conclusivas em termos de instabilidade 

potencial. Por exemplo, independentemente de outras características, já se estabe-

leceu uma relação de correspondência directa entre intervalos de valores de declive 

com tipologias de MTV, o que permite desde logo inferir sobre propensão para a 

instabilidade em função dessa relação. Veja-se por exemplo a relação directa entre 

o declive e os processos de evolução de vertentes estabelecida no Quadro III que 

refere os intervalos de declive para os quais podem ocorrer determinados processos. 

De entre estes verifica-se desde logo que os MTV só ocorrem acima dos 10º de 

inclinação (abaixo deste limiar, dominam os processos de erosão linear por acção do 

escoamento superficial). 

Com base nesta relação, é possível introduzir mais algumas variáveis que a per-

mitem afinar, nomeadamente no que diz respeito a características físicas da vertente 

como a litologia (tipo de rocha do substrato), a granulometria e calibração dos 

materiais (tamanho e homogeneidade relativa), ou ainda características dos solos 

superficiais (nomeadamente a sua textura) no sentido de apurar o contexto geomor-

fológico que determina a propensão para a erosão e o tipo de materiais envolvidos 

neste processo. A estas relações, usando o mesmo intervalo de valores de declive, 

pode acrescentar-se o tipo e cobertura vegetal ou o tipo de uso do solo, para se po-

der concluir acerca da sensibilidade a MTV, embora desde logo se devam excluir as 

classes inferiores a 15º (apesar de poderem ocorrer fluxos rochosos a partir de 10º, 

a perigosidade destes será à partida muito reduzida). Estes limiares constituem uma 

tentativa de síntese de integrar a sensibilidade de alguns dos principais especialistas 
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que usaram semelhante relação. São no entanto valores em aberto e passíveis de se-

rem ajustados consoante os diferentes contextos geomorfológicos em que o método 

seja aplicado. 

Esta relação é no entanto pouco discriminativa, uma vez que, usando apenas 

esta tabela, se não se acrescentar mais nenhum elemento diferenciador como os que 

acabaram de ser referidos, todas as áreas de declive superior a 15º serão propensas à 

ocorrência de MTV. No limite, quando não há mais informação disponível, é o que 

acontece. Não é errado se o objectivo for a preservação e a protecção, mas peca-se 

por excesso se houver o propósito de dar utilização ao espaço em questão. 

QUAdRO iii - Relação entre o declive e os principais processos de evolução de vertentes 
(adaptado do Guia para a elaboração de estudos do meio físico do Ministério do Ambiente 

de Espanha, 1998, segundo Marsh e outros).
Table III - Relationship between the downhill slope and the main hillside evolution processes 

(adapted from the Guide for the preparation of physical environment studies, from Spain’s 
Ministry of the Environment, 1998, according to Marsh and others).

classes de declive 
Tipo de superfícies pROCESSOS dOMINANTES

graus
 (º)

percentagem 
(%)

0 - 2 0 – 4 horizontais a sub-
horizontais Escoamento em toalha

2 - 5 4 – 8 inclinação muito suave Ravinamento 

5 – 10 8 - 17 inclinação suave Ravinamento acentuado ou 
Princípio de Abarrancamento

10 – 15 17 - 26 inclinação moderada 
(ladeiras)

Abarrancamento, Fluxos rochosos 
possíveis

15 - 25 26 - 46 inclinação forte Fluxos rochosos, deslizamentos

25 – 35 46 - 70 inclinação muito forte 
(sub-escarpados)

deslizamentos, fluxos rochosos, 
queda de blocos possível

35 - 70

>70

escarpados
queda de blocos, desabamentos, 

fluxos rochosos
>70 escarpados sub-

verticais a verticais
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Neste caso, saltando já para o domínio da análise da perigosidade, é possível 

obter alguma diferenciação neste aspecto a partir do tipo de MTV que pode ocorrer 

em cada classe. A perigosidade deve envolver outros indicadores como a relação 

probabilidade de ocorrência – magnitude (ou se quisermos ir mais longe e avaliar 

o risco, deve-se considerar ainda a vulnerabilidade). Deste modo, considerando os 

limiares indicados no Quadro III e os tipos de MTV correspondentes, poderia 

especular-se sobre a existência de uma relação de causa-efeito entre o declive e a 

perigosidade. A base de raciocínio é sempre a de que quanto maior for a energia 

potencial maior será a energia cinética quando o movimento se desencadear e aqui, 

independentemente do tipo de MTV, há a ponderar a massa de terreno potencial-

mente envolvida, a forma e o comprimento da vertente (quanto maior o volume 

e tamanho dos materiais mobilizados, menor o atrito e mais longa for a vertente, 

maior será e energia do fenómeno e o seu impacto, logo, maior a sua magnitude). 

Há obviamente outros aspectos a considerar, mas a partir daqui, todos os cálculos 

são passíveis de ser melhorados com a introdução de mais factores condicionantes 

para se chegar ao risco. Mas não é o risco que se pretende obter com esta metodo-

logia, mas sim um caminho para facilitar a sua posterior obtenção. Então interessa 

saber no contexto descrito, quais serão os MTV mais perigosos. Não se pode desde 

logo vincular uma diferenciação em função do tipo, embora, à partida, se saiba que 

os deslizamentos serão o tipo que mais frequentemente causa danos. Os movimen-

tos de queda livre serão mais energéticos mas mais localizados e os desabamentos 

serão mais raros embora também tenham maior energia potencial. Os fluxos ro-

chosos e as escoadas podem ainda ser letais, nomeadamente se forem canalizados. 

Ainda assim a sua abrangência espacial será à partida mais limitada. Neste contexto, 

claramente discutível, somos tentados a escolher a classe de 25 a 35º aquela que 

estará associada a um maior perigo potencial. Mas esta perspectiva de maior ou 

menor perigo relativo, deve ser avaliada no contexto geomorfológico local que deve 

ser previamente estudado no sentido de determinar os tipos de relevo em questão e 

quais serão os tipos de MTV que poderão acarretar mais perigo em cada contexto.

A inclusão de outros factores deve permitir contornar ou contribuir para reme-

diar este problema. No capítulo seguinte será apresentado um quadro mais porme-

norizado destas relações com a inclusão de outros factores.
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Metodologia 

A metodologia é o cerne deste artigo. Como foi referido, considerando o declive 

como factor fundamental na explicação do processo de evolução de vertentes, visa 

estabelecer-se uma classificação preliminar da propensão relativa do território para 

sofrer processos de rotura morfológicos e estruturais sob a forma de movimentos de 

terreno. Na prática e de uma forma simples o objectivo é, para um dado território 

(o conceito pressupõe delimitação) e usando SIG, inferir a sensibilidade e ponderar 

o perigo em função do tipo de MTV através do estabelecimento de uma correspon-

dência unívoca entre o valor do declive em cada unidade territorial mínima consi-

derada e o processo dominante referido no Quadro III, tendo em consideração os 

pressupostos reclamados anteriormente. 

Com recurso a ferramentas de análise espacial, na sua forma mais simples, o 

processo é directo e imediato. Mas no sentido de o afinar, e em função de uma 

avaliação da cartografia com cobertura nacional utilizável para esta escala de análise 

(que deve ser sempre a maior possível), sugere-se ainda a possibilidade de conside-

rar mais alguns níveis de informação complementar: a litologia e textura do solo, 

o tipo de coberto vegetal e uso do solo. Informação com as quais a bibliografia nos 

permite estabelecer relações com o declive tendo em vista o fim desejado. Mas a 

utilização destas variáveis não é directa e a sua obtenção necessita de trabalho suple-

mentar para gerar valores directamente relacionáveis com o declive, de acordo com 

as tabelas empíricas que adiante serão referidas. No caso da litologia, exige-se a sua 

extrapolação a partir da cartografia geológica mais detalhada que existir; a textura 

dos solos implicará a existência de cartografia de tipos de solos (que não existe para 

a maioria dos territórios do norte e centro do país e carece de interpretação para 

determinação da textura) ou se caracteriza a granulometria dos depósitos quando 

indicados na carta geológica; e, por fim o coberto vegetal (funcionando como factor 

de sustentação) que carece de uma reclassificação para ser compatibilizado com as 

tabelas de relação com o declive. O uso do solo, neste caso apenas interessará para 

verificar se há ocupação agrícola ou não em classes de declive onde os movimentos 

em massa são dominantes uma vez que isso tem implicações ao nível de favorecer 

ou não a sua ocorrência.
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Esta informação complementar só deve ser usada se houver cobertura da to-

talidade do território de análise. A sua integração não é indispensável, mas muito 

aconselhável pois fará elevar significativamente o rigor dos resultados.

No final o resultado preliminar deve indicar três tipos de áreas: sensíveis, prova-

velmente sensíveis e não sensíveis. O resultado final, só deverá ser apresentado após 

trabalho de campo que deve ratificar ou não as áreas assinaladas e confirmar ou 

não aquelas que são assinaladas com susceptibilidade provável. Aqui recomenda-se 

fortemente uma atenção particular à estrutura das camadas rochosas e a sua relação 

com a forma e o declive das vertentes, uma vez que se trata de um aspecto funda-

mental que não é possível considerar à partida e pode fazer com que a classificação 

se altere. Neste aspecto sugere-se mesmo o traçado prévio de cortes geológicos em 

locais estratégicos e representativos para se ter uma ideia daquela relação.

Como foi referido, uma abordagem deste tipo não dispensa a análise prévia do 

contexto geomorfológico (e não só) para conhecer o território sobre o qual vai inci-

dir a análise das AIV, sobretudo para se ter uma ideia do funcionamento previsível 

das formas e dos processos que as fazem evoluir, nomeadamente das vertentes. Com 

esta salvaguarda, passa-se a nomear os procedimentos sequenciais que conduzirão 

ao objectivo final, com o pressuposto que se vai trabalhar em ambiente SIG 3D.

Informação indispensável e informação necessária

Para este tipo de estudos, é preceito recomendável reunir os factores que con-

dicionam o fenómeno e, para cada um, recolher o maior número de dados que o 

permitam caracterizar. No caso de fenómenos complexos que envolvem a inter-

secção de diversos sistemas ambientais, como é o caso da dinâmica de vertentes, 

nem sempre é possível obter e trabalhar na mesma base todos os dados que à par-

tida seria necessário considerar. Este aspecto pretende ser realçado no Quadro IV. 

Normalmente enfrenta-se problemas relativos à falta de dados, à sua qualidade e à 

sua compatibilidade o que, forçosamente, obriga a fazer uma escolha entre os dados 

indispensáveis, sem os quais o fenómeno não pode ser minimamente compreendi-

do, e os outros. Neste último caso é ainda possível distinguir os dados essenciais, 
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que não sendo indispensáveis seria importante serem considerados, e os acessórios, 

que permitem afinar e melhorar o conhecimento do contexto e aumentar a diver-

sidade de cenários resultantes. Há ainda que ter em conta as escalas de análise que 

os dados obtidos permitem abordar e, por fim, verificar se de facto existe uma base 

aceitável para trabalhar.

Relativamente à litologia e solos, foi possível compatibilizar as classes represen-

tadas no Quadro III com os valores de declive para os limiares críticos de estabi-

lidade das formações rochosas e depósitos (ou solos de cobertura) que servem de 

referência para a aferição da susceptibilidade (Quadro V).

Já quanto ao coberto vegetal, que deverá funcionar como factor de sustentação, 

é possível estabelecer uma relação entre o declive, o tipo de coberto vegetal e o grau 

de protecção esperável em função do tipo de ocupação do solo e, no caso de flores-

tas, da sua densidade e tipo de sub-bosque (Quadro VI). 

A tabela apresentada não será exaustiva relativamente aos tipos de coberto vege-

tal que existem em Portugal, pois resulta de uma adaptação de ensaios feitos para o 

sul de Espanha (Min. do Ambiente de Espanha, 1998). Ainda assim parece-nos que 

poderá ser usada como referência com as devidas reservas. Por outro lado, ao consi-

derar esta tabela, há que salvaguardar a possibilidade de o tipo de ocupação do solo 

poder ser alterado e isto tanto poderá funcionar para o lado de uma maior protecção 

(por exemplo se a densidade florestal aumentar) ou para o outro (por exemplo no 

caso de incêndios ou erosão do solo). É por este motivo que este factor não deve 

ser levado em consideração na análise de AIV em avaliações feitas com o propósito 

de estabelecer reservas ecológicas ou prevenir riscos em planos de ordenamento, 

considerando a possível intervenção antrópica. No contexto do Quadro VI, deve 

considerar-se que a floresta densa com sub-bosque confere à partida uma protec-

ção total em qualquer circunstância, e alguma protecção mesmo com sub-bosques 

degradados. Mas considere-se por exemplo que uma determinada área, potencial-

mente instável devido às suas características geomorfológicas (nomeadamente em 

termos de declive, litologia e estrutura), não era classificada como tal por ter uma 

densidade de vegetação elevada. Então, esse território, como era desclassificado, 

estaria sujeito a ser intervencionado, podendo essa intervenção implicar a retirada 

da vegetação que a protegia, passando nesse caso a ser instável. A situação inversa 
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QUAdRO iv - Informação geográfica base e classes a identificar para aplicação da meto-
dologia. É diferenciada a informação indispensável, a informação essencial e a informação 
acessória (inspirado entre outros no Guia para a elaboração de estudos do meio físico do 

Ministério do Ambiente de Espanha, 1998).
Table IV - Geographical information that should be obtained to apply the methodology. The 
information is differentiated as critical, essential and secondary (inspired by the Guide for the 

preparation of physical environment studies, from Spain’s Ministry of the Environment , 1998, 
and other sources).
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classes de declive LITOLOgIA
TIpO dE fORMAÇãO ROCHOSA, SOLO OU dEpÓSITO pARA O QUAL pOdE ExISTIR 

pROpENSãO pARA A INSTABILIdAdE EM fUNÇãO dO dECLIVE graus (º) percentagem (%)

5 – 10 8 - 17 -Argilas saturadas

10 – 15 17 - 26 -Depósitos Superficiais (indiferenciados)
-Rochas Sedimentares Plásticas 
-Rochas Sedimentares pouco consolidadas 
e não carbonatadas
-Argilas soltas (possível)

-Rochas Vulcânicas Estratificadas

15 - 25 26 - 46
-Rochas Xistentas
-Rochas Sedimentares Detríticas 
-Rochas Vulcânicas (não estratificadas, 
só acima de 20º)

25 – 35 46 - 70
-argilas soltas
-Areias Secas (a partir de 33º)
-Areias Compactas (com vegetação)
-Areias ou Margas em geral (com vegetação)
-Rochas Carbonatadas
-Seixos e Calhaus Rolados
-Rochas Graníticas e Afins
-Rochas Quartzíticas

35 - 70
>70

-Blocos rochosos e calhaus em geral
-Solos franco-argilosos 
-Argilas Secas Compactas (a partir de 45º) 
-Areias Compactas em geral (a partir 
de50º)
-Loess (a partir de50º)

>70 Rochas Compactas/Consolidadas (possível)
e Todos os outros tipos referidos

QUAdRO V - Limites críticos de estabilidade de tipos de formações rochosas e depósitos 
em função do declive (adaptado, modificado e inspirado em vários autores como Zêzere (et 

al., 2007); Ministério do Ambiente de Espanha, 1998).
Table V - CCritical limits of stability of types of rock formations and deposits due to 

downhill slope (adapted and modified by Zêzere; et al., 2007, and other authors; Guide for the 
preparation of physical environment studies, from Spain’s Ministry of the Environment , 1998).

QUAdRO VI - Protecção do solo pela vegetação como factor de sustentação, em função do 
declive e densidade do Coberto Vegetal (adaptado e modificado de Guia para a elaboração 

de estudos do meio físico do Ministério do Ambiente de Espanha, 1998).
Table VI - Soil protection by vegetation as a sustenance factor, as a function of downhill slope 
and density of land cover (adapted and modified from the Guide for the preparation of physical 

environment studies, from Spain’s Ministry of the Environment , 1998).
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também é verosímil uma vez que se pode fazer aumentar a densidade do coberto 

vegetal para estabilizar uma vertente potencialmente instável. Como tal, há que 

reflectir bem perante semelhantes contextos e referir estas condicionantes e nuanças 

em relatório final.

A integração dos dados em ambiente SIG

Uma vez apresentadas as variáveis a considerar no modelo e o modo como elas 

devem ser nele valorizadas, passa a apresentar-se um esquema do fluxo operacio-

nal que há-de conduzir ao resultado esperado, isto é, à identificação preliminar 

das AIV potenciais (fig. 2).

Foram escolhidos quatro resultados possíveis de acordo com a informação disponível 

de entre a que se considerou ser desejável obter. O coberto vegetal entra como factor de 

estabilidade passiva ou activa, enquanto que os restantes entram como factores de insta-

bilidade potencial. A informação relativa aos tipos de solos deve ser considerada somente 

como auxiliar para determinação da textura dos solos superficiais na presença destes e 

quando existe cartografia. A informação sobre a estrutura das rochas e a tectónica deve 

ser analisada nesta fase (e, se possível, cartografada), para posteriormente ser utilizada 

como factor de estabilidade durante o trabalho de campo nas áreas que o método assinala 

previamente como potencialmente instáveis. Em seguida será feita referência a cada um 

destes possíveis resultados de modo a serem interpretados e usados correctamente.

Resultados obteníveis

1) O resultado do tipo 1 estabelece uma relação directa entre o declive e o tipo 

de MTV que pode ocorrer. É o mais simples e será à partida o menos rigo-

roso. Não deixa no entanto de ser válido, mas é muito provável que a área 

total de sectores de instabilidade (áreas sensíveis) peque por excesso, pois não 

considera o contexto lito-estrutural e o coberto vegetal. Pode no entanto ser 

usado de dois modos. O primeiro e mais simplista é o uso das classes de de-



110

clive como indicadores de sensibilidade considerando o limiar de 15º, que é 

o valor a partir do qual podem ocorrer de MTV significativos sem atender a 

mais nenhum factor. A segunda hipótese, conforme atrás foi referido, com 

base na análise do(s) contexto(s) geomorfológico(s) implica a identificação 

dos tipos de MTV dominantes e potencialmente mais perigosos para esse(s) 

contexto(s) para se estabelecerem classes de perigosidade para declives acima 

de 15º. Eventualmente, para o caso de haver contextos diferentes, será neces-

sário delimitá-los e classificá-los separadamente.

fig. 2 - Esquema geral para a obtenção de resultados preliminares de susceptibilidade a MTV 
para identificação de AIV, usando o declive como condicionante principal. De acordo com a 

informação de base disponível, é possível obter quatro versões de resultados diferentes.
Fig. 2 - Overall scheme to obtain preliminary results of landslide susceptibility to identify slope 

instability areas (SIAs), using the downhill slope as the main factor. According to the available base 
information, four different versions of results are possible.

Relevo
(Modelo Digital do Terreno)

slope

Geologia

Solos

Coberto Vegetal 
e Uso do solo

DECLIVEDECLIVE

LITOLOGIA
(+ Textura dos solos)

(Estrutura)

(Tectónica)

INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA DE BASE INFORMAÇÃO DERIVADA/ 
/INTERPRETADA

INFORMAÇÃO 
ANALÍTICA

RESULTADOS PRELIMINARES:
Susceptibilidade em função de:

Declive e tipos de MTV

Declive e limiares
críticos de estabilidade
das rochas e depósitos

Tipo de 
Coberto Vegetal

Densidade
do Coberto Vegetal

Tipo de uso
(agrícola ou não)

Declive e 
grau de protecção 
pela vegetação

(+)

Declive e
perigo em
função do 
tipo de MVT

Declive e
Litologia

Declive,
Litologia e

Grau de 
protecção da

Vegetação

Declive
e Grau de 

protecção da
Vegetação

1

2

3

4

Quadro III

Classes de DECLIVE  

GRAU % 

TIPO DE SUPERFÍC IES PROCESSOS DOMINANTES 

0 - 2 0 – 4 
HOR IZONT AIS A SUB-

HORIZONTAIS ESCOAMENTO EM TOALHA 

2 - 5 4 – 8 INCLINAÇÃO MUITO SUAVE RAVINAMENTO   

5 – 10 8 - 17 INCLINAÇÃO SUAVE RAVINAMENTO ACENTUADO ou  PR INCÍPIO DE ABAR RANCAMENTO 

10 – 15 17 - 26 
INCLINAÇÃO MODERADA 

(LADEIRAS) ABARRANCAMENTO, FLUXOS ROCHOSOS POSSÍVEIS 

15 - 25 26 - 46 INCLINAÇÃO FORTE FLUXOS ROCHOSOS, DESLIZAMENTOS 

25 – 35 46 - 70 
INCLINAÇÃO MUITO FORTE 

(SUB -ESCARPADOS) DESLIZAMENTOS, FLUXOS R OCHOSOS, QUEDA DE BLOCOS POSSÍVEL 

35 - 70 ESCARPADOS 

70 

70 

ESCARPADOS SUB-VER TICAIS A 

VERTICAIS 

QUEDA DE BLOCOS, DESABAMENTOS, FLUXOS ROCHOSOS 

Quadro IV
(Litologia
e Solos)

Classes de 

DECLIVE  

GRAU % 

LITOLOGIA 
TIPO DE FORMAÇÃO ROCHOSA SOLO OU DEPÓSITO PARA O QUAL PODE EXISTIR PROPENSÃO PARA A 

INSTABILIDADE EM FUNÇÃO DO DECLIVE  

5 – 10 8 - 17 -ARGILAS saturadas 

10 – 15 17 - 26 -ROCHAS VULCÂNICAS ESTRATIFICADAS 

15 - 25 26 - 46 

-DEPÓSITOS SUPERFICIAIS (indiferenciados) 

-ROCHAS SEDIMENTARES PLÁSTICAS  

-ROCHAS SEDIMENTARES POUCO CONSOLIDADAS E NÃO 
CARBONATADAS 

-ARGILAS SOLTAS (POSSÍVEL) 

25 – 35 46 - 70 

-ROCHAS XISTENTAS 

-ROCHAS SEDIMENTARES DETRÍTICAS  

-ROCHAS VULCÂNICAS (NÃO ESTRATIFICADAS, só acima 
de 20º) 

35 - 70 

-ARGILAS SOLTAS 

-AREIAS SECAS (a partir de 33º) 
-AREIAS COMPACTAS (com vegetação) 

-AREIAS OU MARGAS EM GERAL (com vegetação) 

-ROCHAS CARBONATADAS 

-SEIXOS E CALHAUS ROLADOS 

-ROCHAS GRANÍTICAS E  AFINS 

-ROCHAS QUARTZÍTICAS 

-BLOCOS ROCHOSOS E CALHAUS EM GERAL 

-SOLOS FRANCO-ARGILOSOS  

-ARGILAS SECAS COMPACTAS (a partir de 45º)  

-AREIAS COMPACTAS EM GERAL (a partir de50º) 

-LOESS (a partir de50º) 

70 

70 

ROCHAS COMPACTAS/CONSOLIDADAS (POSSÍVEL) 
E TODOS OS OUTROS TIPOS REFERIDOS 

Quadro V

Quadro IV

(Coberto 
Vegetal)

Quadro VI
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2) O resultado do tipo 2 corresponde à ponderação da sensibilidade a MTV con-

frontando o declive com os limiares de estabilidade das rochas (identificados no 

Quadro V e de acordo com as classes litológicas do Quadro IV) que deve ser-

vir para reajustar os valores críticos anteriormente obtidos em 1. É de considerar 

que apenas a acção da gravidade está em causa não se considerando por exemplo 

a possível acção da água como factor desencadeante. 

3) Para o caso de não ser possível considerar a litologia, podem ajustar-se os limiares 

críticos de declive relativamente ao tipo de MTV que pode ocorrer, em função 

do tipo de protecção vegetal que se verifica no território em causa e assim re-

duzir as potenciais AIV, embora com as restrições que atrás se referiu no que 

diz respeito à eventual não utilização deste factor em estudos de risco, ou pelo 

menos, à sua utilização ponderada (resultado do tipo 3). Isso só funcionará se o 

tipo de coberto vegetal não for alterado.

4) O resultado do tipo 4 será à partida o desejável e mais realista, completo e fide-

digno já que conjuga todas as variáveis propostas incluindo a litologia e a pro-

tecção vegetal. No entanto deve resultar de um processo analítico que só deve 

ser feito após a obtenção do resultado do tipo 2.

Em suma, o processo de obtenção de AIV provisórias acaba por ser relativamen-

te simples e passa a sintetizar-se (fig. 3).

Uma vez obtido o resultado final (mapa de potenciais AIV) e independentemente 

do tipo de resultado obtido (1 a 4), recomenda-se fortemente que se passe à fase de 

trabalho de campo no sentido de apuramento da susceptibilidade final, sobretudo 

com base na análise da estrutura das rochas e da tectónica, conforme as caracterís-

ticas indicadas no Quadro IV, tendo em atenção nomeadamente, a orientação das 

camadas e sua inclinação em relação à superfície da vertente e à disposição das rochas 

ou, por exemplo, a eventual existência de alternância de rochas friáveis com rochas 

coerentes (que como é sabido, favorece a erosão diferencial e a ocorrência de MTV). 

Neste contexto, a componente da litologia pode ser aperfeiçoada em consonância 

com a abordagem morfo-lito-estrutural, compreendendo não só a relação entre a for-

ma das vertentes e estrutura geológica, como ainda as propriedades das rochas que as 

compõem classificando por exemplo o seu grau de coerência, o seu grau de diaclasa-

mento, ou ainda no que diz respeito a coberturas pedológicas, a espessura dos solos e 
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DECLIVEDECLIVE

Coberto Vegetal 
e Uso do solo

LITOLOGIA
(+ Textura dos solos)

EXISTE

NÃO EXISTE

CONSIDERA-SE?

NÃO SE CONSIDERA?

a sua capacidade de infiltração (para além da textura, eventualmente verificada atrás). 

Poderão ainda ser usados outros parâmetros e índices (e.g. alguns dos apresentados 

no Quadro II) que, do ponto de vista geomorfológico, sejam significativos e que, 

simultaneamente, possam ser utilizados para todo o território  de modo consistente 

e equilibrado para que, por fim, se possa chegar a um resultado final que seja o mais 

próximo possível da realidade e que possa sustentar estudos de risco concisos.

Conclusão

Uma plena consciencialização do perigo associado a MTV passa sem dúvida pelo es-

tudo do risco, que vai muito para além da simples avaliação de AIV. Este trabalho fica-se 

somente por esta última parte que, ainda assim, constitui o primeiro passo incontornável 

para que esse estudo do risco seja levado a cabo. Deve pois assinalar/seleccionar as áreas que 

à partida serão potencialmente perigosas. De resto será aplicar metodologias de estudo do 

risco que não coube aqui abordar pois daria para outro artigo bem mais longo e complexo.

fig. 3 - Esquema de fluxos de processamento para determinação de AIV em função 
da informação disponível.

Fig.3 - Scheme of transformation flows for determining SIAs according to 
available information.
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Esta metodologia, ainda não foi testada, é uma proposta prática, mas o seu 

fundamento parece válido no sentido em que resolverá a questão da dificuldade de 

cobrir vastos territórios de forma sistemática apontando de modo consistente as 

áreas que devem ser alvo de uma atenção mais pormenorizada. Não dispensa por-

tanto uma posterior análise de pormenor, mas pretende limitar as áreas a investigar 

o que em grandes superfícies é vantajoso. Ainda assim, apesar de pretender encurtar 

meios sem prejudicar a qualidade, esta proposta carece de meios informáticos capa-

zes como um SIG devidamente estruturado e, sobretudo, de informação topográfi-

ca de grande resolução, o que exige grande capacidade dos meios informáticos que 

irão processar essa informação. Em Portugal, para já, ainda não existem coberturas 

topográficas integrais de todo o território com o nível de detalhe exigido (nunca in-

ferior a 2m), embora existam coberturas do litoral com grande pormenor e existirão 

pontualmente nalguns municípios do interior. Nos casos em que essa informação 

não exista ou esteja dispersa será necessário efectuar uma cobertura integral do ter-

ritório em causa. A utilização de veículos aéreos não tripulados (UAV) tem vindo 

cada vez mais a tornar-se numa solução mais prática e económica, em detrimento 

dos tradicionais voos aéreos altamente dispendiosos.

No que diz respeito às considerações e perguntas que no fundo nos levaram a 

avançar para esta proposta metodológica, respeita-se o facto de as vertentes serem for-

mas de erosão e de que à partida em terrenos montanhosos ou de relevo movimentado 

há sempre a possibilidade de ocorrência de MTV potencialmente perigosos indepen-

dentemente da inexistência de registos. A metodologia não se baseia nem se serve dos 

pressupostos de que só em áreas onde houve movimentos de terreno é que poderão 

ocorrer novos , nem tão pouco se determinam os parâmetros de susceptibilidade a par-

tir de inventários de ocorrências, contemplando assim as áreas aparentemente virgens 

em termos de ocorrências recentes. Neste contexto será pois possível exercer acções de 

prevenção sobre estas áreas, pensando nomeadamente na acção antrópica que sobre 

elas poderia incidir como factor de instabilidade. Isto incluirá áreas aparentemente 

estáveis mas com instabilidade latente pelas suas características geomorfológicas, que 

podem tornar-se instáveis, por exemplo por acção antrópica, nomeadamente em casos 

de modificação da forma das vertentes (e.g. cortes para construção de estradas, desa-

terros, modificações nos sistemas de drenagem), ou de remoção do coberto vegetal.
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Deste modo, vendo sempre esta metodologia como um complemento ou um 

auxílio de outras metodologias mais desenvolvidas e que entram com parâmetros 

mais complexos (no entanto limitadas devido à habitual falta dos dados que ge-

ralmente requerem) poderão conseguir-se estudos mais pormenorizados das áreas 

críticas ou eliminar áreas que à partida seriam restritas, permitindo assim um or-

denamento mais focado e sustentado no que toca ao risco associado aos MTV em 

áreas potencialmente instáveis.
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A publicação desta obra, além de satisfazer as naturais expectativas dos auto-

res que nela colaboraram, visou reunir e divulgar diferentes métodos de análise 

de riscos, através de estudos de caso, os quais, de uma forma genérica, passaram 

pela recolha de informação, pelo desenvolvimento de investigação científica, pela 

compilação de estratégias e, por vezes, pela emanação de orientações com vista à 

mitigação do risco estudado.

Ora, todos estes aspetos podem vir a ser de grande utilidade, tanto para os 

investigadores que queiram desenvolver trabalhos semelhantes, como, sobretudo, 

para as entidades governamentais e as autoridades de proteção civil que, em face do 

exposto, poderão sentir necessidade de, eventualmente, repensar e ajustar algumas 

linhas orientadoras das suas missões, bem como de reorganizar os seus planos de 

intervenção.

Por outro lado, os cidadãos comuns, porventura aqueles que estejam mais des-

pertos para a sua autoproteção, também poderão encontrar nesta obra informações 

úteis, que lhe permitem aprofundar os seus conhecimentos sobre diferentes aspetos 

da temática dos riscos. 

De facto, esta obra contempla vários desses aspetos, de que nos permitimos 

destacar, entre outros, os seguintes: 

•	 Metodologia de análise de riscos; 

•	 Caracterização de diferentes tipos de risco; 

•	 Diagnósticos, prognósticos e análises preventivas de catástrofes, enquanto 

plenas manifestações do risco; 

•	 Aplicação dos sistemas de informação geográfica à análise espacial e carto-

grafia de risco; 

•	 Modelos e software para previsão de ocorrências; 

•	 Planeamento de emergência;
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•	 Educação para a redução do risco; 

•	 Gestão participativa de segurança geradora de mudança de mentalidades; 

•	 Atitudes de superação; 

•	 Auxílio à tomada de decisão; 

•	 Mecanismos de informação pública; 

•	 Sistemas de pré-aviso à população; 

•	 Conjugação da educação, do planeamento e da gestão de risco, como for-

ma de tornar as sociedades mais resilientes às manifestações de risco.

Certamente que uma leitura atenta permitirá encontrar muitos outros aspetos, 

além destes que foram dados como exemplo, e que se revelarão preciosos para 

todos aqueles que pretendem aumentar os seus conhecimentos sobre os riscos e 

as suas manifestações.
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Como o próprio título sugere, esta não é uma obra exaustiva sobre os 
diferentes tipos de análise de riscos, pois reúne uma série de estudos 
sobre de diferentes casos de riscos, em que preocupa descrever com 
suficiente detalhe, para cada um deles, a metodologia usada para 
analisar cada tipo de risco.

Ainda que, do ponto de vista metodológico, haja muitos aspetos 
comuns na análise dos diferentes tipos de risco, tal não significa 
que quando entramos na análise das caraterísticas concretas de 
determinado risco, não possam existir nuances próprias, intrínsecas 
à sua especificidade, que merecem um tratamento particular.

Por isso, estamos convictos de que a edição desta obra será de grande 
utilidade para todos os investigadores que se dediquem às temáticas 
nela tratadas, uma vez que aqui poderão encontrar a metodologia 
que os ajudará a desenvolver a sua pesquisa e que poderá servir de 
suporte ao trabalho que pretendam realizar.
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