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p R E FÁC I O

Os riscos apresentam uma grande diversidade, quer nas causas que os podem ori-

ginar, quer nas consequências que a sua manifestação pode determinar, pelo que só 

uma abordagem com pluralidade permite apresentar uma visão holística das múltiplas 

possibilidades de abordagem que os estudos dos riscos e das catástrofes proporcionam.

Ora, esta obra, em que são apresentadas várias perspetivas de análise, resulta pre-

cisamente de uma série de textos que, embora abordem temáticas diferentes, desde 

os riscos naturais aos antrópicos, e com estes materializados nos riscos tecnológicos 

e sociais, faz com que todos eles estejam ligados pelo mesmo fio condutor, que con-

siste em prevenir a sua manifestação, tomando as necessárias medidas de segurança, 

adequadas a cada tipo de risco, com o objetivo de reduzir os danos causados pelas 

suas manifestações.

Mas, como todos sabemos, entre a teoria e a aplicação prática existe um longo 

caminho que é necessário ir percorrendo e a publicação deste volume constitui mais 

um pequeno passo, no sentido de divulgar situações que poderiam ter sido evitadas 

ou, pelo menos, cujos efeitos poderiam ter sido bem mais reduzidos se houvesse 

uma melhor percepção do ricos e uma maior cultura de segurança.

Com efeito, o objetivo desta série é o de ir dando alguns pequenos passos, visan-

do esse objetivo, através da edição regular de novas obras que, todos os anos, ajudem 

a alertar para situações concretas de manifestações de riscos.

Tendo em consideração que o ano de 2018 foi o de arranque desta nova coleção 

e que, com a publicação deste volume, foram dadas à estampa cinco obras, não 

podemos deixar de considerar que a série arrancou com fulgor e será desejável que, 

no próximo ano, possa manter o mesmo ritmo de publicação. 

Para que isso aconteça e porque a série está aberta à colaboração de todos quantos 

se preocupam com os riscos e as suas manifestações, sejam eles e elas associados ou 

não da RISCOS, contamos receber propostas para publicar livros nesta série, de modo 

a que ela possa ser útil a todos quantos pretendem reduzir os efeitos das catástrofes. 

Coimbra, 30 de novembro de 2018.

Luciano Lourenço
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Fernando Rebelo (2010), numa das suas obras derradeiras, onde sistematizou 

o desenvolvimento da relação entre a Geografia Física e os Riscos Naturais1, ao 

invocar o contributo dos geógrafos percursores do estudo destes fenómenos em 

Portugal, deixou a seguinte reflexão:

“No entanto, se as observações «em cima do acontecimento» foram 

importantes para muitos geógrafos, foi quase sempre através do estudo de 

situações de crise acabadas de ocorrer que puderam deduzir como elas, 

frequentemente, resultavam da evolução de situações de perigo, que talvez 

pudessem ser evitadas” (Rebelo, 2010, p. 28).

Nesta obra intitulada “Pluralidade na diversidade de riscos”, agrupa-se um 

conjunto de capítulos, derivados do esforço de investigação científica de vários 

autores que, na sua essência, expressam essa mesma preocupação, ou seja, a de 

refletir aprofundadamente sobre uma multiplicidade de situações de risco, assim 

como as formas de mitigação. Tendo em conta as palavras componentes dos vários 

títulos enunciados, percebe-se a natureza do objetivo desta obra, centrada em 

quatro ações principais, a saber: avaliar, aperfeiçoar, mudar paradigmas, prever. 

No fundo, partir da diversidade fatual das causas das situações, pretende-se re-

fletir sobre as formas de aprimorar as respostas através da mitigação das falhas, 

assim como de novas possíveis soluções. É nesta lógica epistemológica que, por 

um lado, se poderão corroborar e aperfeiçoar paradigmas; por outro, repensá-los 

numa lógica de mudança e de inovação. 

1 Rebelo, F. (2010), Geografia Física e Riscos Naturais. Coimbra: Imprensa da Universidade de 
Coimbra.

https://orcid.org/0000-0003-3927-0748
https://orcid.org/0000-0001-8665-4459
mailto:adelia.nunes%40fl.uc.pt%0D?subject=
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Os trabalhos aqui apresentados organizam-se em torno de quatro áreas temáti-

cas, nomeadamente a formação; o clima e a sensação térmica; o ambiente; a psique.

No que diz respeito à formação, Adriana Azevedo apresenta um estudo em que 

pretende avaliar a adequação dos currículos de defesa civil para o corpo de bombei-

ros do rio de janeiro, tendo em vista a redução do risco de desastres. A sua pesquisa 

incidiu em cursos ministrados pela Escola Superior de Comando de Bombeiro Mi-

litar a na Academia de Bombeiro Militar D. Pedro II, através do levantamento das 

ementas, grade curricular e planos de sessão, sendo a metodologia utilizada de cariz 

empírico-analítico, com base na análise comparativa.

Já Óscar Catarino e António Amaro procuraram refletir sobre a mudança de pa-

radigma da proteção civil municipal, tendo em conta o papel dos agrupamentos de 

corpos de bombeiros, no que diz respeito às respostas ao socorro dadas à população. 

Metodologicamente, os autores optaram pelo estudo de caso dos agrupamentos dos 

corpos de bombeiros de Mafra e Espinho, tendo sido realizadas entrevistas semies-

truturadas, que serviram de base a uma análise de conteúdo.

Sobre a questão do clima e da sensação térmica, dois capítulos abordam áreas 

temáticas de interesse. Vinicius Carmellos compara a variabilidade das chuvas du-

rante o cultivo da soja, tendo como referência o período temporal compreendido 

entre 1998-1999 e 2012-2013. A sua pesquisa centra-se na região noroeste do Rio 

Grande do Sul e na região Norte do Mato Grosso. O autor optou por uma abor-

dagem estatística, analisando os dados mensais totais acumulados entre outubro e 

abril dos anos propostos, com posterior cálculo da correlação multivariada entre os 

fatores de precipitação, superfície cultivada e quantidade produzida.

Nuno Gomes e Henrique Vicêncio apresentam os resultados de um trabalho 

de investigação, cujo objetivo se centrou no estudo do grau de envolvimento dos 

municípios portugueses do continente, na problemática das alterações climáticas, 

além de analisarem os modos de articulação com a administração central, em es-

pecial com os organismos responsáveis pela proteção civil. Os autores basearam os 

procedimentos metodológicos num questionário em plataforma virtual (Google), o 

qual foi respondido por 278 Câmaras Municipais.

No que concerne à dimensão da sensação térmica, Mário Talaia analisou o con-

forto térmico, tendo em conta as condições termohigrométricas resgistadas em am-



11

biente específico. Com base na validação de um método de cálculo de isolamento 

térmico de vestuário, o autor intersecciona fatores como a temperatura do ar, a 

temperatura do termómetro húmido, entre outros, para perceber o nível de confor-

to dos intervenientes, na relação entre o contexto de exposição e o vestuário usado.

No que diz respeito ao ambiente, Geórgia Pellegrina, Anna Peixoto e Machado 

Kaiser, realizaram uma evolução temporal dos movimentos de massa na região leste 

do estado de S.Paulo, no Brasil, no período temporal de 2009 a 2015. Os autores 

pretenderam averiguar a relação entre a pluviosidade, a ocorrência de movimentos 

de massa, a densidade populacional e o número de indivíduos afetados. Do ponto 

de vista do método de trabalho, foram numeradas as ocorrências dos três períodos 

mais críticos do tempo em estudo, tendo sido a distribuição espacial das ocorrências 

e de suas vítimas comparadas com as precipitações normalizadas em função das 

normais pluviométricas e da densidade populacional dos municípios.

Já Fernanda Follmann, Franciele da Silva, Eliane Foleto e Francisco Costa, 

discutiram a importância das áreas de preservação permanente na prevenção do 

risco geomorfológico, na microbacia hidrográfica de Chácara das Flores, Em Santa 

Maria, Rio Grande do Sul, Brasil. O método utilizado permitiu combinar a carto-

grafia da área em estudo com o mapa das áreas de risco geomorfológico.

Também Mohammed El-Fengour, Carlos Bateira, Abdelhak El-Fengour, Ab-

delghani Houari e Mstafa Hmamouchi apresentam um trabalho sobre os processos 

hidroerosivos nas Montanhas do Rif, em Marrocos, e de como este tipo de risco está 

a afetar as infraestruturas e territórios adjacentes (redes viárias, terrenos agrícolas, 

etc), com as consequências socio-económicas conexas. Para realização do estudo, os 

autores recorreram a fotografias aéreas, cartografia, assim como ao cálculo “cumu-

lative rainfall”. 

Valdemar Rocha e Vaneusa Pereira abordam o tema da exploração mineral 

no Maciço do Espinhaço, na Bahia, Brasil, dando conta dos riscos ambientais 

associados, assim como das alterações sócio-espaciais decorrentes, nomeadamente 

no que respeita ao acesso aos recursos hídricos. A metodologia usada baseou-se na 

recolha de dados em contexto de trabalho de campo, pela observação direta, assim 

como por captação de imagens fixas e realização de questionários por entrevista 

e por inquérito.
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Lídia Ramos, Leo Name e Céline Veríssimo dão visibilidade ao caso de Vila 

Hayes, no Paraguai, refletindo sobre as injustiças ambientais e de como estas mais 

afetam populações vulneráveis, com fragilidades económicas e sociais. Os autores 

agruparam e discutiram um vasto conjunto de dados, reforçando o papel dos geó-

grafos enquanto ativistas e promotores da justiça social, dando voz à situação peri-

clitante de comunidades de/em risco.

Por fim, a dimensão da psique está plasmada no capítulo de Altino Filho e Vitor 

Silva, que abordaram a questão do transtorno de stress pós-traumático, enfatizan-

do o papel da música como ferramenta que coloca em evidência as angústias e os 

traumas da sociedade moderna. Tendo como base duas letras de canções, os autores 

realizaram uma análise de conteúdo, procurando evidenciar o benefício desta arte 

como difusora da dinâmica patológica em causa e, em certa medida, desconstruir 

os estereótipos em torno dos transtornos mentais.

Num contexto territorial cada vez mais complexo, é urgente olhar para a os ris-

cos de forma plural e diversa, para que os estudos cindínicos possam manter o seu 

caráter inovador e utilitário, colocando-se ao serviço dos profissionais atuantes em 

momentos de risco, dos investigadores e, acima de tudo, das populações afetadas.
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end, the study aims at contributing of hydrogeomorphological studies 
to the management of hydrodynamic risks.
This paper proposes to examine the spatiotemporal evolution in the 
Ouerrha watershed in northern Morocco through a representative case. 
It also aims at identifing the current tendency of Ouerrha channel, 
and therefore identify the potential threatened areas. We further set 
out to analyse the natural hazards and their impacts on the environ-
mental  and the socioeconomic resources (destruction of roads and 
other infrastructures, and farmland, the sediments destined towards 
the Al Wahda dam).

Keywords: Bank erosion, hydrodynamic risk, mapping approach, central Rif, Morocco.

resumo: Os sucessivos cortes de estradas nas Montanhas marroquinas do Rif 
desencadeiam processos erosivos hidrodinâmicos intensos e riscos a eles 
associados. Esses impactes pesam fortemente sobre o orçamento público 
do Estado e causam perturbação ao desenvolvimento socioeconómico da 
região. Neste contexto, coloca-se o problema da fiabilidade e da afirma-
ção do processo de gestão para uma luta efetiva contra esses riscos, a fim 
de mitigar os impactos diretos na população local e, indiretamente, nas 
áreas ameaçadas. No final, o estudo abordará a contribuição dos estudos 
hidrogeomorfológicos para a gestão dos riscos hidrodinâmicos.Este artigo 
propõe examinar a evolução espaciotemporal na bacia hidrográfica de 
Ouerrha, no norte de Marrocos, através de um caso representativo. Visa, 
também, identificar a tendência atual do canal Ouerrha e identificar áreas 
potencialmente ameaçadas. Por outro lado, pretendemos identificar os 
riscos naturais e seus impactes nos elementos expostos, tais como: recursos 
ambientais e socioeconómicos (destruição de estradas e outras infraes-
truturas, de terras agrícolas e sedimentação da barragem de Al Wahda).

Palavras -chave: Trabalho de sapa, risco hidrodinâmico, abordagem cartográfica, 
Rif central, Marrocos.
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Introduction

The Southern Central Rif is an area where the natural environment dynamics is 

very active and natural hazards exert their effects. The low southern mountains are 

greatly affected by this dynamic, related with fluvial erosion/sedimentation, which 

aggravates the precarious balance of natural environments. 

Today, this is reflected by the destruction of road infrastructure, by the stream 

bank erosion in floodplains, as well as the deterioration of the living resources of 

farmers caused by the stripping of fertile soils.

To assess trends and the impact of hydrodynamics on the environmental balance 

(precarious), on resources and socio-economic potential, the study shall:

•	 Identify the sites of the main stream bank affecting human resources and 

human assets;

•	 Cartography approach to reconstruct the spatiotemporal evolution prior 

and subsequent to the establishment of bridges into ravines, and,

•	 Assessing the impact of environmental hazards on this mountain area.

Context 

The hydrodynamic analysis of the Ouerrha watershed allows the identification 

of several succession phases of bank erosion. Their development is favored by 

the conjunction of several geological settings, geomorphological, and climatic 

conditions aggravated by the human activities. The hydrodynamic that affects 

the area increases the vulnerability of banks even with the implementation of 

preventive projects. Numerous sites have been spotted on the main tributaries 

of Ouerrha watershed. These sites are sapping potential warning signs that 

directly threaten roads and human settlements. The example of the downstream 

basin shows a typical model can be extrapolated to all unstable banks along the 

downstream of the Ouerrha basin.



158

Study area

Ouerrha watershed, is located between the Rif mountains in the north and 

south Prerifain Mountain in the north of Morocco (fig. 1), is spread over 6190 

km2, occupying most of the Rif arc.

It covers most of the Rif Mountains and forms a passage between the Rif 

and Middle Atlas, upstream of the Al Whda dam, and drains the southern 

part of the chain Rif.

The basin can be divided into 3 distinct topographical zones: The high moun-

tains (altitude> 1200 m), medium altitude mountains (between 400 m – 1200 m) 

and the hills and valleys plains (< 400).

fig. 1 - Geographical localization of the study area in northern Morocco.
Fig. 1 - Localização geográfica da área de estudo, no norte de Marrocos.
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Vulnerability of natural environments

The study of the hydrodynamic of this watershed is even more important, we find 

its outlet in the Al Wahda dam, the largest holding in the country (second in Africa) 

of storage capacity standpoint (3.7 billion m3). The Ouerrha watershed areas upstream 

of the dam Al Wahda, is characterized by the predominance of friable lithological 

formations such as marl, the calcareous-marl and shale (Leblanc 1975, Sutter 1965).

The watershed altitudes exceed 1200 m at the level of the crests of the summits 

north and dominate the rest of the landscape (>1600 m at Oudka Mountain). 

Two areas of the watershed are distinguished (fig. 2).; the very high-altitude 

areas are located in the northern part of the watershed, and whose peaks reach 

1200 m. The southern part, under the 400 m of altitude, integrates the hills 

friable material marl, in the downstream part of the Ouerrha watershed wadi and 

corresponds to a flood zone.  With strong hydrodynamic action, this area has a 

lack of infiltration and sub superficial flow, occupying 80 % of the watershed.

The analysis of the distribution of slopes of the watershed demonstrates a very 

rugged terrain, which will make the activity of the fastest flowing water (fig. 3).

fig. 2 - Hypsometry and shaded relief of Ouerrha watershed.
Fig. 2 - Hipsometria e relevo sombreado da bacia hidrográfica de Ouerrha.
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Bank erosion will significantly outweigh the accumulation due to the inclination 

of less than 3 % occupies only 3 % of the watershed and that of 84 % of the surface 

of the basin, it is higher than 12 %.

fig. 3 - Distribution of the basin area according to slope classes of Ouerrha watershed.
Fig. 3 - Distribuição da área de acordo com as classes de declive da bacia hidrográfica de Ouerrha.

Characteristic of the flow regime

To highlight the irregular flow regime that have affected the Ouerrha watershed, 

it appears adequate the use of deviations from to annual average flows instead of 

inter-annual methodology. This method can distinguish between wet or surplus 

periods, and dry or loss periods (fig. 4).

The alternation of these periods is explained by precipitation regime, and the 

drainage system in the watershed with absence of the water reservoirs.

The inter-annual irregularity of the flow can be measured by the variations in 

the coefficient of runoff; the report of the data flow from one year to the average 

flow of many observational series (fig. 5).

The results of the runoff coefficient for the three stations confirm the 

hydroclimatic fluctuations, already demonstrated by the method of annual 

variations average to the inter-annual average flow.
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fig. 5 - Variation in deviation from annual and inter-annual average flow in 
Ouerrha watershed.

Fig. 5 - Variação do desvio do fluxo médio anual e interanual nas estações da na bacia 
hidrográfica de Ouerrha.

Correlation between flows and rainfall

Floods are situations that cannot be identified just in its chronological succession 

from several hours to several days. Their analysis is served for the magnitude of 

fig. 4 - Variation of runoff coefficient in Ouerrha watershed.
Fig. 4 - Variação do coeficiente de escoamento na bacia hidrográfica de Ouerrha.
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hydrodynamic risk predictions. The need of a larger study of flooding is important 

due to the annual maximum instantaneous flow rates for both stations Aïn Aïcha 

and Galaz, according to their corresponding periods and available data (fig. 6).

The examination of these data reveals that the annual maximum generally 

occurs in December-February period. Thus, considered the floods occurring in 

November, December and in January as normal, occurring at a time when their 

probability of occurrence is highest. These are the rainiest months of the year in 

Mediterranean climate.

fig. 6 - The maximum instantaneous flow of Aïn Aïcha (top) and Galaz station (below).
Fig. 6 - Fluxo instantâneo máximo das estações de Aïn Aïcha (em cima) e Galaz (em baixo).
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Flash floods, in Ouerrha watershed, are characterized by their suddenness and 

high energy. The power of a flood can be determined by the coefficient of Mayer 

and Coutagne whose formula is:

I = Q/√S, with;
Q = the maximum flow of flood (m3/s);

S= Watershed area (mm2).

The index values of Mayer and Coutagne at Aïn Aïcha station are much more 

important than the flood at Galaz station (fig. 7), confirming a spatiotemporal 

variation in rainfall and sudden and violent floods especially upstream watershed.

fig. 7 - Severity indices evolution.
Fig. 7 - Evolução dos índices de severidade.
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Hydrodynamic actions in Ouerrha wadi

The first approach at the Wadi environment was primarily intended to evaluate 
the hydrological hazard and to enable the development strategies for prevention and 
management of this hazard. The mapping approach and hydrogeomorphological 
analysis contribute to complement and supplement this knowledge acquired on the 
organization and operation of wadi environments. This objective is traditionally the 
hydrological and hydraulic studies whose methodologies developed for a long time 
under the corresponding sciences are widely used in diagnostic studies of hazard 
and flood risk (Ballais et. al, 2011).

A mapping inventory of bank erosion intends to diagnose the state of play on the 
hydrodynamic action, was conducted in the watershed of the Ouerrha (Table I and 
fig. 8), showed:

•	 Many of the sites affected by the hydrodynamic actions;
•	 A large variation in the spatiotemporal evolution in the various identified sites;
•	 Concentration of the affected sites at downstream of Ouerrha watershed.
Detailed analysis of the areas affected by hydrodynamic action downstream 

of Ouerrha wadi shows a successive migration of the channel towards the road 
(data point). The study was based, first on the hydrogeomorphological mapping. 
Secondly, on the mapping of flooded areas based on a selected representative site of 
the hydrodynamic action affected in Ouerrha wadi.

Stream bank erosion and associated risks

To assess the degradation the rate of the natural environment due to the 
hydrodynamic action, we conducted a geomorphological analysis in order to 
map the flood areas and the immigration of the Ouerrha wadi channel at the Sidi 
Maghdor bridge, by reconstituting the evolution of the wadi for more than 50 
years, started from 1950 (fig. 9 and Table II)

This approach is based on a study of various aerial photography missions and available 
topographical maps coupled with field work. We defined the boundary of the affected 

area and compare it with the recently affected flooded zone and stream bank erosion.
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site X Y Wadi-road-
distance

source: 
topographic 

Map

source 
Google earth

source 
Google
earth

1. 562695,73 433468,74 146

1994

145

2012

2. 555944,66 436334,93 148 34

3. 561378,95 444310,53 28 13

4. 555335,14 439543,19 72 72

5. 579400,28 441876,53 279 279

6. 583484,38 444300,17 212 272

7. 532701,80 484687,78 123 88

8. 528130,61 486038,42 369 233

9. 526973,12 488057,59 170 170

10. 540753,47 484353,13 21 21

11. 533697,90 480278,41 524 520

12. 569755,73 472497,20 58 57

13. 569939,48 475875,92 85 85

14. 575410,16 460660,95 59,2 60

15. 579956,25 460199,74 90 75

16. 587681,19 443463,60 85 85

17. 531988,87 449853,93 313 297

18. 511671,54 462924,51 70 70

19. 508033,73 465072,33 40 30

20. 549872,10 434941,14 606 606

21. 547406,05 431901,49 76 76

22. 571967,71 441024,59 1047 904

TABLE I - Distance (in metres) between road network and wadis in Ouerrha watershed in 
1994 and 2012.

Tabela I - Distância entre a rede rodoviária e os canais na bacia do Ouerrha em 1994 e 2012.

landmarks 
sites tool used scale Year of 

measurement
distance between the ouerrha 

wadi and the rr 408 (in meter)

1
Topographical 

map
1/

50000 1950

400

2 300

3 100

Table II ‑ Situation of Ouerrha Wadi at Sidi Maghdor bridge in 1950.
Tabela II ‑ Situação do curso de água Ouerrha, na ponte de Sidi Maghdor, em 1950.
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fig. 8 - Erosion sites where the road network is closed to wadis in Ouerrha watershed in 
1994 and 2012 (Source: Based on topographical map in 1994 and Google Earth in 2012).

Fig. 8 - Locais de erosão na aproximação da rede rodoviária aos wadis na bacia de Ouerrha
(Fonte: Com base no mapa topográfico de 1994 e no Google Earth em 2012).

The old cartographic support from 1950 shows that the distance between the 

Ouerrha wadi and the regional road 408 (RR 408) in the three monitoring sites 

varies between 400 m and 100 m.

The distance observed through the cartographic support of 1950 shows that 

the RR 408 remained insulated from the direct impact of the hydrodynamic action 

of Ouerrha wadi, however, this situation began to change gradually during the 

subsequent periods as it did not record a significant change after nine years (fig. 10 

and Table III).

The channel has kept almost the same distance and shape without significant 

changes, however, after 20 years, compared the situation of 1982 with previous 

locations demonstrated a great change in the immigration channel (fig. 11 and 

Table IV)
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fig. 9 - Situation of Ouerrha Wadi at Sidi Maghdor bridge in 1950.
Fig. 9 - Situação do curso de água Ouerrha, na ponte de Sidi Maghdor, em 1950.

landmarks 
sites

tool 
used scale Year of 

measurement
distance between the ouerrha 

wadi and the rr 408 (in meter)

1
aerial 
photo

1/
25000 1962

325

2 150

3 100

TABLE III - Situation of Ouerrha Wadi at Sidi Maghdor bridge in 1962.
Tabela III - Situação do curso de água Ouerrha, na ponte de Sidi Maghdor, em 1962.

landmarks 
sites

tool 
used scale Year of 

measurement
distance between the ouerrha 

wadi and the rr 408 (in meter)

1 aerial 
photo 

mission
1/17500 1982

87.5

2 35

3 52.5

TABLE IV - Situation of Ouerrha Wadi at Sidi Maghdor bridge in 1982.
Tabela IV - Situação do curso de água Ouerrha, na ponte de Sidi Maghdor, em 1982.
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The 1991 situation constituted a radical change in immigration evolution at 

Bridge Sidi Maghdour meander, because the distance between RR 419 and the 

Ouerrha channel becomes in direct contact (fig. 12).

These excessive cuts are due to the poor infiltration of the watershed, the strong 

degradation and deforestation of the forest of the Mountain Rif chain in the 

fig. 10 - Situation of Ouerrha Wadi at Sidi Maghdor bridge in 1962.
Fig. 10 - Situação do curso de água Ouerrha, na ponte de Sidi Maghdor, em 1962.

fig. 11 - Situation of Ouerrha Wadi at Sidi Maghdor bridge in 1982.
Fig. 11 - Situação do curso de água Ouerrha, na ponte de Sidi Maghdor, em 1982.
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The Method Soil Conservation Service for the infiltration model is based on the 

CN as an infiltration model, the parameter to be analyzed is CN representing the 

losses by infiltration with the following equation:

Pe : Cumulative rainfall;

P: The excess volume that participates in surface flow;

S: the potential maximum soil moisture retention after runoff begins.

watershed upstream in the studied site (J. Gartet, 2001 and El Mazi et al., 2017). 

To demonstrate the magnitude and the importance of the correlation between these 

parameters and the successive immigration channel of Ouerrha Wadi to the RR 

408, the curve number (CN) model was adopted to this situation, and to determine 

the real flow of the responsible position for this strong back of the channel in the 

beginning of the 90’s”.

fig. 12 - Situation of Ouerrha Wadi at Sidi Maghdor bridge in 1991.
Fig. 12 - Situação do curso de água Ouerrha, na ponte de Sidi Maghdor, em 1991.
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fig. 13 - Characterization of the event of 17-18 December 1983 at Ain Aïcha station 
in Ouerrha watershed, upstream of the studied site 

(Source: M. Essadaoui, 2012).
Fig. 13 - Caracterização do evento de 17 a 18 de dezembro de 1983 na estação de Ain Aïcha 

da bacia hidrográfica de Ouerrha, a montante do local estudado 
(Fonte: M. Essadaoui, 2012).

The observed flow on the 17-18 December 1983 event shows a flow exceeding 

2310 mm/s and the peak flow reached 2340 mm/s at Aïn Aïcha station upstream of 

studied site on Ouerrha watershed (fig. 13).

Interaction between the hydrodynamic action and the development processes

The climate is a key factor in the morphogenesis in the Ouerrha watershed. 

The temporal and spatial concentration of a high intensity rainfall is the 

dominant rule.

Daily rainfall data and the registered flow in the upstream stations of the studied 

area have observed the magnitude of these events and their repercussion on the 

stream hydrodynamic action in the collapse of the banks. The fragile substratum 

promotes the hydrodynamics through the marl formations at the base (G. Suter , 

1980 and A. Gartet, 2010), or through the recent quaternary formations at the top 

of the banks (fig. 14)
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fig. 14 - Left bank collapsed of Ouerrha Wadi.
Fig. 14 - Colapso da margem esquerda do curso de água Ouerrha.

The undermining susceptibility of the Ouerrha wadi banks became real after 

1991 and directly affected the RR 408 at the bridge Sidi Maghdour on the left 

bank of Ouerrha wadi. Since 1995 the management interventions were started 

after the flood events in December 1995 and January 1996 (fig. 15).

The recorded instantaneous flow downstream the studied site (8 km) 

of the bridge Sidi Maghdor reached 750 m3/s in the hydrological station 

of Ourzagh. This event caused the cut of RR 408. The channel continued 

to immigrate into the road by creating a large meander through the bank’s 

collapse process (photo 1)

In January 1996, the Ministry of equipment had mobilized all provincial 

and local team to solve the stream bank erosion affected the RR 408. The 

development process established decided in immediately to ensure traffic on the 

concerned road in order to open up this heavily populated region. The easiest 

solution adopted and implemented in this case often is changing the route of 

the road (fig. 16).
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fig. 15 - Characterization of the December 1995 flood event at Ain Aïcha station on 
Ouerrha watershed, upstream of the studied site (Source: M. Essadaoui, 2012).

Fig. 15 - Caracterização do episódio de inundação de dezembro de 1995 na estação de Ain Aïcha 
da bacia hidrográfica do Ouerrha, a montante do local estudado (Fonte: M. Essadaoui, 2012).

Photo 1 - Undercutting of the RR 408 on Ouerrha Wadi in December 1995 by the bank 
erosion (Source: M. El-Fengour, 2013).

Fot. 1- Processo de erosão através de trabalho de sapa do curso de água Ouerrha, a minar a RR 
408, em dezembro de 1995 (Fonte: M. El-fengour, 2013).
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fig. 16 - Process of undermining bank management established on the RR 408 at Sidi 
Maghdour bridge on Ouerrha wadi in January 1996.

Fig. 16 - Trabalho de sapa do Ouerrha, a minar a gestão estabelecida na RR 408, nas 
imediações da ponte de Sidi Maghdour, em janeiro de 1996.

Since 1995, several interventions were established to manage the bank erosion 

hazards (fig. 17). These risks affect not only the RR 408, but also the belt of trees 

along the road.

Huge quantity of accumulated sediment load during the major bank erosion 

affect directly life duration of downstream Al Wahda dam (7 km).

Conclusion

Understanding the mechanisms and the process cause the stream bank hazards 

and the failure of all the process of management and development establishes 

to protect the infrastructures such as road and drainage network in Central Rif 

Mountain in general and in Ouerrha watershed allow to the following results:

•	 The high energy of the hydrodynamic actions in Ouerrha wretched;

•	 The complication and interaction of the geological structures between the 

old and new formations constitutes the current landscape and demonstrates 
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fig. 17 - Collapsed gabions filled with rip-rap placed on covering structures on the 
Ouerrha Wadi at Sidi Maghdour Bridge in 2009.

Fig. 17 - Colapso, para o Ouerrha, dos gaviões de pedra colocados em estruturas de cobertura na 
Ponte Sidi Maghdour, em 2009.

that the area has homogeneous structure and balanced consistency, however, 

it hides an unstable system with a delicate balance, and this situation is 

aggravated by external factors, variables and exert more pressure.

The failure of all the development process took place to manage the stream banks 

erosion on Ouerrha watershed confirm one or more of the following hypothesis:

•	 The new tectonic activity in this area, which is still unstable and knows 

continuous movements, can be considered as hypothesis for the explanation of 

the radical change in the channel of Ouerrha wadi at Sidi Maghdour Bridge;

•	 The natural evolution of the Ouerrha wadi to find its natural balance;

•	 The extraction of materials for construction very active in the Ouerrha valley;

•	 The design and kind of the development processes that took place are not 

adequate for the concerned area and the magnitude of the processes;

•	 The absence of prior hydrogeomorphological studies to know the current 

trend of channel migration and the hydrodynamic Action.



175

Bibliographic references

Ballais, J. L., Chave, S., Dupont, N., Masson, É. Penven, M.J. (2011). La méthode hydrogéomorphologique 
de détermination des zones inondables. Physio-Géo (www.physio-geo.fr), collection «Ouvrages», 168 p.

El-fengour, M. (2013). Genesis and evolution of the current dynamics of the Ouerrha Wadi upstream of Al 
Wahda dam and its environmental impacts (southern Central Rif), Scientific Research Journal, N 48, The 
University Institute of Scientific Research, University Mohamed the V in Rabat, Morocco. PP 07-26.

El Mazi, M., Houari, A., El-Fengour, M. (2017). Apport de la télédétection et du SIG au suivi de la 
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Revisitando aqueles que foram os resultados dos trabalhos de investigação apre-

sentados na obra “Pluralidade na diversidade dos riscos”, pode-se concluir que os 

investigadores e os profissionais ligados à área dos riscos, estão cada vez mais cons-

cientes para a crescente complexidade dos territórios, tanto do ponto de vista físico, 

como do ponto de vista humano. Já Luciano Lourenço (2015), na senda da discus-

são sobre a dimensão do pragmatismo e do risco1, referia:

“Por isso, se, como parece, o objetivo de muitos estudos for a mitigação 

do risco, então teremos de ser pragmáticos e considerar não só a fase da 

pré-catástrofe (…) que naturalmente deverá ser de preparação, prevenção 

e previsão, mas também deverá ser tido em linha de conta o “durante”, 

correspondente à fase de socorro (…) [e] a fase de pós-catástrofe, durante 

a qual será necessário reconstruir a área afetada” (Lourenço, 2015, p. 5).

No fundo, a multiplicidade de situações quotidianas, leva a que de devam re-

equacionar procedimentos, assim como restruturar cenários de atuação. Um dos 

campos a repensar será o da dimensão formativa, com a atualização dos conteúdos 

e da prática letiva, assim como da cooperação entre entidades ligadas aos riscos e 

à proteção civil, no sentido de congregar esforços e criar sinergias, que permitam 

respostas mais rápidas e eficazes.

Além disso, é fundamental estar alerta e alertar para as alterações ambientais. 

Nesta obra, chama-se a atenção para o fato de, por exemplo, as alterações dos níveis 

de pluviosidade em determinadas regiões, poderem contribuir para significativas 

1 Lourenço, L. (2015). Risco, perigo e crise: pragmatismo e contextualização. In Siqueira, A., Valêncio, 
N., Siena, M. e Malagoli, M.A., Riscos de desastres relacionados à água. São Paulo: RiMa Editora.

https://orcid.org/0000-0003-3927-0748
https://orcid.org/0000-0001-8665-4459
mailto:adelia.nunes%40fl.uc.pt%0D?subject=


alterações dos sistemas económicos e produtivos, criando fragilidades sociais ten-

dencialmente estruturais. Por outro lado, é necessário alertar os governos locais para 

situações de perigosidade ligadas a fenómenos excepcionai de diferente escala de 

afetação, quer no que diz respeito aos de rápida atuação (exemplo de precipitação 

intensa), como os de lenta progressão (por exemplo, o caso dos períodos de seca). 

Neste contexto, também é necessário alertar para a dimensão do ordenamento do 

território, e da forma como a construção habitacional e funcional pode gerar situa-

ções de perigo iminente em situação de risco natural. 

Chamar a atenção para estas e outras situações, parece ser uma preocupação 

constante em todos os estudos apresentados nesta obra e, em geral, para toda a co-

munidade académica. Comunicar ciência, transpor o fosso que muitas vezes existe 

entre os cientistas e a comunidade civil, transferir o conhecimento, nem sempre é 

uma tarefa fácil e óbvia. Mas é necessária e cada vez mais urgente, para que os estu-

dos científicos possam ser de/sobre/para a sociedade. 

Nesta lógica, sugere-se uma possibilidade de comunicação através da música, 

seja como mecanismo de catarse para os afetados (por exemplo, por stress pós-

-traumático), seja por canal de divulgação de práticas e de comportamentos a adotar 

(por exemplo, em campanhas de prevenção). Além disso, o contexto escolar edu-

cativo, também virá reforçar esta perspetiva através da psicoeducação, educando e 

difundindo conhecimento para a população escolar e para a sociedade em geral.

Mas haverá mais para fazer no campo dos riscos. Esperamos, pois, que os estudos 

cindínicos possam vir a ganhar um destaque cada vez mais evidente no quotidiano, 

continuando sempre na senda da prevenção, mitigação e promoção da segurança e 

do bem-estar das populações, sobretudo dos mais vulneráveis.
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