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Os riscos mistos, de componente ambiental, associam-se a fenómenos potencialmente perigo-

sos com causas combinadas, ou seja, para a sua manifestação concorrem condições naturais e 

ações antrópicas. 

Nesta obra analisam-se mais de uma dezena de riscos, que se integram em duas tipologias prin-

cipais: os riscos mistos de componente atmosférica, associados sobretudo às alterações na com-

posição química da atmosfera, e os riscos mistos de componente geodinâmica, que se relacionam 

com forças e processos que atuam sobre a Terra (geodinâmica interna, como por exemplo o risco 

de sismicidade induzida, e geodinâmica externa, com destaque para os riscos de erosão, deser-

tificação, salinização, poluição e incêndios florestais). Em todas as tipologias de risco, aqui ana-

lisadas, o contributo do ser humano, através das suas ações e atividades, constitui um elemento 

comum, ampliando, de forma inequívoca, as suas causas e consequências. Por conseguinte, todos 

os autores são unanimes quanto à necessidade de implementação de medidas e ações integradas 

na salvaguarda dos principais recursos naturais.
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p r e fác i o

O terceiro dos volumes dedicados às Catástrofes trata daquelas que tanto podem 

ter uma origem natural, como podem ser provocadas pelo ser humano, razão pela 

qual as designamos por catástrofes mistas. Porque a maioria delas produz efeitos no-

tórios sobre o ambiente, por vezes também são referidas como catástrofes ambien-

tais, embora, neste caso, não seja tida em conta a sua origem, ou seja, as causas que 

as determinaram, mas sim as suas consequências, o que corresponde a um critério 

diferente daquele que esteve subjacente à divisão que usámos para organizar os três 

últimos volumes da Série. 

Mas, porque muitas das consequências das catástrofes mistas se refletem 

exatamente sobre o ambiente, torna-se difícil traduzir esses efeitos em perdas 

de seres humanos, como fizemos nos dois volumes anteriores, já que mesmo 

quando elas existem, raramente ocorrem em simultâneo e, por conseguinte, 

não se tornam tão visíveis como sucede nas catástrofes naturais e antrópicas, 

em que o número de mortos provocados por um único acontecimento pode ser 

muito elevado.

Todavia e embora sendo mais raro, as catástrofes mistas também podem pro-

vocar muitas mortes, sendo suficiente estar atento às notícias para, de quando em 

vez, tomar conhecimento de algumas dessas consequências, traduzidas em número 

de mortes.

Apenas a título de exemplo, referimos duas notícias sobre os efeitos da poluição. 

Uma delas da autoria de Amber Milne, da Thomson Reuters Foundation, publicada 

no jornal O Globo, de 12 de março de 2019, intitulada: Poluição mata mais do 

que cigarro, revela estudo internacional, dava conta de que “cientistas constatam que 

8,8 milhões de pessoas morreram em apenas um ano, mais do que as 7 milhões de 

vítimas anuais do tabagismo” (https://oglobo.globo.com/sociedade/saude/poluicao-

-mata-mais-do-que-cigarro-revela-estudo-internacional-23515245).

Uma outra notícia, publicada no Público de 4 de abril de 2019, da autoria 

de Sofia Neves, intitulada Só em 2017 morreram 3540 pessoas devido à poluição 

atmosférica em Portugal, dava conta de que “a poluição do ar foi o quinto principal 

causador de mortes prematuras em todo o mundo: 4,9 milhões. Em Portugal, o problema 

https://oglobo.globo.com/sociedade/saude/poluicao-mata-mais-do-que-cigarro-revela-estudo-internacional-23515245
https://oglobo.globo.com/sociedade/saude/poluicao-mata-mais-do-que-cigarro-revela-estudo-internacional-23515245
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matou pelo menos 3540 pessoas. Os países em desenvolvimento são os mais afectados, 

mas os casos mais graves continuam a ser a China e a Índia” (https://www.publico.

pt/2019/04/04/ciencia/noticia/quase-dez-mortes-2017-causados-poluicao-atmos-

ferica-1867924).

E porque, na altura em que estou a redigir este prefácio, as notícias são sobre 

os grandes incêndios florestais que, de novo, voltaram ao Centro de Portugal, não 

posso deixar de referir o trabalho da Agência Lusa, publicado no Observador de 18 

de junho de 2017, na sequência do incêndio florestal de Pedrógão Grande, registado 

no dia anterior e de triste memória, com o título: Os incêndios que mais mataram 

no mundo, dando conta de que aquele que mais vítimas mortais causou ter-se-á 

sido registado em 1871, nos Estados Unidos. “O incêndio florestal mais mortífero 

parece ter sido o de outubro desse ano, em Peshtigo (Wisconsin), que causou entre 800 e 

1 200 mortos, segundo as estimativas. O incêndio, que tinha deflagrado na floresta há 

uns dias, destruiu em algumas horas a localidade de 1 700 habitantes, bem como outras 

16 vilas, numa área de mais de 500 000 hectares” (https://observador.pt/2017/06/18/

os-incendios-que-mais-mataram-no-mundo/). Depois, seguia-se a lista com o nú-

mero de vítimas mortais provocados por outros grandes incêndios. 

Como é sabido, em Portugal o ano com maior número de mortos foi o de 2017, 

num total de 121, sobretudo vítimas dos incêndios de 17 de junho e 15 de outubro, 

como refere a Sábado, um ano depois, a 16 de junho de 2018, num texto da Lusa 

com o título “Está ‘tudo’ por fazer para que Pedrógão não regresse ao pré-incêndios”. 

Entre outros aspetos, menciona expressamente:

 “O incêndio que deflagrou há um ano em Pedrógão Grande (distrito de Leiria), em 

17 de Junho, e alastrou a concelhos vizinhos provocou 66 mortos e cerca de 250 feridos.

As chamas, extintas uma semana depois, destruíram meio milhar de casas, 261 das 

quais habitações permanentes, e 50 empresas.

Em Outubro, os incêndios rurais que atingiram a região Centro fizeram 50 mortes, 

a que se somam outras cinco registadas noutros fogos, elevando para 121 o número total 

de mortos em 2017” (https://www.sabado.pt/portugal/detalhe/esta-tudo-por-fazer-

-para-que-pedrogao-nao-regresse-ao-pre-incendios). 

Com efeito, os grandes incêndios florestais são um bom exemplo de catástrofes 

de origem mista, não tanto, felizmente, pelo número de mortos, mas sobretudo 

https://www.publico.pt/2019/04/04/ciencia/noticia/quase-dez-mortes-2017-causados-poluicao-atmosferica-1867924
https://www.publico.pt/2019/04/04/ciencia/noticia/quase-dez-mortes-2017-causados-poluicao-atmosferica-1867924
https://www.publico.pt/2019/04/04/ciencia/noticia/quase-dez-mortes-2017-causados-poluicao-atmosferica-1867924
https://observador.pt/2017/06/18/os-incendios-que-mais-mataram-no-mundo/
https://observador.pt/2017/06/18/os-incendios-que-mais-mataram-no-mundo/
https://www.sabado.pt/portugal/detalhe/esta-tudo-por-fazer-para-que-pedrogao-nao-regresse-ao-pre-incendios
https://www.sabado.pt/portugal/detalhe/esta-tudo-por-fazer-para-que-pedrogao-nao-regresse-ao-pre-incendios
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pela destruição de diversos tipos de bens e haveres, bem como de extensas áreas de 

património florestal e, ainda, pelas graves consequências socioeconómicas e am-

bientais que acarretam a posteriori.

De facto, muitas das catástrofes que serão abordadas neste volume, não se tra-

duzem diretamente num elevado número de mortos, mas antes fazem sentir os seus 

efeitos sobre o ambiente e, deste modo, indiretamente, sobre a população que, por 

vezes, só mais tarde acaba por ser afetada. 

Porventura, as catástrofes mistas que permitem uma quantificação mais direta 

do número de mortos resultam da plena manifestação dos riscos biomédicos, tam-

bém designados por riscos do foro infecto-contagioso, em resultado da atuação 

de microrganismos e parasitas, que podem ser transmitidos por vectores biológi-

cos (vírus e bactérias), por ingestão de água e alimentos, por contágio de sangue 

contaminado e secreções orgânicas, por inalação e, ainda, por mais de que um dos 

mecanismos anteriores. Todavia, a conclusão deste capítulo foi mais demorada do 

que o inicialmente previsto e, para não atrasar mais a publicação deste volume, 

por opção dos autores foi decido publicá-lo mais tarde, num outro tomo dedicado 

ao assunto.

Depois desta breve nota sobre algumas das consequências das catástrofes mistas, 

esperamos ter aguçado o apetite do leitor para não só se embrenhar nas páginas se-

guintes, onde estes temas serão tratados de forma mais profunda, mas também para 

se empenhar na investigação das catástrofes mistas, uma área científica que ainda 

carece de muita pesquisa.

Coimbra, 23 de julho de 2019

Luciano Lourenço



(Página deixada propositadamente em branco)
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Os riscos mistos, de componente ambiental, associam-se a fenómeno potencial-

mente perigosos com causas combinadas, ou seja, para a sua manifestação concor-

rem condições naturais e/ou ações antrópicas. Resultam, assim, da combinação de 

ações continuadas da atividade humana com o funcionamento dos sistemas natu-

rais, incluindo-se neste conjunto os incêndios florestais, a contaminação de cursos 

de água e aquíferos e a degradação e contaminação dos solos. Na terminologia sobre 

a Redução de Risco de Catástrofes do UNISDR emergem como riscos socionatu-

rais, pois estão associados à combinação de factores naturais e antropogénicos, enfa-

tizando a degradação ambiental e as mudanças climáticas. Acrescentam, ainda, que 

podem ser riscos químicos, naturais e biológicos, e resultar da degradação ambiental 

ou da poluição física ou química do ar, da água e do solo. No entanto, muitos dos 

processos e fenómenos que se enquadram nesta categoria podem ser, também,  con-

siderados “driving forces” de outros riscos como a degradação do solo, a desfloresta-

ção, a perda de biodiversidade, a salinização e o aumento do nível do mar.

Na obra que agora se apresenta analisam-se dois tipos principais de riscos: (i) 

os riscos mistos de componente atmosférica, quando, além do factor antrópico, se 

produzem no seio da atmosfera e os (ii) riscos mistos de componente geodinâmica, 

quando, além da ação antrópica, se relacionam com forças (geodinâmica interna) e 

processos (geodinâmica externa) que atuam sobre a Terra. 

Nos riscos de componente atmosférica, no capítulo intitulado “Riscos atmosfé-

ricos mistos”, as autoras, Ana Monteiro e Helena Madureira, pretendem identificar 

algumas das ameaças provenientes da atmosfera que podem causar, direta ou in-

diretamente, perdas e danos severos para os seres humanos, assim como a sua dis-

tribuição planetária. Entre a multiplicidade de riscos que podem ser identificados, 

abordaram três com grande relevância científica e mediatismo social, associados 

às alterações na composição química da atmosfera, e dois menos valorizados nos 
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planos de prevenção, como a queda de meteoritos e os resultantes das pesquisas 

espaciais. A redução de espessura da camada de ozono, o agravamento do efeito de 

estufa e a poluição da atmosfera por terem sido identificados como ameaças severas, 

tanto os estímulos como as consequências têm sido descritos e bastante divulgados 

na sociedade. Concluem, todavia, que a valorização destes riscos ainda se encontra 

fortemente condicionada pela magnitude das consequências, diretas e imediatas, e 

pelo contexto social, económico e político dos alvos.

A abordagem aos Riscos Mistos de componente geodinâmica inicia-se como o 

capítulo “Risco de sismicidade induzida”, da autoria de Bruno Martins. De acordo 

com o Autor, a génese antrópica de sismos, em reservatórios, minas, campos de 

petróleo e gás e injeção de fluidos justificam-se, fundamentalmente, pelas mudan-

ças de pressão introduzidas sobre a estrutura geológica, modificadoras das pressões 

neutras nas falhas, no volume, forças aplicadas e carga. Acrescenta, ainda, que a 

dimensão da estrutura influi no impacto sobre a área crustal, sugerindo que quanto 

maior for, maior será o risco de sismicidade.

Os capítulos subsequentes, relacionados com a erosão (geodinâmica externa), 

têm como denominador comum a água enquanto agente erosivo. A erosão assume, 

assim, diversas formas: pluvial, resultante das águas das chuvas; fluvial, causada pela 

água que flui nas linhas de água; costeira, consequência da ação das águas do mar; 

química, através da reação dos materiais minerais das rochas à água, levando a for-

mação de novos minerais (argilas) e sais solúveis. O “Risco de erosão hídrica do solo”, 

da autoria de Adélia Nunes, sintetiza os tipos e os principais fatores que interferem 

na erosão hídrica em vertentes. Analisam-se alguns dos principais métodos usados 

na sua avaliação/monitorização, assim com as atividades antrópicas que mais têm 

contribuído para acelerar estes processos, bem como as respetivas consequências e 

algumas medidas de mitigação. Com efeito, a erosão por efeito da água da chuva 

constitui um dos principais processos de degradação da camada edáfica superficial, 

à escala global, ameaçando a produtividade agrícola do solo e a estabilidade econó-

mica e social de diversas regiões do globo. No capítulo seguinte, da mesma autora, 

intitulado “Risco de erosão fluvial” analisa-se a dinâmica fluvial, enfatizando-se os 

agentes e processos que atuam ao nível do escavamento, transporte e deposição 

de sedimentos. São também abordadas as principais formas resultantes, os fatores 
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intervenientes, alguns dos métodos utilizados na avaliação do transporte de sedi-

mentos e na erosão lateral, assim como na sua proteção.

António Campar de Almeida, autor dos três capítulos que se seguem, debruça-

-se em primeiro lugar sobre os “Riscos de erosão costeira”, discutindo as condições 

naturais terrestres e marinhas mais favoráveis à ação dos processos perigosos, assim 

como o aumento da exposição humana a esses processos. São abordadas as dinâ-

micas próprias da costa de arriba e da costa arenosa baixa e são analisadas as me-

didas que têm sido tomadas para combater ou mitigar a erosão costeira e possíveis 

adaptações. No capítulo que intitula “Risco de erosão química”, o autor refere que os 

principais processos químicos que se verificam à superfície da crusta terrestre têm 

como principal interveniente a água, quer como meio de reação quer como reagen-

te. Assim, entre os múltiplos processos que podem ocorrer, aborda a hidratação, a 

dissolução, a hidrolise, a oxidação e a redução. São, igualmente, analisados alguns 

dos efeitos mais evidentes da ação destes processos, quer na natureza quer em cons-

truções humanas. Problematiza, também, algumas das alterações que se verificarão, 

em termos da generalidade dos processos químicos, na sequência das mudanças 

climáticas previstas.

No capítulo, com o título “Riscos de erosão eólica”, também da autoria de Antó-

nio Campar de Almeida, o vento assume-se como agente erosivo, cujos modos de 

atuar sobre as rochas e de destruir ou construir geoformas são muito diferenciados. 

Assim, depois de analisar como atua o vento, apresenta o modo como modela a pai-

sagem nas regiões áridas e como pode afetar os solos das regiões semiáridas. Por últi-

mo, discute algumas das medidas usadas para minimizar os efeitos da erosão eólica, 

tanto em solos como em dunas, assim como as adaptações humanas a essa erosão.

Maria José Roxo e Carlos Russo Machado, no seu capítulo “Desertificação”, des-

crevem este processo como gradual, marcado pela perda de produtividade do solo 

e de diminuição da cobertura vegetal, em consequência da interação das atividades 

humanas com as condições ambientais marcadas por situações de seca e aridez. 

Analisam a sua dimensão planetária, os processos envolvidos, as consequências, a 

sua evolução e discutem o papel de organizações como as Nações Unidas e a União 

Europeia no combate à desertificação, identificando os mecanismos, instrumentos 

e estratégias adotadas para minimizar os seus efeitos. O “desaparecimento do Mar 
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de Aral” e o fenómeno da desertificação na Península Ibérica, constituem os estudos 

de caso. No final, são perentórios quanto à necessidade, perante um cenário em que 

as alterações climáticas são bem evidentes, dos governos e dos cidadãos, em todo o 

mundo, terem o conhecimento da dimensão, das causas, consequências e de algu-

mas medidas de mitigação/adaptação aos processos de desertificação.

“Riscos de salinização do solo”, de Maria da Conceição Goncalves, José Casimiro 

Martins e Tiago Brito Ramos, e “Riscos relacionados com intrusão salina”, de Bruno 

Martins, abordam as questões da salinização, enquanto processos de degradação do 

solo e dos aquíferos, a nível mundial. Embora o problema de salinização do solo 

pareça limitado às zonas costeiras afetadas pelas marés (sapais) e a algumas áreas re-

gadas no sul do País (Alentejo), o aumento do regadio e as perspetivas de mudanças 

climáticas para as próximas décadas, nomeadamente, o aumento das temperaturas 

e da concentração de sais solúveis na água de rega, podem levar a um acréscimo da 

área afetada em Portugal e a uma crescente degradação dos solos. 

Por outro lado, a excessiva extração de água doce, devido à crescente pressão 

demográfica nas áreas costeiras, aliada a uma agricultura intensiva, exigentes em 

consumo de água, têm conduzido a uma penetração da água salgada para áreas mais 

continentais, responsável pela denominada intrusão salina em aquíferos. Os proble-

mas relacionados com a intrusão salina são mundiais e têm-se agravado ao longo 

das últimas décadas, com consequências severas para o ambiente, as populações, a 

economia e a sociedade. De acordo com o autor, B. Martins, a diminuição do risco 

dependerá em boa parte das estratégias de redução das vulnerabilidades que pas-

sarão, necessariamente, por um planeamento e gestão global dos recursos hídricos 

objetivada num princípio de desenvolvimento sustentável.

O capítulo “Riscos de poluição”, de autoria de Carmén Ferreira, inicia-se com a 

discussão dos termos “poluição” vs. “contaminacão”, concluindo que que um solo ou 

uma massa de água pode estar contaminado/a mas não poluído/a, todavia se estiver 

poluído/a está, obviamente, contaminado/a. Enfatizando os efeitos adversos da ação 

antrópica nestes dois recursos estratégicos, o solo e a água, dos quais depende o futuro 

da Humanidade, reforça a necessidade de um controlo da ocupação do solo urbano, 

das práticas agrícolas e industriais e o respeito pelo cumprimento da legislação relativa a 

estes recursos, tendo em conta a sua gestão baseada nos princípios de sustentabilidade.
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O último dos capítulos desta obra, “Riesgos de incendio forestal”, da autoria de 

Miguel E. Castillo Soto, analisa a incidência geográfica dos incêndios florestais, 

numa perspetiva multiescalar, desde o global, com o intuito de definir macro zonas 

de ocorrência, ao particular, ou seja, através da análise de alguns exemplos de incên-

dios particularmente catastróficos, onde se incluem os incêndios de junho e outu-

bro de 2017 em Portugal. Com efeito, entre os riscos mistos, os incêndios florestais 

têm merecido maior destaque sobretudo pela sua dimensão global, pelos impactes 

que provocam nas diferentes componentes da natureza e da sociedade. Apesar de 

fazerem parte da história da humanidade, os incêndios florestais representam, na 

atualidade, uma das mais importantes ameaças às funções e serviços dos ecossiste-

mas, de que dependem o bem estar e a qualidade de vida da população.
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Abstract: This contribution seeks to identify some of the threats posed by the atmos-

phere that can directly or indirectly cause severe loss and damage to human 

populations as they are currently distributed on planet Earth. Of the various 

risks we chose two that are widely discussed socially and scientifically and 

two others that are less appreciated and have scarcely been considered in 

the prevention plans. The first two risks concern the modification of the 

chemical composition of the atmosphere, namely, the worsening of the 

greenhouse effect and the depletion of the ozone layer widely reported 

in the media. The other two concern the fall of meteorites and the risks 

caused by space research. We conclude that the gaseous envelope that 

surrounds us is vital, but that despite being increasingly observed, it is 

still a target whose behaviour surprises us with its complexity and thus 

often inhibits the anticipation and prevention of risks.

Keywords: Atmospheric hazards, meteorites, space research, greenhouse effect, ozone 

depletion, atmospheric pollution.

Introdução

Sendo a atmosfera uma camada absolutamente essencial para a existência de 

vida, tal como a conhecemos, à superfície da Terra pode parecer paradoxal falar 

de riscos1 atmosféricos. Contudo, os limiares de resistência e adaptabilidade dos 

seres vivos terrestres a pequeníssimas modificações na temperatura, na pressão ou na 

composição química deste invólucro gasoso são tão estreitos que transformam este 

manto protector numa ameaça constante (Douglas, 2013).

De facto, este envelope gasoso corporiza um acaso oportuno excecional tanto 

pela sua composição química - dióxido de azoto (78%), oxigénio (21%) e água, 

1 O substantivo «risco» deriva do verbo latim “resecare” que significa “cortar separando” corres-
pondendo na actualidade “à possibilidade de um acontecimento futuro e incerto” ; “possibilidade de 
inconveniente ou fatalidade” Academia das Ciências de Lisboa, “Dicionário da Língua Portuguesa 
Contemporânea”, Braga, Verbo, 2001.
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dióxido de carbono, metano, ozono e outros gases (1%) – como pela sua estrutura 

vertical de temperatura e de pressão (Henderson-Sellers, 1986; Houghton, 1986; 

McIlven, 1992; Simons, 1996). 

A primeira camada entre os 0 e os 17km – troposfera – é aquela onde ocor-

rem a maioria das reações físico-químicas que geram os fenómenos meteorológicos 

que definem os estados de tempo e que contribuem para a diferenciação climática 

gobal. E é esta camada que facilita seletivamente a passagem da radiação solar e 

da irradiação terrestre permitindo, graças ao efeito de estufa, que a temperatura se 

matenha dentro dos limites admissíveis para a existência da vida.  É desta camada 

que os seres humanos inalam os cerca de 20 litros de ar por minuto fundamentais 

para sobreviverem e que terá de ter uma concentração mínima de 19,5% de oxi-

génio. E é também para a troposfera que expiram 5% de vapor de água, 75% de 

dióxido de azoto, 15% de oxigénio, 5% de dióxido de carbono e em pequeníssimas 

percentagens árgon amónia, acetona, metanol, etanol e outros compostos voláteis 

(Henderson-Sellers, 1986; Houghton, 1986; McIlven, 1992; Simons, 1996). 

Só daqui resulta desde logo o primeiro risco: a composição do cocktail gasoso 

disponível para a respiração dos seres humanos. Mas, não é o único!

Na camada seguinte– a estratosfera – que se estende entre os 18 e os 48km ocorrem 

reações químicas fundamentais para impedir que uma parte “indesejável” do espectro elec-

tromagnético solar atinja a superfície da Terra. Uma boa parte da radiação ultravioleta é 

consumida nesta camada atmosférica no processo de cisão das moléculas de oxigénio (O2) 

e a criação de ozono (O3). Estas reações fotoquímicas que originam a ozonosfera impedem 

que esta banda do espetro eletromagnético solar exerça o seu enorme potencial de cisão 

molecular nos alvos existentes à superfície da Terra, nomeadamente, nos seres humanos.

As camadas seguintes – mesosfera (50 a 80km), termosfera (80 e 500km) e a 

exosfera (500 a 1000km) – são também indispensáveis para assegurar as condições 

de habitabilidade dos seres vivos na Terra. Desempenham papéis muito diversos, 

mas todos completamente determinantes para que a vida na Terra não fique em 

risco ((Henderson-Sellers, 1986; Houghton, 1986; McIlven, 1992; Simons, 1996).

Os riscos atmosféricos são, portanto, incontáveis, diversos e muito graves. A 

atmosfera pode ser simultaneamente uma proteção e uma ameaça muito séria. E, as 

circunstâncias necessárias que podem prenunciar o risco têm uma enorme proba-
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bilidade de ocorrer. Todavia, apesar de deverem inspirar atenção e cuidado porque 

podem comprometer a segurança, a saúde, e o bem-estar das pessoas e dos outros 

seres vivos, é muito frequente focarmos a nossa atenção especialmente nos riscos 

estimulados por causas mais próximas, que observamos e compreendemos melhor 

– os climáticos e os geomorfológicos (fig. 1 e fig. 2).

Fig. 1 - Número de desastres por tipo de causa (1998-2017) (Fonte: CRED, 2018).
Fig. 1 - Number of disasters per type of cause (1998-2017) (Source: CRED, 2018).

Fig. 2 - Número de pessoas afectadas por tipo de desastre (1998-2017) (Fonte: CRED, 2018).
Fig. 2 - Number of people affected per disaster type (1998-2017) (Source: CRED, 2018).
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Tanto as pessoas como as instituições nacionais e internacionais que abordam 

as perdas e danos provocados pelos riscos atmosféricos dedicam a sua atenção quase 

exclusivamente aos de índole climática (fig. 1 e fig. 2) que, dentre os riscos naturais, 

representam mais de 80% das pessoas afectadas. As temperaturas extremas, as in-

undações, as secas, as tempestades e os incêndios têm sido os fenómenos mais e mel-

hor monitorizados pela geocindínica. Os riscos decorrentes da queda de meteoritos, 

das conquistas espaciais, das alterações na estrutura térmica vertical da atmosfera ou 

mesmo da modificação da composição química da atmosfera não têm merecido o 

mesmo protagonismo nem por parte dos investigadores científicos nem por parte 

dos decisores políticos.

Risco de impacte de meteoritos

Uma das ameaças que temos sempre presente é que “o céu nos caia em cima”, 

isto é, que objetos provenientes da atmosfera ou do espaço extra-terrestre tombem 

sobre a superfície. É um receio permanente que por ser muito mal percebido tem 

sido desviado para a ficção científica e arrumado mentalmente como improvável.

Contudo, de acordo com a American Meteor Society (www.amsmeteors.org), 

os materiais que atingem a superfície provenientes do espaço extraterrestre são mui-

to frequentes. Têm designações diferentes consoante as suas características, mas os 

mais comuns são os cometas, os asteroides, os meteoroides, os meteoros e as chuvas 

de meteoros, as bolas de fogo e os meteoritos (Tabela I).

Quando são de tamanho milimétrico passam totalmente despercebidos, mas 

quando ultrapassam 1km de diâmetro podem ter consequências devastadoras. Há até 

quem lhes atribua a responsabilidade pelo aparecimento de vida na Terra explicando 

que teria sido o impacte fortíssimo de um grande meteorito na superfície terrestre 

o factor desencadeador da criação das condições térmicas e químicas na atmosfera 

resultantes da pressão exercida sobre a crusta e o manto terrestre. Este impacto teria 

favorecido o aumento da temperatura e do vapor de água na atmosfera, condições 

essenciais para o aparecimento de vida (Chapman, 1994 e 2004; Chesley, 2002). 

http://www.amsmeteors.org/
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Há também evidências científicas que associam o desaparecimento dos dinossauros 

à queda de um meteorito de grandes dimensões (> 15km de diâmetro), há cerca de 66 

milhões de anos no Golfo do México criando uma cratera com mais de 180km e uma 

explosão equivalente a 10012 toneladas de TNT (dinamite; trinitrotolueno).

Contudo e apesar de proliferarem eventos deste tipo na literatura e no cinema, a 

perceção do risco associado à queda de meteoritos é muito fraca. Apesar do receio, per-

siste a ideia da incapacidade de lidar com este risco e, consequentemente, o alheamento. 

Todavia, os riscos associados à queda de meteoritos, apesar de não serem per-

cebidos nem valorizados pela generalidade das pessoas, são, de acordo com a Earth 

Impact Database e com a Earth Impact Effects Program, muito graves, frequentes e 

bastante prováveis em qualquer ponto do globo (Chesley, 2002 e 2006). As esti-

mativas atuais revelam que caiem diariamente na superfície da Terra cerca de 49 

toneladas de material metoritico. Por esse motivo, a National Aeronautics and Space 

Administration (NASA) no Center for Near Earth Object Studies (CNEOS), moni-

toriza continuamente os riscos dos impactos dos meteoritos nos próximos 100 anos 

(https://cneos.jpl.nasa.gov/sentry/intro.html).

A American Meteor Society tem contribuído para demonstrar a frequência e a pe-

rigosidade deste risco coligindo e divulgando os milhares de testemunhos de ocorrên-

cias destes diversos tipos de meteoros em todo o globo (https://fireball.amsmeteors.

org/members/imo_view/browse_events). Mas, esta informação continua a ser muito 

Tabela I ‑ Tipos de Meteoros.
Table I - Meteor Types.

Tipos de 
Meteoros

Características

Composição Tamanho

Cometas Fragmentos sólidos de gelo, rocha poeira e gases vários km

Asteróides Fragmentos de ferro e/ou gelo 1m a centenas de km

Meteoroides Asteróide muito pequeno 1 micra a 1m

Meteoros Luz emitida por um meteoroide ou asteroide ao atravessar a 
atmosfera (chuva de meteoros)  

Bolas de Fogo Luz muito brilhante emitida por um grande meteoroide ou 
asteroide ao atravessar a atmosfera  

Meteoritos Fragmento de um meteoro ou de um asteroide 1m a 200km

Fonte/Source: American Meteor Society (www.amsmeteors.org).

https://cneos.jpl.nasa.gov/sentry/intro.html
https://fireball.amsmeteors.org/members/imo_view/browse_events
https://fireball.amsmeteors.org/members/imo_view/browse_events
http://www.amsmeteors.org/
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pouco reconhecida pela maioria da população o que dificulta substantivamente a per-

ceção da gravidade deste risco. Isto, apesar das inúmeras evidências morfológicas na 

superfície da Terra deixadas pela queda, por exemplo, de grandes meteoritos (Meteori-

tical Bulletin Database em https://www.lpi.usra.edu/meteor/metbull.php).

Em Portugal, este risco também não tem merecido grande relevância apesar 

do 40º maior objeto mais pesado de que há registo oficial ter caído em Portugal e 

de haver vários outros exemplos ameaçadores pelas dimensões e força do impacto 

(Tabela II).

Tabela II ‑ Lista dos maiores meteoritos registados na literatura científica.
Table II - List of the largest meteors recorded in the literature.

Ranking 
(peso) Local Data de 

descoberta Peso

1 Hoba (Namibia) 1920 66 t

2 Sikhote-Alin (Rússia) 1947 23 t

3 Jilin (China) 1976 4 t

4 Allende (México) 1969 2 t

5 Kunya-Urgench (Turquemenistão) 1998 1.1 t

6 Norton County (EUA) 1948 1.1 t

7 Chelyabinsk (Rússia) 2013 1 t

8 Jianshi (China) 1890 600 kg

9 Knyahinya (Ucrânia) 1866 500 kg

10 Ochansk (Rússia) 1887 500 kg

11 Paragould (EUA) 1930 408 kg

12 Bjurböle (Finlândia) 1899 330 kg

13 Millbillillie (Austrália) 1960 330 kg

14 Sterlitamak (Rússia) 1990 325 kg

15 Estherville (EUA) 1879 320 kg

16 Bruderheim (Canadá) 1960 303 kg

17 Mocs (Roménia) 1882 300 kg

18 Putinga (Brasil) 1937 300 kg

19 Saint-Séverin (França) 1966 271 kg

20 Suizhou (China) 1986 260 kg

21 Boguslavka (Rússia) 1916 256 kg

22 Omolon (Rússia) 1981 250 kg

23 Pultusk (Polónia) 1868 250 kg

24 Homestead (EUA) 1875 230 kg

25 New Concord (EUA) 1860 230 kg

26 Alfianello (Itália) 1883 228 kg

Ranking 
(peso) Local Data de 

descoberta Peso

27 Holbrook (EUA) 1912 220 kg

28 Kainsaz (Rússia) 1937 200 kg

29 Kunashak (Rússia) 1949 200 kg

30 Lowell (EUA) 1846 200 kg

31 Saratov (Rússia) 1918 200 kg

32 Zag (Sahara W) 1998 175 kg

33 Djati-Pengilon (Indonésia) 1884 166 kg

34 Aba Panu (Nigéria) 2018 160 kg

35 Tenham (Austrália) 1879 160 kg

36 Forest City (EUA) 1890 152 kg

37 Glasatovo (Rússia) 1918 152 kg

38 Yardymly (Azerbeijão) 1959 150.2 kg

39 Mbale (Uganda) 1992 150 kg

40 Olivença (Portugal) 1924 150 kg

41 Weston (EUA) 1807 150 kg

42 Wiluna (Austrália) 1967 150 kg

43 Montferré (França) 1923 149 kg

44 Molina (Espanha) 1858 144 kg

45 Kesen (Japão) 1850 135 kg

46 Dong Ujimqin Qi (China) 1995 128.8 kg

47 Ensisheim (França) 1492 127 kg

(.....) Ourique (Portugal) 1998 30kg

(.....) Juromenha (Portugal) 1968 25, 25kg

(.....) Chaves (Portugal) 1925 2,95kg

(.....) Évora (Portugal) 1796 1,125kr

(.....) Picote (Portugal) 1843 1kg

Fonte/Source: The Meteoritical Bulletin Database (https://www.lpi.usra.edu/meteor/metbull.php).

https://www.lpi.usra.edu/meteor/metbull.php
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A gravidade das consequências deste risco (Tabela III), resultam da combinação 

entre a violência do impacto, a energia provocada e a probabilidade de ocorrência 

e e pode ser medida quer pela escala de Torino (https://cneos.jpl.nasa.gov/sentry/

torino_scale.html, quer pela escala de Palermo (https://cneos.jpl.nasa.gov/sentry/

palermo_scale.html).

Tabela III ‑ Estimativas das consequências do impacto de um meteorito. 
Table III - Estimated consequences of a meteorite impact.

Diâmetro 
no impacto 

(metros)

Massa 
(x109 kg)

Recorrência 
(anos) Consequências

< 50 < 10 < 1
Meteoros que atingem o cimo da atmosfera, embora a 
maior parte da massa não atinja o solo, desintegrando-se 
em fragmentos que na sua maioria são vaporizados.

75 10 - 100 1000

Os ferrosos fazem crateras como a Meteor Crater (Ari-
zona); os rochosos produzem rastos de fogo como Tun-
guska; os impactos sobre o solo podem destruir áreas do 
tamanho de uma cidade.

160 100 - 1000 5000 Os impactos no solo destroem a área de uma grande zona 
urbana como Nova Iorque ou Tóquio.

350 entre 1000 e 
10,000 15

Impactos em terra destroem áreas do tamanho de uma 
província (Beira Alta); O impacto no mar produz 
tsunamis pequenos.

700 entre 10,000 e 
100,000 63 O impacto em terra destrói áreas do tamanho de um país pe-

queno (Portugal); o impacto no oceano faz grandes tsunamis.

1,7 entre 100,000 
e 1,000,000 250

O impacto em terra destrói áreas do tamanho de um país 
médio (França); o impacto no oceano faz tsunamis gigan-
tescos. Pode provocar extinções maciças.

Risco inerentes às conquistas espaciais

O interesse pelo espaço extraterrestre atraiu e continua a cativar a curiosidade 

dos seres humanos fomentando a criação de ferramentas para o visitar e conhecer.

O fascínio e o encantamento pela observação do céu emergiram nas artes, nas 

letras e nas ciências desde a civilização grega (séc. XII a.C.), passando por Galileo 

(Fonte/Source: Morrison, D., Chapman, C., Slovic, P. (1994).  Hazards Due to Comets and Asteroids in 
Tom Grhrels (ed), Tuckson, University of Arizona Press).

https://cneos.jpl.nasa.gov/sentry/torino_scale.html
https://cneos.jpl.nasa.gov/sentry/torino_scale.html
https://cneos.jpl.nasa.gov/sentry/palermo_scale.html
https://cneos.jpl.nasa.gov/sentry/palermo_scale.html
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Galilei (séc. XVI), Isaac Newton (séc. XVII), Júlio Verne (séc. XIX), Konstantin 

Tsiolkovsky (séc. XX) entre outros. Contudo, só em 1914 é que Robert Goddard 

protagonizou, com sucesso, a colocação de um instrumento no espaço: o lançamen-

to do primeiro foguetão.

Entretanto, a exploração espacial só é realmente avivada bastante mais tarde pelos 

EUA e pela então URSS quando, durante a Guerra Fria (1945-1991), as duas super-

potências compreenderam o interesse estratégico do conhecimento e do domínio do 

espaço extraterrestre e encetaram uma forte competição para o conquistar (Tabela IV). 

A URSS iniciou o seu projecto de descoberta espacial em 1957. Os EUA co-

meçaram em 1958, data oficial de criação da National Aeronautics and Space Act 

(NASA) e a Europa só fundou bastante mais tarde, em 1975, a Agência Espacial 

Europeia (ESA).

O conhecimento do espaço foi concretizado com o lançamento de vários equi-

pamentos tripulados e não tripulados, e esteve, desde sempre, estreitamente relacio-

nado com a programação estratégica de segurança e defesa dos autores.

A exploração espacial tem servido direta e indirectamente para o progresso no 

conhecimento científico. Diretamente, permitiu demonstrar que a Terra é redonda, 

que gira em totno do seu eixo e do Sol e, por exemplo, redimensionar integralmente 

a importância do nosso planeta num Universo vasto e complexo. Indirectamente, a 

preparação das incursões espaciais tem motivado a pesquisa científica e a inovação 

nas mais diversas áreas do saber com benefícios relevantes para a sociedade em geral 

e para o ser humano em particular. Os sistemas GPS, as fibras de vidro, a imagiolo-

gia médica, a óptica, a indústria alimentar, a indústria têxtil, a criatividade física e 

mecânica, os equipamentos sem fios, a previsão do estado de tempo, etc. são apenas 

alguns dos muitos exemplos de melhorias na nossa qualidade de vida quotidiana 

que emergiram precisamente das pesquisas espaciais.

Contudo, a colocação em órbita de satélites tem vindo a aumentar exponen-

cialmente à medida que se foram tornando fundamentais para diversas atividades 

económicas, sociais e políticas. O espaço extraterrestre passou, portanto, a ser um 

palco cada vez mais importante na geopolítica e na segurança e defesa global e, 

por isso mesmo, é supervisionado ininterruptamente e com grande atenção para 

prevenir ameaças.
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Tabela IV - Alguns marcos importantes na conquista espacial.
Table IV - Some relevant facts in the history of the conquest of space.

Ano Evento
1926 Robert Goddard lança, com sucesso, o primeiro foguetão de combustível líquido
1957 URSS lança o primeiro satélite artificial- Sputnik 1

1957 URSS põe em órbita o primeiro ser vivo: a cadela Laika que morreu com a destruição da nave 
ao reentrar na atmosfera

1958 EUA lançam seu primeiro satélite:Explorer 1
1958 Criação da National Aeronautics and Space Act (NASA)
1959 URSS coloca Luna 1 rumo à Lua
1959 URSS divulga no Luna 3 as primeiras imagens da face oculta da Lua
1961 O astronauta Yuri Gagarin é o primeiro ser humano em órbita na Vostok 1 (um vôo de 1 hora e 48 minutos,)
1961 O astronauta norte-americano Alan Shepard é o primeiro americano em órbita (um vôo de 15 minutos)
1962 EUA lançam a primeira sonda espacial para Vênus
1962 URSS lança a sua primeira nave rumo a Marte.
1963 URSS coloca a primeira mulher no espaço: Valentina Terechkova
1965 URSS coloca o primeiro ser humano a fazer uma caminhada espacial fora da nave: Alexis Leonov 
1965 EUA concretiza o primeiro acoplamento no espaço entre duas naves americanas: Gemini

1967 Os 3 astronautas presentes no teste de lançamento da Apolo 1 morrem quando a nave se incen-
deia em Cabo Canaveral

1967 A nave Soyuz-1 desintegra-se ao regressar do espaço com o astronauta Vladimir Komarov a bordo

1969  A Apolo 11 coloca o módulo Águia na Lua com os americanos Neil Armstrong e Edwin Aldrin 
enquanto Michael Collins permanece em órbita lunar na nave principal

1969 Neil Armstrong é o primeiro ser humano a caminhar na Lua
1973 EUA coloca em órbita a estação orbital americana Skylab
1975 Criada a Agência Espacial Europeia (ESA).
1975 As naves Apolo e Soyuz encontram-se no espaço
1979 A ESA lança o primeiro foguetão europeu: Ariane
1981 EUA lançam o Columbia
1986 A explosão, durante o lançamento, da nave espacial Challenger provoca a morte dos 7 astronautas a bordo
1986 URSS lança a primeira estação espacial de terceira geração: MIR
1990 A NASA coloca em órbita o primeiro telescópio espacial: Hubble
2000 A primeira estação espacial a reunir astronautas russos e americanos no espaço: ISS
2003 O foguetão europeu Ariane lança a sonda Smart-1 (propulsão iônica)
2003 A China concrtiza um vôo espacial tripulado: Shenzu V
2004 A sonda Spirit pousa em Marte e descarrega um robot
2005 A ESA concretiza a aterragem da sonda Huygens em Titã
2006 A NASA lança a sonda New Horizons rumo a Plutão
2007 O Japão concretiza o lançamento do seu primeiro foguetão rumo à Lua
2008 A sonda norte-americana Phoenix aterra no polo norte de Marte.
2009 EUA coloca a sonda Kepler com um observatório espacial em órbita solar da Terra
2011 EUA realizam a primeira órbita em Mercúrio
2014 A ESA concretiza a primeira aterragem planeada num cometa
2015 A NASA concretiza a primeira órbita no planeta Ceres
2015 A NASA concretiza a primeira órbita no planeta Pluto
2015 A NASA celebra a degustação do primeiro legume produzido no espaço
2019 A Agência Espacial Chinesa executa a primeira aterragem na face mais distante da Lua
2019 A Agência Espacial Chinesa cultiva sementes noutro corpo celestial
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A enorme ambiguidade legal no que toca à regulação do uso do espaço ex-

tratrerrestre tem facilitado a proliferação de equipamentos em circulação e au-

mentado substantivamente o número de materiais em órbita descontrolada. O 

número de peças resultantes da inactivação de satélites em circulação atualmente 

no espaço ultrapassa já o meio milhão. E, a circulação veloz destes materiais tem 

aumentado o risco de colisão entre si e a probabilidade de ocorrência de quedas 

na superfície da Terra.

Assim, apesar do balanço destas incursões pelo espaço ser claramente positi-

vo, o interesse pelo conhecimento do espaço extraterrestre, criou também vários 

riscos indesejáveis. A precipitação dos resíduos em circulação, as colisões entre 

material em órbita, a entrada no planeta de vírus, bactérias e outros elementos 

desconhecidos provenientes do espaço e transportados pelos tripulantes, pelas 

naves, pelos produtos agrícolas já cultivados fora da Terra e por outro material 

proveniente das expedições.

Risco de redução de espessura da camada de ozono

A concentração do ozono (O3) na atmosfera tem vindo a ser alvo de monitoriza-

ção há várias décadas porque é um sinal vital para a preservação da vida à superfície 

da Terra.

O ozono existe em concentrações muito baixas na troposfera, na mesosfera, 

na termosfera e na exosfera (0.00006%). Na estratosfera, entre os 20 e os 35km, a 

concentração de ozono aumenta substantivamente (0.0015%).

Na troposfera o aumento da concentração de ozono, causado sobretudo por 

emissões relacionadas com atividades antrópicas, é muito grave pela toxicidade que 

representa para a maioria dos seres vivos. 

Na estratosfera, a concentração deste gás representa a eficácia de uma reação quí-

mica que, consumindo uma boa parte da radiação solar ultravioleta (comprimentos 

de onda entre 0,23mm e 0,32mm), provoca a cisão dos dois átomos de oxigénio (O2) 

e, posteriormente, a reunião de um átomo de oxigénio (O) com uma molécula de 
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oxigénio (O2) criando o ozono (O3). A absorção total da radiação ultravioleta UV-c 

e de uma parte considerável da UV-a e da UV-b na estratosfera para a produção de 

ozono, evita que esta radiação com grande potencial energético atinja a superfície 

terrestre provocando, por exemplo nos seres humanos, queimaduras, lesões cutâneas e 

oftálmicas. É precisamente por causa desta absorção de radiação solar ultravioleta que 

a temperatura aumenta com a altitude na estratosfera (IPCC, 2003).

Para além da variação natural da concentração do ozono na estratosfera ex-

plicadas por modificações químicas, dinâmicas ou pelo ciclo solar, há evidências 

científicas que apontam para uma coincidência cronológica entre o aumento de 

emissões de compostos de cloro (ex: CFC’s) à superfície da terra e a diminuição de 

concentração de ozono. Os compostos de cloro resultantes da volatilização dos sais 

marinhos e de atividades industriais utilizadoras de combustíveis fósseis quando 

conseguem ascender até à estratosfera são ativados fotoquimicamente e têm a capa-

cidade de destruir cataliticamente o ozono (Monteiro, 1989 e 1997). 

A gravidade do risco associado à diminuição da concentração de ozono na es-

tratosfera, vulgarmente designado por “buraco na camada de ozono”, motivou a 

criação de programas de monitorização permanente da concentração deste gás na 

atmosfera. A NASA (https://ozonewatch.gsfc.nasa.gov/facts/SH.html), a Organi-

zação Meteorológica Mundial (https://public.wmo.int/en/media/news/scientific-

-assessment-confirms-start-of-recovery-of-ozone-layer disponibilizam informação 

bastante para acompanhar permanentemente a variação nas concentrações de ozo-

no em qualquer parte do globo.

Os registos disponíveis começaram sobre a Antártida em 1957. Desde então 

verificou-se durante a década de 80 uma diminuição abrupta da concentração 

de ozono nesta área do globo atingindo valores particularmente preocupantes 

em outubro de 2004 (<200 Dobson Units). Em média no globo a espessura da 

camada de ozono tem uma espessura de 300 Dobson Units o que significa uma 

camada com cerca de 3mm de espessura. Este comportamento coincidiu com 

as maiores concentrações de cloro na estratosfera (Equivalent Effective Stratos-

pheric Chlorine).

De acordo com a mais recente publicação da Organização Meteorológica 

Mundial sobre a monitorização da depleção da camada de ozono na estra-

https://ozonewatch.gsfc.nasa.gov/facts/SH.html
https://public.wmo.int/en/media/news/scientific-assessment-confirms-start-of-recovery-of-ozone-layer
https://public.wmo.int/en/media/news/scientific-assessment-confirms-start-of-recovery-of-ozone-layer
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tosfera (WMO, 2018, pg. ES26), não houve, entre 1997 e 2016, qualquer 

tendência estatisticamente significativa na concentração de ozono entre os 

60ºS e os 60ºN. 

As observações evidenciam pequenas variações positivas e negativas tanto na con-

centração global de ozono como especificamente na estratosfera. Parece até que em 

2017 houve um aumento considerável da concentração de ozono na baixa estratos-

fera que compensou a diminuição registada entre 2000 e 2016 nas baixas e médias 

latitudes. Mas, o conhecimento neste domínio está ainda pulverizado de inúmeras 

incertezas e, por esse motivo, aplica-se com especial propriedade, o princípio da pre-

caução. Tanto mais que para além do impacte directo nas características do especto 

electromagnético solar que chega à superfície da Terra, a diminuição da camada de 

ozono estratosférico pode também interferir no comportamento do sistema climático 

do planeta modificando a estrutura térmica vertical da atmosfera, afectando a circula-

ção dos fluxos de ar e das correntes oceânicas e provocando alterações expressivas no 

comportamento da temperatura, da precipitação, do vento, etc. à superfície.

Risco de agravamento do efeito de estufa

A opacidade da baixa atmosfera a uma parte substantiva da radiação infraver-

melha proveniente da irradiação terrestre, vulgarmente designada por “efeito de 

estufa”, permitindo que uma boa parte da energia fique retida na troposfera ga-

rantindo à superfície a manutenção de condições térmicas essenciais para a existên-

cia de vida.

Os gases responsáveis pela absorção da radiação infravermelha (comprimen-

tos de onda entre 1mm e 30mm), na troposfera são sobretudo o vapor de água 

(H2O), o dióxido de carbono (CO2), o metano (CH4), o óxido de azoto (N2O), 

o ozono (O3) e os compostos de cloro (CFC’s). Estes compostos gasosos no seu 

conjunto representam menos 1% da composição química da atmosfera onde pre-

domina o azoto (78%) e o oxigénio (21%) que são absolutamente transparentes 

à radiação infravermelha.
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Dentre os gases facilitadores do efeito de estufa, o vapor de água é o mais impor-

tante. Absorve cinco vezes mais radiação solar que todos os outros juntos.

O Potencial Aquecimento Global (GWP), isto é a quantidade de energia po-

tencialmente absorvida por 1 ton de gás num período de tempo, de cada um destes 

gases promotores do efeito de estufa é muito diverso (Tabela V).

Tabela V ‑ Potencial Aquecimento Global (GWP) dos gases promotores 
do efeito de estufa

Table V - Global Warming Potential (GWP) of greenhouse gases.

Gás GWP Tempo de residência na atmosfera

CO2 1 milhares de anos

CH4 28 a 36 1 década

N2O 265 a 298 1 século

CFC’s 1000 a 23000 2 séculos

A concentração atmosférica de qualquer um destes gases aumentou considera-

velmente nos últimos 250 anos com a intensificação da industrialização, da urbani-

zação e da produção agro-pecuária. 

Contudo, e apesar de ter o GWP mais baixo (Tabela V), o CO2 tem sido 

considerado, desde a última metade do séc. XVIII, o principal responsável pela 

tendência positiva global da temperatura na superfície terrestre (IPCC, 2013). O 

argumento para esta explicação assenta sobretudo no paralelismo evidenciado en-

tre os registos da temperatura e das emissões de CO2 para a atmosfera resultantes 

das atividades antrópicas. O facto de ser dentre o conjunto de gases causadores do 

efeito de estufa, aquele que teve o maior aumento (> 40%) nos últimos 250 anos, 

o que está mais relacionado com a profunda modificação nas atividades humanas 

e o que tem um tempo de residência na atmosfera mais prolongado, contribuiu 

para lhe atribuir uma boa parte da responsabilidade na desorganização recente 

manifestada pelo sistema climático.

Uma vez que o peso relativo destes gases é muito baixo, os riscos associados à 

qualidade do ar vital para a sobrevivência dos seres humanos não são relevantes. 

(Fonte/Source: IPCC, 2013).
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Os impactes negativos mais graves são sobretudo os que decorrem da modificação 

do balanço energético da baixa atmosfera e consequentemente dos contextos climá-

ticos locais, regionais, zonais e globais.

Risco de poluição atmosférica

A definição de poluente atmosférico depende sobretudo da “dose” como 

dizia Paracelso médico e físico suíço do séc.XVI, para distinguir um remédio 

de um veneno.

A maioria dos poluentes são componentes naturais da atmosfera (Elsom, 

1989, Douglas, 2013). Todavia, quando aumentam a sua concentração ou quan-

do reagem quimicamente entre si, podem tornar-se poluentes (Monteiro, 2000). 

O carbono, o azoto, o enxofre, o ferro, o zinco, o cobre ou o chumbo existem na 

natureza de forma não tóxica nem poluente e são fundamentais para o equilíbrio 

do ecossistema. Há, porém, algumas substâncias artificiais, como os pesticidas, o 

diclorodifeniltricloroetano (DDT), os plásticos ou os detergentes, que são com-

pletamente estranhas na atmosfera e que por esse facto também são consideradas 

poluentes (EEA).

A gravidade dos riscos resultantes da poluição atmosférica depende da impor-

tância e do significado que lhe são atribuídos pela sociedade. A valorização dos ris-

cos associados a um aumento na concentração de um composto gasoso atmosférico 

é fortemente condicionada pela magnitude das consequências diretas e imediatas e 

pelo contexto social, económico e político dos alvos (Monteiro, 1989, Monteiro, 

2013a e b).

Existem vários critérios de classificação dos poluentes (Monteiro, 1989). 

Holdgate (1980), por exemplo, releva no seu critério a natureza da substância, 

as propriedades, o tipo de alvo afectado, a fonte emissora e os padrões de uso 

desse elemento. Quanto à natureza discrimina a composição química (os orgâni-

cos dos inorgânicos) e o estado físico (sólido, líquido e gasoso). Relativamente às 

propriedades distingue-os consoante as características de solubilidade, dispersão 
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e diluicção, biodegradibilidade, persistência e predisposicção para entrar em 

reacções químicas. No que toca aos alvos afetados separa os que têm impactes na 

atmosfera, na água e no solo. Quanto à fonte emissora diferencia os que resultam 

da combustão (domésticos, industriais), da atividade agrícola, da atividade indus-

trial, da atividade militar e de experiências microbiológicas. Relativamente aos 

padrões de uso distingue os industriais (matéria-prima, materiais de construção, 

solventes, refrigerantes, lubrificantes, detergentes, pesticidas, etc.), os domésticos 

e os agrícolas.

Crutzen (1987) salienta no seu critério de classificação dos poluentes as suas 

propriedades de interação com outros elementos presentes e cria 4 categorias: 

i) os que não reagem facilmente com outros elementos da atmosfera; ii) os que 

são solúveis na água; iii) os que reagem facilmente com outros elementos oxi-

dando-se e criando elementos novos; iv) os que são propensos a deposição seca. 

Os primeiros têm tendência a disseminarem-se na troposfera podendo ser trans-

portados para outras camadas da atmosfera podendo, por exemplo, modificar a 

absorção da radiação solar. Os segundos juntam-se facilmente à água presente na 

atmosfera modificando a sua composição química e podendo afectar todo o ciclo 

hidrológico. Os terceiros reagem com outros elementos e propiciam a criação de 

novos elementos com características hidrofilicas. Os quartos podem modificar as 

características dos solos, dos mosaicos de água ou de qualquer outro alvo existente 

à superfície.

Todavia, qualquer que seja o critério utilizado, fica claro que uma modi-

ficação na composição físico-química da atmosfera pode corporizar um risco 

direto para a saúde humana, para a sobrevivência da flora e da fauna, para a 

manutenção de infraestruturas e equipamentos e para o balanço energético do 

sistema climático. 

A magnitude e a gravidade dos riscos dependem, porém do tempo de residência 

desse poluente na atmosfera, da sua capacidade de circulação na atmosfera e da 

maior ou menor facilidade com que é removido da atmosfera (Tabela VI).

Os compostos de enxofre, como por exemplo o dióxido de enxofre (SO2), 

cujas fontes emissoras são maioritariamente de origem antrópica (Tabela VI), 

são exemplares para testemunhar a complexidade subjacente à avaliação dos riscos 
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potenciais de um poluente. Neste caso em concreto, a facilidade de remoção da 

atmosfera, que aparentemente constituiria um processo de “limpeza da atmos-

fera” e, portanto, de diminuição dos riscos associados ao aumento da concen-

tração do elemento, tornou-se a causa de amplificação dos impactes negativos 

designados de “chuvas ácidas”.

O incremento das emissões de enxofre proveniente da combustão do carvão e 

petróleo e a sua oxidação na atmosfera dá origem ao dióxido de enxofre (SO2) e a 

uma série de outros compostos. O SO2 pode oxidar-se na atmosfera e transformar-

se dando origem, por exemplo, à deposição seca de aerossóis na superfície terrestre, 

contaminar os solos, as águas, a vegetação ou qualquer outro alvo presente. E, pode 

também ser absorvido pelas gotículas de água das nuvens e dar origem a ácido 

sulfúrico (H2SO4) e a trióxido de enxofre (2SO3) alterando o pH da água que se 

virá a precipitar à superfície, isto é, acidificando a precipitação.

As chuvas ácidas (pH< 5,5) tanto provocadas pelo SO2 como pelos óxidos de 

azoto (NOx), são relatadas desde 1960 como constituindo um risco muito severo 

e, na maioria dos casos irreversível, para todos os tipos de alvos que atingem - seres 

humanos, solos, água, fauna, flora, infraestruturas, equipamentos, etc. – cuja causa 

é quase execlusivamente humana.

Conclusão

Em síntese, a atmosfera é um sistema muito complexo essencial para garantir os 

limiares de resistência da vida à superfície terrestre com equilíbrios instáveis cujas 

relações de causalidade estão ainda longe de serem totalmente compreendidas. A 

revisitação da história dos seres humanos na Terra é farta em exemplos de riscos 

atmosféricos com consequências determinantes. Apesar do extraordinário investi-

mento no conhecimento científico sobretudo no último século, é um alvo ainda 

surpreendente. Algumas das ameaças são bem conhecidas e fazem parte das pre-

ocupações atuais nos programas de prevenção de riscos, mas outros nem tanto. A 

poluição atmosférica, o agravamento do efeito de estufa e a depleção da camada 
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de ozono têm sido identificadas como ameaças severas e tanto os estímulos como 

as consequências têm sido descritos e bastante divulgados na sociedade. A impor-

tância da co-participação das atividades antrópicas na amplificação destes riscos é 

controversa, mas inequívoca. Por isso, eles podem ser erradicados ou pelo menos 

atenuados com modificações do comportamento dos seres humanos. Todavia, ou-

tros, como é o caso da queda de meteoritos ou das pesquisas espaciais, apesar de 

serem reconhecidos como graves, não são ainda suficientemente percebidos nem 

pela investigação científica nem pela sociedade e embora possam ser letais para a 

vida tal como a conhecemos atualmente, não fazem parte da maioria dos planos de 

prevenção e gestão de riscos.
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Introdução

Os primeiros trabalhos de sismos relacionados com a atividade antrópica re-

montam a 1894, altura em que foram detetados um conjunto de abalos atribuídos à 

exploração de ouro, nas minas Witwatersrand, na África do Sul (McDonald, 1982; 

McGarr et al., 2002). Na região de Bochum, na Alemanha, em 1908 é montado 

pela primeira vez um observatório sismológico de monitorização e, anos mais tarde, 

em 1920, na bacia carbonífera da Alta Silésia, na Polónia (Gibowicz e Kijko, 1994), 

com o objetivo de aprofundar o conhecimento do impacto da exploração das minas 

de carvão na atividade sísmica da região. 

Ulteriormente, um conjunto alargado de atividades e estruturas foram aventa-

das como causadoras de sismos, tais como, grandes reservatórios, campos petrolí-

feros e de gás, exploração de minas e pedreiras, e injeção de fluidos a elevada pres-

são. O estudo da sismicidade de origem antrópica é hoje arduamente trabalhado, 

sobretudo no que respeita a eventos sísmicos de elevada magnitude com localização 

de hipocentros em camadas médias crustais (McGarr et al., 2002). 

Entende-se por sismicidade induzida toda a atividade sísmica resultante, de for-

ma direta ou indireta, da atividade antrópica. Os mecanismos considerados como 

responsáveis relacionam-se fundamentalmente com mudanças de pressão introdu-

zidas sobre a estrutura geológica, subsequentemente modificadoras das pressões so-

bre a estrutura tectónica (Bossu, 1996; McGarr e Simpson, 1997). 

As dificuldades que ainda hoje subsistem na explicação, clara e inequívoca, dos 

mecanismos geradores dos sismos de génese natural, contrastam com os de origem 

antrópica. Estes beneficiam do facto de poderem ser analisados com maior detalhe, 

o que contribui para uma melhor compreensão dos processos geradores, em espe-

cial, nas áreas onde a sismicidade natural é baixa (McGarr et al., 2002). 

A monitorização sísmica assume desde logo um papel central nos estudos de 

sismicidade induzida, devendo ser iniciada antes de qualquer perturbação e per-

manecer após a instalação de qualquer grande obra ou projeto de engenharia, uma 

vez que os registos de maior sismicidade ocorrem, geralmente, nos períodos subse-

quentes (Ribotta, 1989). Atualmente, é comum a monitorização sísmica logo nos 
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estágios iniciais de forma a permitir uma melhor compreensão e caracterização da 

região do ponto de vista sismológico. 

A monitorização deverá ter em conta qualquer modificação ao nível dos movi-

mentos do solo, mas também, e sempre que possível, dados geodésicos, poro-pres-

são, piezometria, bem como, dados de natureza industrial e de engenharia (Idalina 

et al., 2006). Alguns trabalhos, por falta de uma coleta de informação detalhada, 

resultaram em conclusões arreigadas de alguma ambiguidade (Roeloffs, 1988). 

A monitorização sísmica contínua implica, necessariamente, a gestão de uma 

grande quantidade de informação. A detecção de eventos sísmicos em modo conti-

nuo é feita, quer visualizando todo o registo, quer a partir do recurso a programas 

automáticos de detecção, que deverão ser ajustados consoante as características do 

sinal que se pretende detectar. Recorrendo à componente de informação vertical 

do sinal continuo, é então possível criar espectrogramas diários que rapidamente 

identificam e localizam no tempo os sinais sísmicos, fornecendo dados sobre a sua 

amplitude, frequência e duração.

É frequente a monitorização de dois grupos de sinais: curtos e impulsivos; 

longos e emersos. Os primeiros são de maior amplitude, sendo a sua duração de 

apenas 1 a 2 segundos. Têm características impulsivas, compressivas e são pratica-

mente coincidentes com o momento exato em que se verifica, por exemplo, uma 

explosão (Idalina et al., 2006). Os sinais longos e emersos duram cerca de 20 a 30 

segundos e têm baixos valores de amplitude e velocidade de vibração. 

A monitorização sísmica deverá ainda contemplar a comparação de dados pro-

venientes de registos de escala regional, de forma a melhorar a qualidade e precisão 

do cálculo dos hipocentros. 

Reservatórios

É sobretudo a partir de 1970 que surge um conjunto alargado de trabalhos con-

sagrados ao estudo da sismicidade associada a grandes reservatórios (Gevin, 1979). 

Por essa altura, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultu-
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ra (UNESCO) participou ativamente na discussão dos efeitos da sismicidade sobre 

a segurança das grandes barragens e albufeiras.

A atividade sísmica despoletada pelos grandes reservatórios de água está associa-

do às elevadas pressões que a água exerce nos sectores de fundação, de que resultam 

forças aplicadas e uma distribuição das tensões efetivas. Arroga-se ainda o volume 

de água do reservatório e a carga adicional que preconiza no acréscimo significativo 

da tensão elástica. Esse aumento pode acelerar o processo de libertação de energia 

através de sismos, caso o limite elástico do material rochoso seja ultrapassado (Câ-

mara, 1992).

Por outro lado, imputasse a estas estruturas perturbações no equilíbrio da base 

geológica que as sustenta, modificando as pressões neutras das falhas ativas ante-

riormente presentes, admitindo-se, portanto, que despolete, por este mecanismo, a 

ocorrência de sismos (Câmara, 1992). 

De um modo geral, o risco é maior na fase de enchimento e no período subse-

quente, que pode ser estendido até aos 3 anos, onde é comum o aumento significa-

tivo da atividade sísmica local (Ribotta, 1989). 

Vários estudos sugerem a profundidade, o volume de água do reservatório, a 

presença de falhas ativas e as características litológicas como os fatores que mais 

influem no risco sísmico (Baecher e Keeney, 1982). É habitual o registo diário da 

profundidade da água (geralmente calculado a partir do setor mais profundo do 

reservatório), bem como, o volume de água (calculado a partir da geometria do 

reservatório). Mais recentemente é ainda monitorizado, a partir de perfurações, os 

níveis piezométricos, de forma a analisar o impacto sobre o regime hidrológico 

subterrâneo. 

O risco de sismicidade é maior em reservatórios mais profundos e largos, em 

zonas de cisalhamento, presença de falhas ativas e em áreas cuja litologia predomi-

nante são formações sedimentares (Seeber et al., 1996). 

O maior sismo atribuído a um grande reservatório registou-se a 10 de dezembro 

de 1967, em Koyna, Índia (Gupta and Rastogi, 1976). Tratou-se de um abalo de 

magnitude 6,5 numa região de baixa sismicidade natural. A barragem registava uma 

profundidade de 75 metros. O comprimento no ponto máximo era próximo dos 

52 quilómetros (Gupta and Rastogi, 1976). Os sismos ocorridos posteriormente, 
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de magnitudes significativas, foram atribuídos às mudanças no volume de água do 

reservatório. A subida da cota de água máxima em cerca de 1 metro, terá sido res-

ponsável em 1973, pelo abalo sísmico de magnitude de 5,2 atribuído ao aumento 

da tensão sobre um conjunto de falhas próximas da barragem (Gupta, 1985). 

A ocorrência de um sismo de magnitude 5,3 em novembro de 1981, em Lake 

Nasser, no Egito, foi imputado à barragem de Aswan. Neste caso, trata-se de uma 

albufeira relativamente pouco profunda, cuja cota do nível da água não ultra-

passava os 10 metros, mas cujo comprimento era próximo dos 60 quilómetros. 

Trata-se de uma área tectónicamente ativa, sem contudo, ter sido registado algum 

sismo de magnitude igual ou superior ao ocorrido. O preenchimento dos poros 

do arenitona base do reservatório, por infiltração e posterior colmatação, terá au-

mentado o efeito de carga, contribuindo desta forma para o despoletar do sismo 

(Simpson et al., 1990). 

Os mecanismos de desencadeamento de sismos associados aos grandes reserva-

tórios são geralmente os mais complexos, em parte, devido a uma questão de escala 

de grandeza. Geralmente, a área afetada é maior e os impactos mais significativos 

sobre a estrutura geológica da área onde se inserem, relacionado, fundamentalmen-

te, com o carga e a compactação do espaço poroso (McGarr et al., 2002). A resposta 

sísmica é por vezes muito encurtada no tempo (relacionada com a resposta elástica 

instantânea), outras mais retardada (relacionada com a difusão do fluido) (Simpson 

et al., 1988).

A geometria do reservatório, o volume de água e tipo de litologia são os fatores 

que mais influência exercem sobre a tensão aplicada. Alguns estudos, baseados em 

modelos elásticos simples, sugerem que a tensão em profundidade corresponde, 

no máximo, a 10% da profundidade do reservatório (Bell e Nur, 1978). Assim, 

um reservatório com uma profundidade de 100 metros causaria tensão hipocentral 

máxima de 0.1 MPa (megapascal). Assim, o risco de sismicidade é superior em 

reservatórios maiores. No entanto, casos há de grandes reservatórios localizados em 

áreas sem qualquer registo sísmico significativo (McGarr, 2002). 

Outros estudos atribuem a diversidade litológica e as características estrutu-

rais como fatores que mais influenciam sobre a tensão necessária a aplicar sobre 

uma falha de forma a despoletar um abalo (Simpson e Narasimhan, 1990).
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Outras causas

São ainda imputados à exploração de minas e pedreiras, e às atividades nelas 

desenvolvidas, como mineração de superfície, bombeamento e inundações ge-

neralizadas, fatores causadores de sismicidade, bem como, a injeção de fluidos a 

elevadas pressões.

Um exemplo paradigmático foi o verificado em Denver, Colorado, nos anos 

60 do século passado, onde um sismo foi sentido imediatamente após a injeção 

de um fluido a cerca de 3,7 quilómetros de profundidade, nas Rocky Mountain 

Arsenal (Evans, 1966; Healy et al., 1968). Trata-se de uma área de sismicidade 

natural muito baixa. O abalo inicialmente ocorreu muito próximo do local da 

injeção do fluido, passando, mais tarde, a ser sentido ao longo de um plano 

longitudinal, com cerca de 8,7 quilómetros. Um ano após cessarem as inje-

ções, foram registados um conjunto de abalos, dos quais, o de maior magnitude 

atingiu os 4,85. 

Os vários exemplos de sismos associados a injeções de fluidos mostram que a 

sismicidade tende a ocorrer em áreas com falhas preexistentes, ligadas do ponto de 

vista hidráulico, aos pontos de injeções. A atividade sísmica está geralmente con-

finada aos locais onde a falha denota menor resistência hidráulica. Inicialmente a 

resposta sísmica tende a ser próxima dos locais de injeção, por aumento de pressão. 

Posteriormente, são aumentados os tempos de respostas e a áreas de alcance (Ni-

cholson e Wesson, 1990). A pressão e o volume do fluido é parâmetro chave que 

carece de monitorização.

São também frequentes sismos em pedreiras. Em 1974, foi registado um 

abalo sísmico de magnitude 3,3 com o hipocentro localizado a cerca de 0,5-

1,5 quilómetros de profundidade numa extensa área de pedreiras, próximo de 

Wappingers Falls, Nova Iorque. O início da atividade remonta a 1900, tendo 

sido escavado desde então, material rochoso que terá baixado a cota basal em 

cerca de 50 metros, facto que terá tido consequências sobre a mudança de 

pressão próxima da superfície em cerca de 1,5 MPa (Sbar e Sykes, 1973). A 

ela imputasse a diminuição da pressão normal sobre as falhas e o aumento da 
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pressão de cisalhamento, numa área caracterizada por um comportamento tec-

tónico, fundamentalmente de componente horizontal e compressiva (Pomeroy 

et al., 1976).

O efeito de bombeamento de água nas pedreiras tem sido aventado como ou-

tro factor responsável pela despoletar de abalos sísmicos. A remoção de quantitati-

vos avultados de água diminui a poro pressão cujo impacto é, por vezes, suficiente 

para desencadear um sismo. É o caso da sequência de abalos ocorridos entre 1992 

e 1997, em Cacoosing Valley, Pensilvânia e na região de Belchatow, na Polónia 

(Gibowicz et al., 1981). 

Por seu turno, é atribuído às inundações em áreas mineiras e em pedreiras a 

ocorrência de abalos sísmicos por aumento de poro pressão, como é o exemplo das 

minas de Falconbridge, no Canadá (Wetmiller et al., 1993). 

A sismicidade associada à extração de fluidos em campos de petróleo remonta 

às primeiras décadas do século XX (Yerkes e Castle, 1976). O risco é mais elevado 

quando a poro pressão diminui nas suas imediações em cerca de 10 MPa. Os sismos 

tendem a ocorrer sob os reservatórios, principalmente em áreas de comportamento 

tectónico compressivo. 

Pennington et al. (1986) analisou um conjunto de sismos que ocorreram em 

campos de petróleo e gás, no sul do Texas, tendo sido registados abalos de magnitu-

de 3,9. Grasso e Wittlinger (1990) fizeram-no em campos de gás na bacia de Pau, 

em França, onde registaram sismos de magnitude 4,2. Os abalos parecem resultar 

da resposta isostática face à remoção de petróleo e água, ainda que compensada pela 

injeção de fluidos, especialmente em áreas de comportamento tectónico compres-

sivo (McGarr, 1991).

A resposta sísmica parece estar relacionada com a dimensão dos campos de 

petróleo e de gás. A magnitude do maior sismo registado foi de 7, em Gazli, 

Uzbequistão, ocorrido em abril e maio de 1976 e, mais tarde, em março de 

1984, com hipocentros localizado a 20, 13 e 15 quilómetros de profundidade 

respetivamente. Tratara-se de um extenso campo de petróleo, com cerca de 

49 quilómetros de comprimento, numa região de fraca sismicidade natural 

(Bossu, 1996).
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Conclusões

São atribuídos sismos de génese antrópica a reservatórios, minas, campos de pe-

tróleo e gás e injeção de fluídos, justificados, fundamentalmente, pelas mudanças de 

pressão introduzidas sobre a estrutura geológica, subsequentemente modificadoras 

das pressões neutras nas falhas, no volume, forças aplicadas e carga. Os estudos de 

sismicidade induzida são particularmente interessante nas regiões de fraca sismi-

cidade natural, onde este fenómeno se torna mais claro, permitindo uma melhor 

compreensão dos mecanismos envolvidos.  

A dimensão da estrutura influi no impacto sobre a área crustal, sugerindo que 

quanto maior for, maior será o risco de sismicidade. Casos há, no entanto, de gran-

des estruturas localizadas em áreas onde nunca ocorreu qualquer registo de abalos 

sísmicos significativos (McGarr et al., 2002).

Aos grandes reservatórios são imputados os sismos de maior magnitude, afetando 

áreas mais extensas, pelo maior impacto sobre a estrutura geológica. São ainda atri-

buídos à exploração de minas e pedreiras, e às atividades nelas desenvolvidas, como 

mineração de superfície, bombeamento e inundações generalizadas, sismicidade, 

bem como, a injeção de fluidos a elevadas pressões.
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Sumário: A erosão hídrica dos solos, por ação da chuva, é a forma mais difun-

dida de degradação do solo em todo o mundo e uma forte ameaça à 

produtividade do solo agrícola e à estabilidade económica e social de 

diversas regiões do globo. No presente trabalho pretende-se sintetizar 

os tipos e os principais fatores que interferem na erosão hídrica da 

camada edáfica superficial. Na sequência analisam-se alguns dos 

principais métodos usados na avaliação da erosão pluvial, assim com 

as atividades antrópicas que mais têm contribuído para acelerar estes 

processos, bem como as respetivas consequências e algumas medidas 

de mitigação
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Abstract: Soil erosion by rainfall is the most widespread form of soil degradation 

in the world and a major threat to agricultural soil productivity and 

economic and social stability in various regions of the world. The 

present work aims to summarize the types of soil erosion and the 
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main factors that influence soil erosion by water. Some of the main 

methods used to assess rainfall erosion are analysed, as well as the 

human activities that have contributed to accelerating these processes 

and their consequences. Some mitigation measures are also presented.

Keywords: Soil erosion by water, assessment methods, human activities, 

mitigation measures.

Introdução

A erosão consiste no processo de desgaste, transporte e sedimentação das rochas 

e, principalmente, dos solos. Pode ocorrer devido a processos naturais, em geral 

mais lentos e de menor impacte, ou serem catalisados por intervenções antrópicas 

que, em regra, tornam os fenómenos erosivos mais acelerados. Em função do tipo 

de agente erosivo actuante, como a água, o vento ou os seres vivos, podemos ter di-

ferentes tipos de erosão. A erosão hídrica, por ação da água, assume diversas formas: 

pluvial, resultante das águas das chuvas; fluvial, causada pela água que flui nas linhas 

de água; marinha, consequência da ação das águas do mar; glacial, resultante da atu-

ação da água sob a forma de gelo; química, através da reação dos materiais minerais 

das rochas à água, levando à formação de novos minerais (argilas) e sais solúveis. 

Estas reações ocorrem, de forma mais intensa, quando a água é ligeiramente ácida. 

A erosão hídrica em vertentes, ou seja por ação da chuva, é a forma mais difun-

dida de degradação do solo em todo o mundo e uma forte ameaça à produtividade 

do solo agrícola (Bridges e Oldeman, 1999; FAO ITPS, 2015; García-Ruiz et al., 

2017; Vanwalleghem et al., 2017) e, por conseguinte, à estabilidade económica e 

social de diversas regiões do mundo. Segundo Oldeman et al. (1992), na última dé-

cada do século passado, já seriam cerca de 1100 milhões de hectares (ha) afectados 

em todo o mundo, 56% dos quais devido à ação do ser humano. De acordo com o 

mesmo autor, 80% do solo afetado pela erosão hídrica tem um grau de degradação 

leve a moderado, o que significa que cerca de 225 milhões de hectares estão tão 

degradados pela erosão hídrica que já não são passíveis de prática agrícola. Entre 
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os fatores que mais têm contribuído para incrementar o potencial erosivo da chuva 

sobre os solos salientam-se a destruição do coberto vegetal, o pastoreio excessivo e 

a má gestão agrícola, atividades dependentes da ação antrópica. As práticas agríco-

las intensivas, por exemplo, aceleram significativamente as taxas de erosão do solo 

(Zhao et al., 2013) até cerca de duas ordens de magnitude (Montgomery, 2007), 

face a outras atividades agro-silvo-pastoris. A erosão hídrica do solo ocorre em todos 

os continentes e sob todas as condições climáticas. 

Os impactes da erosão do solo podem ser severos, não apenas a nível local (on-

-site), através da degradação da terra e da perda de fertilidade, mas também noutras 

áreas, mais afastadas (off-site), onde causam sérios danos, devido ao aumento da carga 

sedimentar transportada pelas linhas de água, ao assoreamento dos leitos dos rios, à 

eutrofização das suas águas e, também, em infraestruturas (Borrelli et al., 2018). 

No presente capítulo sistematizam-se os tipos e os principais fatores que inter-

ferem na erosão hídrica de vertentes. Analisam-se, na sequência, as principais meto-

dologias usadas na avaliação da erosão pluvial, assim como as atividades antrópicas 

que mais têm contribuído para a acelerar estes processos, as respetivas consequên-

cias e algumas medidas de mitigação. 

Erosão hídrica em vertentes

A chuva é o agente erosivo com maior relevância nos processos de erosão hídrica (agen-

te ativo), ao desencadear dois processos mecânicos distintos: o impacte causado pelas gotas 

de chuva no solo (efeito splash) e a escorrência pluvial pelas vertentes. A água proveniente 

da chuva é um elemento com capacidade de transporte de fragmentos, pelo que é conside-

rada como um dos principais agentes modeladores das vertentes (Roxo, 1994).

A erosão hídrica do solo pode, assim, ser definida como um processo de 

três fases, que consistem em: (i) desprendimento de partículas individuais do 

solo; (ii) subsequente transporte por um agente erosivo; e, finalmente, (iii) a 

sua deposição, quando o agente erosivo deixa de ter energia suficiente para as 

manter em transporte (Morgan, 2005) (fig. 1).
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A ação provocada pelo impacte da gota de água, também denominada por ero-

são por salpico (splash), é o produto da energia cinética das gotículas de água sobre 

as partículas de solo que se desagregam perante o impacte das gotas de chuva. A 

ação do splash, ou erosão por salpico, constitui o estágio mais inicial do processo 

erosivo, pois prepara as partículas que compõem o solo para serem transportadas 

pelo escoamento superficial (Guerra e Guerra, 1997).

Fatores que controlam a erosão hídrica 

Os fatores que controlam a erosão do solo são comummente divididos em 

(Morgan, 2005; Imeson e Curfs, s/d): 

(i)	 Erosividade do agente erosivo, neste caso a precipitação, ou a sua capacidade 

de separar e transportar as partículas do solo; 

(ii)	Erodibilidade do solo, o oposto à erosividade, ou seja a resistência do solo face 

ao desmantelamento e transporte das partículas;

Fig. 1 ‑ Fases do processo de erosão (Fonte: Adaptado de LFS: SoilWeb / Soil 
Management / Soil Erosion, University of British Columbia).

Fig.1 - Stages of the erosion process (Source: Adapted from LFS: SoilWeb / Soil 
Management / Soil Erosion, University of British Columbia).
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(iii)	  Declive e o comprimento da vertente;
(iv)	  Grau e tipo de coberto vegetal; 
(v)	     Práticas conservacionistas de gestão do solo.

(i)  A erosividade da precipitação, definida como o potencial da chuva para cau-
sar erosão no solo, é uma função exclusiva das respetivas caraterísticas físicas 
(quantidade, intensidade, diâmetro de gotas, velocidade terminal e energia 
cinética), e constitui um fator fundamental para compreender o funciona-
mento dos processos erosivos num determinado território. Para o seu cálculo 
desenvolveram‐se inúmeros índices que têm sido utilizados em modelos de 
predição do risco de erosão, destacando‐se entre os mais utilizados o factor 
R (Wischmeier, 1959), o qual se incorpora na Equação Universal de Perda de 

Solo (USLE) (Wischmeier e Smith, 1978). A sua determinação, obtida pelo 
produto entre a energia cinética total da chuva e a intensidade máxima em 
trinta minutos (EI30), permite definir com melhor precisão a época para o 
estabelecimento das práticas de cultivo e, também, de conservação do solo.

(ii) A erodibilidade do solo representa a sua susceptibilidade à erosão e depende das 
suas caraterísticas físicas, químicas e morfológicas. Bertoni e Lombardi Neto 
(1990) destacam, entre as propriedades do solo que influenciam a erosão, 
aquelas que controlam a velocidade de infiltração da água e a permeabilidade, 
bem como aquelas que estão ligadas à coesão, ou que resistem à dispersão, ao 
salpico, à abrasão e às forças de transporte da chuva e escoamento superficial.

Entre essas propriedades destaca-se a existência de matéria orgânica pela 
importância de que se reveste a vários níveis. Com efeito, a matéria orgânica 
é uma das componentes do solo que mais afeta as suas propriedades físi-
cas, químicas e biológicas. Além de desempenhar uma função determinante 
no ciclo de nutrientes (aumenta a capacidade de retenção de nutrientes), 
interfere na dinâmica da água (melhora a infiltração de água, diminui a 
evaporação, aumenta a capacidade de retenção de água, especialmente em 
solos arenosos) e na sua estrutura (diminui a suscetibilidade à formação de 
crostas, especialmente em solos de textura fina, favorece o desenvolvimento 
de raízes, dificulta a compactação, melhora a agregação), pelo que diminui 

as perdas de águas e nutrientes por escoamento superficial e erosão do solo.
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 (iii)  O declive e o comprimento da vertente. O desmantelamento e transporte de 
materiais dependem da configuração do terreno, em particular do declive, 
comprimento e forma das vertentes. De um modo geral, quanto maior for 
o declive da vertente mais intensos serão os processos de erosão e transporte 
de sedimentos. Tricart (1965) definiu um “limiar/umbral” como limite para 
o início e fim de processos específicos numa vertente. Assim, considera que 
“os processos simples e elementares dos detritos de gravidade se relacionam com 

a existência de dois limiares: um limiar de ‘destacamento’, de movimento do 

material e um limiar de ‘deposição’, de estabilização”. Por outro lado, o declive 
afeta as caraterísticas hidráulicas das vertentes assim como a velocidade do 
fluxo, as quais determinam a erosividade do escoamento superficial (Nea-
ring, 1991), apesar do respetivo potencial estar dependente da quantidade 
de materiais disponíveis para serem erosionados. 

À medida que o comprimento da vertente aumenta, o escoamento 
superficial incrementa a sua velocidade e quantidade (Guerra, 2005). As 
formas das vertentes – côncava, convexa e retilínea – definem o tipo de 
escoamento das águas pluviais, sendo que as encostas convexas são, geral-
mente, distribuidoras de água, enquanto as encostas côncavas são coletoras 
e concentradoras de água (Weill e Pires Neto, 2007). Num e noutro caso, o 
potencial erosivo será maior ou menor em função da concentração/disper-
são do escoamento superficial.

Todavia, os processos erosivos têm de ser analisados numa perspetiva 
tricotómica, pois nelas se podem desencadear ações de destacamento, trans-
porte e acumulação. 

(iv) Os diferentes tipos de ocupação do solo e, sobretudo, o grau de cobertura 
vegetal revelam um papel determinante no controlo dos processos de 
erosão hídrica, tal como tem sido defendido por inúmeros autores (Roxo, 
1994; Romero-Díaz et al., 1999; Belmonte Serrato et al., 1999, Nunes et 
al., 2010, 2011; García-Ruiz et al., 2017). A sua relevância depende de 
múltiplos fatores, que se relacionam com o tipo, densidade, caraterísticas 
morfológicas, desenvolvimento vegetativo, densidade das raízes, tipo de 
cultivo do coberto vegetal e época do ano, entre outras, uma vez que a 
presença de vegetação induz alguns dos aspectos positivos induzidos (fig. 2).
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(v)  As práticas conservacionistas de gestão do solo visam o controlo das perdas de 

solo e de água em terras utilizadas para fins agrícolas e florestais. A primeira 

atividade para uma adequada conservação do solo é a ocupação da área de 

acordo com a sua capacidade de uso, otimizando o seu aproveitamento. 

Neste contexto, as práticas de maneio favoráveis ao controle da erosão são 

aquelas que melhoram a capacidade de infiltração da água no solo, dimi-

nuem o escoamento superficial, favorecem a formação de agregados e redu-

zem o impacte das gotas da chuva. As práticas conservacionistas podem ser 

divididas em edáficas, vegetativas e mecânicas, conforme se utilizem modi-

ficações nos sistemas de cultivo, na vegetação, ou se recorra à construção de 

estruturas para a contenção do escoamento superficial e do solo. 

As práticas de cariz edáfico relacionam-se com as modificações no siste-

ma de cultivo, no sentido de manter ou melhorar a fertilidade do solo. As 

de carácter vegetativo são aquelas que utilizam vegetação para proteger o 

Fig. 2 ‑ Alguns efeitos da vegetação nos processos de infiltração/erosão. 
Fig. 2 - Effects of vegetation on the infiltration/erosion processes.
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solo contra a ação direta da precipitação, minimizando o processo erosivo. 

A manutenção de coberto adequado no solo é um dos princípios básicos 

para a sua conservação. Por sua vez, as práticas mecânicas são aquelas que 

utilizam estruturas artificiais, com o objetivo de intercetar e/ou conduzir o 

escoamento superficial. Esta interceção pode ser feita através de terraços, 

canais escoadouros, bacias de captação de águas pluviais e barragens, entre 

outras. A construção de terraços/socalcos em terrenos agrícolas é uma das 

práticas de controlo da erosão hídrica mais difundidas à escala mundial, em 

particular nas áreas de montanha ou de declives mais acentuados.

Tipos de erosão hídrica

Sintetizam-se, na sequência, os vários processos associados a distintos tipos de 

erosão hídrica:

• Erosão por salpico: destacamento e movimento pelo ar de pequenas partículas 

de solo causado pelo impacte das gotas de chuva nos solos. Também deno-

minado erosão por splash (fot. 1a).

• Erosão laminar: desagregação e remoção de delgadas capas do solo, de for-

ma mais ou menos uniforme, por efeito do impacte da chuva e ação do 

escoamento superficial; mais ou menos regular. Ocorre, preferencialmente, 

em solos agrícolas, sem coberto vegetal, e pode ser corrigida, por exemplo, 

através da lavra do solo (fot. 1b).

• Erosão em sulcos ou ravinas: formação de canais sinuosos, devido à concentração 

do escoamento superficial (ex. linhas de maior declive, solo sem vegetação, he-

terogeneidade nos horizontes superficiais dos solos, solos agrícolas); transporte 

de grandes quantidades de sedimentos; destruição da camada edáfica superficial; 

degradação dos solos. Ocorre no decurso de chuvadas de grande intensidade ou 

na sequência de períodos bastante pluviosos. Nestes casos, o remeximento da 

camada edáfica superficial pode atenuar a existência destes sulcos, todavia em 

situação de fortes chuvadas poderão aparecer de novo (fot. 1c).
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Fot. 1 ‑ Tipos de erosão (Fonte: Nunes et al., 2008).
Photo 1 - Types of erosion (Source: Nunes et al., 2008).

• Erosão em barrancos: Aprofundamento e coalescência das incisões resul-

tantes da evolução de sulcos ou ravinas; áreas com precipitações de grande 

violência (baixos quantitativos mas fortemente concentrados); cobertura 
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vegetal precária; solos com fraca capacidade de infiltração; solos facilmente 

desagregáveis típicos das regiões áridas e semi-áridas (ex. das badlands) 

(fot. 1d).

• Erosão em túnel: ocorre em solos que são propensos a piping (estruturas 

subterrâneas com uma rede de túneis). Estes solos contêm frequentemente 

camadas ricas em argila que expande e contrai quando humedecida e exsi-

cada, ou camadas com materiais que se dispersam espontaneamente na água 

durante chuvadas (fot. 1e).

Métodos de avaliação da erosão hídrica em vertentes

Com o objetivo de quantificar as perdas de solo em vertentes, vários métodos po-

dem ser utilizados na recolha de dados. Apresentam-se na sequência alguns dos usados.

• Estacas ou varetas de erosão: A monitorização dos materiais removidos ou 

acumulados, à escala micro ou pontual, pela ação da precipitação pode fa-

zer-se através de estacas ou varetas graduadas (Ferreira, 1996/7; Meneses, 

2011). Consiste, genericamente, em enterrar essas estacas verticalmente no 

solo e na posterior monitorização dos processos de transporte e de acumu-

lação de inertes, através de leitura, na parte da estaca acima da superfície 

do solo. Através desta técnica pode-se obter informação sobre a variação da 

microtopografia do solo.

• Parcelas de erosão sob chuvas naturais: As parcelas de erosão podem ser de 

dois tipos, abertas ou fechadas, e de diferente dimensão. O recurso a par-

celas experimentais fechadas para obtenção de informações hidrológicas e 

geomorfológicas tem sido largamente utilizado tanto a nível nacional (Lou-

renço, 1989; Roxo, 1994, 2001; Coelho et al., 1990, 1995; Shakesby et al., 

1993; Ferreira, 1996; Ferreira, 1996/97; Lopes et al., 2001, 2002; Nunes et 

al., 2011) como internacional (López Bermúdez et al., 1991; Ternan et al., 

1997; Belmonte Serrato et al., 1999; Romero Díaz et al., 1999; Lasanta et 

al., 2000; Pardini et al., 2003, Rodrigo Comino et al., 2015).
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Entre as mais utilizadas, encontra-se o modelo progressivamente modifi-

cado, a partir dos ensaios de Gerlach (1967), integrando (fot.s 2):

• Parcela de erosão, em sistema fechado, com uma área variável, sendo 

a de 16 m2 (2×8m) uma das mais utilizadas. Com uma configuração 

rectangular, delimitada por chapa de zinco enterrada no solo, dispos-

ta no sentido do declive, apresenta na sua parte terminal, uma forma 

afunilada, com vista à convergência da água e dos materiais; 

• Caixa de erosão (ou caixa Gerlach), colocada na parte terminal da 

área de convergência, é constituída por uma caixa externa, com tam-

pa de forma a evitar a entrada de material resultante do efeito splash, 

e uma caixa interna, cujo objetivo é reter o material transportado por 

efeito do escoamento superficial;

• Recipiente de acumulação, ou seja, bidões com capacidade para ar-

mazenar tanto a água drenada do interior da área delimitada pelas 

parcelas de erosão como os materiais em suspensão. Encontram-se 

ligados, através de uma mangueira, às caixas de erosão.

Fot. 2 ‑ Parcelas de erosão delimitadas: A - em pousio ou abandono recente e 
B - em mato (Cytisus multiflorus) (Fonte: Nunes, 2008).

Photo 2 - Erosion plots delimited in fallow or recently abandoned land (A) and in shru-
bland (Cytisus multiflorus) (B) (Source: Nunes, 2008).



62

Será, no entanto, conveniente realçar que os resultados obtidos através 

das parcelas experimentais só são aceitáveis em termos comparativos, ou 

seja, permitem-nos aferir a magnitude do escoamento e da erosão em dife-

rentes ambientes e em distintos usos do solo. Por conseguinte, esta informa-

ção não deverá ser encarada de forma absoluta nem poderá ser extrapolada 

para outras situações. Por outro lado, e por se tratar de parcelas fechadas, é 

previsível um esgotamento dos sedimentos, ao amputar a entrada de mate-

riais, mais a montante. Do mesmo modo, o fluxo de água superficial é inter-

rompido artificialmente, pelas modificações causadas no solo, o que reduz a 

validade dos dados recolhidos. Os resultados obtidos devem funcionar como 

indicadores entre os ambientes estudados.

• Simulações de chuva: O recurso a simuladores para avaliar os processos ero-

sivos tem sido largamente utilizado, quer em ambientes semiáridos (Cerdà 

et al., 1998; Ceballos, 1999; Seeger e Ries, 2001; Ceballos et al., 2003; Ro-

drigo Comino et al., 2016) quer em outros ambientes de maior precipitação 

(Muñoz e Gallego, 1996; Carvalho et al., 1999; Verdú et al., 2000; Coelho 

et al., 2002, 2004, Nunes et al., 2010, Rodrigo Comino et al., 2016) (fot.s 

3). A maior vantagem na sua utilização prende-se com o facto de se prescin-

dir de chuva natural, ao mesmo tempo que esta é mais rápida de produzir, 

mais eficiente, mais controlada e mais adaptável às caraterísticas da chuva 

natural, sobretudo em termos de intensidade (Cerdà, 1999).

Por outro lado, o desenvolvimento de simulações permite a obtenção de 

um grande número de dados num período de tempo relativamente curto, 

assim como o conhecimento de processos hidrogeomorfológicos que atuam 

numa área, à escala métrica ou do pedon. Tanto a técnica como o nível de 

observação permitem um estudo aproximado dos processos de infiltração, 

difíceis de estimar noutras escalas de trabalho (Ceballos, 1999).

A simulação possibilita a comparação de distintas partes de uma bacia 

de drenagem, entre estações do ano, devido ao controlo das caraterísticas 

da precipitação. Em climas mediterrâneos, caracterizados por uma gran-

de variabilidade anual da precipitação, a chuva simulada facilita o desen-

volvimento da investigação, pois em condições naturais a sua ausência ou 
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ocorrência em pequenas quantidades, podem ser restritivas ao processo de 

pesquisa. Assim sendo, a simulação de chuva mostra-se como uma técnica 

bastante adequada já que permite ao investigador um grande controlo das 

condições de precipitação. 

Fot. 3 ‑ Aspecto do simulador: A - ainda sem a protecção; B - da bomba responsável pela 
elevação da água e C - da microparcela utilizada nas simulações de chuva (Fonte: Nunes, 2008).
Photo 3 - Rainfall simulator (not yet protected) (A), pump for raising water (B) and microplot 

used in rain simulations (C) (Source: Nunes, 2008).

A metodologia utilizada apresenta, não obstante, uma série de limitações, sobretudo 

quando se pretendem comparar os resultados das simulações com os obtidos através das 

parcelas de erosão, sujeitas à precipitação natural. A energia cinética da chuva é baixa 

pois a maior parte das gotas produzidas tem um tamanho inferior a 1 mm (Cerdà et al., 

1997). A altura do pulverizador impede que as gotas alcancem uma velocidade terminal, 

comparativamente, inferior àquela que é atingida em condições naturais. 
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O tamanho das parcelas pode constituir outra desvantagem, sobretudo quando 

se estudam os processos à escala da bacia. Todavia, se a análise for à escala de mi-

crobacias, de vertentes ou partes destas, a técnica é utilizável ou até mesmo impres-

cindível (Cerdà, 1999). De acrescentar, por último, que, com esta técnica, não se 

pretendem substituir outros métodos, realizados com chuvas naturais, mas tão só 

complementar e antecipar a diversidade de informação que se pode recolher através 

deste instrumento.

• Modelos de previsão da erosão do solo: A Equação Universal de Perda de So-

los (EUPS ou USLE, Universal Soil Loss Equation) de Wischmeier e Smith 

(1978) tem sido uma das mais importantes referências para o cálculo de per-

da de solo, associado à erosão laminar, num determinado período de tempo. 

A equação é expressa pela seguinte relação:

E=R×K×LS×C×P

onde:

E = taxa de erosão (Mg ha-1 ano-1)

R = erosividade (poder erosivo das chuvas) (MJ mm ha-1 h-1 ano-1)

K = erodibilidade do solo (suscetibilidade dos solos à erosão) (Mg h Mj-1 mm-1

LS = fator topográfico - declividade e comprimento da vertente (adimensional)

C = fator uso/cobertura vegetal e manejo (adimensional)

P = fator práticas conservacionistas (adimensional)

Embora este modelo tenha sido amplamente aceite pela sua simplicidade e dis-

ponibilidade relativa de parâmetros, e ainda continue a ser aplicado, foi alvo de 

modificações (MUSLE) e revisões (RUSLE) (Renard e Freimund, 1994; Renard et 

al., 1997). Do mesmo modo, nestas últimas décadas, foram desenvolvidos vários 

modelos no intuito de melhorar os conhecimentos sobre os processos associados à 

erosão do solo1. Estes modelos são, principalmente, utilizados para a previsão da 

perda do solo e a produção de sedimentos em áreas de reduzida dimensão.

De acordo com Bhattarai e Dutta (2008) os modelos atualmente disponíveis 

dividem-se em dois grupos: os empíricos e os orientados para os processos.

1 Múltiplos modelos de erosão hídrica do solo podem ser consultados em http://soilerosion.
net/dd_models.html 
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O primeiro grupo baseia-se em medições em pequenas bacias hidrográficas ou 

terrenos de reduzida área e na sua extrapolação para áreas de maior extensão (Kin-

nell, 2008), como RUSLE2 (Foster, 2005), WATEM (van Oost et al., 2000), An-

nAGNPS (Bingner, 2001) ou AGNPS-UM (Kinnell, 2005). Estes modelos têm 

uma origem comum: todos incluem uma versão adaptada da equação empírica (R)

USLE (Wischmeier e Smith, 1978; Renard et al., 1997). Todavia, entre as desvan-

tagens apontadas emergem principalmente duas, sobretudo quando aplicados em 

bacias hidrográficas de grande dimensão: a impossibilidade de prever a deposição de 

solo e a produção de sedimentos (Renard et al., 1997), e a complexidade inerente ao 

cálculo de parâmetros topográficos (Hickey, 2000). 

 O segundo grupo é composto por modelos baseados em princípios fí-

sicos (Petan et al., 2010), destacando-se o EUROSEM (Morgan et al., 1998), o 

EROSÃO-3D (Schmidt, 1999), o LISEM (De Roo et al., 1996), WEPP (Flanagan 

e Nearing, 1995) e o SWAT (Neitsch et al., 2005), os quais se encontram em contí-

nuo desenvolvimento. Estes modelos são geralmente exigentes em termos de dados 

e de computação, o que limita a sua ampla aplicabilidade em práticas de gestão, 

sendo no entanto ferramentas com um elevado potencial, particularmente com a 

evolução do conhecimento, através de ensaios em laboratório (Kirkby, 1998). 

A espacialização do risco de erosão, tendo por base a aplicação da USLE (fig. 3) e 

do PAN-European Soil Erosion Risk Assessment (PESERA) (fig. 4), apresenta resul-

tados diferentes. 

Erosão hídrica: intervenção antrópica, consequências e medidas de mitigação

Na Europa, e em particular na região mediterrânea, a erosão hídrica constitui o 

principal fator responsável pela degradação dos recursos edáficos (Gobin et al., 2002). 

A degradação por erosão pode resultar da manifestação de uma multiplicidade de 

agentes e processos antrópicos, destacando-se entre os mais importantes as práticas 

agrícolas danosas, a desflorestação, a ocorrência de incêndios florestais, o sobrepasto-

reio e as atividades de construção (Yassoglou et al., 1998; Porta et al., 1999).
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Fig. 3 ‑ Risco de erosão, resultante da aplicação da USLE, para algumas regiões da Europa 
(Fonte: adaptado de Grimm et al., 2002).

Fig. 3 - Risk of erosion for some regions of Europe, given by applying the USLE 
(Source: adapted from Grimm et al., 2002).

Fig. 4 ‑ Risco de erosão, re-
sultante da aplicação da PAN-
-European Soil Erosion Risk 
Assessment (PESERA), para 
algumas regiões da Europa 
(Fonte: adaptado de Kirkby 

et al. 2004).
Fig. 4 - Risk of erosion for 

some regions of Europe, given 
by applying the PAN-European 

Soil Erosion Risk Assessment 
(PESERA) (Source: adapted 
from Kirkby et al., 2004).
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A análise de alguns dados referentes à erosão do solo em diferentes usos e co-

bertos vegetais, recolhidos em parcelas experimentais fechadas (Quadro I) mostra 

que os solos aráveis, com culturas de cereais (assentes na rotação alqueive - cereal) 

se revelaram verdadeiramente degradantes para o solo, pois as perdas médias anuais 

são na ordem das toneladas por hectare. Em contrapartida, os solos com maior pro-

teção vegetal, com vegetação natural ou com plantações adultas, como por exemplo 

o pinhal adulto, mostram valores reduzidos no que se refere à perda de solo.  

Quadro I ‑ Perda de solo sob diferentes tipos de uso e ocupação do solo.
Table I - Loss of soil under different types of land use/cover.

Área Uso do solo Precipitação
Anual (mm)

Tipo de
Solo

Declive
(%)

Perda de solo
(ton. ha−1 ano−1) Referência

Castelo Branco
Cereal (alqueive/ trigo)

Pastagem
Controle (sem vegetação

740 Cambissolos 9
0,1-0,2
0,019

1,6
Lopes et al. (2001)

Sabugal

Cereal (alqueive/centeio)
Restolho

Matos (Cytisus)
Carvalhal em recuperação 

Pinhal Adulto
Pinhal jovem

Pastagem

520-1200 Cambissolos 10

4,58-8,91
0,96-1,83
0,00-0,04
0,00-0,01
0,00-0,00
3,92-5,28
0,00-0,02

Nunes (2008)

Alentejo
(Vale Formoso)

Cereal (Alqueive/Trigo/restolho)
Matos (Cistus)

Pastagens
Campos abandonados

500 Litossolos 10-16

0,55-10,15
0-0,82
0,18
0,270

Roxo (1993)
Roxo (1994)
Roxo (1994)
Roxo (1994

Serra da Lousã 
(Góis)
Mação

Mato
Pinhal adulto

1100
700-1000

Litossolos
Litossolos

>20
>20

0,08
0,02

Coelho et al. (2002)
Coelho et al. (2002)

Pirinéus Centrais
(Espanha)

Cereal
Barbecho (Pousio)

Matorral denso
800-2000 Luvissolo 9

5,2
15,5
1,1

García-Ruiz et al. (1996)

Toledo (Espanha) Cereais de sequeiro
Pousio 450 Cambissolos 

húmicos 5-10 6
7,3 De Alba (2001)

Galiza (Espanha) Cultivado (20-90 % de coberto vegetal) 850 Cambissolos 
húmicos 5-10 18 Vila Garcia et al. (1998)

Galiza (Espanha) Cultivado S/D 13-18 Vila Garcia et al. (1998)

Cataluña (Espanha) Matorral”
Pinhal com gramíneas

1845
S/D S/D 0,00

0,01
Sala (1996, apud

Cerdà, 2001)

(Fonte/Source: Nunes, 2007).

Segundo Imeson e Curfs (s/d), elevadas taxas de erosão coincidem com a pres-

são humana e o advento de práticas agrícolas modernas, particularmente o uso de 

bulldozers para nivelamento e limpeza de terras. Nestes casos a erosão pode ser tão 

elevada que pode afetar  20‐30 cm num único temporal, de algumas horas.

Também a passagem do fogo, e a consequente incineração do coberto vegetal, 

produz alterações muito significativas na camada edáfica superficial, no ciclo hi-

drológico e nos processos erosivos que atuam ao nível da vertente. A destruição do 
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coberto vegetal deixa o solo exposto ao impacte direto das gotas de água da chuva, 

reduz a sua capacidade de retenção e armazenamento de água, em consequência 

da perda de matéria orgânica, da diminuição da sua porosidade e do aumento de 

substâncias hidrofóbicas, gerando assim quantidades de escorrência muito maiores 

(Moody et al., 2013). É, sobretudo, a ocorrência de elevados quantitativos de pre-

cipitação, por vezes localizados, intensos e/ou prolongados que agravam substan-

cialmente os riscos de erosão pós-incêndio e estão na génese de outros fenómenos 

mais extremos, tais como fluxos de detritos, cheias e inundações após incêndios 

(Lourenço et al., 2012; Nunes e Lourenço, 2017).

As consequências ambientais dos processos erosivos que afetam os solos são 

bem conhecidas e encontram-se inventariadas em vários trabalhos, entre os quais 

se salientam os de López Bermúdez (1996), a Estratégia temática para a protecção 

e uso sustentável do solo, da Comissão das Comunidades Europeias (2002) e os de 

Panagos et al. (2015).

Entre os efeitos ambientais mais importantes destacam-se a redução da superfí-

cie de terrenos cultiváveis, o aumento da rocosidade superficial, com o afloramento 

da rocha mãe, a diminuição de espessura da camada arável e profundidade efetiva 

do solo, a perda das partículas edáficas mais férteis, com a consequente diminuição 

da capacidade nutricional do solo, a degradação das propriedades físicas do edafos-

sistema, as alterações no ciclo hidrológico, a deterioração da qualidade das águas 

superficiais e subsuperficiais, entre outros. 

A erosão hídrica representa a forma mais completa e integral de degradação, ou 

seja, além da perda física de solo, verifica-se um decréscimo nos conteúdos orgâni-

cos, o que implica uma redução na capacidade de retenção dos nutrientes e de água 

útil para as plantas, diminuindo o volume efetivo para o desenvolvimento radicular. 

Nestas circunstâncias, a perda de solo, provocada por ação das gotas da chuva, 

origina ecossistemas degradados e frágeis, com impactes no ciclo da água e, de uma 

maneira geral, nas funções e serviços dos ecossistemas. Estas consequências desen-

cadeiam, posteriormente, importantes efeitos socioeconómicos, como a diminuição 

do rendimento das áreas cultivadas, redução local da produtividade e perda de valor 

económico do solo, determinantes, por sua vez, de possíveis abandonos de terras e 

deterioração das condições de vida das populações.
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Todavia, o solo e as suas propriedades não podem ser isoladas da paisagem na 

qual se desenvolveram, nem das pessoas e modos de vida, que são e foram respon-

sáveis por ele. Logo, para ter sucesso, as abordagens da conservação do solo têm 

que se basear em conceitos que incluam tanto o espaço como o tempo e que sejam 

dirigidas para as principais forças motrizes da erosão, que são físicas e culturais. 

Requer políticas que preservem a terra, o solo e a água assim como o seu uso pelas 

pessoas, como se de uma entidade se tratasse, e pela qual a sociedade é eticamente 

responsável (Imeson e Curfs, s/d). 

A conservação do solo pode, assim, ser considerada numa escala temporal com-

preendida entre milhares de anos e alguns dias/horas. Do mesmo modo, a escala 

espacial de atuação na conservação do solo pode ser definida desde uma parcela a 

uma vertente. No Mediterrâneo, onde o crescimento das plantas está limitado pela 

água, os padrões na vegetação podem ser utilizados como indicadores de degradação 

do solo, assim como através de mudanças na sua estrutura. Com efeito, a erosão do 

solo ocorre, sobretudo, porque o solo perde a sua capacidade de absorver e arma-

zenar água. Por conseguinte, as principais medidas a aplicar deverão basear-se na 

retenção do máximo possível da água da chuva. 

As medidas a adoptar consistem, sobretudo, na manutenção de um coberto ve-

getal que diminua o impacte das gotas de água e favoreça os processos de infiltração. 

A título de exemplo, deixar o restolho da cultura anterior e um coberto vegetal que 

protejam o solo do impacte das chuvas e do vento, proporcionam proteção à cama-

da edáfica superficial e promovem outros benefícios ambientais, onde se destaca a 

melhoria da qualidade do solo, devido ao aumento da matéria orgânica e à maior 

infiltração da água. Por outro lado, os sistemas de produção agrícola que mantêm 

altos níveis de resíduos orgânicos fornecem alimento e abrigo a numerosas espécies 

de vida selvagem durante épocas críticas.

Todavia, uma das técnicas mais antigas e disseminadas mundialmente, sobre-

tudo em ambiente de montanhas, onde a ação erosiva das águas pluviais é mais 

intensa, consiste na construção de socalcos, de modo a evitar a erosão dos solos e, 

também, contribuir para a regularização hídrica das vertentes (Fialho e Lourenço, 

2007). Estas estruturas foram/são construídas para permitir a prática de agricultura 

em vertentes declivosas e têm-se revelando muito eficientes na proteção contra a 
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perda de material mineral em campos agrícolas, ao favorecerem a infiltração da água 

das chuvas, contribuído assim para aumentar a humidade do solo, determinante na 

instalação de coberto vegetal.

Contudo, o seu abandono, em vastas áreas montanhosas da bacia do mediter-

râneo, coloca em causa a sua conservação a médio e longo prazo, desencadeando a 

destruição parcial ou total dos muros de suporte dos socalcos, conduzindo a processos 

mais acelerados de erosão, como os movimentos em massa, que podem levar à perda 

de todo o solo agrícola armazenado no patamar. O plantio segundo as curvas de 

nível a diferentes altitudes, em terrenos íngremes, constitui outra técnica que ajuda 

a conservar ao solo contra a ação erosiva da chuva, promovendo, de igual modo, os 

processos de infiltração e desvanecendo o escoamento superficial. Este sistema ajuda, 

igualmente, a reter elementos solúveis do solo, o que permite o aumento da produção. 

Em função do declive do terreno, os degraus podem ser, mais ou menos, largos.

O parque de máquinas utilizado nas explorações agrícolas deve ser adaptado a 

fim de poder implementar técnicas de conservação. Como alternativa às mobili-

zações do solo, deve diminuir-se a intervenção de máquinas agrícolas, ou mesmo 

preteri-la, nos casos em que se possa recorrer à prática da sementeira direta. Por 

outro lado, devem aplicar-se fertilizantes orgânicos, numa perspetiva integrada de 

fertilização, com a dupla função de corretivos e de adubos, já que, ao mesmo tempo, 

proporciona substâncias nutritivas para as culturas, é meio de sustento para a ativi-

dade metabólica da flora e da fauna (macro, meso e micro) do solo e é um elemento 

fundamental no incremento da capacidade de retenção de elementos nutricionais. 

Assim, deve-se gerir de forma rigorosa a aplicação de nutrientes, tanto em quanti-

dade como na forma de aplicação, recorrendo à análise do solo e das plantas antes 

da sua instalação e no decurso do seu ciclo de vida.

Conclusões

Os solos, quer em ecossistemas naturais quer geridos antropicamente, por se 

constituírem uma das componentes-chave do ecossistema terrestre, ao operarem 
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no interface da litosfera, biosfera, hidrosfera e atmosfera, desempenham múltiplas 

funções, de produção, de regulação e suporte, pelo papel que exercem no ciclo dos 

nutrientes, na regulação de alguns gases e fluxos (água, sedimentos, carbono) e no 

fornecimento de nutrientes e habitat, dentro dos ecossistemas, assim como de abri-

go para outros seres vivos. Mudanças no seu uso e coberto vegetal e, por conseguinte 

na sua hidrologia, podem desencadear períodos de intensa erosão e a uma degra-

dação irreversível da camada edáfica superficial (Janssen et al., 2003). Também, os 

efeitos das mudanças climáticas na erosão do solo constituam uma preocupação 

comum na literatura científica, embora a sua abordagem tenha sido, de um modo 

geral, superficial e com pouco rigor científico (García-Ruíz et al., 2017). Com efei-

to, a incerteza relativa aos padrões futuros de precipitação (quantidade, intensidade, 

sazonalidade, variabilidade interanual) projetados pelos modelos climáticos (Frei et 

al., 2003), torna difícil prever as prováveis consequências da variabilidade climática 

nos processos erosivos. 

Sabe-se que desde tempos pré-históricos, inúmeras civilizações entraram em 

colapso devido à deterioração progressiva de seus recursos naturais, assumindo-se, 

em alguns casos, a degradação do solo como um fator determinante (Brevik et al., 

2015). Com efeito, a perceção do valor económico, ambiental, social e cultural 

do solo, encontra-se ainda, na atualidade, numa fase embrionária, quer pelos agri-

cultores, políticos ou sociedade em geral, sendo a erosão do solo considerada um 

problema de longo prazo, não requerendo, por isso, respostas urgentes. 

A erosão hídrica do solo é um problema crítico com uma vasta expressão 

territorial, que requer soluções a curto prazo. Assim, estudos sobre as relações 

entre o local e as consequências externas da erosão do solo são essenciais para 

uma compreensão holística do problema, permitindo uma avaliação adequada 

das consequências/custos económicos e ambientais, quer in-site quer off-site. Des-

te modo, as políticas futuras de conservação do solo devem procurar identificar 

os padrões espaciais relacionados com o coberto vegetal, no intuito de reduzir 

a conectividade nos processos hidrossedimentares. A contribuição da erosão do 

solo no ciclo do carbono e as consequências das mudanças climáticas na erosão 

hídrica e no transporte de materiais são outras questões-chave que merecem uma 

investigação mais aprofundada.
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Introdução

Pela sua capacidade de erosão, ou seja, de escavamento, transporte e deposi-

ção de materiais rochosos, os rios são os principais agentes de transformação da 

paisagem, atuando continuamente no modelado do relevo e na fisionomia da 

paisagem (Leopold et al., 1964; Christofoletti, 1981; Charlton, 2007; Hooke, 

2008; Wohl, 2014; Bertalan et al., 2018; Bandeira et al., 2018). Vários autores 

(Hackney et al., 2015; Konsoer et al., 2017; Bandeira et al., 2018) referem que 

a erosão, em particular das margens, é responsável por uma parte significativa 

da destruição de terras aráveis, com importantes consequências económicas 

e sociais (Aktar et al., 2013; Bandeira et al., 2018). Por outro lado, a erosão 

constitui um problema ambiental, que afeta a sociedade, através da redução da 

capacidade dos reservatórios,  intensificação da poluição da água e alteração na 

frequência e magnitude das cheias e  inundações (Walling, 1983; Lane et al., 

1997; Van Rompaey et al., 2001; Fasching e Bauder, 2001; Nelson e Booth, 

2002; Abril e Knight, 2004; Araújo e Knight, 2005).

Assim, quando as águas da chuva se concentram e formam torrentes, a erosão deixa 

de ser pluvial e passa a ter a mesma dinâmica da erosão fluvial, mesmo que as linhas de 

água não funcionem durante todo o ano, como é o caso dos cursos de água temporários.  

A erosão fluvial ocorre quando o perfil da linha de água se encontra em desequilíbrio, 

devido à energia potencial, gravitacional e cinética da água em movimento. 

A velocidade das águas, num rio, depende de fatores como a declividade do 

perfil longitudinal, o volume das águas transportadas, a forma da secção transversal, 

o coeficiente de rugosidade do leito, a viscosidade da água, fazendo com que a velo-

cidade das águas tenha variações nos diversos setores do canal, no qual flui.

A quantidade e a velocidade das águas, o tipo de fluxo predominante (turbulen-

to ou laminar), assim como a quantidade e o tamanho dos materiais transportados, 

influenciam os três principais tipos de processos que o rio executa na sua trajetória, 

ações de escavamento, transporte de carga sólida e deposição dos materiais trans-

portados, e originam formas variadas de relevo fluvial, em função das variáveis an-

teriores (Christofoletti, 1981; Suguio e Bigarella, 1990; Bigarella, 2003).  

https://www.wiley.com/en-us/search?pq=%7Crelevance%7Cauthor%3AEllen+Wohl
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No presente trabalho abordam-se, de forma sintética, os principais factores que 

afetam o sistema fluvial e que interferem nos processos erosivos associados à dinâ-

mica fluvial, dando particular ênfase aos processos de escavamento, transporte e de-

posição de materiais. De igual modo, também se abordada alguma da metodologia 

usada na avaliação da erosão lateral e no transporte de materiais.

Fluxo Laminar vs. fluxo turbulento

O fluxo aquoso, em linhas de água de pequena, média ou grande dimensão, sejam 

elas perenes, intermitentes ou efémeras, move-se de acordo com certas características 

básicas da dinâmica dos fluidos. Em canais abertos, podem ser encontrados vários tipos 

de movimento de fluidos, destacando-se os fluxos laminares e os turbulentos, cujas ca-

racterísticas variam em função de certos parâmetros adimensionais (Press et al., 2006).

O fluxo laminar ocorre quando as camadas de fluidos deslizam umas sobre as outras, 

sem se misturarem. A velocidade de fluxo é relativamente lenta e cada partícula do flui-

do se move com velocidade uniforme. Nesse tipo de regime, as linhas de fluxo envolvem 

suavemente as irregularidades do leito fluvial, sem formar correntes turbilhonares. 

Com o aumento de velocidade da água e/ou de profundidade da corrente, po-

dem atingir-se determinados valores críticos que conduzem à formação de fluxos 

turbulentos. Assim, o fluxo turbulento tem origem quando as flutuações nas ve-

locidades excedem um limiar crítico. Essas flutuações são causadas por turbilhões/

remoinhos produzidos quando a água passa por obstáculos ou irregularidades de 

contornos rugosos existentes no fundo ou nas margens. 

Os fatores que afetam a velocidade crítica e permitem que o fluxo laminar se 

torne turbulento, são: 

i.	 Viscosidade - é uma medida de resistência ao movimento de um fluido. 

Quanto mais viscoso (espesso) for o fluido, maior será a sua resistência ao 

fluxo e maior a tendência para o fluxo laminar. Se o aquecimento for sufi-

ciente, a viscosidade pode diminuir e verificar-se uma passagem do fluxo 

laminar para turbulento. 
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ii.	 Profundidade - um rio pode mostrar fluxo laminar ao longo das suas mar-

gens, onde a água se move de forma mais lenta. 

iii.	 Rugosidade da superfície do canal - a fricção ou resistência exercida sobre o 

fluxo aumenta de modo considerável e a força de cisalhamento cresce (Press 

et al., 2006) , fazendo diminuir a velocidade do fluxo. 

A distinção entre os fluxos laminar e turbulento é realizada através do coeficien-

te/número de Reynolds (1883), expresso na seguinte fórmula (eq.1):

Em que:

Re: Coeficiente de Reynolds 

p: Densidade do fluido, em kg/m3

V: Velocidade média do fluido, m/s

D: Diâmetro hidráulico, em m 

u: Viscosidade do fluido, em kg/(m/s)

Em função dos resultados obtidos pode estabelecer-se a seguinte classificação:

Re<2100   Fluxo laminar

2100≤Re<4000  Fluxo de transição

Re≥4000   Fluxo Turbulento

As principais características do fluxo laminar (fig. 1a) são:

• “Baixa” velocidade;

• Movimentação das partículas em linha reta;

• Fluxo das camadas de água a distintas velocidades, umas sobre as outras, sem 

se misturarem;

• A velocidade do fluxo diminui com a profundidade e com a aproximação 

às margens;

• Raro em sistemas fluviais.

De modo comparativo, indicam-se as principais características do fluxo turbu-

lento (fig. 1b):

𝑅𝑅𝑅𝑅 = 𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌
μ  

 

 

τ = γ𝑅𝑅𝑅𝑅 

 

 

τ𝑛𝑛𝑛𝑛 = yd𝑛𝑛𝑛𝑛s𝑛𝑛𝑛𝑛
 

 

τ𝑛𝑛𝑏𝑏𝑏𝑏 = yd𝑛𝑛𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠
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(Eq. 1)
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• “Alta” velocidade;

• Movimento irregular das partículas e do fluido;

• Fluxo da água em que as partículas se misturam de forma não linear, isto é, 

de forma caótica e em redemoinhos; 

• A velocidade varia de fluxo para fluxo, sendo menor junto às margens e em 

profundidade;

• Mais comum em sistemas fluviais.

Fig. 1 ‑ Representação esquemática dos fluxos laminar (a) e turbulento (b) 
(Fonte: Domínio Público, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Toky.png).

Fig. 1 - Schematic representation of laminar (a) and turbulent flows (b) 
(Source: Public Domain, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Toky.png).

(A)

(B)

Assim, o tipo de fluxo predominante é um dos factores que mais influência exer-

ce nos três tipos principais de processos erosivos, interrelacionados, que ocorrem 

num rio: escavamento, transporte e deposição. 

Ação de escavamento

De acordo com Christofoletti (1981) e Suguio e Bigarella (1990), a erosão flu-

vial é um processo pelo qual o material é removido do fundo e das margens de um 

canal através de corrosão, abrasão e cavitação. A ação erosiva ocorre quando o resul-

tado de todas as forças atuantes sobre o material erodível excede o resultado efetivo 
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de todas as forças que tendem a conservar o material no próprio local (Simons, 

1982). Assim, os processos de erosão dependem da natureza dos materiais do canal 

(Rotta e Zuquette 2014), do tipo de materiais arrastados e também da quantidade 

de água transportada, a qual potencializa a velocidade e a vazão no canal fluvial. O 

poder erosivo de um rio será tanto maior quanto maiores forem o seu caudal e o 

declive do seu leito, os quais sofrem variações ao longo do percurso. Em situação de 

cheia, quando o caudal e a velocidade das águas são mais elevados do que em águas 

médias ou águas baixas, a ação erosiva do fluxo aquoso assume particular impor-

tância devido à pressão que a água exerce sobre as saliências do leito e das margens.  

Os principais processos de erosão que ocorrem nos rios são os de: (i) ação hi-

dráulica, (ii) corrosão; e (iii) abrasão (Strahler e Strahler, 1997).

Por si só, a água, em movimento e em contacto com fundo e com as margens, 

pode erosionar materiais aluviais mal consolidados, tais como argilas, silte, areias 

ou cascalho. Este processo de erosão, denominado de ação hidráulica, é capaz de 

escavar enormes quantidades de materiais não consolidados num curto espaço de 

tempo, sobretudo quando ocorrem cheias.

A corrosão compreende processos que envolvem reações químicas entre a água e 

as rochas presentes no canal fluvial, resultando na dissolução de material solúvel e 

na percolação da água nos depósitos de inundação. 

A ação abrasiva decorre do atrito mecânico da carga sólida transportada pelas 

águas dos rios. Sendo um agente que depende das condições do fluxo da água, este 

processo irá contribuir para o desgaste tanto das margens como do leito dos canais. 

Além das partículas sólidas se desgastarem entre si, também exercem uma ação abra-

siva sobre leito. Este processo de abrasão verifica-se sempre que o material sólido 

em movimento esteja em contacto direto com o substrato rochoso. Se a energia dis-

ponível para o transporte de carga sólida for insuficiente, o leito do rio mantém-se 

em condições estáveis. Se existir um excesso de energia, esta é usada para erosionar 

as margens e o fundo do canal, contribuindo para um aumento de carga sólida a 

jusante (Suguio e Bigarella, 1990).

Os processos de abrasão estão na origem de várias formas, tais como cascatas, 

cavidades na base dessas cascatas, o que dá uma grande variedade aos canais fluviais, 

sobretudo, dos rios de montanha. 
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A cavitação representa um tipo especial de abrasão originada pelo movimento 

turbilhonar das águas sobre o leito rochoso. Assim, podem ser escavadas depressões 

de vários tamanhos, em geral, com uma forma cilíndrica, denominadas de mar-

mitas (fig. 2 e fot. 1). Com frequência, no interior destas depressões encontram-se 

calhaus rolados que são o instrumento com que são talhadas as referidas cavidades. 

As correntes, em espiral, da água que circula no interior das marmitas, originam um 

movimento de rotação dos calhaus na sua base, levando ao seu aprofundamento. A 

cavitação ocorre em rios de alta velocidade, o que produz variações da pressão na 

parede do canal e facilita a erosão (Suguio e Bigarella,1990), sendo que Hjulström 

(1939) refere que este processo se desenvolve apenas em canais com velocidades 

mínimas de aproximadamente 12m/s, o equivalente a 43,2km/h. 

Fig. 2 ‑ Formação de marmitas pelo fluxo 
de água do rio.

Fig. 2 - Formation of a kettle by 
the river flow.

Fot. 1‑ Exemplos de marmitas (Fonte: Domínio 
Público, https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Northwest_Branch_Park_Potholes.JPG).
Photo 1- Example of kettles (Source: Public 

Domain https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Northwest_Branch_Park_Potholes.JPG). 

Erosão vertical (de base ou remontante) e lateral (de margens)

A erosão que ocorre no interior dos canais fluviais, através de processos de ero-

são vertical, de base ou remontante, e de erosão lateral, ou seja das suas margens, 

provoca tanto o aprofundamento e o aumento do comprimento dos canais, como 

favorece o contínuo alargamento do leito normal.
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A erosão de base (streambed erosion ou bed erosion), através do aprofundamento 

do canal ou do remontar de cabeceiras, aumenta respetivamente a sua profundidade 

ou o seu comprimento. Trata-se de um processo pelo qual o leito do rio é erosiona-

do para um novo nível, inferior.

Assim, ao processo pelo qual os rios desgastam o seu leito, mais a montante do 

que a jusante, é chamado de erosão remontante (fot. 2). Este tipo de erosão é, geral-

mente, acompanhada do alargamento e aprofundamento dos vales e ocorre quando 

se verificam oscilações no nível de base, devido, por exemplo, à descida do nível 

de mar como resultado de um período de glaciação. Nestes períodos climáticos, 

com a retenção de água nas calotes polares e nos glaciares, o nível do mar sofre um 

abaixamento e, com ele, o nível de base dos rios. A maior inclinação do seu leito 

faz com que as suas águas adquiram mais energia, desencadeando erosão mais a 

montante. Os movimentos tectónicos, de componente vertical, também podem 

desencadear alterações no nível de base dos canais fluviais e acelerar os processos de 

erosão a montante.  

Fot. 2‑ Erosão remontante 
(Fonte: Domínio public, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cox_Lavaka_W16.jpg).

Photo 2 - Headward erosion 
(Source: Public Domain, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cox_Lavaka_W16.jpg).
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Nas situações em que as cabeceiras fluviais recuam de forma significativa pode 

ocorrer a captura de outras linhas de água que se situem a cotas superiores, formando 

“cotovelos de captura”, através dos quais se “escapam” as águas dos rios que foram cap-

turados e que assim deixam, a jusante desses cotovelos, vales que ficam abandonados.

Contudo, a erosão de base pode ocorrer devido a outros fatores, destacando-se 

entre eles:

• Diminuição da quantidade de materiais minerais em circulação. Este de-

créscimo pode ocorrer quando a passagem natural desses materiais pelo sis-

tema fluvial é interrompida a montante, devido à construção de barragens, 

represas ou obras de controlo da erosão;

• Aumento da inclinação do leito. Esta situação pode resultar de alterações no 

leito devido à extração de sedimentos por parte de indústrias extrativas ou 

de recreio.

• Acréscimo na velocidade do fluxo de água. Este incremento pode dever-se a 

estrangulamentos no canal, devido a obras de regularização, acumulação de 

detritos ou desenvolvimento de vegetação, no respetivo leito normal.

• Incremento das descargas. O aumento dos caudais pode relacionar-se com 

acréscimos provenientes no escoamento urbano ou incrementos na preci-

pitação. Pode, também, relacionar-se com a transferência de caudal entre 

bacias hidrográficas, para suprimento das necessidades de consumos (popu-

lação, irrigação, etc.).

Esta incisão vertical do leito pode, assim, iniciar uma extensa erosão das mar-

gens (fots. 3), em consequência do aumento da sua altura em relação ao leito, tor-

nando-as mais suscetíveis ao colapso. 

Imeson e Curfs (s/d) afirmam que cerca de metade dos materiais que circulam 

nos rios provêm da erosão das margens dos leitos. Walling et al. (1999), por exem-

plo, avaliaram a carga sólida transportada em suspensão (10 816 t/ano), resultante 

da erosão lateral em rios do Reino Unido, caracterizados por uma baixa energia, 

em cerca de 37% do total, a qual pode  chegar a valores de 80% (75 000 t/ano) 

em alguns sistemas fluviais caracterizados por canais declivosos (Simon e Darby, 

2002). “Terra caída” é um termo usado na Amazónia precisamente para caraterizar 

a erosão das margens, provocando a migração dos canais por efeito da erosão lateral 
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que ocorre, principalmente, nas margens do rio Amazonas e nos seus afluentes, cau-

sando inúmeros prejuízos sociais aos moradores ribeirinhos (Bandeira et al., 2018). 

A erosão lateral (das margens ou bank erosion) depende de um vasto conjunto 

de fatores relacionados com a ação mecânica da água e, sobretudo, dos materiais 

transportados, bem como das características dos canais e do material adjacente. 

As condições climáticas regionais e a intervenção antrópica são igualmente outras 

variáveis que devem ser integradas nos estudos de dinâmica fluvial que envolvam a 

erosão das margens (Quadro I). 

Depois de terem analisado um número de significativo de estudos, Ritter et al. 

(2002) concluíram que a erosão de margens raramente resulta de um único proces-

so, envolvendo a ação conjunta de diversos fatores (fig. 3), tais como:

• Ação hidráulica da água corrente, que se manifesta, principalmente, sobre 

os sedimentos não coesos;

Fots. 3 ‑ Erosão de margens (Fonte: Domínio Público, https://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/e/ef/River_Snizort%2C_bank_erosion_-_geograph.org.uk_-_1173737.jpg). 

Photo 3 - Bank erosion (Source:  Public Domain, https://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/e/ef/River_Snizort%2C_bank_erosion_-_geograph.org.uk_-_1173737.jpg).

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ef/River_Snizort%2C_bank_erosion_-_geograph.org.uk_-_1173737.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ef/River_Snizort%2C_bank_erosion_-_geograph.org.uk_-_1173737.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ef/River_Snizort%2C_bank_erosion_-_geograph.org.uk_-_1173737.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ef/River_Snizort%2C_bank_erosion_-_geograph.org.uk_-_1173737.jpg
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• Decréscimo da resistência do material das margens, em função das condi-

ções climáticas, humidade, propriedades mecânicas do solo e intervenção 

antrópica. 

A título de exemplo, diremos que a presença de vegetação nas margens aumenta 

a resistência do material à ação erosiva do escoamento fluvial, pois a sua presença 

diminui a velocidade das águas e das tensões atuantes sobre a margem (Gray e Ma-

cDonald, 1989).

De facto, o conhecimento dos fatores que influenciam e potenciam o modo 

como se desenvolve a erosão das margens, num determinado troço de rio, é essen-

cial para compreender, de forma adequada, esta problemática e adotar medidas no 

sentido de minimizar os seus impactes (Magalhães e Maia, 2010).

O processo erosivo tem início em t=0, por atuação sobre o material menos co-

eso. A erosão continua até à superfície t=1. Após a remoção do material não coeso, 

o material suspenso da camada coesa cai, no momento t=2 e o processo inicia-se 

de novo.

Quadro i - Fatores susceptíveis de influenciar a erosão das margens
Table I - Factors that can influence bank erosion.

Fonte: Síntese elaborada a partir de Knighton, 1984, 1998.
Source: Synthesis elaborated from Knighton,1984, 1998.

Fatores Caraterísticas relevantes

Propriedades do fluxo

Magnitude, frequência e variabilidade no caudal;  
Magnitude e distribuição da velocidade e pressão;  
Grau de turbulência;  
Concentração de sedimentos.

Geometria dos canais
Largura, profundidade e declive dos canais;  
Altura e ângulo das margens;  
Curvatura dos canais.

Composição do material adjacente Tamanho, coesão e estratificação das camadas sedimentares.

Clima Quantidade, intensidade e duração da precipitação;  
Frequência e duração do período gelado.

Condições subsuperficiais Humidade do solo, existência de “piping” e de porosidades.

Biologia Tipo e densidade do sistema radicular da vegetação;  
Macroporosidades biológicas.

Fatores antrópicos Urbanização, sistemas de drenagem, desenvolvimento de reserva-
tórios, estruturas de proteção, uso e ocupação do solo.
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Como já se referiu antes, o mecanismo mais comum de erosão das margens 

relaciona-se com a ação hidráulica do escoamento. A contínua remoção do material 

da sua base forma cavidades ao longo da parte inferior da margem. A sua rotura 

ocorre quando o peso do material suspenso excede a sua resistência, levando, assim, 

à sua queda (fig. 4).

A erosão das margens nos cursos de água é, pois, uma das manifestações mais 

visíveis do complexo reajustamento da morfologia do canal em busca de um novo 

equilíbrio dinâmico e das alterações na dinâmica do sistema fluvial, ocorrendo um 

trabalho contínuo de escavação na base da margem côncava (externa), onde a velo-

cidade da água é maior, e de deposição na parte convexa (interna), onde a velocida-

de é menor (Christofoletti, 1981; Guerra e Cunha, 2003) (fig. 4). 

O Bank Assessment for Non-Point Source Consequences of Sediment (BANCS), 

desenvolvido por Rosgen (2001), é um dos métodos usados na determinação da 

taxa de erosão das margens. Trata-se de um método empírico constituído por duas 

componentes: o Bank Erosion Hazard Index (BEHI) e o Near Bank Stress (NBS), as 

quais avaliam as caraterísticas da margem e do escoamento, respetivamente. Com 

Fig. 3 ‑ Esquema típico de rotura das margens devido à remoção do material da base (Fonte: 
Domínio Público, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:River_Bank_Undercutting.pdf).
Fig. 3 - Typical scheme of bank failure due to removal of material from the base (Source: Public 

domain, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:River_Bank_Undercutting.pdf ).
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base nos resultados obtidos para cada uma das variáveis é possível, através de ábacos 

adequados, determinar a taxa de erosão da margem e atribuir, à margem em estudo, 

uma de seis categorias de risco: Muito Baixo, Baixo, Moderado, Elevado, Muito 

Elevado e Máximo. 

Assim, para determinação da categoria de risco do BEHI é necessária a obten-

ção in situ de diversas variáveis, caraterizadoras das margens, tais como: altura do 

talude da margem; distância da base do talude ao nível de água correspondente ao 

leito dominante (Pbkf nb); profundidade de penetração das raízes; densidade de 

raízes; percentagem da superfície revestida do talude; ângulo (do talude) da margem 

(Rosgen, 2001) (fig. 5). Deste modo, com base nos dados recolhidos, é possível 

determinar diversos parâmetros que permitirão atribuir uma categoria de risco à 

margem em estudo.

Os parâmetros que derivam das variáveis recolhidas são: a relação entre a altura 

da margem e a distância ao leito dominante; a relação entre a densidade raízes e a 

altura da margem; a densidade ponderada de raízes. Os valores relativos à percenta-

gem de proteção da superfície do talude e ao ângulo da margem também podem ser 

incluídos na determinação da classe de risco.

Fig. 4 ‑ Processos de escavamento vs deposição nas margens de um meandro (Fonte: tirada 
e adaptada de Earth Science World Image Bank, http://www.earthscienceworld.org/images)
Fig. 4 - Excavation vs. deposition processes on the banks of a meander (Source: image taken and 

modified from Earth Science World Image Bank, http://www.earthscienceworld.org/images).
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Para a atribuição da categoria de risco do NBS (Near Bank Stress), a formulação 

proposta por Rosgen (2001) interrelaciona a tensão de arrastamento com o valor 

do gradiente de velocidades. Assim, no cálculo da relação entre tensões, é necessário 

determinar as tensões de arrastamento em duas zonas distintas do canal: na área do 

talude da margem (nb) e na área do leito restante (bkf), referenciadas (em extensão 

transversal) à largura de escoamento correspondente ao caudal dominante. Assim, 

a primeira corresponde a ⅓ da largura do leito dominante, e, a segunda, à área de 

leito restante (Magalhães e Maia, 2010).

As tensões de arrastamento () são determinadas através da fórmula de Chow 

(1964) (equação 2):

Em que:

y: Representa o peso volúmico da água;

R: Raio hidráulico da seção do rio, que pode ser identificado com a profundida-

de do escoamento, em metros (m);

S: Inclinação da superfície livre da água, em m/m. 

Assim, a tensão de arrastamento junto à zona do talude da margem, nb, é obtida 

pela fórmula 3 e a tensão de arrastamento na zona do leito dominante pela fórmula 4. 

Fig. 5 ‑ Características das margens usadas pela componente BEHI na identificação das 
categorias de risco (Fonte: Adaptado de Rosgen, 2001).

Fig. 5 - Bank characteristics used by the BEHI component to identify risk categories 
(Source: Adapted from Rosgen, 2001).
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Em que :

dnb: Profundidade do rio junto à base do talude da margem, em metros;

snb: Inclinação do leito do rio junto ao talude, em m/m;

dbkf: Profundidade média do leito dominante, em metros;

s: Inclinação da linha superfície livre da água do rio, em m/m

Para a caraterização do gradiente de velocidades torna-se necessário determinar 

o perfil de velocidades em várias verticais, em distintas secções, ao longo canal flu-

vial em estudo, assim como a várias profundidades.

Nos sistemas de classificação dos rios naturais, a taxa de erosão é, posteriormen-

te, determinada com base em ábacos. A escolha do ábaco adequado está dependente 

do conhecimento prévio da categoria de rio segundo o sistema de classificação de 

rios naturais, o qual pode ser consultado em Rosgen (1994).

Só depois de se conhecerem todos os fenómenos intervenientes no processo 

de erosão, é que se poderá adequar a melhor estrutura ou técnica de mitigação de 

erosão num determinado rio ou troço, em particular. Magalhães e Maia (2010) 

consideram que a proteção e o reforço das margens de um rio, cujo objetivo seja 

impedir ou minimizar a erosão das margens devido à ação do escoamento, deve 

assentar em soluções que se ajustem ao tipo de ações atuantes, aos mecanismos 

de instabilidade e de rotura presentes no talude da margem e, ao mesmo tempo, 

assegurar uma boa integração paisagística e o bom funcionamento do ecossistema 

ribeirinho (fots. 4).

Ação de transporte 

Os materiais sólidos transportados por uma corrente denominam-se de 

carga sólida ou carga fluvial. O conhecimento da carga sólida transportada 

(Eq. 3)
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pelos cursos de água, resultante do material carreado até ao canal fluvial devi-

do à erosão superficial e subsuperficial ou em consequência da erosão de base 

e lateral promovida no leito do rio, é muito importante para a melhor com-

preensão dos processos hidro-sedimentológicos, ao nível da bacia hidrográ-

fica. Esse conhecimento pode ser utilizado para apoiar a tomada de decisão, 

no que se refere tanto à instalação de estruturas e equipamentos destinados 

ao abastecimento de água, como na geração de energia, no maneio de solos 

agrícolas, na irrigação, na navegação, na pesca e, ainda, na própria preservação 

dos ecossistemas.

As correntes fluviais podem transportar a carga sólida de diferentes formas, de 

acordo com a granulometria das partículas (tamanho e forma) e as características 

da própria corrente. Com efeito, o transporte de materiais vai depender principal-

mente da competência e da capacidade da corrente da linha de água. A competência 

refere-se ao tamanho máximo das partículas que um rio pode transportar, enquanto 

a capacidade se relaciona com o volume total de material que um rio pode transpor-

tar, numa determinada seção. 

As formas de transporte de materiais podem agrupar-se, assim, em três/quatro 

categorias (fig. 6):

Fot. 4 ‑ Exemplos de proteção de margens.
Photo 4 - Examples of bank protection.

(Fonte/Source: Domínio Público / Public Domain:
A) https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bank_protection_on_the_Llangollen_

Canal_-_geograph.org.uk_-_637620.jpg; 
B) https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bend_in_the_River_Wye_and_bank_

protection_-_geograph.org.uk_-_1541641.jpg).

A B

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bank_protection_on_the_Llangollen_Canal_-_geograph.org.uk_-_637620.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bank_protection_on_the_Llangollen_Canal_-_geograph.org.uk_-_637620.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bend_in_the_River_Wye_and_bank_protection_-_geograph.org.uk_-_1541641.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bend_in_the_River_Wye_and_bank_protection_-_geograph.org.uk_-_1541641.jpg
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Fig. 6 ‑ Transporte de materiais pelos rios através dos processos de tração, saltação, suspensão 
e solução (Fonte: Adaptado de http://thebritishgeographer.weebly.com/river-processes.html, 

acedido em 20.09.2018).
Fig. 6 - River transportation of materials by  traction, saltation, suspension and solution 

 (Source: Adapted from http://thebritishgeographer.weebly.com/river-processes.html, 
accessed in 20.09.2018).

i. Solução - a água, em contacto com as rochas, pode dissolver diversas subs-

tâncias, transportando-as de forma suspensa e invisível, sob a forma de iões 

químicos, à mesma velocidade do fluxo (Suguio e Bigarella, 1990). 

ii. Suspensão mecânica e coloidal (materiais finos) ‑ a água corrente possui a ca-

pacidade de manter em suspensão partículas sólidas devido à sua velocidade 

e, sobretudo, ao seu grau de turbulência.

Quanto maior for a velocidade de um rio, maior será a sua capacidade 

de manter e transportar partículas em suspensão. A diferença entre a carga 

em suspensão e carga do leito baseia-se mais no mecanismo de transporte 

do que no tamanho da partícula. Em geral, a carga em suspensão é a fração 

mais fina do material transportado, sendo mantida de forma suspensa pela 

ação da turbulência do fluido (Christofoletti, 1981);

http://thebritishgeographer.weebly.com/river-processes.html
http://thebritishgeographer.weebly.com/river-processes.html
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iii. Tração (reptação) e saltação - os materiais mais pesados são movimentados no 

leito do rio por tração e saltação. O transporte por tração está relacionado 

com as tensões da carga sedimentar ao longo do fundo do canal provoca-

das pela movimentação da água. O efeito dessas tensões tangenciais é re-

forçado pelas forças ascensionais devido ao fluxo turbulento.   

Durante a condução da carga de fundo, Suguio e Bigarella (1990) observa-

ram que as partículas esféricas rolam com mais facilidade do que as menos 

esféricas e irregulares. Além da forma, intervém também o tamanho e a 

densidade, dando origem a uma carga de tração ajustada às condições locais. 

Enquanto o fluxo não apresentar alteração, o transporte por tração mantém-se 

nas mesmas condições, porém à medida que ocorre diminuição da velocida-

de das correntes ou intensidade da turbulência, as partículas maiores, mais 

densas e de menor esfericidade vão sendo deixadas para trás.  

O transporte por saltação, por sua vez, é o movimento pelo qual as partícu-

las avançam ao longo do leito fluvial, através de uma série de saltos curtos. 

Para Suguio e Bigarella (op. cit.) este movimento pode ser considerado como 

a fase intermediária entre o transporte por tração e por suspensão.

A estimativa da descarga sólida nos cursos de água, entendida como a quantida-

de de materiais que passa num determinado período de tempo e numa determinada 

secção de controlo, revela-se fundamental para a melhor compreensão dos proces-

sos hidro-sedimentares à escala da bacia hidrográfica. A concentração de minerais 

em suspensão é um parâmetro fundamental nestas análises e essencial para o en-

tendimento do transporte de materiais nos cursos de água, sendo frequentemente 

utilizado em projetos de engenharia de obras hidráulicas e em diversos modelos 

hidrológicos, tanto para pequenas como para grandes bacias hidrográficas. 

Na sua determinação têm sido utilizados, tradicionalmente, métodos e equipa-

mentos que consistem na recolha de amostras de água representativas da secção do 

rio e na posterior análise laboratorial da concentração dos materiais transportados. 

No entanto, como segundo Carvalho (2008) 70 a 90% das maiores descargas só-

lidas coincidem, geralmente, com eventos pluviométricos intensos, quando nem 

sempre é fácil recolher as amostras. Por outro lado, recolher amostras para obter 

séries longas torna-se bastante moroso e oneroso. 
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Nestas circunstâncias, são usadas outras técnicas para estimar a concentração de 

materiais em suspensão, como a turbidez e o sinal sonoro, este último obtido pelo 

equipamento denominado Acoustic Doppler Current Profiler (ADCP). O efeito Do-

ppler caracteriza-se, de acordo com Carvalho (1999), pela mudança na frequência 

de uma onda acústica ou eletromagnética, devido ao movimento relativo entre uma 

fonte sonora e um observador. Como o efeito Doppler ocorre em duas vias, da fonte 

sonora para o observador e do observador para a fonte sonora, a onda refletida trará 

a informação Doppler conforme descrito na equação 5:

Onde:

 fd (Hz): Desvio Doppler de frequência;

ft (Hz): Frequência de transmissão;

v (m/s): Velocidade relativa entre a fonte sonora e o objeto ou o observador;

C (m/s): Velocidade do som.

O sinal positivo ou negativo na equação 5 significa aproximação ou afastamen-

to relativos, respetivamente. Conclui-se então, que o acréscimo na relação entre 

a velocidade relativa fonte-observador e a velocidade de propagação acarreta um 

acréscimo no desvio de frequência.

Assim, observa-se que a velocidade do som é a velocidade com a qual a onda se 

vai propagar e pode ser obtida pela equação 6:

Onde:

f (Hz): Frequência; 

l(m): Comprimento de onda. 

Gamaro (2012) sublinhou que apenas parte do eco refletido vai ser captado 

pelo equipamento e, assim, o desvio Doppler de frequência pode ser calculado pela 

equação 7: 

(Eq. 5)
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Onde:

Fd (Hz): Desvio Doppler de frequência;

 ft(Hz): Frequência de transmissão;

v (m/s): Velocidade relativa entre a fonte e o objeto ou observador;

C (m/s): Velocidade do som; 

q: Ângulo formado entre o vetor da velocidade relativa e a linha entre o ADCP 

e as partículas.

O ADCP tem sido, assim, amplamente utilizado para medição de descarga lí-

quida em rios, com a vantagem de se usar o mesmo equipamento para ambas as 

medições, ou seja, para a descarga líquida e a concentração de materiais em suspen-

são. Para a construção destas relações, alguns investigadores desenvolveram, poste-

riormente, modelos matemáticos, destacando-se os de Deines (1999), Mayerle e 

Poerbandono (2002) e Gartner (2002).

Ação de sedimentação

A sedimentação consiste na deposição dos materiais ao longo do leito, nas mar-

gens e na foz. Depende das dimensões e do peso dos materiais transportados, bem 

como da velocidade da corrente. Assim, os materiais mais pesados e de maiores 

dimensões depositam-se, em regra, mais a montante enquanto os de pequenas di-

mensões, mais finos e leves, se depositam mais próximos da foz ou são transportados 

para o mar. 

Os processos de deposição, associados a mecanismos de perda de velocidade 

e turbulência do fluxo, vão originar diferentes formas topográficas ao longo do 

canal e do respetivo leito de inundação. A carga fluvial, transportada em suspensão 

ou junto ao leito, possui diferentes caraterísticas granulométricas e deposita-se em 

condições variadas. 

Assim, os depósitos sedimentares ao longo dos canais fluviais e nas planícies de 

inundação podem ser classificados de diferentes formas. Suguio e Bigarella (1990) 

bem como Ritter et al. (2002) classificam-nos, de acordo com a formação e a na-
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tureza dos depósitos, em dois tipos principais: os depósitos por acreção lateral e os 

depósitos por acreção vertical. Estes processos são identificados por Christofoletti 

(1981) como depósitos de canal e depósitos de inundação. 

Knighton (1984;1998) apresentou uma síntese dos principais tipos de depósitos 

em função do local em que posicionam: no canal, nas suas margens, na planície de 

inundação, na base das vertentes e na foz dos rios (Quadro II).

Quadro II ‑ Principais características dos depósitos fluviais
TABLE II - Main characteristics of fluvial deposits.

Local do
depósito

Nome Principais Caraterísticas

Canal Depósitos 
transitórios do canal

Acumulação temporária de materiais detríticos de base; 
podem ser melhor preservados quando se acumulam em 
pequenas incisões ou lateralmente. 
Microformas ‑ centimétricas (rizuras ou ripples) ou Mesofor-
mas - decimétricas ou métricas (megarrizuras, dunas). 

Canal Bancos de areia 
(alluvial island)

Sobressaem ligeiramente face às águas fluviais. 
Formam-se, inicialmente, por acumulação dos materiais 
mais grosseiros, com materiais mais finos por cima: podem 
apresentar formas entrelaçadas (fot. 5).

Margens do canal
Depósitos laterais, 
Barras arenosas, 

aluviões (point bars)

Acumulações de materiais nas margens convexas dos mean-
dros, podendo formar uma alternância em canais estreitos; 
acreção vertical; podem manter-se preservados durante al-
terações nos canais (fot. 6).

Planície de inun-
dação  (leito de 

inundação)

Acreção vertical dos 
depósitos (vertical 
accretion deposits)

Planícies aluviais resultantes da deposição de materiais em 
suspensão, em períodos de inundação, devido ao decrésci-
mo na velocidade da água, com a consequente redução da 
competência do fluxo aquoso (fot. 7). 
Apresentam declives nulos ou muitos reduzidos, equivalente 
ao leito maior ou de inundação, que o rio submerge quando 
transborda. Na planície de inundação podem surgir outras 
formas de acumulação, tais como: diques (dispostos parale-
lamente ao canal, com forma de crista) e baixas de inundação 
(área mais afastadas do canal, deprimidas funcionando como 
áreas de decantação dos sedimentos finos. 
Os canais abandonados e meandros abandonados são outros 
elementos morfológicos que podem subsistir nas planícies 
aluviais. 
Podem aparecer, também, degraus topográficos, preenchi-
dos por depósitos sedimentares fluviais, denominados de 
terraços fluviais, os quais se relacionam com diferentes eta-
pas de incisão vertical do rio, por variações no nível de base 
(variações glácio-eustáticas ou tectónico-eustáticas). 
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(Fonte/Source: adaptado de/adapted from Knighton, 1984, 1998).

Local do
depósito

Nome Principais Caraterísticas

Base das  ver-
tentes Piedmont

Cones ou leques alu-
viais

(alluvial fans)

Formados a partir de cursos de água (efémeros ou perenes) 
na base das vertentes, em consequência da súbita diminui-
ção da velocidade do caudal (devido à quebra de declive), o 
que faz com que se depositem grandes quantidades de sedi-
mentos, constituindo acumulações em forma de cone ou de 
leque (fot. 8). 
Assim, leque aluvial, ”cone aluvial” ou ”cone de dejeção” 
referem-se a depósitos de material detrítico, heterogénico, 
que se forma no sopé das montanhas, onde os talvegues dos 
vales encontram uma área plana, quase sempre coincidente 
com uma planície aluvionar ou uma área lacustre.
Estes depósitos recebem esse nome devido à forma que 
assumem, com os sedimentos a espraiarem-se a partir da 
desembocadura do talvegue. 

Foz dos rios Deltas

À medida que a corrente perde declive, o rio perde poder 
para transportar materiais. Os materiais mais grosseiros, 
normalmente, areias, são largados em primeiro lugar, logo 
na parte terminal dos rios. As areias mais finas são deposita-
das mais a jusante, seguidas pelos siltes e argilas. 
Os deltas correspondem à foz dos cursos de água em que as 
aluviões fluviais se acumulam em vez de serem redistribuí-
das pelas vagas e correntes litorais. Caracterizam-se, assim, 
por um avanço da terra em relação ao mar.
Nos deltas, ao contrário do que sucede nos estuários, as ações 
fluviais de origem continental dominam as ações marinhas. 

Fot. 5 ‑ Depósito na margem de canal, na parte convexa do meandro 
Photo 5 - A point bar on the inside of a meander.

(Fonte/Source: Domínio public /Public Domain, https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:A_point_bar_north_of_Llanelltyd_bridge_-_geograph.org.uk_-_723310.jpg)
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Fot. 6 ‑ Depósitos no interior do canal (Fonte: Google Earth). 
Photo 6 - Deposition within the channel (Source: Google Earth).

Fot. 7 ‑ Planície de inundação (ex. rio Mondego) (Fonte: Google Earth).
Photo 7 - Flood plain (e.g. River Mondego) (Source: Google Earth).
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Velocidade do fluxo vs tamanho das partículas: implicações nos processos 

de escavamento, transporte e deposição 

Vários autores (Hjulström, 1935; Cunha, 1995; Press et al., 2006; Novo, 2008) 
referem que o escavamento, o transporte e a deposição fluvial dependem da veloci-
dade do fluxo (potência hidráulica) e do tamanho dos materiais erosionados. Assim, 
ao longo do curso de um rio realizam-se simultaneamente os três tipos de processos, 
embora, de uma forma seletiva, predomine um ou outro tipo. 

No diagrama de Hjulström (1935) estão representadas curvas experimentais 
que tentam explicar a influência da velocidade da corrente e da dimensão dos ma-
teriais  nos fenómenos de escavamento, de transporte e de deposição (fig. 7). As 
curvas de Hjulström mostram, assim, a relação entre a velocidade do rio e a sua 

Fot. 8 ‑ Depósito na base da vertente: cone ou leque aluvial
Photo 8 - Deposition at the base of the slope: cone or alluvial fan

(Fonte/Source: Domínio público/Public Domain: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/9/95/Alluvial_fan_01.JPG).
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competência, ou seja a velocidade a que os materiais serão, em regra, arrancados, 
transportados ou depositados. 

A curva de velocidade de erosão crítica mostra a velocidade mínima necessária 
para o rio escavar e transportar material de diferentes tamanhos (por exemplo, a 
carga em reptação ou em suspensão). Para arrancar material será necessária uma 
maior velocidade em comparação com o seu transporte. Por sua vez, a curva de ve-
locidade média de deposição mostra as velocidades a que as partículas de diferentes 
tamanhos são depositadas.

Fig. 7 ‑ A curva de Hjulström 
(Fonte: Adaptado de Hjulström, 1935).

Fig. 7 - The Hjulström curve 
(Source: Adapted from Hjulström, 1935).

Assim, tendo por base o percurso de um rio, desde a nascente até à foz, e sua 
divisão em três seções principais: o curso superior, médio e o curso inferior (fig. 8), 
podemos concluir o seguinte: 

No curso superior, que corresponde ao troço de maior declive, é onde o escava-
mento e o transporte de materiais são mais significativos. Acumulam-se sobretudo 
materiais de grande dimensão, pesados e angulosos. 

No curso médio, em que o declive já não é tão acentuado, as águas perdem força 
e decresce a sua capacidade de escavamento e de transporte dos materiais de maior 
dimensão. Não obstante, nesta secção dominam os processos de transporte em de-
trimento dos de escavamento. 

No curso inferior, já mais próximo da foz, com declives suaves e com uma dimi-
nuição considerável da velocidade do fluxo, os processos de escavamento e trans-
porte são praticamente inexistentes, predominando a deposição de materiais mais 
finos, leves e arredondados. 
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Impactes das barragens na dinâmica hidro-sedimentar

Quando ocorrem intervenções humanas de grande dimensão, como é o caso da 
construção de barragens, assiste-se a alterações no equilíbrio longitudinal do rio. 
De acordo com Bouno et al. (1998), para compreender a influência da barragem a 
nível do transporte de materiais, é indispensável observar os efeitos a montante e a 
jusante, em particular durante e após uma cheia. 

De facto, a maior parte do transporte dos materiais ocorre durante uma cheia, 
altura em que se assinalam os maiores caudais e, consequentemente, uma maior 
competência e capacidade de transporte. 

Outro dos efeitos que decorre da construção de barragens resulta da criação de 
reservatórios a montante destas, que provocam a redução da velocidade do escoa-
mento e a consequente deposição de carga sólida, provocando também um processo 
de redução de carga sólida para jusante (Coelho, 2008). 

De acordo com Cunha (1995), a construção de barragens altera a dinâmica 
hidrológica e geomorfológica natural dos rios em pelo menos três sectores distintos: 
(1) a montante da albufeira/barragem; (2) na albufeira e periferia; (3) a jusante da 
albufeira/barragem, introduzindo diversas alterações hidrológicas e geomorfológi-
cas, nos diferentes sectores do rio (Quadro III).  

Fig. 8 ‑ Processos fluviais predominantes e variação granulométrica ao longo do perfil longitudinal de 
um rio (Fonte: Adaptado de: http://farm5.static.fl ickr.com/4038/4361350981_44f840cf09_o.jpg),
Fig. 8 - Predominant fluvial processes and granulometric variation over the longitudinal profile of a river 

(Source: Adapted from: http://farm5.static.fl ickr.com/4038/4361350981_44f840cf09_o.jpg)
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Quadro III ‑ Síntese das principais alterações hidrológicas e geomorfológicas nos 
diferentes sectores de um rio, devido à construção de barragens

Table III - Summary of the main hydrological and geomorphological changes in different 
sectors of a river due to the construction of dams.

Seção Impactes hidrológicos Impactes geomorfológicos

Montante da
Barragem

Redução da velocidade das águas; 
Deposição de carga sólida;
Subida do nível das águas. 
Mudança nas características físicas e 
químicas das águas; 

Assoreamento na foz dos rios principais;
Assoreamento no fundo dos vales principais; 
Assoreamento na foz e no fundo dos vales 
afluentes;
Formação de novas áreas de inundação.

Na albufeira e 
periferia

Armazenamento das cargas líquidas e 
sólidas;
Elevação do nível piezométrico;
Alteração nas taxas de infiltração;
Maior disponibilidade de água sub-
terrânea; 
Assoreamento do reservatório e redu-
ção da vida útil da barragem; 
Alteração das características das águas 
(temperatura, conteúdo em gases…)

Submersão das formas de relevo; 
Processos de abrasão lacustre; 
Recuo das margens ou das arribas lacustres; 
Formação de praias e depósitos de abrasão;
Processos de assoreamento;
Formação de bancos arenosos emersos ou imersos;
Colmatação da desembocadura dos rios principais;
Formação de novas áreas de Inundação.

Jusante da 
barragem

Controle e regularização das descargas;
Redução da carga sólida; 
Salinização da água; 
Alteração na estrutura térmica; 
Redução do nível piezométrico;
Alteração nas taxas de infiltração;
Menor disponibilidade de água sub-
terrânea.

Entalhe no leito do rio, com consequente des-
cida do nível de base local;
Descida do nível de base dos afluentes com re-
cidiva de erosão e entalhe dos seus leitos;
Processos de escavamento nas margens;
Alteração nos materiais do fundo e das margens;
Reajustamento na morfologia do canal pela mi-
gração dos sectores de escavamento e deposição;
Processos de deposição nas margens e fundo 
do leito;
Modificações na dinâmica da foz.

Fonte/Source: Adaptado de/Adapted from Cunha, 1995.

Em Portugal, à semelhança do que se tem verificado um pouco por todo o 
mundo, verificou-se um aumento significativo do número de barragens, sobretudo 
no decurso do século passado, contando-se na atualidade mais de 230 empreendi-
mentos, de norte a sul do território. 

O Rio Tejo, o mais comprido da Península Ibérica, com aproximadamente 1 
100 km de comprimento, e com uma área drenada de cerca de 80 100 km2, dos 
quais 2/3 localizados em Espanha e 1/3 em Portugal, face à irregularidade dos seus 
caudais e às cheias frequentes, foi significativamente intervencionado, alterando o 
seu comportamento hidrológico, através da construção de uma série de barragens, 
principalmente em território espanhol. Assim, antes de 1950, a capacidade de ar-
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mazenamento das barragens espanholas era de 4 % do escoamento médio anual, 
aumentando para 76% nos anos 80 do século passado. Mais recentemente, a capa-
cidade total de armazenamento das barragens espanholas e portuguesas representa 
95% do escoamento médio anual do rio (Ramos e Reis, 2001).

No intuito de avaliar o impacto das barragens no caudal médio anual, Ramos 
e Reis (2001) definiram três intervalos de tempo, de acordo com o crescimento da 
capacidade das barragens; (i) antes de 1950, que representa o regime natural do rio; 
(ii) entre 1950 e 1970, que representa um surto na construção de barragens e uma 
clara artificialização; (iii) após 1970, quando o regime da parte portuguesa do Rio 
Tejo passou a depender principalmente da barragem espanhola de Alcântara. 

Assim, na transição do primeiro período, anterior a 1950, para o segundo, entre 
1950 e 1970, a variabilidade na flutuação dos caudais máximos instantâneos decresceu 
cerca de 60%, passando de aproximadamente 12 500 m3/s para cerca de 5 000 m3/s. 

Com a diminuição dos picos de caudal líquido verificou-se uma redução do 
caudal sólido. Tendo por base os caudais sólidos, ao longo dos três períodos de 
análise, a jusante da barragem de Alcântara verificou-se um decréscimo muito sig-
nificativo no transporte sólido, consequência da diminuição do caudal líquido e da 
retenção de material sólido a montante das barragens espanholas (fig. 9). Assim, no 
decurso dos três períodos analisados, o transporte sólido diminuiu cerca de 71%, 
consequência do decréscimo nos caudais líquidos máximos e na quantidade de car-
ga sólida depositada a montante das barragens.

Fig. 9 ‑ Variação no transporte sólido do rio Tejo, em consequência da construção de 
barragens e da regularização do seu caudal (Fonte: elaborado a partir Ramos e Reis, 2001).

Fig. 9 - Variation in the solid Tejo river transport, due to the construction of dams and the 
regularization of its flow (Source: based on Ramos e Reis, 2001).
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Conclusão

Os recursos hídricos são essenciais à manutenção da vida no planeta e consti-
tuem motivo de preocupação, pelos crescentes sinais de escassez e deterioração. A 
bacia hidrográfica constitui uma unidade geográfica fundamental para caracterizar, 
diagnosticar, avaliar e planear o uso dos recursos naturais. 

Assim, o manejo integrado de bacias hidrográficas é de vital importância para 
a aplicação de políticas de gestão e o desenvolvimento sustentável. Torna-se, assim, 
necessário, desenvolver e aprofundar os estudos de erosão fluvial de modo a com-
preender, cientificamente, os processos de escavamento, transporte e sedimentação 
que afetam um determinado curso de água e a respectiva área de drenagem. 

Com efeito, os processos de erosão em rios têm sido estudados para compreen-
der, principalmente, a erosão do leito e das margens e o transporte de carga sólida 
durante de picos de cheia. A maioria dos estudos sobre erosão fluvial e distribuição 
de materiais preocupam-se com picos individuais e são baseados em dados históri-
cos (estudos empíricos). 

Por conseguinte, emerge um vasto campo de investigação, onde se combinem 
as propriedades geotécnicas e os processos hidrodinâmicos que atuam ao longo de 
um curso de água numa perspectiva de longo prazo (Göransson et al., 2016), e em 
que as ferramentas de geoprocessamento, atualmente existentes, podem permitir 
uma interpretação quantitativa das características geomorfológicas e das relações 
com a dinâmica fluvial (Quiroga et al., 2017), em diferentes escalas espaciais (bacia, 
setores da bacia e sub-bacia) e temporais. 

Por outro lado, as questões relacionadas com as perturbações antrópicas como, 
por exemplo, as mudanças nos usos e cobertura vegetal, ou as associadas às mudanças 
climáticas, são temáticas que devem constituir objeto de investigação no intuito de 
melhor compreender as interrelações entre o ser humano, o clima e a dinâmica fluvial.
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Introdução

Zona ou faixa costeira

O termo costa, para o comum das pessoas, toma o sentido quase imediato de 

um território que se põe em contacto com outro mundo bastante diferente e que é o 

mar, isto para quem está em terra. No entanto, pode ser visto como a porção de mar 

que está junto a terra, se o observador estiver em pleno mar. Em todo o caso, define 

sempre uma fronteira, uma separação, entre dois meios perfeitamente distintos como 

são o mar ou oceano e a terra firme, continente ou ilha. Mesmo que se considere essa 

separação definida por uma linha, a linha de costa, esta não passa de uma referência 

média entre uma posição mínima atingida pela água do mar, deslocada para o lado 

deste, nas marés baixas e uma posição máxima atingida pela água do mar, deslocada 

para o continente, nas marés altas. Ou seja, a interface entre estes dois meios é, de fac-

to, uma faixa, mais larga ou mais estreita consoante a amplitude da maré e consoante 

a largura do espraiado das ondas e da penetração da maré. Ela pode ser praticamente 

nula em arribas verticais, ou com extensão quilométrica em plataformas de maré, e 

nem é necessário fazer apelo à penetração da água marinha em estuários ou deltas para 

se estender em muitos quilómetros para o interior quando a maré é de forte amplitude 

e o rio de muito baixo declive longitudinal. Mas a largura da faixa ou zona que se pode 

associar a esta interface entre estes mundos é bem mais complexa do que os simples 

limites definidos pelas posições adquiridas pela água no contacto com terra durante 

os extremos das marés altas e das marés baixas. 

Somos sensíveis à definição de zona costeira sugerida por Carter (1988) em 

que considera a área entre o limite para terra da influência marinha e o limite para 

o mar da influência terrestre. O limite terrestre seria determinado pelo alcance do 

spray de água marinhas, ou seja, de partículas de sal, ou das areias sopradas a partir 

da praia ou duna frontal; o limite em águas do mar estaria até onde penetram as 

águas fluviais. Pode dizer-se que se trata de uma definição que se foca na dinâmica 

atual, precisamente o nosso objetivo. Outras definições são apresentadas por autores 
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quando abordam esta temática e nela têm um escopo particular. Kay e Alder (1999) 

apresentam várias, entre as quais a do Departamento do Ambiente do Banco Mun-

dial para o qual a zona costeira é “a área especial, dotada com caraterísticas especiais, 

das quais os limites são muitas vezes determinados pelos problemas específicos a serem 

atacados”; ou então a definição do Comité Governamental do Ambiente do Reino 

Unido para quem “as definições podem variar de área para área e de problema para 

problema, e onde, portanto, deve ser concretizada uma abordagem pragmática”. Ambas 

as definições primam pela adaptabilidade do conceito consoante as necessidades ou 

objetivos em causa, nestes casos principalmente de gestão. 

Seguindo o mesmo critério daquelas entidades internacionais, vamos considerar 

a zona costeira como a faixa entreposta desde o limite terrestre dos efeitos marinhos 

potenciais causadores de erosão, especialmente hídricos, e o limite marinho até 

onde se pode verificar movimentação de sedimentos pela ondulação, geralmente co-

nhecida por linha de fecho. Significa que não há limites rígidos, já que são variáveis 

consoante a morfologia da costa, as caraterísticas das marés e os tipos de ondulação 

incidente. Para a linha de fecho, portanto o limite submerso aqui assumido, costuma 

ser indicado para a nossa costa ocidental como situando-se pelos -15 m a -20 m e para 

a costa sul pelos -10 m (Ribeiro, 2010). Sabe-se, no entanto, que se houver ondulação 

muito forte, a profundidade de movimentação dos sedimentos do fundo pode verificar-se a 

maiores profundidades, em regra equivalentes a metade do comprimento de onda res-

petivo (Komar, 1998). Se a plataforma continental for pouco inclinada, essa linha 

de fecho situar-se-á a maior distância da linha de costa; se for bastante inclinada ela 

estará bem mais próxima da praia ou arriba; assim, há implicações diretas na maior 

ou menor superfície de mobilização de sedimentos pelas ondas, maior no primeiro 

caso, menor no segundo.

Do lado de terra o limite da faixa é bem mais difícil de definir, mesmo restrin-

gindo-nos aos aspetos erosivos, porque depende dos processos em causa e do tipo de 

costa exposta ao mar. No caso de costa alta rochosa, a extensão da faixa limita-se à 

própria arriba e alguns metros ou dezenas de metros para o interior do seu topo. Já 

sob costa baixa arenosa, o seu efeito pode alargar-se por dezenas de metros, quando 

se verificam pequenos galgamentos, ou mesmo quilómetros se os processos são ex-

tremamente energéticos como é o caso de tsunamis.
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Tipos de energia em jogo

A forte dinâmica a que está quase sempre sujeita a faixa costeira deve-se à atua-

ção de processos que são alimentados por fontes de energia de três tipos: endógena, 

exógena e astronómica (Haslett, 2009).

A endógena, ou geotérmica, que resulta do decaimento dos minerais radioativos 

por exemplo, aquece e faz movimentar o magma, movimento o qual se repercute 

na crosta levando-a à sua deslocação, origem principal da tectónica, ou então pode 

mesmo ser expelido através de fenómenos vulcânicos. As emissões magmáticas pe-

los vulcões, mais efusivas ou mais explosivas, são a origem da maioria das ilhas 

oceânicas. Estas enquanto são relativamente jovens apresentam, por regra, costas 

altas escarpadas. A tectónica, mesmo com atuação mais lenta e principalmente em 

margens ativas das placas, ajudam a levantar as áreas costeiras mantendo aí, tam-

bém, costas altas de arribas. Quando as manifestações dos processos vulcânicos ou 

tectónicos atingem uma determinada amplitude e ocorrem no seio dos oceanos ou 

mares podem dar origem a um dos fenómenos mais violentos a que a zona costeira 

está sujeita, os maremotos ou tsunamis.

A fonte de energia exógena resulta da absorção pela baixa atmosfera e pelas su-

perfícies continentais e oceânicas da radiação solar que vai ter implicações ao nível 

do ciclo hidrológico e do vento. No primeiro caso, é a fonte da transferência de água 

para os continentes, através da evaporação e posterior condensação e precipitação 

e, na sequência do seu regresso ao mar, do transporte de sedimentos para a zona 

costeira. No segundo, o vento vai transmitir a sua energia cinética para a superfície 

dos oceanos e mares, originando a ondulação que irá propagar-se em direção às 

respetivas costas e aí descarregar essa energia por ciclos temporais curtos, na grande 

maioria inferiores a 20 s, o período da onda.

A astronómica deve-se à atração gravitacional entre os astros, neste caso a Lua 

e o Sol em relação à Terra, de que resultam as marés, tanto oceânicas como conti-

nentais. Estas são-nos perfeitamente impercetíveis, caso que não acontece com as 

oceânicas que diariamente fazem subir e descer o nível das águas junto à costa, fator 

muito importante na sua dinâmica. 
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Erosividade

Por erosividade entende-se a capacidade que os agentes erosivos têm de 

alterar uma determinada entidade geomorfológica, a qualquer escala espacial 

e temporal, principalmente através do desgaste e transporte de partículas sob 

diferentes formas e condições; mais simplesmente, e à imagem da definição 

mais usada na erosão dos solos, é a capacidade dos agentes erosivos produzirem 

erosão (Kinnell, 2013). 

Agentes erosivos: ondulação e aproximação da onda

A ação erosiva hídrica sobre a costa é desencadeada principalmente, e de 

modo direto ou indireto, pela ondulação vinda do largo ou formada na sua 

proximidade. A ondulação do largo (swell em inglês), com origem nas grandes 

depressões barométricas em pleno oceano ou mar, é, por norma, a mais energé-

tica, com maior período e maior comprimento de onda. O seu poder abrasivo 

sobre a costa é mais elevado, assim como consegue mobilizar sedimentos a 

maior profundidade na plataforma continental. A onda formada junto à costa, 

também conhecida por vaga, tem origem nos ventos que aí sopram, pode ser 

elevada mas o seu período e comprimento de onda são, em regra, inferiores aos 

da onda do largo.

As ondas podem atuar diretamente quando descarregam a sua energia ci-

nética sobre a praia e/ou duna frontal, arrancando areias e transportando-as 

para a prépraia ou fazendo-as deslocar paralelamente à praia, ou então quando 

descarregam essa energia sobre as arribas, com a ajuda ou não de sedimentos 

mobilizáveis. As ondas podem atuar indiretamente quando outros processos 

erosivos são desencadeados ou facilitados por algumas das suas ações. Um dos 

exemplos é a abertura de corredores sobre a duna frontal, por galgamentos ocor-

ridos quando de ondulações mais fortes e que, pela destruição da vegetação, 
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serão aproveitados pelo vento para lhe retirar mais areia para o interior. Outro 

exemplo é o desgaste da base das arribas através de sapas ou solapos e por vezes 

grutas, que criam as condições de desequilíbrio para posteriores quedas da parte 

superior dessas arribas.

O tipo de aproximação da onda à linha de costa também tem implicações 

diferenciadas na sua capacidade erosiva. Para ondas semelhantes, a que conser-

va maior energia potencial ao chegar à linha de costa é a que se aproxima com 

direção perpendicular a esta (Komar, 1998); a única perda de energia deve-se 

ao atrito sofrido pela sua base ao tocar no fundo da plataforma quando atin-

ge as águas intermédias (Kamphuis, 1991 apud Komar, 1998) e à rebentação 

quando alcança as águas baixas. A onda que se aproxima obliquamente, além 

de ter estas perdas de energia, vai sofrer refração, ou seja, encurva com sucessiva 

aproximação da perpendicular à linha de costa, por diminuir de velocidade, 

não em sincronia, à medida que avança sobre as águas intermédias e baixas. No 

caso de se aproximar de uma costa retilínea ou côncava para o mar, uma baía 

por exemplo, uma porção de crista de onda nas águas profundas estende-se por 

uma secção cada vez maior e a sua energia por unidade de área diminui de modo 

mais ou menos proporcional ao seno do ângulo que a crista da onda faz com 

as linhas batimétricas (Komar, 1998). Porém, se a linha de costa for saliente, 

portanto convexa, uma secção de onda ao refratar converge na aproximação, ou 

seja ocupa sucessivamente menor área, aumentando, assim, a sua energia poten-

cial. Quando o fundo das águas intermédias e baixas é irregular, com elevações 

rochosas submersas ou com depressões mais ou menos profundas, canhões sub-

marinos por exemplo, as ondas sofrem do mesmo modo os respetivos desvios o 

que leva a dissiparem a energia em certos trechos da costa mas em concentrá-la 

noutros. Estes fenómenos, que se devem em regra à sobreposição de ondas, as 

que se desviam sobrepõem-se às que não sofrem desvio, podem acontecer mes-

mo em costas retilíneas, daí ser conveniente conhecer onde se verificam estas 

concentrações, já que serão os sítios mais problemáticos em termos erosivos. 

Temos casos conhecidos que têm sido aproveitados para práticas desportivas 

radicais, como as ondas gigantes da Praia do Norte na Nazaré que se formam ao 

lado do canhão submarino (Cunha e Gouveia, 2015).
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Erodibilidade

Por erodibilidade entende-se a suscetibilidade de uma rocha, ou geoforma, em 

ser erodida. É algo que lhe é inerente, portanto, que a predispõe mais fácil ou mais 

dificilmente a ser afetada por um agente de erosão. 

Tipos de costa

Uma costa irregular, com saliências e reentrâncias, cria condições para que 

ondas de uma mesma energia ao largo possam descarregar diferenciadas energias 

cinéticas consoante a refração sofrida faça concentrar ou dispersar a energia que 

contêm. Como já foi acima referido, nas saliências, em regra, há uma confluência 

das ondas, logo mais energia por unidade de área, enquanto nas reentrâncias há 

uma dispersão das mesmas, logo uma diminuição da energia inicial. Nas costas 

retilíneas a distribuição da energia é mais uniforme, sendo, apenas por este fator, a 

erodibilidade igual.

Materiais líticos

As rochas que surgem expostas ao mar podem ser muito diversificadas na sua 

composição mineralógica, nas suas propriedades físicas (coesão, dureza, porosidade, 

etc.), na sua estrutura (maciça, estratificada, diaclasada, etc.) e assim oferecerem 

maior ou menor resistência à erosão em geral. 

Grande parte das rochas magmáticas e metamórficas é bastante resistente, man-

tendo arribas com um elevado grau de estabilidade, portanto com taxas mínimas de 

recuo. Casos como os quartzitos, os granitos (maior parte da costa alta do norte de 

Portugal), o gabro e sienito (em Sines), os xistos (maior parte da costa alentejana), os 
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basaltos (“calçada dos gigantes” na Irlanda do Norte; “Troll toes” na Islândia, fot. 1) 

são apenas alguns exemplos. Pelo contrário, boa parte das rochas sedimentares são 

pouco resistentes à erosão marinha, como é o caso das areias, arenitos pouco con-

solidados, margas e outras argilas, cré, etc. Em situação intermédia, embora possam 

apresentar ainda boa resistência, situam-se os arenitos bem consolidados e os cal-

cários. Rochas vulcânicas recentes, ainda não litificadas, são extremamente frágeis 

e facilmente desmanteladas (basta lembrar a península dos Capelinhos, na ilha do 

Faial, Açores, que foi em grande parte destruída pelo mar em poucos anos após a 

sua construção pelo respetivo vulcão, em 1957-58).

Fot. 1 ‑ “Troll toes” ou arribas construídas por prismas, em resultado da abrasão de basalto maciço 
(Vik, sul da Islândia – 01/8/017).

Photo 1 - “Troll toes” or cliffs built up of prisms produced by solid basalt abrasion 
(Vik, South of Iceland, 01/8/2017).

Exposição dos materiais líticos

O modo como a rocha se expõe ao mar, em particular se são rochas estratifica-

das ou foliadas, também tem importância na sua degradação potencial face ao im-

pacto da água marinha. Em especial no caso de rochas sedimentares estratificadas, 
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quando a estratificação está inclinada para terra (fot. 2), uma arriba aí desenvolvida 

apresenta-se mais estável e com um grau de recuo mais lento do que se a mesma 

rocha estiver com os planos de estratificação horizontais. Aqui o ataque mais rá-

pido dos estratos mais frágeis vai retirar apoio aos outros que lhe ficam por cima, 

instabilizando-os e, através do desenvolvimento de fendas, acelerar a sua queda ou 

deslizamento e contribuir para o mais rápido recuo da arriba.

 

Fot. 2 ‑ Arriba com bancadas inclinadas para terra. Cabo Mondego (19/4/2008). 
Photo 2 - Cliff with layers sloping towards inland. Cabo Mondego (19/4/2008).

Mais fácil, ainda, se a inclinação dos estratos for para o mar, já que a rocha 

pode deslizar para o mar quando este desgasta as camadas pelo seu topo inferior e 

se verifica entrada de água pelas juntas de estratificação a partir de cima, quando 

estas são mais permeáveis do que as próprias camadas ou menos coesas. Neste caso, 

a arriba tem tendência a apresentar uma inclinação estrutural, paralela aos estratos, 

ou aproximada a estes (fot. 3). Com os estratos verticais ou subverticais e paralelos à 

linha de costa, a instabilidade pode ser grande porque têm tendência ao tombamen-

to, quer pelo desgaste da base quer pelo alargamento das juntas de estratificação.
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Quando as bancadas da rocha são bastante inclinadas mas em posição perpen-

dicular ou muito oblíqua à linha de costa, a arriba apresentar-se-á muito irregular, 

com reentrâncias e saliências de acordo com a menor ou maior resistência daquelas 

bancadas à erosão.

Arribas/Costa alta

Descarga/absorção da energia

Sunamura (1992) considera três tipos de descarga da energia das ondas sobre a 

face das arribas, em função da relação entre a profundidade de rebentação das ondas 

Fot. 3 ‑ Arriba com tramos estruturais formados por camadas calcárias. S. Pedro de Moel 
(19/6/2018).

Photo 3 - Cliff with structural sections formed by limestone layers. S. Pedro de Moel 
(19/6/2018).
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e a profundidade da água do mar na base dessas arribas. Assim, quando a altura da 

água é superior à altura de rebentação, as ondas não rebentam e apenas são refleti-

das, mantendo as suas caraterísticas quase inalteradas e libertam, portanto, muito 

pouca energia - são as ondas estacionárias. Se as alturas são iguais, significa que as 

ondas rebentam precisamente no momento em que atingem a arriba e a energia 

descarregada é a máxima possível – são ondas em rebentação. Se a profundidade da 

água é menor do que a de rebentação, então as ondas já rebentaram antes e apenas 

descarregam parte da energia potencial na arriba – são ondas rebentadas.

A não ser em casos em que a profundidade do mar junto das arribas seja muito 

acentuada, nenhuma arriba estará sujeita apenas a um tipo daquelas ondas, já que 

as marés, pela sua amplitude, fazem variar a profundidade da água ao longo do dia, 

assim como o comprimento das ondas incidentes faz alterar a profundidade de re-

bentação, que será diretamente proporcional àquele comprimento.

Processos atuantes

Alguns dos processos com implicação na evolução das arribas e respetivas plata-

formas de abrasão são mais de meteorização do que de erosão em sentido restrito, 

no entanto, contribuem para a posterior subtração dos materiais da superfície da-

quelas geoformas. Mas como o ambiente destas costas é muito dinâmico, dificil-

mente se poderá ver o resultado da meteorização, que pressupõe a manutenção dos 

materiais alterados in situ. Daí serem abordados em conjunto.

Meteorização química

A meteorização química ou decomposição, ou seja, a quebra da composição 

química dos grãos minerais que compõem a rocha (Bloom, 1997), tem lugar 

essencialmente em rochas carbonatadas, como os calcários. No entanto, a água 
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do mar está normalmente sobressaturada em bicarbonato de Ca e, portanto, é 

difícil a sua extração da rocha. Porém, pode verificar-se subsaturação em várias 

situações (Marques, 1997): em poças intermareais com organismos vivos que 

respiram e assim aumentam o CO2, particularmente durante a noite; quando se 

verifica um arrefecimento repentino da água; pela presença de matéria orgânica 

que favorece a remoção de Ca pela formação de quelatos orgânicos; pela presen-

ça de águas doces, mesmo em mistura com a salgada, o que faz aumentar a sua 

agressividade relativamente ao CaCO3; se a rocha contiver aragonite ou calcite 

magnesiana que são mais solúveis. Outros autores (e.g. Revelle e Emery, 1957, 

apud Davies, 1980) consideram ser durante a noite que há a possibilidade de 

ataque aos calcários pelo aumento de CO2 dissolvido na água do mar pela res-

piração dos organismos vivos nela existentes, não compensada pela fotossíntese 

que apenas se verifica durante o dia.

Meteorização mecânica

A meteorização mecânica, ou desintegração (Bloom, 1998), implica que 

partículas de rocha sejam apartadas ou desagregadas sem alteração. A cristali-

zação de sais, como por exemplo a halite (NaCl), nos poros das rochas, a partir 

de soluções sobressaturadas como é o caso da água do mar, dá origem a pressões 

fortes, até pela sua tendência em aumentarem à custa de cristais menores em 

formação (Cook e Smalley, 1968 apud Marques, 1997), desagregando a rocha 

à superfície.

 Alguns cristais aumentam de volume quando hidratados, casos dos carbonatos 

e sulfatos (idem), o que pode ter tanta mais importância quanto uma superfície 

esteja sujeita diariamente à alternância humectação-dessecação. Quando se processa 

na plataforma de abrasão, é conhecida por meteorização na camada de água e tem 

tendência a formar plataformas subhorizontais ao nível das marés altas.

Todos estes processos de cristalização de sais a partir da água do mar, junto 

com a sua maior expansão térmica relativamente às rochas sobre as quais se geram 
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(idem), podem ajudar à criação de pequenas depressões nas paredes das arribas, os 

tafoni (fot. 4), ou então os “favos de abelhas” (honneycomb, em inglês), em geral 

acima da zona de impacto das ondas.

Fot. 4 ‑ Tafonis em arriba calcária. Cabo Mondego (19/6/2018).
Photo 4 - Tafoni in limestone cliff. Cabo Mondego (19/6/2018).

Nas regiões frias, quando as temperaturas do ar baixam para além dos zero graus 

centígrados, a água presente nos poros e fendas das rochas congela, do que resulta 

um aumento do seu volume e o exercício de pressão sobre as respetivas paredes, 

fazendo destacar partículas ou clastos. É a chamada crioclastia. Qualquer tipo de 

rocha, desde que ofereça fendas ou poros em que a água possa permanecer, está 

sujeita a este modo de meteorização. Nas regiões de elevadas latitudes podem dar 

origem a enormes escombreiras de gravidade, como é o caso em rochas vulcânicas 

porosas na Islândia (fot. 5).
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Destacamento, abrasão e erosão biológica

Os verdadeiros processos erosivos são aqueles em que se verifica retirada de ma-

terial rochoso das arribas por parte do vai e vem da água do mar ou por parte de 

organismos que aí habitam.

Pelo destacamento, o mar arranca ou destaca fragmentos ou partículas de rocha 

desintegrados por outros processos, em geral de meteorização. Também se poderá 

incluir neste processo parte do desmantelamento das escombreiras na base das ar-

ribas, resultantes de quedas, tombamentos, derrocadas ou deslizamentos, em par-

ticular no que respeita aos seus constituintes mais finos. Desempenha um papel 

fundamental para expor a superfície das arribas e suas plataformas de abrasão ao 

ataque a efetuar pela ondulação.

O desgaste executado sobre a face das arribas e respetivas plataformas, pelo im-

pacto das ondas e, em especial, dos sedimentos por si transportados, é conhecido 

Fot. 5 ‑ Escombreiras de gravidade na costa oriental da Islândia (01/8/2017)
Photo 5 - Slope clastic deposits on east coast of Iceland (01/8/2017).
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por abrasão. Este processo erosivo é tanto mais eficaz quanto maior quantidade de 

partículas rochosas forem transportadas e quanto maior o seu diâmetro. É evidente 

que a capacidade de as ondas transportarem seixos e elementos com dimensões bem 

maiores, ou seja a sua competência, depende da energia de que vierem imbuídas, 

a qual está relacionada com a altura da onda – proporcional ao seu quadrado – e a 

sua velocidade – proporcional ao período da onda (Anderson e Anderson, 2011). 

Se as ondas forem pequenas apenas serão deslocadas as areias, porém não deixam 

de ter importância no desgaste da rocha, já que na sua deslocação vão fazendo um 

trabalho de lixa sobre a superfície da plataforma de abrasão ou na base da arriba. 

Em regra, o resultado da abrasão sobre a arriba é a construção, na zona de 

impacto, de uma cavidade, a sapa ou solapo (Moreira, 1984), que progredindo 

para o seu interior vai retirando apoio ao material rochoso que lhe está por cima, 

destabilizando a arriba.

Com maior frequência na plataforma de abrasão, os animais marinhos ben-

tónicos que aí habitam, como por exemplo os ouriços-do-mar, escavam pequenas 

depressões para se instalarem e protegerem, contribuindo para o desgaste das su-

perfícies rochosas. Onde este processo tem grande peso, desenvolve-se uma plata-

forma subhorizontal, em regra ao nível da maré baixa (Davies, 1980). Em situação 

semelhante, as algas que estão agarradas às rochas podem ser arrancadas quando se 

verifica uma ondulação mais forte e, muitas vezes, levam fragmentos dessa rocha 

consigo, contribuindo, desse modo, para a sua erosão. Mas também desgastam qui-

micamente a rocha, se for carbonatada, provavelmente através da secreção de ácido 

oxálico, por exemplo, no caso de algas azuis e verdes (Davies, 1980).

Movimentos em massa

As arribas evoluem mais rapidamente quando são sujeitas a movimentos 

em massa, com deslocação para baixo de grande quantidade de material e num 

tempo que pode ser de segundos ou minutos. No entanto, o verdadeiro tempo 

de recuo dessas arribas não deve ser medido apenas pelo tempo do movimento, 
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mas pelo tempo que o material estacionado na sua base leva a ser desmantela-

do e levado pelo mar, expondo de novo toda a arriba (Dias e Neal, 1992 apud 

Neves e Pereira, 1999). Este processo pode levar anos, cuja extensão depende 

da quantidade de material caído e da sua resistência à fragmentação. Há autores 

que classificam as arribas nesta situação como estabilizadas (Paskoff, 1985), 

embora seja discutível a atribuição desta denominação já que a estabilidade será 

temporária e apenas se refere à parte inferior da arriba, nesse tempo protegida 

da investida direta do mar.

Embora no pormenor possam ser descritos uns quantos, quatro movimentos 

principais costumam estar associados à movimentação em massa das arribas: que-

das, tombamentos, deslizamentos ou escorregamentos e fluxos ou escoadas (Suna-

mura, 1992, Marques, 1997; Trenhaile, 1998). Por vezes atuam dois ou mais em 

conjunto, por exemplo quando a arriba é constituída por materiais líticos diferen-

ciados na sua composição e comportamento geotécnico.

Sunamura (1992, p. 107) define-as do seguinte modo: nas quedas há uma massa 

rochosa que viaja a maior parte da distância como um corpo caindo livremente. No 

tombamento há uma rotação do material rochoso em torno de um ponto fixo, na 

maior parte do movimento; é vulgar em rochas duras com juntas de estratificação 

próximas da vertical. Nos deslizamentos há um movimento de um corpo rochoso 

em conjunto sobre uma superfície limite; pode ser rotacional ou planar, se aquela 

superfície é côncava ou plana. Nos fluxos ou escoadas não há movimentação em 

bloco, nem propriamente uma superfície de escorregamento, já que todos os mate-

riais se movem independentes uns dos outros; são usuais em materiais incoerentes.

Ravinamento

Quando uma arriba, ou a parte superior dela, é constituída por rochas detríti-

cas pouco coerentes, como areias, siltes e argilas, se o solo não estiver totalmente 

coberto de vegetação e, em especial, se a chuva tiver episódios de forte intensidade, 

pode ser facilmente erodida pela água em circulação superficial que, ao inserir-se 
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linearmente cria ravinas ou barrancos fazendo transportar quantidades importantes 

de sedimentos para a base dessa arriba. Estes sedimentos que passam a fazer parte 

da praia poderão, assim, ser incorporados na deriva litoral e ser distribuídos para 

outros locais da costa, caso sejam areias. A título de exemplo de episódios de muita 

intensidade de precipitação, basta lembrar o último ocorrido na região de Albufeira, 

incluída a Praia da Falésia, onde em apenas 12 h, no dia 1 de Novembro de 2015, 

caíram mais de 130 mm (IPMA, 2015).

Alguns tramos de arribas em Portugal são afetados por este processo erosivo, 

sendo a sua ação mais expressiva junto da Praia da Falésia no Algarve, uma das áreas 

de costa alta com maior recuo (Marques, 1997), mas também no extremo sul da Ar-

riba Fóssil da Caparica, a sul da praia da Mina do Ouro, onde aquela passa a arriba 

viva (Cruces et al., 2002), assim como na costa da região do Oeste, onde o material 

das arribas é constituído dominantemente por margas (fot. 6). 

Fot. 6 ‑ Praia do Paimogo, Lourinhã, com arriba bastante ravinada pela sua constituição 
essencialmente margosa (08/8/2013). 

Photo 6 - Paimogo Beach, Lourinhã, with a clearly gullied cliff due to its essentially marly 
composition (08/8/2013).
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Colapsos

O mar, por vezes, aproveita formas organizadas por outros processos 

para talhar mais rapidamente as arribas, exumando paleoformas que passa 

a trabalhar no sentido de as alargar e, em última instância, de as fazer desa-

parecer. O caso mais típico e que é frequente no Algarve, é o do paleocarso 

desenvolvido principalmente no seio dos calcarenitos do Miocénico e que 

sofreu um preenchimento por areias plio-pleistocénicas (Marques, 1997). 

Quando as grutas e algares são atingidos pelo mar, a areia que os preenche 

é facilmente retirada ao nível entre marés, o que promove o colapso da que 

está a nível superior, a qual, por sua vez, acaba também por ser removida. 

Para além da reabertura dos algares que ficam expostos ao ar, a falta do 

apoio das areias aos tetos das grutas faz com que se criem tensões até aí 

inexistentes de que resulta, ao fim de algum tempo, o seu abatimento, em 

especial onde é menos espesso ou onde está mais fragilizado por fraturas, 

por exemplo. A costa de arribas com este fenómeno apresenta formas par-

ticularmente interessantes, como rochedos ou leixões, arcos e grutas, mas é 

muito perigosa quando se pretende construir edifícios ou outras instalações 

sobre estas paleoformas. Entre Armação de Pêra e a Ponta da Piedade, em 

Lagos, são muito frequentes estas formas (idem).

Arribas e ser humano

Seja qual for a forma das arribas ou os processos que sobre elas atuam, estas 

evoluem, ou seja recuam, de modo pontual e mais ou menos aleatório embo-

ra com frequências muito variadas, em função da maior ou menor estabilidade 

que apresentam, na maioria dos casos por movimentos bruscos de quantidades 

significativas de massa rochosa ou simplesmente de pedras em queda livre. O au-

mento de ocupação humana das praias, em particular nos períodos balneares, na 



127

imediata proximidade das arribas, tem feito aumentar o risco da sua integridade 

física senão mesmo de vida. A derrocada de um rochedo na Praia Maria Luísa, 

em Albufeira, em 21 de Agosto de 2009, na sequência da qual morreram cinco 

pessoas, é um exemplo que pode vir a repetir-se, tal o aumento da exposição 

das pessoas, que chegam a postar-se por baixo das arribas, não obstante todo o 

conjunto de avisos de perigo colocados pela Agência Portuguesa do Ambiente, 

na entrada destas praias ou mesmo nas próprias arribas e exemplos próximos de 

quedas de materiais (fot. 7). Distâncias de segurança à base da arriba têm sido 

apontadas por vários autores e que podem ir de 1x a 1,5x ou 2x a altura da arriba 

consoante o tipo de movimento em massa a que a arriba estiver mais suscetível, 

ou seja desde os deslizamentos a tombamentos, respetivamente (Ribeiro, 2010; 

Pinto e Teixeira, 2014).

 O rebordo superior das arribas, pelas mesmas razões, também deve ser ob-

jeto de cuidados a ter por parte das pessoas que as frequentam, e são muitas 

pelas vistas que daí são desfrutadas, em especial quando se manifestam formas 

indicadoras de instabilidade, como é o caso de fendas de tração paralelas à ar-

riba ou cicatrizes de descolamento na imediata proximidade (fot. 8). Quando 

da ocorrência de um sismo, por pequeno que seja, ou de precipitações intensas, 

podem ser criadas as condições para o bloco se movimentar e cair ou deslizar 

arriba abaixo. 

Os movimentos por vezes chegam a ter uma tal amplitude que dão origem a 

formas de acumulação espetaculares, pela sua dimensão, e que decorrem da evo-

lução de arribas em regra nas costas de ilhas de origem vulcânica ou sedimentar, 

mantendo grande parte do material movido em situação emersa e por muitos 

anos. Essas formas, conhecidas por fajãs, nas ilhas dos Açores e Madeira, com 

especial incidência na ilha de S. Jorge, são o resultado do deslizamento ou desa-

bamento sobre o mar, em plataformas de abrasão, de muitos milhares de metros 

cúbicos de material sólido, a partir de arribas ou vertentes muito altas, criando 

uma plataforma emersa, que chega a atingir centenas de metros de largura, por 

vezes com pequena inclinação que permite a posterior instalação de casas e o 

seu aproveitamento agrícola. Embora de elevada magnitude, são fenómenos de 

baixa frequência.
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Fot. 7 ‑ Arriba na Praia da Marinha, Lagoa, de calcarenitos miocénicos (30/8/2014). 
(cima) - com gruta, solapo e fendas de tensão verticais e, apesar disso, pessoas na sua base. 

(baixa) – com uma derrocada recente.
Photo 7 - Cliff at Praia da Marinha, Lagoa, formed of Miocene calcareous sandstone (30/8/2014). 

Top – with cave, notch, vertical tension cracks and, despite this, people at its foot. 
Bottom – the same cliff after a recent landslip.
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Costa arenosa ou baixa

A costa baixa arenosa, por ser constituída por areias soltas facilmente mobilizá-

veis, é muito mais dinâmica do que a costa alta de rochas mais coesas. Essa dinâmica 

está dependente das condições médias e extremas da agitação marítima ao chegar à 

costa, mas também da disponibilidade de areia para poder ser feita a reconstituição 

ou não da morfologia anterior aos episódios danosos e para poder controlar, em 

parte, o efeito da ondulação. Essa areia é a base para a constituição do sistema praia-

-duna frontal onde se reflete uma série de relações dinâmicas (fig. 1) sintetizadas 

por A. R. Pereira (1999). Essas relações ou fatores podem estar mais dependentes 

das caraterísticas do mar ou serem condicionados pela parte emersa. Por regra, estes 

fatores não atuam isoladamente mas conjugados, sendo uns dominantes em deter-

minadas circunstâncias e outros noutras.

Fot. 8 ‑ Cicatriz de descolamento, seguida por fenda de tensão, no cabo Espichel (02/6/2012). 
Photo 8 - Detachment scar, followed by tension crack, at Cabo Espichel (02/6/2012).
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Disponibilidade em areia

No que respeita à circulação de areias, por norma ela faz-se livremente, quando se 

verifica um continuum sedimentar ao longo da costa, portanto quando se trata de um 

sistema aberto. Neste caso, cada ponto da linha de costa está dependente dos inputs, 

chegadas, de sedimentos, mas também dos outputs, saídas, desses sedimentos, e a sua 

estabilidade ou instabilidade resulta do balanço entre estes movimentos. Quando se 

está perante praias lineares, bem expostas ao mar, o grande movimento de areias é 

feito pela deriva litoral que as faz circular ao longo da linha de costa, num ou noutro 

sentido, embora seja habitual um dominante – na costa ocidental portuguesa é de 

norte para sul, com algumas pequenas exceções, e no Algarve de ocidente para oriente. 

O valor da deriva potencial na costa ocidental ronda 1x106 m3 por ano (Abecasis, 

1997) e deve-se ao predomínio da aproximação da ondulação do rumo de NW. 

No caso de haver impedimento à circulação dos sedimentos, ou seja quando 

a praia e duna ou dunas adjacentes estão limitadas por saliências rochosas, com 

bases de arriba profundas, as areias ficam confinadas a essa célula sedimentar. Na 

Galiza, junto às rias, há vários exemplos de praias nestas condições. Se a praia e 

duna se mantêm equilibradas, significa que a areia que se vai perdendo para o mar, 

por exemplo quando há tempestades, será reposta a partir do continente através de 

cursos de água ou de arribas fósseis, caso existam.

Fig. 1 ‑ Funcionamento do sistema praia-duna (Fonte: Pereira, 1999).
Fig. 1 - Shore-dune system working (Source: Pereira, 1999).

Ana Ramos Pereira (2000) – A Geomorfologia e o Ordenamento da Costa Alentejana. Seminário “A Zona 
Costeira do Alentejo”, Associação EUROCOAST – PORTUGAL, Marca – Artes Gráficas, Porto, p.9-26. 
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É esta concepção de continuum litoral e consequentemente da interdependência dos 
vários fenómenos que deve estar presente no ordenamento sustentável de um espaço 
litoral.

Por outro lado, as formas de relevo, em geral, e as litorais em particular, constituem um 
registo da história da Terra, sujeita a flutuações climáticas, a variações do nível do mar, 
a movimentação tectónica, razões porque são designadas heranças (ou relíquias, como 
também são conhecidas). Algumas destas formas, por terem sido originadas em 
condições ambientais distintas das actuais, são particularmente vulneráveis. O Parque 
Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, em que se enquadra o litoral 
alentejano, é particularmente rico em formas de relevo herdadas e que podem 
enquadrar-se no denominado património geomorfológico (Pereira, 1995). 

Podemos definir património geomorfológico como o conjunto de formas de relevo, solos 
e depósitos correlativos, que pelas suas características genéticas e de conservação, 
pela sua raridade e/ou originalidade, pelo seu grau de vulnerabilidade, ou, ainda, pela 
maneira como se combinam espacialmente (a geometria das formas de relevo), 
evidenciam claro valor científico, merecendo ser preservadas. Muitas destas formas de 
relevo, por constituírem o substrato da paisagem, funcionam como o seu elemento 
identificador e até estruturante (paisagens litorais, paisagens da serra). 

Figura 2 – O sistema praia-duna. 

Figura 3 – Condições de génese e livre funcionamento do sistema praia-duna. 
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A disponibilidade em areia para ser distribuída pelas praias por meio da deriva 

litoral é fundamental para a manutenção do seu equilíbrio – praias largas e duna 

frontal não escarpada – ao longo dos anos, mesmo que nos períodos de mar mais 

energético se verifique uma retirada de grande parte das areias da praia e duna ad-

jacente para a pré-praia, sob a forma de bancos de areia. Nos períodos mais calmos, 

por exemplo no Verão, o mar repõe essa areia na praia criando uma ou mais bermas 

– plataformas aplanadas - bem desenvolvidas, que por sua vez permitem o aumento 

de areia a ser transportada pelo vento para a duna frontal, reconstituindo-a. Com 

uma ou outra exceção, era o que se verificava na costa ocidental portuguesa até à 

década de 70 do séc. XX.

Se a areia disponível para a deriva é menor do que o seu transporte poten-

cial, então o mar vai buscá-la à praia e duna adjacente, portanto verifica-se 

erosão, resultando um recuo da linha de costa. É o que se tem verificado em 

Portugal nas últimas décadas, principalmente a norte da Nazaré. A mudança de 

comportamento pouco terá a ver com o próprio mar mas tem a ver com a dimi-

nuição drástica de sedimentos fornecidos pela sua principal fonte, o rio Douro, 

na sequência da construção das barragens na sua bacia, onde esses sedimentos 

ficam retidos quase na totalidade. Autores falam na disponibilidade em cerca de 

250.000 m3 por ano para a deriva litoral a sul do Douro (Veloso Gomes et al., 

2006), havendo mesmo quem se refira a um fornecimento praticamente nulo 

por parte deste rio (Oliveira, 1997). 

Inclinação da plataforma continental interna

A maior ou menor inclinação da rampa da plataforma continental na proxi-

midade da costa tem implicações na capacidade erosiva das ondas, assim como 

na sua capacidade e possibilidade de transporte de sedimentos. Se a rampa é 

muito suave, as ondas começam a tocar o fundo a grande distância da costa e 

assim podem fazer mover sedimentos no sentido desta em uma maior área. De 

igual modo, a sua rebentação verifica-se também relativamente longe e sob a 
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forma efervescente ou em derrame, com grande perda da sua energia cinética 

anterior. No caso de a rampa ser bem mais inclinada a onda toca o fundo mais 

próximo da costa, transportando assim menos sedimentos, assim como tende 

a rebentar junto à praia, sob a forma encapelada ou mesmo ejetada, descarre-

gando aí maior energia cinética. Nesta segunda situação o seu potencial erosivo 

é maior.

A inclinação da rampa também influencia a direção de chegada da onda à praia 

se ela vier oblíqua do largo. O efeito de refração começará a sentir-se mais longe se 

a rampa for pouco inclinada e, portanto, com maior efeito final de aproximação à 

perpendicular à praia (Davies, 1980). Ou seja, com a menor inclinação da rampa 

haverá maior quantidade de areia transportada em direção à praia, embora a deriva 

litoral seja menor, portanto menor transporte longitudinal, obviamente o inverso 

se ela for mais inclinada.

Altura e manutenção da duna frontal

A altura da duna frontal é muito importante por ser o principal fator de defesa 

da costa baixa, em especial nas fases de maior agitação marítima. É fundamental que 

a sua altura seja maior do que a alcançada pelo espalho das ondas (runup, em in-

glês) mais altas quando da ocorrência de tempestades, evitando ser galgada e, assim, 

desgastada. É um dos fatores que entra no indicador de galgamento, o potencial de 

galgamento (Ferreira et al., 2017). 

É extremamente importante manter a duna frontal com uma altura suficiente 

para não ser galgada pelo mar, assim como uma largura que lhe permita dar resposta 

aos prováveis recuos da sua face exposta ao mar quando sujeita a tempestades, man-

tendo assim a sua resiliência (Carapuço et al., 2016; Ferreira et al., 2017). Quando 

falta a duna frontal ou ela está demasiado fragilizada o mar inunda facilmente o 

interior (fot. 9).
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Clima de agitação marítima e processos erosivos

Os episódios e a frequência em que se registam situações de ondulação mui-

to forte são fundamentais para se entender a maior ou menor dificuldade em 

uma costa baixa arenosa se manter em equilíbrio, ou seja, a retirada de areia da 

praia para a prépraia, a criação de escarpas de erosão na duna frontal e o seu 

galgamento com a sua evidente fragilização. A distribuição ao longo do ano das 

diferentes ondulações que chegam à costa é conhecida por clima de agitação 

marítima. Em regra, são referidas em termos de altura significativa (Hs), ou 

Fot. 9 ‑ Praia da Cova/Gala (22/01/2015). Sem duna frontal, o mar mais agitado e em 
preia-mar galga facilmente o que resta dela.

Photo 9 - Cova/Gala beach (22/01/2015). Without a foredune, the sea is rougher and at high 
tide easily overtops what remains of it.



134

seja, a média do terço superior da altura das ondas num determinado ponto e 

durante determinado tempo.

Para Portugal e com base em registos feitos ao largo da Figueira da Foz, durante 

12 anos, verifica-se que um pouco mais de metade da ondulação vem com rumos 

entre W e NW, mais de 60% tem altura significativa inferior a 2,5 m, mas há cerca 

de 0,05% de ondas com altura significativa entre 8 e 10,5 m (Abecasis, 1997). Com 

alguma semelhança e com base em medidas de apenas 5 anos (1999-2003), José 

Luís Ribeiro (2006) apresenta valores para o bloco marítimo do NW da Península 

Ibérica que variam entre 1,5 m e 3,5 m de Hs média e os 3 m e os 11 m de Hs 

máxima, no Verão e no Inverno respetivamente. Mesmo em águas baixas, portanto 

junto às praias, a ondulação pode atingir 6 m a 9 m, segundo dados obtidos entre 

1956 e 1988 (Pita e Santos, 1989, apud Andrade et al., 2002) durante os invernos 

mais agitados.

Tempestades e Storm surges

Quando a agitação marítima se mantém acima de um limiar de altura signifi-

cativa capaz de causar danos importantes na costa e durante pelo menos uma hora, 

está-se perante uma tempestade ou temporal (Dissanayake et al., 2015). Para Por-

tugal continental, por regra, considera-se que a costa está sujeita a um temporal ou 

tempestade quando a onda se aproxima com uma altura significativa de pelo menos 

5 m, no caso da costa ocidental, e de 3 m na costa sul (Gama et al., 1994). Por vezes 

eventos tempestuosos repetem-se ao longo de dias; se o intervalo entre tempestades 

(final de uma e início da seguinte) exceder 12 h, são consideradas tempestades sepa-

radas (Dissanayake et al., 2015). Estes mesmos autores propõem um Índice do poder 

da tempestade (Spi) na dependência da duração do evento (D) e, em particular, da 

altura do pico da onda de tempestade (Hsp), sendo que Spi = D x Hsp2. Como se 

viu para a energia das ondas, neste caso, também e como seria de esperar, o poder da 

tempestade é influenciado essencialmente pela altura da onda, por esta estar elevada 

ao quadrado na fórmula.
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Quase todos os anos ocorrem episódios tempestuosos na nossa costa, mas há 

costas que são mais frequente e fortemente atingidas por estes eventos, como é o 

caso das costas ocidentais da Irlanda, da Escócia e da França. A maior frequência 

com que são atingidas pelas depressões barométricas do Atlântico Norte, por vezes 

muito cavadas, e em regra com as respetivas superfícies frontais, a isso as sujeita. A 

forte ondulação forma-se precisamente sob depressões que durante dias vêm atra-

vessando o oceano e onde sopram ventos muito fortes, como foi acima referido. 

Durante o inverno de 2013/2014, a Europa ocidental, da Noruega a Portugal foi 

atingida por 17 temporais (F.D. Santos et al., 2014), tendo sido medidas ondas de 

25m e altura significativa de 11m, junto da plataforma de gás natural Kinsale, ao 

largo da Irlanda (Met Éireann, on line), assim como na costa asturiana também 

foram medidas, em dois ondógrafos, ondas com altura máxima de 22-23 m e Hs de 

12,9 e 12,2m (Flor et al., 2015). 

Tal como acontece há muito com os furacões, a Organização Meteorológica 

Mundial passou também a atribuir nomes aos eventos meteorológicos extratropicais 

com ventos muito fortes e eventualmente prolongados no tempo e a que se asso-

ciam ondulações particularmente altas e destrutivas. Assim, entre 4 e 8 de Janeiro 

de 2014, a costa de Portugal continental, foi varrida pela tempestade Hércules, asso-

ciada a uma depressão com pressões inferiores a 940 hPa e ventos de SW por vezes 

acima de 100 km/h. O resultado foi a incidência de ondas com alturas entre 7 m 

na Figueira da Foz e de 9 m em Ovar, Ericeira e Sintra, com picos que chegaram 

aos 15 m (A. Santos et al., 2014). Os estragos foram enormes um pouco por toda 

a nossa costa (fot. 10).

Mas ao efeito da forte ondulação, com as causas apontadas, acresce um outro 

efeito que é o aumento do nível do mar para além do nível previsto para a maré – é a 

chamada maré residual (Masselink e Hughes, 2003). Em média, a cada abaixamento 

de 1hPa na pressão barométrica, o mar sobe 1cm (Viles e Spencer, 1995; Masselink 

e Hughes, 2003). Esta subida é acentuada pelo arraste superficial da água provocada 

pelo vento, se soprar do mar para terra ou com a terra à direita, no hemisfério norte. 

A este fenómeno de elevação do nível da água é chamado storm surge, em língua in-

glesa, ou sobreelevação do nível do mar de origem meteorológica. Por norma, estes 

fenómenos da elevada ondulação e do storm surge jogam associados nos temporais 
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e são mais perigosos quando se conjugam com a preia-mar das marés vivas, já que 

podem mais facilmente galgar estruturas costeiras, naturais ou humanas, e inundar 

o seu interior.

Em Portugal não têm sido medidas sobreelevações muito importantes, no má-

ximo poucas rondaram 1,1m (Aveiro e Tróia em 1981 e Viana do Castelo em 1986-

1988 e em 2007-2010), sendo, por norma, inferiores a 80 cm, e estão associadas 

à passagem de depressões cavadas junto à Península Ibérica (Gama et al., 1997; 

Carvalho, 2013). No entanto, noutras regiões do mundo elas são bem mais elevadas 

e as suas consequências tanto mais catastróficas para as pessoas e bens quanto mais 

baixo e aplanado é o território adjacente. Um dos casos mais famosos passou-se na 

Holanda em Janeiro-Fevereiro de 1953 quando a sobreelevação atingiu 3,3 m e 

houve grandes inundações com perdas humanas (Masselink e Hughes, 2003). Mas 

o valor da sobreelevação pode ser ainda maior se associado a furacões com ventos 

Fot. 10 ‑ Praia da Barra, Ílhavo. Apoio de praia e praia destruídos pela tempestade Hércules 
(06/01/2014).

Photo 10 - Barra Beach, Ílhavo. Bar and shore destroyed by storm Hercules (06/01/2014).
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em torno dos 200 km/h. No Bangladesh em 2007, com o tufão Sidr, calcula-se que 

as águas subiram cerca de 5m além da maré (Haslett, 2009). Um dos valores mais 

altos jamais medidos foi o associado ao furacão Katrina, na costa da Luisiana nos 

EUA, em 2005, com os seus 9 m e cujas consequências foram na altura profusa-

mente noticiadas pela comunicação social, em que, para além das 2500 mortes hu-

manas, houve importantes acumulações sedimentares provocadas nas áreas húmidas 

do delta do Mississipi e alterações na linha de costa (Haslett, 2009). 

Tsunamis ou maremotos

Os tsunamis ou maremotos são ondas que resultam de um forte e brusco impul-

so exercido nas águas do mar, têm grande comprimento de onda e propagam-se a 

grande velocidade pelo mar. A sua origem é variada e pode estar associada a um 

deslocamento no fundo do mar por um sismo, especialmente de baixa profundi-

dade, a uma explosão vulcânica submarina, a um grande deslizamento submarino 

ou a uma derrocada de grande volume de materiais sólidos sobre o mar, à queda 

de um meteoro ou asteróide sobre o oceano (Masselink e Hughes, 2003). Em 

águas profundas do oceano, o seu comprimento de onda pode atingir mais de du-

zentos quilómetros, mas a altura da onda é de um a dois metros, portanto quase 

impercetível. Desloca-se a velocidades que, em águas profundas, podem variar de 

600 a 800 km/h, para depois diminuírem com o abaixamento da profundidade, 

em especial quando entra na plataforma continental; em simultâneo e proporcio-

nalmente diminui o seu comprimento de onda, mas como a sua energia potencial 

se vai manter praticamente igual, fá-lo aumentando substancialmente a sua altura 

(Masselink e Hughes, 2003; Haslett, 2009). Esse aumento de altura também será 

mais brusco e, eventualmente, mais acentuado se a plataforma continental for 

bastante inclinada e estreita.

Como se trata de ondas de muito grande comprimento de onda e que afetam 

uma espessa coluna de água, quando sobem e atingem a costa descarregam gran-

de quantidade de água sendo extremamente destrutivas e podem alcançar áreas 
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interiores de vários quilómetros desde que a zona costeira seja aplanada. Estes 

factos foram registados, por exemplo no sismo de Banda Aceh, Sumatra, Indoné-

sia, em 26 de Dezembro de 2004, em que as águas entraram cerca de 4 km para 

o interior e as ondas alcançaram os 24 m e mais de altura (Sumatra International 

Tsunami Survey Team, 2005, apud Haslett, 2009). Ao compararem blocos depo-

sitados no cimo de arribas da costa alentejana, com origem no tsunami de 1755 

e na tempestade Hércules de 2014, Ana Ramos Pereira et al. (2015) concluem 

que ondas calculadas entre 5,3 e 6,7m no tsunami colocaram ali blocos rochosos 

mais pesados e em maior número do que ondas com um máximo de 17m no 

caso da tempestade.

Na costa baixa arenosa, os tsunamis são particularmente destrutivos porque 

a enorme coluna de água de que são constituídos varre literalmente a duna 

frontal e penetra para o interior com todos os materiais de origem natural ou 

humana que arranca no seu percurso, os quais, embora lhe possam diminuir a 

distância a alcançar, aumentam-lhe a capacidade de destruição onde passa. As 

imagens de televisão mostradas quando da ocorrência do tsunami de 2004, em 

que a enorme vaga avançava carregada de destroços pelas ruas de uma estância 

balnear na Tailândia, são um testemunho visual bastante ilustrativo da capaci-

dade destrutiva deste tipo de fenómeno. As ilhas-barreira da Ria Formosa foram 

quase arrasadas com a sua areia a ser transportada e depositada no interior da 

laguna segundo a forma de grandes leques de galgamento e novas barras foram 

criadas pelo refluxo das ondas, no tsunami de 1755 (Andrade, 1992). Pelo mes-

mo processo passaram outros tramos de costa baixa arenosa, como por exemplo 

na Lagoa dos Salgados (Costa et al., 2016) e, decerto, um pouco por toda a 

costa baixa portuguesa. 

Sendo um fenómeno muito energético e destrutivo sobre a costa, não tem a 

mesma frequência em todos os oceanos. Por exemplo no Pacífico foram registados 

23 tsunamis gerados por sismos de magnitude igual ou superior a 7,5 na escala de 

Richter, apenas entre 1981 e 1997; já na costa portuguesa, prevê-se uma recor-

rência de tsunamis originados por sismos de amplitude entre 7,5 e 8,0 em cada 

quatrocentos anos, sendo de mil anos para um igual ao de 1755 (Antunes do 

Carmo, 2000).
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Subida do nível do mar

Desde o máximo glaciário de há cerca de 18000 anos BP que o nível do mar, 

então 120 m abaixo do atual, teve uma importante subida até cerca dos 6000 anos 

BP, embora tenha sido mais rápida no início do Holocénico. Desde então poucas 

oscilações tem tido e apenas como resposta aos períodos um pouco mais frios ou 

mais quentes do que a média de temperatura do globo terrestre, cerca de 15ºC 

(Haslettt, 2009). Durante o séc. XX, imediatamente após a Pequena Idade do Gelo, 

o nível do mar teria subido a um ritmo médio de 1,5 mm/ano, na costa portuguesa, 

ou de 1,7 mm/ano de 1901 a 2010, ao nível global (IPCC, 2014). O ritmo mostra-se 

acelerado nas últimas décadas, já que foram registadas subidas médias de 2 mm/ano 

entre 1971 e 2010 e de 3,2 mm/ano entre 1993 e 2010 (IPCC, 2014).

O progressivo aquecimento da baixa atmosfera tem sido apontado como o 

grande motivo para a subida do nível do mar. As causas para aquele aumento de 

temperatura têm sido atribuídas tanto ao aquecimento natural decorrente do fim 

da Pequena Idade do Gelo, como às atividades antrópicas, em especial as verificadas 

nas últimas décadas, de que resultou uma emissão acima do normal de gases com 

efeito de estufa, como o CO2, o metano (CH4), o ozono (O3) e outros gases onde 

se inclui o próprio vapor de água (Haslett, 2009). A primeira razão para a subida 

do nível do mar é a própria expansão térmica da sua camada superior (0-700 m de 

profundidade), por diminuição da densidade da água – o efeito maior sentiu-se nos 

75 m superiores com um aquecimento médio por década de 0,11ºC entre 1971 e 

2010 (IPCC, 2014). O valor da subida devida a este efeito, sugerido por Wigley 

e Raper (1993, apud Haslett, 2009), situa-se entre 3,1 e 5,7 cm para o período de 

1880 a 1990. Curiosamente, mesmo que a emissão de gases com efeito de estufa 

para a atmosfera parasse agora, o nível do mar continuaria a subir durante um tem-

po porque o mar tem a capacidade de armazenar calor e que é chamada de inércia 

térmica (Haslett, 2009, p. 150).

A restante subida tem sido atribuída ao degelo de glaciares e calotes de gelo 

continentais – de 1,34 a 2,86 cm no primeiro caso e de -0,29 a 0,71 cm para a 

Gronelândia e de -1,13 a 2,31 cm para a Antártida, no período de 1961-2003 
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(Bindoff et al., 2007, apud Haslett, 2009). A sempre crescente retenção de água em 

albufeiras de barragens tem compensado, numa pequena parte, aquele contributo 

em água do continente; porém, a cada vez maior desflorestação em bacias hidrográ-

ficas não regularizadas por barragens tem aumentado, por sua vez, a maior rapidez 

na drenagem de águas continentais para os oceanos, contrapondo-se à retenção feita 

pelas barragens.

Evolução da linha de costa

Na Europa estima-se uma perda de 26000 km2 de terra no caso de uma subida 

do nível do mar em 0,66 m (ANCORIM, 2012a). Caso não haja um excedente 

de sedimentos transportados pela deriva litoral que compense a subida do nível 

do mar, a linha de costa sofrerá sempre um recuo em direção ao continente. Na 

costa baixa arenosa, em condições naturais, a subida do mar pode não se manifestar 

numa alteração da morfologia costeira se houver localmente sedimentos disponíveis 

para poderem ser arrancados à praia e à duna frontal e depositados na imediata 

faixa submersa, mantendo assim a sequência duna, praia, prépraia com a mesma 

morfologia anterior, mas, claro, com a linha de costa deslocada para o interior, de 

acordo com a Regra de Bruun (Paskoff, 1993; Viles e Spencer, 1995). Se houver 

intervenção humana a impedir o avanço para terra da linha de costa, na tentativa 

de a perpetuar na posição de algum equilíbrio anterior, verifica-se aquilo que alguns 

autores chamam o aperto costeiro (coastal squeeze – Haslett, 2009), com as praias 

cada vez mais estreitas, até poderem desaparecer se não houver reposição de areia. As 

frentes de mar das praias de Esmoriz, de Cortegaça e da Vagueira, no centro-norte 

de Portugal, já se apresentam nesta situação, embora não se deva atribuir à subida 

do nível do mar a principal causa.

Os estuários ou outras formas hídricas litorais com ligação ao mar serão sobre-

maneira afetados pela subida do nível do mar por alterarem o seu balanço sedi-

mentar. Por exemplo, os estuários deixam de ser emissários de sedimentos para o 

mar para serem recetores, portanto há um efeito cumulativo de falta de sedimentos 
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nas praias pela menor emissão de areias por parte dos rios (Dias, 1993). Este efei-

to prolongar-se-á até ser atingido o novo equilíbrio sedimentar nos estuários, que 

teoricamente não se estenderá muito no tempo, já que há receção de sedimentos 

de duas fontes, de jusante e de montante, ou seja, do mar e do rio. O mesmo se 

passará com as lagunas que tenham associado um rio com alguma importância, 

como acontece com a laguna de Aveiro, por exemplo. Aliás, Ildeberto Mota Oliveira 

(1997) acha bastante irrelevante o papel da subida do nível do mar na retenção de 

sedimentos arenosos nos estuários, por o volume correspondente à subida anual 

do nível da água ser apenas uma percentagem muito diminuta do volume anual de 

sedimentos transportados pelos respetivos rios. No entanto, John Pethick (2001) 

aponta uma taxa média de migração do estuário de um rio do E de Inglaterra em 

1,3m por cada 1mm de subida do nível do mar, ou seja de 8m/ano para uma subida 

prevista de 6mm/ano.  

Os sapais, frequentes nas margens de águas calmas dos estuários e lagunas, pela 

sua baixa taxa de acumulação de sedimentos, poderão sofrer maior erosão do que 

propriamente os fundos arenosos daquelas entidades hidrológicas, vendo, assim, 

a sua área diminuída, assim como o respetivo ecossistema bastante empobrecido.

Exposição de pessoas e bens

Ao nível mundial, tanto em países desenvolvidos como em desenvolvimento, 

uma importante percentagem da população encontra-se dentro de uma faixa de 

poucas dezenas de quilómetros da linha costeira. Nos países desenvolvidos cerca de 

50% da população habita a menos de 60 km da costa (Haslett, 2009), facto que se 

acentua em Portugal Continental, já que cerca de 40% das pessoas, de acordo com 

dados do Censo de 2011, habitam nos concelhos confinantes com o mar, ou seja a 

muito menor distância média. O facto de as grandes cidades se situarem, em regra, 

junto do litoral, pelas maiores oportunidades de serem realizadas as trocas comer-

ciais pela existência de portos marítimos, que condicionaram todas as outras ativi-

dades produtivas como as industriais e, portanto, a oferta de trabalho, pelas mais 



142

fáceis vias de comunicação, pelos solos mais ricos associados aos fundos aluviais dos 

rios, assim como pela recente procura turística, entre outras razões, fizeram com que 

a população aí se concentrasse.

A uma escala mais apertada e para Portugal Continental, foi assinalado um cres-

cimento acentuado nos últimos censos da população de algumas das freguesias cos-

teiras, muitas vezes em contracorrente ou de modo mais acelerado do que o respetivo 

município. Para a Região Centro, nos concelhos entre Ovar e Figueira da Foz, isso 

verificou-se com as freguesias de Esmoriz, Torreira, Gafanha da Encarnação, Gafanha 

do Carmo, Gafanha da Boa Hora, Praia de Mira, Buarcos e S. Pedro (Almeida et 

al., 2017). Como caraterística comum destas freguesias pode apontar-se a existência 

de povoações com praia, o que está de acordo com a tendência de aumento de uma 

procura de habitação secundária ou mesmo primária e, assim, de população residente.

Este aumento de pessoas, bens e atividades económicas junto da costa vai au-

mentar a sua exposição aos processos perigosos marinhos e, assim, acresce a vulne-

rabilidade nestes tramos costeiros. Isto significa uma diminuição na possibilidade 

e maleabilidade por parte das entidades decisoras para dar resposta a situações de 

crise resultantes de eventos danosos para as pessoas e mais-valias situadas junto à 

linha de costa. 

Medidas contra a erosão costeira

De combate, mitigadoras, adaptativas

Na tentativa de travar, ou pelo menos minimizar, o efeito do avanço mais ou 

menos generalizado do mar sobre a terra, as entidades com competência sobre a 

linha de costa têm tomado medidas de defesa que variam muito consoante os casos 

concretos. Até há alguns anos, as medidas preferidas eram obras pesadas de enge-

nharia, na tentativa de estabilizar por tempo prolongado a linha de costa, especial-

mente em frente de povoações ameaçadas e com mais-valias importantes. Acontece 
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que estas obras não eliminam em definitivo a possibilidade nem a previsibilidade 

de ocorrência de galgamentos e inundações nem da sua própria destruição ou das 

formas costeiras protetoras naturais (Veloso-Gomes & Taveira-Pinto, 1997). Outro 

aspeto perverso passa pela sensação de segurança e estabilidade que poderão trans-

mitir à população em geral, aos urbanistas e aos autarcas de tal modo que os leva 

a promover ou permitir a instalação ou densificação urbana cada vez mais perto 

da costa, em especial se ocorrem alguns anos com mar relativamente calmo (idem, 

ibidem), expondo estas áreas a um risco crescente e desnecessário. 

No caso da costa baixa arenosa, foram construídos esporões, enrocamentos ade-

rentes, diques e, mais raramente, quebramares destacados. Nas embocaduras de 

acesso a portos, a fim de evitar a propagação da onda para o interior e a entrada 

de sedimentos, de modo a manter um calado suficiente para os barcos navegarem, 

foram construídos molhes. Apenas a título de exemplo, o molhe norte da barra de 

Aveiro tem cerca de 1200 m de extensão.

Os esporões, prolongamentos transversais à linha de costa e de forma diversa, 

desde retilíneos a formas em S, em L, etc., têm como missão intersetar a areia a 

barlamar da deriva litoral. Na nossa costa ocidental são construídos, por regra, a 

Sul dos locais onde se pretende manter um areal, para uso de veraneantes e/ou para 

defesa de povoação. O seu comprimento, na nossa costa, tem variado entre os 100 

e os 200 m, já que, para ser eficaz, deve ser maior do que a baixa-mar equinocial e 

cobrir a zona de máxima transposição (Oliveira, 1997). Por vezes, o tramo de costa 

a defender é relativamente extenso e, nesse caso, sente-se a necessidade de construir 

um campo de esporões. Por norma a distância entre cada par de esporões obedece à 

fórmula D = K.L, em que D é a distância entre eles, L o comprimento do esporão e 

K um índice que pode variar entre 1 e 4, geralmente 1,5 a 2, a fim de ser mais eficaz 

na retenção da areia (Oliveira, 1997). Um problema ou crítica que tem sido apon-

tado ao uso dos esporões é o de provocarem um aumento de erosão imediatamente 

a sotamar. Sendo verdade enquanto se verifica o preenchimento da praia a barlamar, 

depois disso a areia que circula pela deriva consegue contorná-los e o equilíbrio 

pode ser de novo reposto. Em regra este não se verifica porque a quantidade de 

areias em movimento fica aquém da deriva potencial e a erosão é generalizada, por 

isso mesmo, aliás, é que houve a necessidade de construir os esporões.
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Os enrocamentos aderentes ou paredões são colocados, muitas vezes em situa-
ção de emergência, onde a duna frontal está demasiado fragilizada para poder suster 
qualquer ataque do mar e há o perigo de galgamentos e, portanto, inundações; 
em situação de costa alta, quando há a probabilidade de derrocada de arriba e algo 
que importa manter está em risco. Trata-se de blocos de rocha dispostos em parede 
inclinada desde a base da duna ou do topo da praia, quando existe, até uma altura 
considerada suficiente para evitar o recuo da linha de costa ou galgamentos para um 
mar não tempestuoso. Nos casos onde a duna frontal desapareceu, são feitos diques 
como acontece na praia da Vagueira e entre as praias de Cortegaça e de Esmoriz. 
Para o interior há casas ao nível da maré-alta ou até mais abaixo. Os problemas dos 
enrocamentos ou dos diques é o aumento da reflexão das ondas incidentes que têm 
a tendência em levar a areia para a prépraia, retirando-a da praia a qual vai ficando 
sucessivamente mais curta até desaparecer, pelo menos nas marés altas. A falta de 
areia junto ao enrocamento faz com que a incidência das ondas o vá descalçando, 
fazendo aluir as rochas e fragilizando sobremaneira esta construção defensiva. Um 
caso destes aconteceu em 2014 na Vagueira (fot. 11), com ocorrência de galgamen-
to da estrutura, o que obrigou a uma intervenção para o seu melhoramento.

Os quebramares destacados, paralelos ou oblíquos à linha de costa, têm sido 
construídos em mares relativamente calmos e com marés de fraca amplitude, como 
por exemplo o Mediterrâneo, com bastante sucesso na retenção de areias. Podem 
estar salientes ou submersos e o seu fim é dissipar a energia da onda incidente, 
obrigando-a a rebentar ou a difratar e confluir. Calcula-se que uma obra destas com 
coroamento ao nível do mar pode dissipar a energia da onda para metade (Paskoff, 
1993). Este efeito tem como consequência a acumulação de areia na zona de abrigo 
ou seja entre o quebramar e a linha de costa, aumentando a largura de praia, obje-
tivo principal da sua construção. No caso de o mar ser bastante energético, tornam-se 
demasiado dispendiosos pela quantidade e tamanho do material a usar na sua cons-
trução, assim como pela sua manutenção. Os mais salientes roubam visão do ho-
rizonte marinho a quem esteja na praia, efeito considerado negativo. Em Portugal 
não há muita tradição de construir estas obras, embora possam ser apresentados os 
exemplos, entre outros, dos quebramares destacados da Praia da Pedra Alta, Castelo 
do Neiva, e da Praia da Aguda, Vila Nova de Gaia, com o fim de dar abrigo aos 

barcos dos pescadores (Veloso-Gomes et al., 2006).
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Medidas mais suaves têm sido aconselhadas e tentadas, mais recentemente, de 

maneira a proceder de um modo mais aproximado às dinâmicas naturais. A instalação 

de recifes artificiais submersos tem uma missão semelhante à dos quebramares desta-

cados, permitindo, no entanto, a passagem da ondulação, embora mais enfraquecida, 

o que contribui, assim, para a diminuição do seu poder erosivo na costa, mantendo, 

no entanto, a capacidade de renovação da água, pela sua agitação, fator influente na 

sua qualidade. Podem ser compostos por sacos ou rolos de geotexteis com areia, por 

blocos de rochas ou de cimento, etc. (ANCORIM, 2012b). Têm a virtude de criar 

as condições para a instalação de comunidades bióticas bentónicas que, por sua vez, 

acrescentam possibilidades de abrigo para animais como peixes, crustáceos, etc.

As obras em geotexteis são cada vez mais utilizadas na substituição, em várias 

circunstâncias, das obras pesadas de blocos de rocha ou de cimento. São compostas 

Fot. 11 ‑ Enrocamento na Vagueira em aluição por descalçamento, tendo sofrido também 
galgamentos (16/02/2014).

Photo 11 - Seawall collapsing in Vagueira after removal of its base;  it has also been overtopped 
(16/02/2014).
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por sacos ou rolos largos de fibras sintéticas permeáveis, que são enchidos de areia 

por bomba à pressão e dispostos longitudinalmente na base ou em toda a frente 

costeira que se pretende defender, ou perpendicularmente a fim de travar a circula-

ção dos sedimentos na praia (ANCORIM, 2012b; Antunes do Carmo et al., 2010). 

Para além de usarem materiais da própria área, areia, também permitem a instalação 

da vegetação, caso permaneçam tempo suficiente, mantendo assim os ecossistemas 

litorais. Embora sejam resistentes a ondulação relativamente forte, são sensíveis às 

tempestades marinhas e, também, à degradação provocada pelos humanos, o que 

obriga a frequente manutenção (ANCORIM, 2012b). Tem sido usado em Portugal 

em vários sítios, nem sempre com total sucesso, como na Praia da Estela, Póvoa de 

Varzim (Veloso Gomes et al., 2006), mas na Praia de Mira e junto à praia da Leirosa 

parece estar a resultar (Antunes do Carmo et al., 2010).

As estacas hidráulicas, constituídas por estacas de madeira espetadas vertical-

mente na areia, na faixa intermareal, e com espaços vazios entre elas de modo a 

permitir a passagem da água, funcionam como autênticas paliçadas já que são per-

meáveis. Podem ser dispostas perpendicular, paralela ou obliquamente à linha de 

costa e a sua função é essencialmente diminuir a energia das ondas na sua incidência 

sobre a praia e duna frontal (ANCORIM, 2012b). Apesar de ser pouco oneroso e 

permitir a passagem dos sedimentos, não prejudicando a deriva litoral, é um proces-

so de defesa costeira que não tem sido usado em Portugal. Pela relativa fragilidade 

da sua estrutura, exige um acompanhamento e manutenção frequentes e resistem 

pouco ao desmantelamento quando da ocorrência de tempestades o que as leva a 

ficarem a boiar no mar, facto que pode prejudicar a navegação de barcos pequenos. 

Para além disso também podem prejudicar o passeio de pessoas nas praias. Foi ten-

tada uma defesa da arriba arenosa do S. Pedro de Maceda com estacaria em várias 

fiadas (fot. 12) mas apenas aguentou alguns poucos meses, o mar destruiu-as logo 

nas primeiras tempestades. 

Nas situações onde se verifica uma acumulação exagerada de sedimentos a barla-

mar de obras salientes para o mar, como molhes de embocaduras de rios ou lagunas 

onde se situam portos, e um recuo por erosão, também importante, na linha de 

costa a sotamar dessas infraestruturas, tem sido preconizado o uso do by-passing 

(ou by-pass), também conhecido por pontagem sedimentar, ou seja, da transpo-
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sição artificial de sedimentos (ANCORIM, 2012b). O objetivo é tentar restabe-

lecer o trânsito sedimentar, antes exercido naturalmente pela deriva litoral, e ago-

ra sujeito a perturbação pela obra de defesa da embocadura. Três tipos de by-pass 

são considerados por aqueles autores: o hidráulico, o mecânico e o marítimo. O 

primeiro, o by-pass hidráulico, é aquele a que se associa mais este tipo de transpo-

sição de sedimentos; consiste na sucção de uma mistura de areia e água na zona de 

depósito, a barlamar, e o seu descarregamento a sotamar através de uma conduta 

hidráulica, fixa ou móvel. É o método ideal, embora seja bastante oneroso e não 

permita o transporte de sedimentos grosseiros como calhaus rolados, caso existam 

(ANCORIM, 2012b). Tem sido sugerido para casos portugueses como o da Barra 

de Aveiro (Veloso-Gomes et al., 2006) e o da embocadura do Mondego. O segundo, 

by-pass mecânico, consiste no transporte dos sedimentos por meio de camiões, o 

que é tecnicamente mais simples e de custos inferiores, embora estes dependam da 

distância a percorrer. É, no entanto, mais perturbador para a vida normal das pesso-

as que são afetadas pela circulação desses camiões. O terceiro, by-pass marítimo, usa 

Fot. 12 ‑ Estacaria na arriba da Praia de S. Pedro de Maceda (10/12/2015).
Photo 12 - Wooden picket fencing on the sandy cliff at S. Pedro de Maceda (10/12/2015).



148

meios náuticos, por exemplo dragas, para retirar os sedimentos, em maré alta, dos 

fundos baixos e da faixa intermareal da área de deposição, para os descarregar em 

áreas semelhantes na área em erosão (ANCORIM, 2012b). Se o mar for agitado o 

processo não é tecnicamente fácil.

  A realimentação artificial das praias tem sido, ultimamente, o método de com-

bate da erosão das praias mais aconselhado, por tentar fazer a sua recuperação de 

modo a serem repostas as formas praiais que, em princípio, correspondiam a um 

maior equilíbrio dinâmico. A praia recebe areias, mas também podem ser cascalhos 

ou seixos, trazidos por camião ou por dragas de uma fonte exterior à respetiva cé-

lula sedimentar costeira (ANCORIM, 2012b). Por vezes recorre-se a sedimentos 

extraídos de fundos marinhos relativamente próximos, mas que, em princípio, não 

sejam passíveis de mobilização natural para a linha de costa. A fim de garantir maior 

estabilidade e, portanto, durabilidade dos sedimentos colocados nas praias convém 

que tenham uma granulometria ligeiramente superior à dos aí existentes (Paskoff, 

1993). Segundo O. H. Pilkey (1988) pode considerar-se a durabilidade de uma 

alimentação de praia o tempo decorrido até ser subtraída metade da quantidade de 

sedimentos fornecida a essa praia. A durabilidade é bastante diversificada consoante 

as caraterísticas morfológicas da costa e do clima de agitação marinha, de tal modo 

que pode variar entre 3 meses e mais de 7 anos, tendo a maior parte uma semi-vida 

inferior a 5 anos (Davison et al., 1992). Em alguns casos a durabilidade é tão grande 

que não se nota o desaparecimento das areias repostas, em especial quando a praia 

está limitada por saliências, naturais ou artificiais, nas suas duas pontas ou então 

está em fundo de baía (Paskoff, 1993). Casos de sucesso têm sido apontados como 

os da praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, da praia da Rocha, em Portimão, etc. 

No entanto, verifica-se que as praias realimentadas são erodidas mais rapidamente 

do que as naturais, assim como também não recuperam das tempestades como as 

naturais; aliás, as tempestades parecem ser o fator determinante nos falhanços veri-

ficados em algumas realimentações (Davison et al., 1992).

Dentro do mesmo princípio de fornecimento de sedimentos ao sistema costeiro, 

ultimamente tem-se construído dunas frontais artificiais de modo a colmatar as natu-

rais destruídas pelo mar, evitando, assim e na medida do possível, os seus galgamentos 

e eventuais inundações. O material usado pode ter proveniência e composição diver-
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sificada, embora se pretenda que domine a areia; no caso das dunas artificiais entre 

a Costa Nova, Ílhavo, e a Praia do Poço da Cruz, Mira, elas receberam sedimentos 

de dragados do canal que dá acesso ao porto de Aveiro. Sobre estas dunas foram 

colocadas paliçadas mais ou menos perpendiculares aos ventos dominantes, ou seja 

com direção ENE-WSW, e foi plantada vegetação natural, ambas com a função de as 

auto-alimentarem em areia eólica, portanto do seu reforço sedimentar. 

Porém, mesmo com a aplicação de todos estes tipos de defesa costeira, a proba-

bilidade de se verificarem e até agravarem as inundações na orla costeira é uma reali-

dade que é indicada pela maioria dos modelos de evolução da costa em grande parte 

do globo, em especial como função das alterações climáticas apontadas pelos vários 

cenários descritos pelo IPCC (2014) e entidades nacionais que têm tratado estes as-

suntos (Santos e Miranda, 2006). Para o nosso país acrescenta-se o fator diminuição 

acentuada dos contributos sedimentares fluviais, como resultado da interrupção da 

circulação das aluviões nos rios, pela construção de grande número de barragens, 

como aconteceu com o rio Douro, a grande fonte de sedimentos da costa centro-norte 

de Portugal. Perante a diferença de quantitativos sedimentares entre aquela fonte e a 

necessidade da deriva potencial, respetivamente cerca de 0,25 M m3 e de 1 M m3, o 

mar tem de ir buscar esse valor em falta às praias e dunas adjacentes onde elas existem, 

fazendo recuar em permanência a linha de costa. O problema agrava-se quando e 

onde se verifica uma pressão humana sobre o litoral, fruto da grande procura destas 

áreas para construção habitacional e para instalação de atividades económicas que se 

vem registando desde há várias décadas e, assim, exponenciam os problemas entretan-

to inerentes às povoações que desde há centenas de anos aí se encontravam.

Conclusão

Que resposta pode ser dada a esta conjugação de fatores negativos, ou seja au-

mento da perigosidade pela subida do nível do mar e pela diminuição de sedimen-

tos fornecidos à deriva litoral e aumento da vulnerabilidade fruto do acréscimo de 

população e respetivos bens e atividades expostos a esses perigos? Entre os cientistas 
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e técnicos que se têm debruçado sobre o problema tem havido algum consenso 

quanto às estratégias a seguir no respeitante à gestão de riscos de erosão costeira. As 

respostas têm sido ponderadas pelo jogo entre as variáveis tipo, qualidade e valor 

das mais-valias expostas, capacidade técnica para solucionar o problema e custos 

implicados em cada tipo de resposta. Uma variável que pode ser fundamental no 

êxito da estratégia a tomar é a opinião e aceitação da população implicada, o que 

obriga, muitas vezes, à aplicação de boas práticas de governação (ou governança, 

como amiúde se lê e ouve) por parte das entidades decisoras.

Assim, vemos a proposição de quatro estratégias por parte dos elementos do 

Projeto ANCORIM (2012c) – nenhuma intervenção, intervenção limitada, recuo 

estratégico e manutenção da linha costeira – ou de três no caso, por exemplo, de 

Veloso-Gomes (1991), da ENGIZC (2009) e de F. D. Santos et al. (2014) – pro-

teção ou manutenção, acomodação e relocalização ou retirada. Na verdade trata-se 

do mesmo conjunto de medidas de atuação, tendo em conta que estes segundos 

autores não entram em consideração com “nenhuma intervenção” por não ser uma 

medida adaptativa, como as outras três.

Quando não estão em causa perdas de mais-valias, ou estas não são significativas, 

ou então a erosão verificada não põe em risco pessoas ou bens é aconselhado não se 

fazer qualquer intervenção e a linha de costa evoluirá em função da dinâmica natural 

(ANCORIM, 2012c). Em Portugal, uma resposta deste jaez foi proposta por exemplo 

por I. M. Oliveira (1997), para a costa ocidental, nos espaços entre locais a conservar, 

como é o caso do intervalo entre a Praia de Mira e a Praia da Tocha e entre esta e a 

Praia de Quiaios, etc. Estes trechos da costa funcionarão como fontes de sedimentos 

para a deriva litoral, compensando as fontes tradicionais entretanto enfraquecidas. 

Claro que isso terá como consequência um recuo da linha de costa até, pelo menos, 

a um alinhamento que esteja de acordo com a ondulação dominante em conjugação 

com a deriva resquicial e partindo de um ponto fixo determinado por um esporão, um 

molhe ou uma saliência rochosa natural, no seu extremo sotamar.

No caso em que há mais-valias em jogo, mas o seu valor é baixo ou então o 

custo da sua manutenção é incomportável, não justificando intervenção de prote-

ção, e esta a verificar-se não garantiria segurança, então o melhor é a retirada ou 

recuo estratégico (ANCORIM, 2012c). A retirada pode ser parcial, com remoção 
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de equipamentos e infra-estruturas menos utilizadas ou total com evacuação das 

próprias construções habitacionais. Num ou noutro caso a resolução pode ser for-

çada ou assumida, no primeiro caso se as circunstâncias destrutivas a isso obrigam 

e não há capacidade técnica ou económica para o remediar, no segundo caso se 

perante os cenários que se avizinham é ponderada essa hipótese pelos impactes 

ambientais e custos incomportáveis previstos (Veloso-Gomes, 1991). Nestes casos 

põe-se o problema da relocalização para área resguardada do ataque do mar em 

escala temporal suficientemente alargada, o que nem sempre é fácil de encontrar, 

pelo menos na proximidade.

A acomodação, geralmente com intervenção limitada, pressupõe uma resposta 

ad-hoc em função do tipo de eventos perigosos ocorridos na costa que podem obri-

gar a uma evacuação temporária ou então a medidas planeadas de modo a alterar-se 

o tipo de ocupação humana ou biológica mais de acordo com a nova situação de 

recuo da linha de costa (Veloso-Gomes, 1991). Terá de se ter consciência e aceita-

ção da perda provável de bens e propriedades (idem). A fim de se tentar manter a 

evolução da linha de costa em níveis controláveis são propostas intervenções suaves 

quando ocorrem eventos mais gravosos (ANCORIM, 2012c).

Quando está em causa património construído significativo ou natural valioso 

ou por qualquer outra razão é importante manter a linha de costa, a fim de evitar a 

perda ou dano daquelas mais-valias, usam-se medidas de proteção. Estas podem ser 

pesadas ou suaves consoante for considerada a melhor resposta, em termos técnicos 

e de custos, ao avanço do mar para cada trecho de costa em causa. Esta estratégia 

por vezes pode passar a ideia de que a manutenção é para sempre, levando as pessoas 

e, também, os decisores à tentação de continuarem a construir na frente de mar, 

aumentando, assim, a exposição e portanto a vulnerabilidade, atitude que deve ser 

evitada de todos os modos (Veloso-Gomes, 1991).

A subida do nível do mar e a falta crónica de sedimentos arenosos fornecidos 

ao mar por parte dos rios, tradicionais fontes aluvionares, vão manter a tendência 

crescente de erosão costeira e, portanto, de perda de território litoral, pelo menos no 

nosso país. Não se pode alterar drasticamente a paisagem litoral com a construção 

generalizada de obras de proteção costeira, especialmente de engenharia pesada, até 

porque se torna incomportável economicamente, e prejudicaria o seu uso balnear 
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uma das principais fontes de rendimento das populações costeiras. Há que conviver 

com esta realidade, adaptando-se o melhor e mais inteligentemente possível, o mais 

próximo possível das condições ambientais e de modo que a qualidade de vida das 

pessoas em geral não seja afetada.
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Introdução

O vento é com frequência um agente erosivo. Porém, não obstante faça sentir 

o seu efeito por toda a superfície terrestre, apenas sob certas condições desempenha 

aquela função de modificação desta superfície. Vários fatores concorrem para esta 

disparidade de comportamento: a diversidade espacial e temporal na distribuição 

dos ventos eficazes, ou seja, dos ventos capazes de transportar sedimentos, a variada 

disponibilidade destes sedimentos à superfície e, fundamentalmente, a existência 

ou não de vegetação a proteger essa superfície. É quando se conjugam áreas sem 

vegetação ou com vegetação muito esparsa, com partículas minerais soltas do ta-

manho de areias ou inferiores e ventos moderados ou fortes, que estes conseguem 

desempenhar o seu papel morfogenético. 

Tal como com outros agentes de transporte a sua dinâmica manifesta-se através 

das componentes arranque, transporte e acumulação, completando-se no processo 

geral erosivo e cabendo a cada uma delas potenciais riscos, embora em graus dife-

renciados, que abaixo serão objeto de análise.

Vários têm sido os tipos de abordagem da problemática do vento como agente erosi-

vo. Uma das primeiras preocupações foi a da velocidade mínima necessária para colocar 

os sedimentos em movimentação a partir de uma superfície com materiais soltos. Físicos 

ou engenheiros, em regra trabalhando em laboratório, com túnel de vento, dedicaram-se a 

descobrir os fatores intervenientes e a formular as suas relações. Ralph Bagnold (1941) 

foi o expoente maior nesta tentativa e a sua fórmula, que considera o diâmetro do sedi-

mento a variável fundamental, está na base de todas as que se seguiram. Este problema 

da velocidade limiar de arranque ou velocidade tangencial crítica continuou a ser estu-

dado por outros autores mais recentes como D. J. Sherman e S. Hotta (1990). O passo 

sequencial óbvio foi a tentativa de determinação da quantidade de sedimentos transpor-

tados durante certo tempo e por unidade de secção. Os mesmos autores e vários outros 

(e.g. Fryberger, 1979, Pye e Tsoar, 1990) encontraram resultados onde é apontada a 

velocidade do vento como a variável explicativa mais importante. 

A abordagem das geoformas criadas pelo transporte eólico de sedimentos prin-

cipalmente arenosos é desenvolvida em especial pelos geomorfólogos, embora o 
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engenheiro Bagnold (1941) também se lhe tenha dedicado, e a sua preocupação 

recai sobre os diferentes tipos destas geoformas, as razões da sua origem e transfor-

mação ou permanência, e a sua dinâmica. As dunas quer litorais quer dos interiores 

continentais áridos são o seu campo de exploração. Autores como A. Clos-Arceduc 

(1969), I. G. Wilson (1973), N. Lancaster (1995), Giles Wiggs (2001) e outros 

concentraram-se a estudar as dunas das regiões áridas, enquanto sobre as dunas cos-

teiras há uma panóplia muito grande de autores entre os quais se podem destacar W. 

S. Cooper (1958), P. A. Hesp (1988), K. Pye (1983), K. F. Nordstrom et al. (1990).

Geomorfólogos também se têm preocupado com um outro tipo de abordagem 

que está relacionada com as formas decorrentes fundamentalmente da deflação e 

do impacto das partículas minerais sobre superfícies rochosas coesas (Bloom, 1998; 

Thomas, 2011a). Em regra, estes efeitos erosivos manifestam-se com maior frequên-

cia nas regiões áridas.

Os acontecimentos catastróficos conhecidos por “Dust Bowl” que tiveram lu-

gar nas grandes planícies norte-americanas, uma das quais na década de trinta do 

séc. XX, em que enormes quantidades de poeiras retiradas aos solos foram postas 

em movimento pelo vento, suscitaram o aparecimento de vários estudos sobre as 

suas causas, consequências e possibilidades de mitigação e prevenção. W. S. Chepil 

(1957; Chepil e Woodruff, 1954; Chepil et al., 1962) destaca-se entre vários au-

tores, alguns deles na sequência de trabalhos mandados desenvolver pelos serviços 

de agricultura norte-americanos. Esta abordagem recai sobre más práticas agrícolas, 

mas também sobre episódios climáticos, que potenciam processos de erosão eólica 

sobre solos estruturalmente erodíveis pelo vento. A Universidade do Nebraska-Lin-

coln criou, inclusive, um centro de investigação deste fenómeno climático-geomor-

fológico (The National Drought Mitigation Center).

A pressão exercida pelo uso e ocupação humana sobre a orla costeira e a previsível, 

e já verificada, subida do nível do mar têm suscitado o desenvolvimento de inúmeros 

trabalhos de investigação sobre as relações praia-duna e sobre a estabilidade das dunas 

como primeira barreira à transgressão marinha e por serem sistemas sensíveis. Esta 

abordagem prosperou, em especial a partir da década de 1980, com as manifestações 

evidentes de recuo da linha de costa em muitas praias espalhadas pelo mundo (e.g. 

Carter et al., 1990; Carter, 1991; Sherman e Bauer, 1993; Haslett, 2009).
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Fontes de energia

As fontes de energia que fazem movimentar o ar, originando o vento, são exógenas 

(Haslett, 2009). A captação espacialmente diferenciada da energia solar por parte 

da baixa atmosfera, ou seja do seu maior ou menor aquecimento, induz a formação 

de campos barométricos com valores médios de pressão do ar também diferentes e, 

assim, promove a circulação de ar entre eles na tentativa de equilibrar as suas pressões 

(Summerfield, 1991). A energia cinética (Ec) assim criada, tendo em atenção a fórmu-

la geral desta energia, varia em função da massa específica do fluido (m), praticamente 

constante (1,22 g cm-3), e da velocidade (v) a que circula, na seguinte relação: Ec = 

(m.v2)/2. Embora um ar frio seja mais pesado do que um ar quente (a -5ºC = 1,31 

g cm-3 e a 40ºC = 1,10 g cm-3) é a velocidade que determina a energia cinética do 

vento, por estar elevada ao quadrado (Sherman & Hotta, 1990).

Áreas de atuação

Quando se fala no vento como agente de transporte de sedimentos pensa-se 

de imediato nas regiões secas, portanto nas áreas áridas e semi-áridas. No entanto, 

mesmo em regiões húmidas ele pode atuar, pelo varrimento de superfícies desnu-

dadas, pelo levantamento e transporte de sedimentos e pela construção de geofor-

mas próprias. Os litorais de costa arenosa são dos mais propícios a estas atuações à 

custa da existência de uma superfície sem ou com muito pouca vegetação que é a 

praia. Ventos provenientes do mar são os mais favoráveis ao transporte de areias e 

construção de dunas. No entanto, quer no litoral quer no interior dos continentes, 

superfícies agricultadas, desde que os solos apresentem texturas arenosas finas ou 

siltosas, poderão ser varridas por ventos suficientemente fortes para os transportar, 

bastando que estes coincidam com a sua exposição depois de lavrados ou remexidos 

de qualquer outro modo. Mesmo na húmida Europa do Norte há exemplos da 

erosão pelo vento em situações destas (Bärring et al., 2003).
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Agentes erosivos e processos 

O vento, só por si, pode ser um agente direto de erosão ao levantar e transpor-

tar, a variadas distâncias, sedimentos que estavam estabilizados numa determina-

da superfície a qual é, assim, erodida. Este processo, conhecido por deflação, é o 

ponto de partida para os outros processos que são os de deposição e os de desgaste 

ou corrasão.

A deposição verifica-se mal a energia de sustentação das partículas sólidas no 

ar baixe para valores aquém do seu limiar mínimo, que se pode verificar quer 

pela diminuição geral da velocidade do vento, quer pela expansão do canal de 

circulação que leva a essa mesma diminuição de velocidade. Outro caso ocorre 

com a criação de uma barreira à progressão dessas partículas, normalmente pro-

vocada por vegetação que diminui a pressão tangencial, aumenta a rugosidade 

da superfície do fluxo do ar (Goldsmith et al., 1990), assim como a altura de 

deslocamento do ar que passa a ser a partir de 2/3 da altura média da vegetação, 

desde que esta seja densa, diminuindo-lhe a capacidade de cisalhamento junto a 

essa superfície (Sherman & Hotta, 1990; Pye, 1983). A interposição de barreiras 

artificiais, como paliçadas, colocadas nas áreas de maior circulação do vento, em 

muitos períodos carregado de areia, promove também a diminuição brusca da 

sua velocidade e, assim, a acumulação da areia, especialmente a sotavento, mas 

também a barlavento do obstáculo.

O desgaste ou corrasão é a ação erosiva provocada pela projeção das partículas 

transportadas pelo vento de encontro a superfícies rochosas ou sobre fragmentos de 

rocha destacados, mas não deslocáveis pelo vento. Este processo, quando efetuado 

sobre superfícies rochosas, assemelha-se ao que as ondas exercem sobre a base das 

arribas com os sedimentos que transportam, a abrasão (na literatura científica de 

língua inglesa estes dois processos são referidos pelo mesmo termo, abrasion) e o 

modo de desgaste é algo semelhante.
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Modos de circulação dos sedimentos

As partículas podem mover-se por suspensão, saltação e reptação.

Em suspensão atingem longas distâncias em cada um dos movimentos, elevam-se 

mais, e é típica de partículas com diâmetro menor do que 60 a 70 mm, ou seja prin-

cipalmente siltes e argilas. Nos desertos e semidesertos dão origem às tempestades 

de areia, se são constituídas, de facto, por areias finas e, no essencial, por partículas 

siltosas e argilosas. Quando os ventos são fortemente convectivos podem subir para 

níveis altos da troposfera e deslocarem-se por milhares de quilómetros. Com algu-

ma frequência, os arquipélagos da Madeira, das Canárias e de Cabo Verde e mesmo 

o continente europeu e as Caraíbas (Pye, 1995) são atingidos por estes sedimentos 

com origem no deserto do Sahara.

Em saltação as partículas deslocam-se pequenas distâncias de cada vez e os seus 

diâmetros variam entre 60 e 500 mm, ou seja areias finas e médias.

Em reptação, muitas das vezes em rolamento, as partículas deslocam-se distâncias 

muito curtas e são impelidas pelas partículas em saltação, ao chocarem contra a super-

fície. Os seus diâmetros são superiores a 500 mm, ou seja, areias médias a grosseiras.

A maior parte dos grãos de areia desloca-se numa camada junto ao solo, com 

uma espessura que ronda os 20-30 cm, mas que varia para mais ou para menos, con-

soante o seu diâmetro médio é menor ou maior, respectivamente (Bagnold, 1941).

Também em média, cerca de 75% dos grãos desloca-se em saltação e 25% em 

reptação (Bloom, 1998).

Velocidade limiar de arranque ou velocidade tangencial crítica

Os grãos de areia serão movidos pelo vento quando as forças do fluido (sustenta-

ção, arraste e momento) excederem os efeitos do peso da partícula e da coesão com 

as partículas adjacentes. Vários autores têm estudado o modo como os grãos de areia 

entram em movimento, assim como os vários factores que intervêm nesse processo. 
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Bagnold (1941), como já foi referido, foi um dos pioneiros e a sua fórmula já se 

tornou clássica:

U*t = A [(rs-r/r)gd]0,5

em que U*t é a velocidade tangencial crítica, r é a massa específica do fluido (nes-

te caso o ar = 1,22 x 10-3 g cm-3), rs é a massa específica do grão (2,65 g cm-3 para o 

quartzo), g é a aceleração da gravidade (980 cm s-2), d é o diâmetro médio do grão 

(mm) e A um coeficiente cujo valor é 0,1 no ar para partículas maiores que 0,2 mm.

Como se pode ver pela fórmula, a velocidade mínima capaz de movimentar as 

areias varia diretamente com a raiz quadrada da massa específica dos grãos e do seu 

diâmetro; a massa específica dos grãos pode ser praticamente negligenciada se não se 

verificar alteração na composição dos sedimentos (em regra são maioritariamente de 

quartzo). A massa específica do ar pode ter alguma influência se houver grande varia-

ção de temperatura pelas razões apontadas acima, ou seja, o ar quente é mais leve e o 

ar frio mais pesado, portanto, para igual composição mineralógica e tamanho do grão, 

a velocidade limiar será maior no primeiro caso e menor no segundo. A fig. 1 ilustra a 

variação com o diâmetro. Curiosamente abaixo de diâmetros de 60 mm a relação torna-

-se inversa, o que pode ser explicado pela actuação de outros factores que aumentam a 

coesão entre as partículas, como cargas electrostáticas e filmes de humidade.

Fig. 1 ‑ Variação da velocidade 
tangencial crítica em função 

do tamanho do grão 
(Fonte: Baseado em Bagnold, 1941).

Fig. 1 - Threshold wind shear 
velocity versus grain diameter  

(Source: Based on Bagnold, 1941).
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A humidade (assim como a granulometria, a rugosidade da superfície e a pre-

sença de agentes ligantes) é outro factor extremamente importante. Belly (1964) 

modificou a fórmula de Bagnold de modo a acrescentar-lhe a acção deste factor:

U*t = A [(rs-r/r) gd]0,5 (1,8 + 0,6 logW)

sendo W o teor de humidade em percentagem.

Esta fórmula foi encontrada para areias de 0,44 mm e um conteúdo de humi-

dade variando de 0 a 4%.

Hotta et al. (1984) encontraram outra relação para a influência da humidade 

no arranque das areias. Assim, o limiar de arranque para sedimentos húmidos, u*tw, 

seria definido pela fórmula:

u*tw = u*t + 7,5w,

sendo w a percentagem de conteúdo em água nos 5 mm superiores de areia. 

É válida para 0% < w < 8% e 0,2 mm < d < 0,8 mm (sendo d o diâmetro do 

sedimento). O valor de 8% para o conteúdo em humidade surge porque é o verifi-

cado nas porções superiores da zona de espalho, nas praias. Esta relação aplica-se, de 

facto, sobretudo na capacidade que o vento terá em adquirir areia primária a partir 

das praias.

O declive local também tem influência no valor da velocidade limiar, já que a 

variação de um mesmo valor de declive não tem os mesmos efeitos quando o vento 

está a subir ou a descer. Com o vento a subir, o aumento de declive implica um 

aumento suave da velocidade limiar e com uma variação média linear; com o vento 

a descer o aumento de declive leva a uma diminuição brusca da velocidade limiar, 

por norma até um valor zero com declive de cerca de 32-34º, o ângulo máximo de 

repouso da areia seca.
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Processos de saltação

Como acima referido, a maior parte dos grãos movimenta-se em saltação, sob a 

forma de uma nuvem com poucas dezenas de cm de espessura. Os impactos entre 

os grãos em saltação e a superfície transferem parte da energia cinética para outros 

grãos semelhantes que aproveitam o impulso para se elevarem também em saltação, 

necessitando neste caso de uma energia suplementar do fluxo de ar menor. No caso 

de serem grãos de diâmetro superior movem-se uma pequena distância e em reptação. 

Em regra, os grãos em saltação ressaltam com ~ 50-60% da sua velocidade ori-

ginal. Contudo, os grãos entrados em reptação alcançam um máximo de apenas ~ 

10% da velocidade do grão incidente. No entanto, é o suficiente para que a veloci-

dade necessária para fazer arrancar as partículas sedimentares que sofrem impacto 

seja cerca de 80% inferior à necessária para fazer movimentar as partículas em re-

pouso (Bagnold, 1941), como ilustra a fig. 1, com a curva de impacto a ser inferior 

à curva da velocidade limiar de arranque. Ou seja, depois de iniciado o processo de 

levantamento dos primeiros grãos, o vento, mesmo mantendo a velocidade, conse-

gue movimentar mais sedimentos do que no início do processo. 

Trajectórias de saltação

As trajectórias das areias em saltação são caracterizadas por uma ascensão vertical 

inicial abrupta seguida por um trajecto parabólico de modo que retornam à superfície 

por ângulos relativamente pequenos. Há 4 forças que determinam a trajectória: 1) 

gravidade, 2) arraste aerodinâmico, 3) efeito Magnus, 4) sustentação aerodinâmica.

A força da gravidade, que resulta da atração entre os corpos, na perspetiva 

newtoniana, traduz-se por uma componente vertical em direção à superfície terres-

tre, à razão de 980 cm s-2, ou seja o valor da aceleração da gravidade (g).

O arraste aerodinâmico é a força exercida paralelamente ao fluido e no seu sentido 

e que resulta da ação da pressão do vento sobre a superfície exposta do grão e depende 
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da sua forma, ou seja a sua maior ou menor resistência a ser contornada pelo fluido, e 

pela ação do atrito que é influenciada pelas caraterísticas da superfície, ou seja mais ou 

menos rugosa, portanto maior ou menor atrito (Couto et al., 2004). Quando muito 

atuados pelo vento e graças aos impactos constantes existentes entre os grãos, estes 

apresentam superfícies picotadas, daí o caráter fosco da sua superfície, aumentando 

assim o seu atrito. A força de arraste exprime-se, geralmente, pela seguinte fórmula: 

F = ½ C A p v2,  em que C é o coeficiente de arraste (adimensional), A é a área 

caraterística (m2), p é a massa volúmica do fluido (Kg m-3) e v é a velocidade uni-

forme do fluido (m s-1) (Couto et al., 2004). 

O efeito Magnus resulta da entrada em rotação de uma partícula quando em-

balada no fluxo de um fluido. Ao ser levantada de uma superfície de repouso, uma 

partícula vai ser em primeiro contactada e, portanto, aderida pelo fluido na sua 

superfície superior, logo a tendência é para entrar em rotação com a parte superior 

a rodar no sentido do fluxo. Ora isto faz aumentar a superfície de adesão superior-

mente e diminuir na parte inferior e como resultante uma força perpendicular ao 

fluxo e para cima, ajudando à sustentação (Oliveira, 2008).

A sustentação aerodinâmica é a principal força que se opõe à força da gravidade, 

portanto com um sentido ascendente, permitindo que uma partícula se possa 

manter no fluido do ar durante um certo tempo. Essa força equivale à força centrí-

fuga, força radial, ou seja perpendicular ao escoamento, provocada pelo acelerar da 

deslocação de um determinado volume de ar ao contornar a superfície do grão e que 

é igual ao produto da massa volúmica do fluido com a aceleração centrípeta (igual 

a v2/r mas de sentido contrário), assim:  Fcf = p v2/r ;  

sendo Fcf a força centrífuga, v a velocidade do vento e r o raio de curvatura do 

movimento do ar ao contornar o grão (Oliveira, 2008, 11-12). Como o grão tem 

forma muitas vezes aproximadamente esférica, convém que entre em rotação com 

a superfície superior a rodar no sentido do fluido e a inferior em sentido contrário, 

para que a força centrífuga se exerça mais naquela do que nesta e assim produzir 

sustentação, como foi referido para o efeito Magnus.

Para P. R. Owen (1964), se a velocidade inicial for igual à velocidade limiar de 

arranque (u*t), a altura da trajectória é 0,81 u*t
2/g e o comprimento 10,3 u*t

2/g. Ou 

seja, o comprimento alcançado será cerca de 13 vezes superior ao da altura atingida.
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Ângulos de levantamento de 75º a 90º foram medidos por Bagnold (1941), 

mas White e Schultz (1977) determinaram o ângulo de ejecção médio de ~ 50º 

para partículas de 586 mmm de diâmetro, para uma velocidade de arranque de 

40 cm.s-1. Também verificaram que as trajectórias eram superiores ao calculado 

teoricamente. Acontece por causa da força de sustentação que é gerada pela rotação 

do grão quando se move através do ar (o efeito Magnus) que está relacionado com a 

taxa de rotação (350 a 400 rps) e com o gradiente de velocidade abrupto adjacente 

à superfície da partícula. Como o gradiente de velocidade próximo da superfície é 

abrupto, quanto mais alto a partícula em saltação sobe, maior a velocidade à qual 

ela será arrastada no ar, portanto maior o trajecto realizado. Uma vez atingida a 

sua máxima altura, ela desce de modo aproximadamente linear, para chocar com a 

superfície em ângulos incidentes de 10º a 16º (Bagnold, 1941), ou de 4º a 28º com 

um ângulo médio de 13,9º (White e Schultz, 1977).

Quantidade transportada

Do mesmo modo que se preocupou com o cálculo da velocidade mínima neces-

sária para que areias possam ser postas em movimento pelo vento, Bagnold (1941) 

também procurou calcular a taxa de transporte de areia, assim como os seus fatores 

determinantes e o modo como se conjugam para esse movimento sedimentar. Ve-

rificou que a velocidade do vento é a variável fundamental e a fórmula a seguinte: 

q = C(d/D)0,5 (p/g)u*
3  sendo C uma constante (de 1,5 para sedimentos homogéneos, 

a 3,5 para muito heterogéneos), d é o diâmetro médio do sedimento, D é um tamanho 

de referência do grão de  0,25 mm, g é a aceleração da gravidade, p é a massa volúmica 

do ar e u* é a velocidade tangencial sobre uma camada de saltação (Bauer et al., 1990).

Posteriormente, Bagnold (1973) procurou corrigir a sua fórmula da quantidade 

de sedimentos transportados para situações reais onde entra o declive. Assim, en-

controu um fator G que ajusta o transporte ao declive (q’ = Gq) em que:

G = tg α/(cos θ (tg θ + tg θ))
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onde α é o ângulo de atrito interno dos sedimentos (assumido ser de 32º); e θ é 

o declive da superfície, com valores positivos quando o vento sobe. 

Em termos práticos e baseando-se na fórmula generalizada de Lettau (Lettau 

& Lettau, 1978 apud Sherman & Hotta, 1990), adaptada para ventos medidos a 

uma altura de 10 m, Fryberger (1979) concluiu que a quantidade de sedimentos 

transportados pelo vento, que denominou de deriva de areias, é proporcional à sua 

velocidade e ao tempo durante o qual sopra, na seguinte relação: 

Q proporc. V2 (V-Vt) t

sendo Q a taxa anual de deriva arenosa; V a velocidade do vento a 10 m de al-

tura; Vt a velocidade limiar de impacto a 10 m de altura, ou seja capaz de manter a 

areia em saltação; t a percentagem de tempo em que o vento sopra de determinado 

rumo. Tendo em conta as tabelas dos vários rumos do vento, é possível calcular 

e representar vetorialmente a deriva potencial desses rumos e a direção da deriva 

resultante para um determinado período de tempo, por exemplo um ano. Como 

a velocidade aparece exponenciada ela é fundamental para explicar o rumo prefe-

rencial de transporte e de deposição, podendo prever-se a evolução das geoformas 

eólicas, a qual nem sempre corresponde à do rumo mais frequente.

Erosão e modelação de superfícies rochosas e solos

Como foi acima referido, é nas regiões com falta de vegetação ou com vegetação 

muito esparsa e, em especial, de pequeno porte onde estão reunidas as condições 

para os sedimentos soltos, com calibre apropriado, serem transportados pelo vento e 

terem oportunidade de ser atirados contra superfícies expostas, podendo assim exercer 

desgaste nessas superfícies. As regiões áridas e semiáridas são aquelas que apresentam 

estas caraterísticas de cobertura vegetal e portanto onde este processo mais se assinala. 

Não só por estas razões, mas por serem áreas com grandes dificuldades em sustentar 

uma ocupação humana autónoma, por exemplo quanto aos recursos alimentares, tem 
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havido por parte de cientistas e mesmo de organizações mundiais a preocupação em as 

definir em moldes que se possam generalizar a todo o globo. Essa discussão acabou por 

ser promovida pela ONU, nas Conferências de Nairobi, em 1977, e onde se acordou 

a definição de aridez para aplicação no Plano de Ação de Combate à Desertificação 

das Nações Unidas. Os elementos climáticos foram considerados os mais apropriados 

para este fim e, assim, se chegou à elaboração de índices climáticos que estabelecem os 

limiares para a definição e cartografia dessas regiões secas, cuja publicação sairia dois 

anos depois (UNESCO, 1979). Para além das regiões áridas e semiáridas também 

foram consideradas as sub-húmidas secas. Os parâmetros climáticos basearam-se na 

Precipitação (P) e na Evapotranspiração potencial (ETP). As classes são quatro:

1. Hiperáridas – P/ETP < 0,03;

2. Áridas – 0,03 < P/ETP < 0,20;

3. Semiáridas - 0,20 < P/ETP < 0,50;

4. Sub-húmidas secas – 0,50 < P/ETP < 0,65

Nas regiões hiperáridas e áridas verifica-se a atuação de todos os processos eólicos; 

nas semiáridas e sub-húmidas secas alguns processos só esporadicamente são facilitados, 

graças à existência de maior cobertura vegetal. No entanto, apesar de poder desencadear-se 

em regiões húmidas, como foi acima referido, é fundamentalmente nestas regiões secas 

que a ocorrência de erosão eólica se pode verificar. Curiosamente, nas regiões hiperáridas 

e áridas, aquelas onde os processos eólicos são mais intensos e frequentes, o risco decor-

rente destes processos acaba por ser mais fraco, atendendo à escassez de presença huma-

na, portanto da sua rara exposição. Os processos eólicos são considerados mais como 

fenómenos naturais modeladores da paisagem e menos como potenciais perigos para os 

grupos humanos, embora, como veremos, alguns processos possam ser potencialmente 

perigosos para os habitantes ou simples transeuntes destas regiões inóspitas.

Processos e formas

A atuação do vento pode ser traduzida em morfologias próprias de pormenor 

ou em formas que podem abranger muitos quilómetros de extensão. O vento ao 
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soprar junto à superfície de uma área com sedimentos soltos, mesmo que bastante 

heterométricos, e sem vegetação, a uma velocidade superior à velocidade tangencial 

crítica, levanta e transporta grande quantidade de sedimentos finos que, no caso das 

areias, circulam nas primeiras dezenas de centímetros, e no caso do silte e das argilas 

a alturas bem superiores. A triagem realizada pelo vento, ao levantar sedimentos 

mais finos e ao deixar os mais grosseiros, dá origem a uma superfície extremamente 

irregular, pedregosa, onde certamente será difícil caminhar. A esta superfície é dado 

o nome de deserto de pedras ou pavimento desértico (Bermudez, 1992), de reg ou serir 

no Sahara, de gibber plains na Austrália e de gobi na Mongólia (Laity, 2011a). Pode 

haver algumas diferenciações na composição destas superfícies como acontece com 

o gobi, que os autores identificam como uma superfície aplanada constituída apenas 

por seixos e cascalhos (Laity, 2011a).

Os materiais heterométricos componentes destas superfícies podem ser de ori-

gem compósita, ora são oriundos da meteorização in situ, ora principalmente de 

sedimentos escorridos das montanhas adjacentes que cobrem delgadamente o pedi-

ment das suas bases ou a bajada mais afastada e profunda (Bloom, 1998).

As areias em saltação vão batendo e afeiçoando os calhaus salientes nesta super-

fície, podendo criar faces (facetas) perpendiculares e expostas ao vento dominante. 

Por esse facto, estes seixos, calhaus ou burgaus, assim modelados pelo vento são 

chamados ventifactos (Bloom, 1998; Bermudez, 1992). Quando há mais do que um 

rumo dominante, as faces adquiridas correspondem a essas dominâncias e podem 

ser duas, três ou mais, sendo então os seixos denominados de zweikanters, drei-

kanters, etc. (Bermudez, 1992; Laity, 2011b). Com o aumento do ângulo da face 

relativamente ao vento, graças ao seu desgaste, começam a desenvolver-se caneluras 

nesta face que por sua vez estão alinhadas com o vento.

As superfícies rochosas, formadas por afloramentos rochosos mais ou menos 

intactos ou fragmentados por meteorização mecânica, termoclastia por exemplo, 

varridas, desgastadas e envernizadas pelos sedimentos transportados pelo vento, cos-

tumam receber o nome de hamadas ou hammadas (Laity, 2011b).

Nos rochedos salientes, o impacto da areia eólica cria concavidades sob a forma 

de orifícios, caneluras e cavidades, que se vão alargando e aprofundando, as últimas 

em especial pelos jatos turbilhonares das areias, e que adquirem maior expressão 
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na base desses afloramentos ou paredes rochosas (Bermudez, 1992; Amaral, 1979). 

Com a continuação do processo, o trabalho de sapa adelgaça essa base dos roche-

dos isolados, transformando-os em rochas-cogumelo, ou então, no caso de se tratar 

de paredes rochosas ou escarpas, dá origem a solapos ou abrigos sob rocha. A altura 

atingida pela erosão, por vezes mais de 2 m, tem sido motivo para ser posta em 

causa a origem apenas eólica deste processo, já que, em regra a areia se desloca em 

saltação e, portanto, desgasta por impacto essencialmente entre os 10 e os 40 cm de 

altura; para cima o desgaste tem sido atribuído por alguns autores a escamações ou 

lascamentos da superfície da rocha (Bloom, 1998, p. 281). 

Quando extensas superfícies rochosas apresentam alinhamentos mais ou menos 

paralelos de maior fragilidade associados a fraturas ou diáclases, por exemplo, e os 

ventos dominantes lhes são coincidentes, estes encetam um processo de desgaste 

desses pequenos canais por intermédio das areias que transportam em saltação que, 

com a continuação, se vão aprofundando e alargando (Bermudez, 1992). A cana-

lização do vento nesses canais faz com que a sua velocidade aumente, acrescendo a 

sua eficácia erosiva na base e lateralmente. Ao fim de milhares ou milhões de anos 

desenvolvem-se largos corredores por onde circula areia, por norma não em grande 

quantidade, por vezes sob a forma de dunas que são em regra barkanes, portanto 

dunas em crescente. As formas salientes residuais, alongadas, de face abrupta para 

barlavento e suave e cada vez mais estreita para sotavento são denominadas de yar-

dangs (Laity, 2011b). O seu tamanho varia em função da dureza da rocha, do grau 

de aridez do clima e do tempo de atuação do processo e pode apresentar alturas de 

alguns metros a dezenas de metros e comprimentos de dezenas de metros a quiló-

metros (idem, ibidem).

As partículas arenosas, de início com superfície irregular, com arestas, ao bate-

rem umas nas outras e ao colidirem contra os obstáculos rochosos, arredondam-se 

pela libertação dessas arestas e arrancam também pequenas partículas das superfícies 

onde embatem, todas de tamanho sub-arenoso. Os pequenos orifícios da sua super-

fície, que fazem dela fosca à vista, também resultam de partículas que saltam aquan-

do dos choques entre si. Estas partículas finas a que se juntam outras semelhantes 

oriundas da meteorização hídrica, quando chove, constituem as poeiras que facil-

mente entram em suspensão, em especial se houver movimentos ascendentes do ar. 
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É nestas condições que se formam as chamadas tempestades de areia dos desertos, 

que afinal não é de areia mas de partículas mais pequenas, do tamanho dos siltes e 

das argilas (Bermúdez, 1992). São um dos maiores problemas para os habitantes ou 

caminhantes das regiões secas. Em condições ventosas favoráveis podem ultrapassar 

as regiões áridas subtropicais e atingir regiões tropicais e temperadas húmidas, como 

foi acima referido.

Efeitos sobre os solos

Para além destas regiões mais secas, nas semiáridas e sub-húmidas secas o vento 

também pode ser um agente erosivo de grande importância. Será tanto mais eficaz 

quanto mais perturbado pelo homem for o solo e quanto mais favorável à movi-

mentação forem os constituintes desse solo. As regiões subtropicais e temperadas 

continentais de bioma pradaria e com substrato constituído por loess são aquelas 

onde melhor estão reunidas as condições para a atuação do vento, desde que haja 

perturbação da cobertura vegetal. Esta perturbação pode ser resultado de secura 

prolongada ou de incorreta utilização agrícola do solo. 

Um dos casos mais paradigmáticos e dramáticos desta realidade aconteceu na 

década de 1930 nas grandes planícies norte-americanas, em vários Estados como 

Oklahoma, Kansas, Texas, Colorado e Novo México (NDMC, 2018). Depois de 

alguns anos de diminuição dos preços dos cereais, os agricultores sentiram-se na 

necessidade de aumentar as áreas de produção recorrendo a solos marginais com 

menor produtividade e mais suscetíveis à erosão. Para agravar a situação, houve uma 

sequência de anos muito secos, 1930-31, 1934, 1936 e 1939-40, de tal modo pró-

ximos que não permitiram a recuperação dos solos para manterem uma produção 

normal. A acrescentar a estas condições gravosas, o problema agudiza-se quando a 

constituição do solo é altamente favorável à erosão eólica, ou seja, uma composição 

lítica atreita à deflação, o loess. Este loess, de granulometria essencialmente siltosa, 

resultou da deposição de sedimentos arrancados e transportados pelos ventos fortes 

principalmente dos finais do último período glaciar, graças à grande quantidade de 
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sedimentos finos, de origem fluvio-glaciar, depositados em extensas planícies alu-

viais construídas pelos rios alimentados pela fusão dos gelos dos glaciares e calotes 

de gelo na sua imediata proximidade. Transportados pelos ventos de Oeste das lati-

tudes médias puderam ser espalhados por milhares de quilómetros em particular no 

interior dos continentes norte-americano, euro-asiático e sul-americano. Significa 

isto que quando secos, sem vegetação protetora e remexidos são facilmente repostos 

em movimento, em especial em suspensão. Daí as frequentes tempestades de poeira 

e areia que varreram aqueles Estados americanos, com acumulações sob a forma de 

dunas em vários sítios que chegaram a cobrir casas e alfaias agrícolas, e cujo processo 

viria a ser conhecido por Dust Bowl (Chepil, 1957).

Para além da origem fluvio-glaciar, o loess pode derivar da meteorização de aflo-

ramentos rochosos cujos resíduos sejam finos e, em seguida, transportados e deposi-

tados em outras áreas quer diretamente pelo vento quer por cursos de água. Aí, com 

condições favoráveis de seca e de vento, serão passíveis de ser deflacionados, num 

processo de erosão eólica (Pye, 1995). 

Mesmo que a constituição do solo não seja à base de loess, mas apresente uma 

textura silto-arenosa ou silto-franca decorrente da meteorização do substrato ro-

choso, e que seja sujeito a clima semiárido como acontece na bacia central do rio 

Ebro em Aragão, Espanha, em que a precipitação média anual é inferior a 400 mm, 

assim como em várias outras regiões do Sudeste deste país, a erosão eólica pode 

processar-se de modo significativo (Gomes et al., 2003). As condições ideais para 

este fenómeno têm lugar quando sopra o vento Cierzo, vento de WNW que em-

boca bacia abaixo e, assim, sofre o efeito de Foehn, ou seja aquece e seca. Se forem 

conjugadas práticas agrícolas de mobilização do solo no longo período de pousio 

de 16 a 17 meses com solo nu, regista-se levantamento e transporte de sedimentos 

finos e arenosos, empobrecendo ainda mais estes solos. No entanto, verificou-se 

menor efeito com práticas agrícolas em que o solo não era revolvido mas apenas 

escarificado (idem, ibidem).

Em situação bastante diferente em termos climáticos e fitogeográficos, na região 

sul da Suécia, Scania, húmida durante a maior parte do ano e com floresta nemoral, 

ou seja temperada com árvores de folha caduca, tem sido registada erosão eólica em 

casos particulares. Este facto está associado com áreas aplanadas ou ligeiramente 
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onduladas com solos arenosos ou siltosos, agricultados e quando sujeitos a fortes 

ventos, principalmente de oeste, nos períodos de preparação dos terrenos para as 

sementeiras, na Primavera ou mesmo no Outono, bastando para isso que o solo 

esteja desprovido de vegetação e não haja proteção lateral aos campos (Bärring et 

al., 2003).

Na construção do mapa de suscetibilidade dos solos europeus à erosão eólica, ba-

seados na aplicação de um conjunto de indicadores essencialmente relacionados com 

o uso e coberto do solo, a geomorfologia e elementos climáticos, Borrelli et al. (2014) 

concluíram que algumas das regiões mais suscetíveis estão sob condições climáticas 

semelhantes às do Sul da Suécia, neste caso no NW da França e numa faixa da Bélgica 

à Polónia, incluindo a Dinamarca. Decerto que a textura dos solos, essencialmente sil-

tosa ou arenosa, foi um dos indicadores fundamentais, bastando para isso que estejam 

desprotegidos em períodos mais ventosos. O vento como fator forçador é fundamen-

tal e estas regiões são palco da frequente passagem das depressões das latitudes médias 

em direção a Este e que são acompanhadas de ventos fortes.

A retirada das poeiras, portanto dos elementos mais finos dos solos por parte 

do vento, manifesta-se numa perda de produtividade destes porque é aí que estão 

concentrados os nutrientes do solo, mas também pela diminuição da capacidade de 

armazenagem de água e pela degradação da estrutura do solo (Gomes et al., 2013).

Dunas

O risco de erosão eólica pode manifestar-se não só pelo desgaste promovido pelo 

vento, mas também pela sua acumulação de grande quantidade de sedimentos e isso 

é mais notório com as dunas. As dunas eólicas são geoformas constituídas quase 

exclusivamente por areias e são mais frequentes nas áreas do Globo caracterizadas 

pela escassez ou inexistência de vegetação. Aí, todas as partículas minerais expostas 

e passíveis de serem movimentadas pelo vento se deslocam e se retêm, pelo menos 

temporariamente, nos locais onde diminui aquela capacidade de transporte. Assim 

se foram acumulando, ao longo de centenas e milhares de anos, grandes quantida-
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des de areia capazes de constituírem enormes extensões de dunas que, distribuindo-se 

de uma forma mais ou menos ritmada e com morfologia variada, são conhecidas 

por ergs ou sand seas, da literatura inglesa (extensões superiores a 100 km2, segundo 

Lancaster, 2014).

Naquelas áreas desérticas é óbvia a formação e desenvolvimento de dunas, mas 

em áreas mais húmidas, como já foi referido, elas também podem surgir em ex-

tensões razoáveis, formando campos dunares (extensões inferiores a 100 km2, para 

Lancaster, 2014). Basta, para tanto, que sejam oferecidas ao vento superfícies areno-

sas sem vegetação para aquele as poder varrer e pegar, transportar e distribuir essas 

areias para sotavento. Nas zonas costeiras verificam-se essas condições, desde que se 

tenham desenvolvido praias, mais ou menos largas, mais ou menos inclinadas, em 

progressão ou em regressão, mas com ventos dominantes do lado do mar. Para o in-

terior, as areias acumular-se-ão mais próximas ou mais afastadas da praia, com uma 

morfologia ou outra, em função de todo um conjunto de processos e condições 

prévias que serão em seguida objecto de apresentação.

Factores influentes sobre a formação de dunas

Para além de outros, a formação de dunas está dependente destes factores.

O vento

Como já foi referido, é o agente de transporte dos sedimentos e, portanto, im-

porta na construção das dunas pela sua velocidade e pelo regime das direcções de 

onde sopra ao longo do ano. No caso das regiões litorais é determinante que sopre 

fundamentalmente do lado do mar para o interior. Na costa portuguesa assim acon-

tece, em especial na costa ocidental, já que o vento dominante é do quadrante NW. 

No Inverno, no entanto, pode soprar com alguma frequência de outros quadrantes, 

o que traz implicações para a morfologia de grande parte das dunas.
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O clima

Para além do papel que as características climáticas desempenham sobre os pro-

cessos morfogenéticos de onde resulta a desagregação e decomposição das rochas e 

daí a maior ou menor quantidade de sedimentos disponibilizados para posterior mo-

bilização pelo vento; são elas, também, que determinam a composição da vegetação 

natural existente nas áreas costeiras. Esta, pela sua maior ou menor densidade e 

altura, e pela sua maior ou menor adaptação ao soterramento, vai condicionar o 

desenvolvimento das dunas.

Mas é também o clima que facilita a ocorrência de fenómenos naturais ou an-

trópicos, capazes de restabelecer dinâmicas eólicas eventualmente paradas, como 

é o caso dos incêndios florestais. Queimado o coberto vegetal que mantinha as 

dunas fixas, estas podem entrar de novo em movimento. O clima português, por ser 

mediterrâneo, é favorável ao desencadeamento e proliferação deste fenómeno, pois 

tem uma estação quente e seca bem marcada e em alguns anos prolongada, como 

foi o caso de 2017. Apesar disso, não se tem verificado remobilização das areias pelo 

vento nos casos de incêndios florestais ocorridos sobre as dunas litorais em Portugal 

(Noivo, 1996). Deve-se isso à queda sobre a superfície das agulhas mortas, mas não 

queimadas, dos pinheiros, à manutenção das toiças de muitos dos arbustos aí desen-

volvidos e à existência de um solo, por muito incipiente que seja.

Afluxo de sedimentos arenosos às praias

No caso das regiões litorais, há muito mais probabilidade de se formarem dunas 

na direcção de praias que, por receberem suficientes quantidades de sedimentos, 

através da deriva litoral, por exemplo, se mantêm em equilíbrio ou estão mesmo 

em progressão e, por isso, oferecem maiores superfícies de varrimento, ou fetch, aos 

ventos. Próximo às embocaduras de rios é normal surgirem importantes campos 

dunares. Veja-se o exemplo da costa portuguesa a Norte do Douro.
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A topografia

Ainda no caso do litoral, a costa baixa é favorável ao alastramento de areia para 

o interior, mas uma costa alta, especialmente se é constituída por arribas altas junto 

à praia, dificulta ou impede mesmo a circulação da areia e, portanto, a formação 

de dunas. Nas regiões interiores dos continentes são as grandes superfícies ou ba-

cias depressionadas entre montanhas, aquelas onde mais facilmente se desenvolvem 

campos de dunas porque aí há saturação de areia, por a acumulação exceder o trans-

porte (Thomas, 2011b).

Formas e dinâmicas das dunas

Antes de abordar a forma das dunas como resultado da mobilização e da depo-

sição de areia pelo vento, convém entender como se processa a ação deste agente 

morfogenético nos dois flancos das dunas.

Na vertente barlavento, depois de uma ligeira diminuição da velocidade do ven-

to com a aproximação da base da duna (Wiggs et al., 1996a; Livingstone et al., 

2007), verifica-se um aumento da velocidade com a sua subida. Esta variação pode 

ser representada por uma ratio de aumento de velocidade (Ds) ou factor amplificador 

(Az), em que Az = U2/U1, e onde U2 é a velocidade na crista da duna e U1 é a ve-

locidade na base barlavento. Este factor varia com a altura da duna e com a ratio de 

exposição (ou inclinação da vertente expressa por h/L, em que h é a altura da duna e 

L o comprimento horizontal da vertente barlavento). Também varia directamente 

com o ângulo de ataque do vento, de modo que a ratio de exposição efectiva se torna 

igual a h/La, sendo La = L/sen a, com La o comprimento horizontal da vertente 

paralela ao vento e a o ângulo de ataque relativamente à crista.

Verificou-se que o fluxo de sedimentos varia pela duna acima, com aumento 

desde a base até ao topo. Mas a relação de transporte altera-se com a velocidade 

do vento de modo que, a baixas velocidades, o fluxo sedimentar tende a aumentar 
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exponencialmente com a distância para cima, enquanto sob velocidades mais altas 

o aumento torna-se mais ou menos linear.

Isto vem suportar o modelo de Lancaster (1995, p. 133) que sugere que as dife-

renças entre as taxas de transporte de areia na base e na crista da vertente barlavento 

terá um máximo quando os ventos incidentes estiverem imediatamente acima da 

velocidade limiar de arranque, e diminui quando a velocidade do vento ascendente 

aumenta. Implica que em períodos de baixas velocidades do vento o transporte de 

areia ocorrerá apenas nas áreas superiores da duna, enquanto em períodos de forte 

vento toda a duna será móvel.

Ou seja, a crista será erodida e a duna abaixada em períodos de vento fraco, mas 

cresce em períodos de ventos mais fortes.

Na vertente sotavento Sweet e Kocurek (1990) sugerem que há três tipos de 

fluxos: 1) separado; 2) ligado; 3) ligado e deflectido (desviado). O tipo de fluxo é 

controlado pela forma da duna (a sua ratio de exposição), pelo ângulo de incidência 

entre o vento primário e a linha de crista (ângulo de ataque) e pela estabilidade da 

atmosfera (com atmosfera instável, portanto com o ar em ascensão, a areia tende a 

separar-se mais facilmente).

A separação do fluxo ocorre principalmente onde a ratio de exposição é alta e o 

fluxo é transverso à crista. Para além disso, é frequente a existência de fluxos reversos 

junto à vertente sotavento (Hoyt, 1966; Wiggs, 2001; Araújo et al., 2013).

A extensão da zona de separação do fluxo, ou seja até o vento retomar o con-

tacto com o solo, além de variar diretamente com a velocidade tangencial do vento 

(Araújo et al., 2013), não é unânime, apesar de a maioria dos autores apontar, em 

regra, para quatro a oito vezes a altura do rebordo da face de avalanche (Frank & 

Kocurek, 1996; Walker, 1999). 

Quando um vento se aproxima da crista da duna segundo um ângulo baixo, é 

desviado para fluir paralela ou subparalelamente à face sotavento. O grau de desvio é 

função do coseno do ângulo de incidência entre a linha de crista e o vento primário:

Ul = Uc (k ln(cos a + A)),  onde Ul é a velocidade na base da vertente sotavento, 

Uc é a velocidade na crista, a é o ângulo de incidência, A é o valor máximo de Ul/Uc 

e k é uma constante empírica. O grau de desvio é assim inversamente proporcional 

ao ângulo de incidência entre a linha de crista e o vento primário.



177

Velocidades de vento relativamente altas na vertente sotavento estão associadas 

com dunas de ratio de exposição baixa e ventos primários oblíquos. 

Quando o ângulo entre a duna e o vento é inferior a 40º, a velocidade do vento 

desviado é maior do que na crista e a areia é transportada ao longo da duna. Quan-

do os ventos sopram em ângulos superiores a 40º relativamente à crista, a veloci-

dade do vento desviado será reduzida, dando lugar a deposição no lado sotavento 

(Tsoar, 1983; Lancaster, 1989).

Em todo o caso, as vertentes erosivas são as que experimentam ventos em ace-

leração ou divergentes. 

Por outro lado, a deposição tem lugar em duas situações: deposição ampla e rápida 

nas faces de avalanche a sotavento, onde ocorre fluxo de separação; deposição lenta em 

áreas onde as taxas de transporte de areia diminui para sotavento como resultado de 

convergência de fluxo (como nas dunas sombra) ou expansão local do fluxo.

As formas dos perfis das vertentes barlavento das dunas parecem estar ajustadas 

para manter um equilíbrio entre a taxa de erosão e o aumento em velocidade reque-

rido para manter uma quantidade de areia em transporte sempre crescente.

A duna frontal, também designada por cordão litoral ou por duna primária, 

pela sua posição paralela à praia e imediatamente contígua, está sujeita à acção não 

só do vento, mas também do mar quando este se apresenta tempestuoso, sendo um 

caso particular em termos de evolução. Apesar de ser considerada dentro das dunas 

imóveis por K. Pye (1983), é extremamente dinâmica, quer pelos processos que 

nela decorrem quer pela própria posição que pode tomar, e adquire as mais variadas 

morfologias em função da dinâmica natural ou antrópica na costa. Nas costas em 

regressão está sujeita a forte erosão e tem tendência a desaparecer ou então a deslo-

car-se para o interior; nas costas em progressão tende a crescer ou a ser substituída 

por outra duna frontal paralela, do lado da praia. A crista é ondulada por causa da 

acumulação irregular ou pela interposição de áreas de deflação.

Muito frequentemente, a vegetação herbácea que a cobre é afetada pelo piso-

teio humano ou por galgamentos do mar na sequência de ondas de tempestade, 

formando-se, então, corredores de deflação, em regra transversais, que se vão apro-

fundando pelo arranque e transporte de areia por ventos acelerados pelo efeito de 

canal que criam. Para o seu interior acumula-se aquela areia normalmente sob a 
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forma de línguas, fazendo com que a duna recue intermitentemente para o interior 

(fot. 1). Por outro lado, permitem o mais fácil galgamento do mar quando ocorre 

a tempestade seguinte.

Fot. 1 ‑ Corredores de deflação a barlavento e a sotavento (Praia de Mira).
Photo 1 - Deflation corridors to windward and leeward (Praia de Mira).

O efeito erosivo da duna frontal é maior quando na sequência de um rasgo efetuado, 

por exemplo para acesso a barcos de pesca costeira, recreação, construção de vedações ou 

de casas, ou então erosão marinha ou galgamentos, morte de vegetação ou deficiência de 

nutrientes do solo, recorrente impedimento de crescimento da vegetação em certa área, 

pode criar-se um corredor de deflação muito alargado e aprofundado que se denomina 

de duna blowout. Neste caso, esse efeito erosivo pode afetar dezenas de metros da duna 

frontal, quer longitudinal quer transversalmente (fot. 2). Também é vulgar verificar-se um 

aprofundamento na depressão central da forma, por arranque e transporte das areias, 

que evolui para sotavento e por vezes para barlavento. Assim, os blowouts podem migrar 

para sotavento ou para barlavento. A migração para sotavento tem a margem erosiva 

frontal a avançar lentamente com o vento, muitas vezes acumulando para sotavento da 

zona de deflação. Este tipo de blowouts leva a um retrabalhar extensivo dos sedimentos 

da duna. As que migram para barlavento, desgastam na margem barlavento e acumulam 

na sotavento (Jungerius, Verheggen e Wiggers, 1981).

Os flancos laterais são geralmente compósitos com uma face superior (> 40º) forma-

da pela zona de raízes da vegetação, que está sobre uma face de avalanche com inclinação 

próxima do ângulo de repouso inicial (30-34º). A velocidade do vento nos blowouts é 
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topograficamente acelerada e alterada consoante se move através da geoforma. A incli-

nação dos flancos de erosão laterais acelera o fluxo do vento e, assim, ocorrem rajadas 

de alta velocidade ao longo destes flancos. Verificam-se as máximas pressões tangenciais 

e transporte de sedimentos ao longo da base da caleira e ao longo da parte mais abrupta 

dos flancos. Muitos blowouts são assimétricos por causa da obliquidade do vento. O ven-

to penetra obliquamente o blowout, ataca o flanco exposto (oposto), mas não o abrigado 

(Almeida, 2001). Os lobos deposicionais são também desviados obliquamente logo que 

o vento sopra preferentemente para um lado do blowout (Carter et al., 1990). Quando 

o canal do blowout se alarga, para sotavento, o jacto expande-se e desacelera e, assim, 

a areia deslocada constrói uma crista de forma arredondada em meia-lua (blowout em 

pires), ou então estira-se em grande corredor para o interior (blowout em gamela) e, deste 

modo, pode ser o início de uma duna parabólica.

Fot. 2 ‑ Blowout em pires (arredondado) e em gamela (alongado) na Praia de Mira.
Photo 2 - Saucer blowout (rounded) and trough blowout (elongate) in Praia de Mira.

 

Nem só sobre a duna frontal se desenvolvem blowouts. Sempre que uma duna 

se apresente relativamente fixa por vegetação e por qualquer razão essa vegetação 

é destruída em determinada área dessa duna, pode, aqui, ter início a abertura de 

um blowout. Por regra, este é o ponto de partida para o desenvolvimento de uma 

duna parabólica. Este tipo de duna, com extensão que pode atingir centenas de me-

tros, apresenta a forma de uma parábola alongada, com as pontas distendidas para 

barlavento. De facto, a canalização do vento na sua depressão central e o desvio e 

confluência dos ventos a sotavento para a crista de precipitação terminal posterior, 

faz com que progrida pela sua ponta convexa (fig. 2).
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Quando sobre a praia alta ou sobre uma superfície dunar sem vegetação surge 

ou se instala um obstáculo impermeável ao vento, como um apoio de praia ou 

uma casa, por exemplo, o vento passa a ter três fluxos do lado barlavento: 1) sobe 

e aumenta de velocidade, 2) desce e reverte o sentido, 3) contorna em movimento 

helicoidal e aumenta de velocidade. Entretanto, ainda antes, verifica-se um abran-

damento da velocidade entre: d/h = 3,3 e d/h = 0,75 (onde se encontram os fluxos), 

sendo h a altura do obstáculo e d a distância a barlavento deste. Desde que o vento 

sopre durante um tempo significativo desse rumo, constrói-se uma duna eco. Há 

erosão em 0 < d/h < 0,3 (Tsoar, 2001).

Esse efeito erosivo junto à base do obstáculo manifesta-se pela granulometria 

mais grosseira das areias ou cascalhos que cobrem o chão dessa depressão. Esta duna 

é sempre baixa, já que a sua altura máxima será 0,3 a 0,4h (fot. 3).

Fig. 2 ‑ Duna parabólica, 
em esquema simplificado. 

Fig. 2 - Parabolic dune, 
a simplified scheme.

Fot. 3 ‑ Duna eco na praia alta 
(Praia do Poço da Cruz, Mira).

Photo 3 - Echo dune on the backshore 
(Poço da Cruz Beach, Mira).
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confluência dos ventos a sotavento para a crista de precipitação terminal posterior, faz 

com que progrida pela sua ponta convexa (fig. 2). 

 

 
Fig. 2 - Duna parabólica, em esquema simplificado.  

Fig. 2- Parabolic dune, in a simplified scheme. 
 

 

Quando sobre a praia alta ou sobre uma superfície dunar sem vegetação surge ou 

se instala um obstáculo impermeável ao vento, como um apoio de praia ou uma casa, 

por exemplo, o vento passa a ter três fluxos do lado barlavento: 1) sobe e aumenta de 

velocidade, 2) desce e reverte o sentido, 3) contorna em movimento helicoidal e 

aumenta de velocidade. Entretanto, ainda antes, verifica-se um abrandamento da 

velocidade entre: d/h = 3,3 e d/h = 0,75 (onde se encontram os fluxos), sendo h a 

altura do obstáculo e d a distância a barlavento deste. Desde que o vento sopre durante 

um tempo significativo desse rumo, constrói-se uma duna eco. Há erosão em 0 < d/h < 

0,3 (Tsoar, 2001). 

Esse efeito erosivo junto à base do obstáculo manifesta-se pela granulometria mais 

grosseira das areias ou cascalhos que cobrem o chão dessa depressão. Esta duna é 

sempre baixa, já que a sua altura máxima será 0,3 a 0,4h (fot. 3). 
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A sotavento do obstáculo acumula-se a areia que o transpõe lateralmente porque o 

vento conflui para o centro anulando ou diminuindo significativamente a sua veloci-

dade. Neste caso, a duna formada é mais alta e mais alongada, diminuindo progressi-

vamente a sua altura e a largura com o afastamento do obstáculo (fot. 4 esq.). O tama-

nho da duna é proporcional à largura do obstáculo, sendo a altura deste despicienda. 

Se o obstáculo é permeável, como vegetação ou uma paliçada aberta, a acumu-

lação verifica-se tanto imediatamente a barlavento como, com mais extensão, a so-

tavento. No caso da praia alta quando se instala um tufo de vegetação, este promove 

a acumulação de areia, formando uma duna sombra, chamada nebka, que, caso não 

seja destruída pelo mar e a vegetação se propague sobre ela, se poderá juntar à duna 

frontal (fot. 4 dta).

Fot. 4 ‑ Dunas sombra a sotavento de obstáculo impermeável e permeável 
(Praia do Poço da Cruz, Mira). 

Photo 4 - Shadow dunes to leeward of impermeable and permeable barrier 
(Poço da Cruz Beach, Mira).

Onde o abastecimento em areia é relativamente pequeno, como por exemplo 

nas margens de sand seas, e a actuação do vento é praticamente unidireccional (Lan-

caster, 1983; Wiggs, 2001) formam-se dunas com o flanco barlavento convexo, 

alongado, de declive suave e flanco sotavento côncavo, abrupto (30-34º), corres-

pondendo à face de avalanche. Termina lateralmente e para sotavento por duas 

pontas e, em regra, evoluem no terreno individualmente. São as dunas em crescente 

ou barcanes. A sotavento, o vento separa-se da superfície na parte central depositan-

do a areia que transporta; em direção às pontas o vento deflete e mantém-se ligado 

fazendo prolongar, assim, estas pontas (fig. 3). Se houver muita areia disponível 
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podem ligar-se umas com as outras pelas pontas que, ao alinharem-se, facilmente se 

confundem com as dunas transversas.

O movimento destas dunas pode ser rápido e cobrir obras de origem humana, 

como estradas, casas e outras infraestruturas, tal como se tem registado por exemplo 

no município de Areia Branca, no Estado do Rio Grande do Norte, Brasil. Aqui 

dunas barcanóides estão a deslocar-se a uma velocidade média de mais de 25 m por 

ano (Medeiros et al., 2012; Medeiros, 2017).

Fig. 3 ‑ Duna barcane. 
Setas – vento; traço grosso – crista; 

traço fino – bases da duna.
Fig. 3 - Barchan dune.

Arrows – wind; thick line – crest; thin 
line – dune feet.
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Fig. 3 - Duna barcane. Setas – vento; traço grosso – crista; traço fino – bases da duna. 

Fig. 3 – Barkane dune. Arrows – wind; thick line – crest; thin line – dune feet. 
 

 

As dunas transversas são dunas dissimétricas, formando por vezes cristas alongadas, 

paralelas entre si e com espaçamento regular, com uma vertente barlavento suave 

(máximo 10º) e uma vertente sotavento abrupta (cerca de 30º). Avançam pelo flanco 

sotavento, pela acção de ventos unidireccionais, ou pelo menos fortemente 

dominantes de um rumo, perpendiculares à crista. Tanto as barcanes como as 

transversas são classificadas por H. Tsoar (2001) de dunas migrantes. 

Também com disposição linear e paralela entre si, as dunas oblíquas (Cooper, 

1958) ou lineares são transversalmente simétricas ou ligeiramente dissimétricas e com 

uma crista que varia de posição consoante está a ser afetada pelo vento de um rumo ou 

de outro. Em regra, a crista é sinuosa, mais raramente é rectilínea. De facto, é uma 

duna de alongamento pela sua ponta (Tsoar, 2001) cuja direção é a resultante de 

ventos com domínio oblíquo e menor do que 180º entre si (fig. 4). O cimo destas 

dunas, quando não têm a crista bem definida e apresentam uma largura de algumas 

dezenas de metros, por vezes é bastante irregular porque vai recebendo o contributo de 

línguas de areia de vários rumos (Fig. 5) que ajudam ao aumento da sua altura 

(Almeida, 2012). 

 

As dunas transversas são dunas dissimétricas, formando por vezes cristas 

alongadas, paralelas entre si e com espaçamento regular, com uma vertente barla-

vento suave (máximo 10º) e uma vertente sotavento abrupta (cerca de 30º). Avan-

çam pelo flanco sotavento, pela acção de ventos unidireccionais, ou pelo menos 

fortemente dominantes de um rumo, perpendiculares à crista. Tanto as barcanes 

como as transversas são classificadas por H. Tsoar (2001) de dunas migrantes.

Também com disposição linear e paralela entre si, as dunas oblíquas (Cooper, 

1958) ou lineares são transversalmente simétricas ou ligeiramente dissimétricas e 

com uma crista que varia de posição consoante está a ser afetada pelo vento de um 

rumo ou de outro. Em regra, a crista é sinuosa, mais raramente é rectilínea. De 

facto, é uma duna de alongamento pela sua ponta (Tsoar, 2001) cuja direção é a 

resultante de ventos com domínio oblíquo e menor do que 180º entre si (fig. 4). O 

cimo destas dunas, quando não têm a crista bem definida e apresentam uma largura 

de algumas dezenas de metros, por vezes é bastante irregular porque vai recebendo 

o contributo de línguas de areia de vários rumos (fig. 5) que ajudam ao aumento da 

sua altura (Almeida, 2012).
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Tanto as dunas transversas como as oblíquas desenvolvem-se em áreas onde há 

grande quantidade de areia disponível e em circulação, em regra em plenos campos 

dunares, e, assim, podem atingir algumas dezenas de metros de altura e extensões 

lineares de alguns quilómetros. Nos campos de dunas do litoral da Região Centro 

de Portugal, dunas com disposição grosseira W-E, chegam a atingir cerca de dois 

Fig. 4 ‑ Dinâmica de ventos oblíquos numa duna linear de alongamento. Seta larga – vento geral; 
seta estreita – vento defletido a sotavento; pontos – acumulação de areia 

(Fonte: Baseado em Tsoar, 2001).
Fig. 4 - Oblique winds dynamics on an elongated linear dune. Wide arrow – general wind; 

thin arrow – leeward deflected wind (Source: Based on Tsoar, 2001).

Fig. 5 ‑ Línguas de areia no cimo de duna linear a norte de Quiaios.
Fig. 5 - Sand tongues on linear dune crest, north of Quiaios.
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quilómetros de extensão (Almeida, 1997; 2012). No entanto, nas regiões desérticas 

estas dunas chegam a ultrapassar os vinte quilómetros (Lancaster, 2014). A veloci-

dade média de deslocação daquelas dunas litorais em direção ao interior foi calcu-

lada em cerca de 20 m ano-1, quando ainda circulavam, o que se verificou até ao 

início da década de 1920 (Rei, 1940) e as populações da Gândara viam com grande 

preocupação os seus terrenos agrícolas serem soterrados de areia estéril.

Medidas contra a erosão eólica

Nas regiões áridas, desérticas de vegetação e de seres humanos, a erosão eólica 

está sempre presente e não é possível nem sequer tem interesse tentar tomar medi-

das contra esse processo natural. Apoiado pelas precipitações raras mas, em regra, 

intensas, o vento é o grande agente modelador da paisagem desértica.

No entanto, sempre que haja presença humana, permanente ou temporária e/

ou empreendimentos por si desenvolvidos, o vento pode tornar-se um agente perni-

cioso, em especial no que respeita à acumulação de sedimentos que promove. Sendo 

assim, esses sedimentos em movimento, por regra areias, devem ser desviados das 

pessoas e bens ou, quando possível, fixados.

Fixação de dunas

As medidas que tradicionalmente são tomadas para evitar o deslocamento e eventual 

soterramento de bens humanos pelas dunas é a sua fixação pela cobertura com vegeta-

ção. Nas regiões onde a precipitação atmosférica é suficiente para manter essa cobertura 

vegetal procura-se instalar árvores ou arbustos que façam aumentar a rugosidade da su-

perfície arenosa em uma altura que não permita a atuação do vento e, portanto, as dunas 

param de se movimentar. A plantação ou sementeira de pinheiros nas dunas costeiras 

na Europa, por ser uma espécie pouco exigente em nutrientes, tem sido uma solução 
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seguida já há vários séculos, como é o exemplo do Pinhal de Leiria, em Portugal, cuja 
sementeira remonta ao século XIII (Devy-Vareta, 2005). O uso desse género veio a ser 
usado noutras dunas no séc. XIX e, especialmente, na primeira metade do séc. XX nas 
dunas a norte da Praia do Pedrógão (Rei, 1940). Aqui também foram usadas espécies 
que mais tarde se viriam a manifestar altamente invasoras, como é o caso da Acacia lon-

gifolia (Andrews) Willd. (Marchante et al., 2014). Nos primeiros tempos da sementeira, 
e a fim de evitar a provável mobilização da areia pelo vento, cobriram-se os regos com 
mato trazido de outras áreas e semearam-se arbustos típicos das dunas litorais, como a 
camarinheira, Corema album (L.) D. Don, entre outros (Rei, 1940).

Noutras regiões mais secas, outras espécies mais resistentes à secura têm sido 
usadas, como é o caso da casuarina (Casuarina spp.) e da tamargueira (Tamarix 
spp.), também por resistirem a alguma acumulação de sal no solo ou à salsugem, 
factos frequentes em depressões áridas ou semiáridas e junto à costa.

Como estratégia de fixação primária, pode usar-se a técnica da cobertura do solo 
com restos orgânicos, o mulching, a fim de evitar a mobilização da areia e, assim, per-
mitir a instalação de vegetação, a qual aproveita do suplemento nutricional a partir da 
matéria orgânica. Em casos especiais chegou a ser usado o crude, quando este abunda 
(chegou a ser praticado na República Islâmica do Irão – Berte et al., 2010). 

Outro processo é a elevação das dunas a barlavento da área a proteger, através 
da instalação de paliçadas que podem ser constituídas por vários materiais, desde 
ramos de plantas a tábuas ou ripas em madeira ou noutro material. As paliçadas 
devem ser permeáveis, em regra 30 a 40%, a fim de evitar a turbulência do vento a 
sotavento e promover a deposição de um e de outro lado (Berte et al., 2010). Uma 
duna artificial deste tipo foi levantada na duna frontal da Região Centro de Portugal 
quando da sementeira do pinhal, a fim de proteger o crescimento dos pinheiros na 
sua primeira fase de desenvolvimento (Rei, 1940). 

Prevenção da erosão

A erosão eólica, no sentido restrito da retirada de sedimentos, coloca-se 
fundamentalmente em duas situações: na duna frontal e nos solos siltosos ou 
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silto-arenosos. Neste segundo caso, várias medidas mitigadoras têm sido pro-

postas, em especial depois das grandes crises do Dust Bowl, nos Estados Unidos 

da América, como referido acima. Chepil (1957) aconselhava que o solo não 

poderia ficar sem cobertura vegetal ou então deveria ficar com os restos das cul-

turas, a fim de o vento não ter disponíveis sedimentos soltos. De igual modo, 

recomendava que os solos sem aptidão agrícola nunca deveriam ser usados, já 

que a maior dificuldade na recuperação da sua vegetação natural, pós-culturas, 

torná-los-ia mais vulneráveis. A instalação de longas sebes de árvores, sempre 

que isso fosse viável, seria também uma outra solução. A cultura em faixas pa-

ralelas alternando com faixas sem serem cultivadas, embora mais aconselhada 

para evitar a erosão hídrica, também ajudam sobre a erosão eólica. O essencial 

é expor o solo sem vegetação ao vento, durante um período mínimo e com uma 

superfície mínima possível.

Quanto à mitigação da erosão na duna frontal, a primeira e principal medi-

da a tomar deveria ser a sua preservação, ou seja a sua intocabilidade no máximo 

possível da sua área. Para isso é fundamental prevenir a instalação de corredores de 

deflação, em especial de origem humana. Assim, deve ser banida, sempre que pos-

sível, a utilização da duna por pessoas, sendo admitido unicamente raros acessos às 

praias, mas de modo que não fomentem a canalização do vento ou da água do mar 

aquando das tempestades, a fim de ser evitada retirada de areia, tão importante para 

defender a retaguarda da duna. Por exemplo na Holanda, e por regra, os acessos às 

praias são preparados de modo a evitar canalização com os ventos dominantes, por 

vezes com disposição em zig-zag, o piso é compactado ou coberto com materiais 

que evitem o levantamento da areia e apenas por aí poderão circular as pessoas; não 

há corredores pedonais espontâneos, como acontece em todas as dunas frontais das 

praias em Portugal.

Aquela medida de preservação incluiria, como é evidente, a exclusão de qual-

quer tipo de estrutura, mesmo elevada acima da duna, como é o caso de passadi-

ços em madeira. Esta moda em Portugal desde há umas dezenas de anos, crivou 

vários quilómetros de passadiços elevados sobre estacas, com disposição longitu-

dinal, transversal e oblíqua sobre as dunas, para que as pessoas pudessem passear 

junto ao mar, mesmo que a 50 ou 100 m corresse paralelamente uma avenida ou 
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rua com passeios largos próprios para serem usados pedonalmente. Vários têm 

sido os destinos destes passadiços, ora são frequentemente cobertos de areia mal 

o vento sopre um pouco mais forte, em particular onde a praia se apresente larga, 

como acontece na Praia do Areão, Vagos (fot. 5 esq.), e Praia da Costa Nova, 

Ílhavo (Almeida, 2011), ora são desmanteladas pelo avanço do mar aquando de 

tempestades, como na Praia da Barra, Ílhavo (fot. 5 dta) e Praia da Cova/Gala, 

Figueira da Foz (Almeida et al., 2017).

Fot. 5 ‑ Cobertura total do passadiço na Praia do Areão (4/3/2014), à esquerda e destruição 
do passadiço pelo mar na Praia da Barra (7/02/2014), à direita.

Photo 5 - Completely covered walkway in Praia do Areão (4/3/2014) – left; walkway destroyed 
by the sea on Praia da Barra (7/02/2014) – right.

Os passadiços elevados, em especial quando estão perpendiculares à duna fron-

tal e servem como acesso à praia, têm, para além de dificultarem o desenvolvimento 

da vegetação dunar sob si, a desvantagem de criar condições de túnel para os ventos 

que sopram do mar para o interior acelerando a erosão na face barlavento da duna 

por onde passam. O resultado é o aprofundamento do corredor eólico já existente 

ou a criação de um corredor eólico caso não existisse (fot. 6 esq). Em contrapartida, 

para sotavento acumula-se o excedente de areia arrancada e o próprio passadiço 

torna-se inoperacional rapidamente (fot. 6 dta). Entretanto, grande quantidade de 

areia avançou em língua para o interior mais do que seria expectável caso existisse 

a vegetação natural.
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Muito mais barato e eficaz seria a instalação de paliçadas semiabertas, ou 

paliçadas flexíveis com vimes (Vega Seoane et al., 2007), no início e meio dos 

corredores eólicos da duna frontal de modo a fomentar a acumulação de areia 

e o preenchimento desses canais preferenciais de transporte de areia para o 

interior, porque neles a velocidade do vento é acelerada (fot. 7 esq.). A colo-

cação das paliçadas deveria começar na praia alta de modo a criar uma duna 

com face barlavento suave e o mais próximo possível da forma convexa, a mais 

estabilizada (Tsoar, 2001; Vega Seoane et al., 2007). Posteriormente segue-se a 

ocupação com vegetação, de modo artificial ou natural, na sequência ecológica 

esperada, ou seja, com domínio de Elytrigia juncea ssp. boreoatlantica, na base 

da duna, seguida pelo domínio de Ammophila arenaria (estorno) no resto da 

duna. Estas espécies construtoras, acompanhadas pelas outras das suas comu-

nidades vegetais encarregar-se-iam de manter a duna com altura suficiente para 

resistir às investidas do mar, previsivelmente cada vez mais frequentes. O uso de 

paliçadas sobre dunas artificiais construídas com dragados, como é o caso nas 

praias entre a Costa Nova e o Areão, tem-se mostrado bastante eficaz porque 

fomentou o aumentou da espessura de areia eólica sobre a base de sedimentos 

fluvio-marinhos e, inclusive, permitiu a ocupação por vegetação dominada pelo 

estorno (fot. 7 dta).

Fot. 6 ‑ Passadiço transversal à duna na Praia de Mira com efeito de túnel, à esquerda, e 
totalmente coberto a sotavento, à direita. 

Photo 6 - A walkway cross-cutting a dune in Praia de Mira, with a tunnel effect (left), and 
completely covered to leeward (right).
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Adaptação das construções humanas

Nas últimas décadas a faixa costeira tem visto crescer exponencialmente a quan-

tidade de construções habitacionais junto às praias, na sequência normal do au-

mento de procura do uso balnear de sol e mar. O problema é que esse aumento 

também se tem traduzido numa extensão da frente de mar construída, contrariando 

precisamente aquilo que é recomendado por muitos dos cientistas e técnicos que 

estudam os riscos das regiões costeiras. Essa frente de mar alongada, que se situa, 

na costa baixa e por regra, sobre a duna frontal, aumenta a exposição das pessoas e 

bens aos riscos associados com o mar. As recomendações são que as construções se 

desenvolvam para o interior com a manutenção, ou se possível a diminuição, da sua 

frente de mar (Veloso-Gomes et al., 2006). Para além disso, a própria construção 

sobre a duna frontal ou mesmo que seja junto a ela, não permite a sua dinâmica na-

tural de poder recuar para o interior em caso de transgressão marinha, obrigando a 

que sejam construídas obras de engenharia pesada para a manter na mesma posição, 

a fim de defender a povoação ou outras construções existentes.

Os chamados apoios de praia (bares, balneários, etc.) deveriam estar situadas 

fora da duna frontal, ou para o interior ou em plena praia, sendo que, neste caso, 

Fot. 7 ‑ O sobrescavamento do fundo do corredor e os ripples maiores com areia mais grosseira 
são indicadores da maior velocidade do vento (Poço da Cruz, Mira, 01/2010), à esquerda; Duna 

artificial com paliçadas, areia eólica e estorno no cimo (Praia do Areão, 2018), à direita. 
Photo 7 - Overdeepening of corridor floor and larger ripples with coarse sand are indicators of 

greater wind speed (Poço da Cruz, Mira, 01/2010) – (left); top of artificial dune with palisades, 
aeolian sand and marram grass (Praia do Areão, 2018) – (right).
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seriam retirados no final da época balnear. Para além disso, a sua construção deveria 

imitar os palheiros existentes antigamente junto ao litoral arenoso, com a vantagem 

de estarem sobre estacas e permitirem a passagem do vento sob si ou da água do mar 

quando da ocorrência de tempestades mais violentas.

Conclusão

Pelo exposto, pode-se concluir que o vento é um agente morfogenético capaz 
de comportar situações de risco, assim estejam reunidas as condições para a sua 
atuação. Essas condições, em regra, resumem-se a três: falta de vegetação, material 
mineral passível de ser transportado e pessoas ou bens afetáveis pelo seu efeito. 

Vimos que, salvo o caso de solos arenosos ou siltosos, desde que expostos a 
ventos moderados a fortes e as faixas litorais com formação de dunas, ambos em 
ambientes húmidos, a maioria dos ambientes propícios à atuação do vento são os 
áridos ou semiáridos. Isto remete-nos para os cenários climáticos que estão apon-
tados para Portugal para este século, em particular para o sul do país e para o NE 
duriense. O aumento da temperatura média, com ondas de calor cada vez mais 
frequentes, associado com a diminuição de precipitação anual e maior extensão do 
período seco (Santos e Miranda, 2006) farão aumentar o processo de desertifica-
ção, com provável desaparecimento, inclusive, das florestas e mesmo de matos no 
interior do Alentejo (Pereira et al., 2006). Ora, isto exporá vastas áreas à atuação do 
vento, com varrimento da superfície dos solos, o qual terá um efeito de retroação 
positiva de maior empobrecimento destes e maior dificuldade de manutenção de 
vegetação. Terá o alastramento de olivais pelo Alentejo uma ação secundária inespe-
rada de defesa contra a desertificação? Assim consigam as oliveiras viver com a cada 
vez maior escassez em água.

Embora até este momento não se tenha verificado a reativação das dunas lito-
rais sempre que a sua cobertura vegetal é totalmente queimada, a previsível maior 
frequência de incêndios, também aí, sem tempo para recuperação da floresta de 
pinheiros, pode ter como consequência a remobilização das areias e a aquisição, 



191

de novo, de uma paisagem praticamente desértica. Resta, no entanto, o consolo de 
pensar que o papel desempenhado por uma espécie oportunista e extremamente 
invasora, como é a acácia-de-espigas (Acacia longifolia), pode ter a capacidade de 
evitar esse deserto por se alastrar mais facilmente depois dos grandes incêndios. A 
paisagem deixa de ser desértica, mas passa a ser exótica australiana. Enfim, malhas 
que a globalização tece …
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Sumário: Neste capítulo pretende-se mostrar o papel desempenhado pelos 

principais processos químicos que atuam sobre os componentes das 

rochas à superfície da crusta, criando assim uma camada mais ou 

menos espessa de produtos que são o sustentáculo dos solos e do 

rególito. Os processos abordados são a hidratação, a dissolução, a 

hidrólise, a oxidação e a redução. Foram também analisados alguns 

efeitos mais evidentes da ação destes processos quer na natureza 

quer em construções humanas. Problematiza-se a alteração que se 

verificará, em termos da generalidade dos processos químicos, na 

sequência das mudanças climáticas previstas.
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Abstract: This chapter explains the role played by the main chemical pro-

cesses that act on the rocks’ components at the surface of the 

crust, thus creating a fairly thick layer of products that are the 

support of the soils and the regolith. The processes in question 

are hydration, dissolution, hydrolysis, oxidation and reduction. 
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Some of the more evident effects of the action of these processes 

in both nature and human buildings were also analysed. The 

change in the chemical processes generally, following foreseen 

climatic changes, is discussed.

Keywords: Chemical processes, alteration of minerals, regolith.

Introdução

Todos os corpos líticos sofrem transformações internas ou primárias (Aires-Barros, 

1991), ou seja de geodinâmica interna, quando se acham no seio da crusta terrestre, 

pelo facto de estarem sujeitos ao peso e movimento das massas rochosas suprajacentes 

e adjacentes, a que se junta a ação química da água interna e, eventualmente, de ou-

tros fluidos. Quando atingem a superfície da crusta, libertam-se do peso das massas 

rochosas, o que por si só vai ter implicações na sua meteorização, mas passam a estar 

sujeitas a outro conjunto de fatores, agora externos, provenientes da atmosfera e do 

coberto biológico, que promovem a sua alteração, agora dita secundária, meteórica ou 

deutéria (idem, ibidem), e fazem parte da geodinâmica externa. 

As alterações meteóricas são, em regra, mais rápidas do que as internas e para 

além das físicas e biológicas, porventura as mais visíveis e notadas, delas fazem parte 

as alterações químicas de que nem sempre se dá conta por se registar muitas vezes 

fora da vista do observador ou então muito lentamente. Se à superfície dos aflora-

mentos rochosos é possível verificar-se o resultado de alterações químicas, caso esses 

produtos não sejam lavados ou varridos pela água das chuvas e pelo vento, já ao 

nível do solo ou do rególito a ação química, em regra até mais intensa, está fora da 

observação direta das pessoas.

As variadas rochas, ou mais corretamente os seus constituintes mineralógicos, so-

frem ataques químicos nem sempre do mesmo modo nem ao mesmo ritmo. Alguns 

minerais são bastante resistentes a qualquer transformação química enquanto outros 

são fácil e rapidamente transformados quando expostos aos fatores de meteorização 

atmosféricos ou do solo (Bermúdez, 1992). Segundo Aires-Barros (1991, p. 15), 
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a alteração química das rochas é função de fatores intrínsecos e extrínsecos. No 

primeiro caso entram a natureza do material e a fraturação e vazios que apresentam, 

ou seja da superfície exposta ao ataque; no segundo caso, a temperatura, o pH 

(potencial hidrogeniónico), o Eh (potencial de oxidação-redução), a quantidade de 

água e as forças bióticas. Quer isto dizer que composições semelhantes das rochas 

poderão sofrer alteração diferenciada em função da variação dos fatores externos, 

assim como iguais exposições podem dar alterações diferentes em resultado de com-

posições mineralógicas diferenciadas. 

Os principais processos químicos que se verificam à superfície da crusta terrestre 

têm como principal interveniente a água, quer como meio de reação quer como 

reagente. É nela que se dissolvem os gases atmosféricos mais ativos nas reações quí-

micas como o dióxido de carbono e o oxigénio (Aires-Barros, 1991). Mas é também 

ela, pela sua circulação e, assim, renovação dos reagentes e retirada dos produtos 

das reações, que vai mantendo os necessários desequilíbrios entre os reagentes nas 

superfícies dos minerais, de modo a permitir a continuidade e maior rapidez das 

reações nesses sítios (Bloom, 1998, p. 128). 

A erosão química é um dos componentes do conjunto de transformações so-

fridas pelas rochas no sentido da sua desorganização e estabilidade à superfície da 

Terra e que em Geomorfologia se costuma denominar de meteorização. Esta pode 

ser definida como o conjunto de ajustamentos e mudanças sofridos pelas rochas 

quando sujeitas aos ambientes superficiais sem a pressão ou temperatura da crusta 

mais ou menos profunda onde se formaram (Foth, 1984).

Processos

Embora não se verifique sempre consenso entre os geomorfólogos ou geólogos, 

diversos processos têm sido considerados como fundamentais para a explicação das 

alterações químicas verificadas na parte superficial da crusta terrestre: hidratação, 

dissolução (carbonatação no caso dos carbonatos), hidrólise, oxidação e redução. 

Estes processos não atacam os minerais constituintes das rochas do mesmo modo, 
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nem com igual intensidade, no entanto, em rochas polimineralógicas, como o gra-

nito, por exemplo, basta que um ou alguns dos minerais sejam atacados por um 

processo químico para que os outros se libertem e fiquem disponíveis para a ação 

de outros processos.

Hidratação

Hidratação é “o processo no qual um ião é rodeado por moléculas de água dispos-

tas de uma determinada maneira” (Chang, 1994, p. 97). Esta maneira depende de 

as moléculas de água estarem a rodear um catião ou um anião: no primeiro caso 

aproximam-se pelo polo oxigénio, no segundo caso por um dos hidrogénios. A ca-

pacidade de adsorção dos catiões por parte das substâncias coloidais, como as argilas 

por exemplo, num solo, depende da valência do catião e do seu raio de hidratação: 

ficará mais fortemente agarrado se tiver maior valência e menor raio de hidratação 

(Foth, 1984). A chegada a um solo, por qualquer via, natural ou artificial, de igual 

quantidade de iões Ca2+ e Na+, o primeiro, com maior valência e menor raio de hi-

dratação, ficará ligado ao complexo adsorvente em maior número do que o segundo 

que se manterá mais em solução, após ser atingido o novo equilíbrio do sistema. 

Alguns minerais argilosos, principalmente 2:1, ou seja de duas folhas de sílica 

para uma de alumínio, como a montmorilonite, também se hidratam com aumento 

de volume e desidratam com retração, após exsicação.

Mas ao nível de alguns minerais a sua hidratação também é importante por 

modificar as suas propriedades. A anidrite, sulfato de cálcio, quando se hidrata dá 

origem ao gesso, sulfato de cálcio hidratado, pela reação seguinte: 

CaSO4 + 2H2O ↔ CaSO4 . 2H2O  

                                    anidrite                         gesso

Com esta transformação química há um aumento de volume que se pode re-

percutir nas rochas encaixantes, alterando a sua disposição, dobrando-as ou fratu-

rando-as mesmo. 
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Já com os óxidos de ferro, como a hematite por exemplo, ao hidratar-se passa 

a limonite e apenas muda de cor, do vermelho para o amarelo, sendo reversível a 

reação aquando da desidratação:

2Fe2O3 + 3H2O ↔ 2Fe2O3 . 3H2O

                                    hematite                      limonite

Como a hematite é um mineral bastante estável à superfície da crusta, 

logo dos menos meteorizáveis, a hidratação apenas se verifica à sua superfície 

(Aires-Barros, 1991).

Dissolução

Dissolução é o processo que leva à entrada em solução, sob a forma iónica, de 

componentes de substâncias sólidas num solvente que na superfície da crusta é, por 

norma, a água. A dissolução dos componentes pode ser total ou parcial, dependendo 

da sua solubilidade. Por exemplo o cloreto de sódio, NaCl, dissolve-se totalmente 

sob a forma de dois iões, Na+ e Cl- (desde que a água não esteja sobressaturada), já o 

hidróxido de alumínio se dissolve em menor extensão, ou seja parcialmente, sendo 

por isso a reação reversível:

Al(OH)3 (s)              Al3+(aq) + 3OH-(aq).

De igual modo, também a dissolução pode ser “congruente, em que os componentes 

do sólido são igualmente solúveis e ocorrem na solução na mesma proporção como no sólido 

(ex. NaCl), ou incongruente se certos componentes solúveis vão para a solução e outros 

menos solúveis formam resíduos sólidos”, ou seja, precipitados (Bloom, 1996, p. 128). 

A solubilidade é a “quantidade máxima de um soluto que pode ser dissolvida numa 

certa quantidade de solvente a uma dada temperatura” (Chang, 1994, p. 98) e ajuda 

a saber se vai haver ou não precipitado quando se junta um composto a uma so-
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lução. Quando é fornecida a um solvente uma quantidade maior de soluto do que 

a sua solubilidade a solução fica sobressaturada e o excedente precipita, desde que 

se mantenham as condições iniciais do solvente. Ainda em termos de solubilidade 

e segundo Chang (1994, p. 99), todos os metais alcalinos (como o Li, o Na e o 

K), todos os compostos de amónio (NH4
+) e todos os compostos com iões nitrato 

(NO3
-), clorato (ClO3

-), cloreto (Cl-), brometo (Br-) e iodeto (I-), assim como a 

maioria dos sulfatos (SO4
2-) são solúveis; a maioria dos hidróxidos (OH-) e quase 

todos os carbonatos (CO3
-), fosfatos (PO4

3-) e sulfuretos (S2-), com exceção dos 

compostos de amónio e de metais alcalinos, são insolúveis.

A dissolução por vezes não é considerada um processo químico independente 

porque no decurso de outros processos resultam também substâncias em solução, 

como se verá.

Os carbonatos, como acima referido, são praticamente insolúveis em água pura 

e isso acontece com o calcário, carbonato de cálcio (CaCO3). Porém, na natureza 

a água contém sempre alguma substância dissolvida, que pode ser um gás com o 

qual contactou na sua descida na atmosfera, por exemplo, principalmente dióxido 

de carbono, tornando-se uma água ligeiramente ácida, pelo ácido carbónico gerado, 

segundo a reação seguinte:

H2O (l) + CO2 (g) ↔ H2CO3 (aq)

As águas meteóricas ao infiltrarem-se no solo ou no rególito passam por um 

ambiente, em regra, 10 a 1000 vezes mais rico em CO2 do que a atmosfera li-

vre (Bloom, 1998), graças à decomposição de matérias orgânicas, por exemplo, 

acidificando-se mais, o que lhe permite dissolver mais rapidamente o calcário se este 

estiver subjacente. A reação geral é (Chang, 1994):

CaCO3 (s) + CO2 (aq) + H2O (l) ↔ Ca2+ (aq) + 2HCO3
- (aq) 

No entanto e na verdade, podem ocorrer em simultâneo outras reações (Dimuccio, 2014): 

CaCO3 (s) + H+ (aq) ↔ Ca2+ (aq) + HCO3
- (aq)

CaCO3(s) + 2H+(aq) → Ca2+(aq) + CO2(g) + H2O (l)
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Como se pode ver, em todas as reações há a formação do ião hidrogenocarbo-

nato (HCO3
-) que fica em solução junto com o ião Ca2+. No entanto, o equilíbrio 

desta reação está dependente da pressão parcial do CO2. Com maiores pressões 

parciais deste gás a reação caminha para a direita, mas quando baixa essa pressão 

parcial a reação desloca-se para a esquerda e precipita o CaCO3 (Chang, 1994). Por 

isso se formam as estalactites e estalagmites nas grutas, assim como os tufos calcários 

junto a exsurgências, a quedas de água vinda dos calcários ou onde há proliferação 

de vegetação hidrófila que consuma o CO2 dissolvido nessa água.

As transformações, desde a absorção pela água meteórica do dióxido de carbono 

na atmosfera ou no solo, até à recomposição do carbonato de cálcio, usando o ião 

cálcio entretanto libertado pelo ataque das rochas calcárias, como mostrado acima, 

podem sintetizar-se nesta sequência de reações (Carvalho, 2006, p. 117):

CO2 (g) + H2O (l) ↔ H2CO3 (aq) (ácido carbónico)

H2CO3 (aq) ↔ H+ + HCO3
- (aq) (ião hidrogenocarbonato)

HCO3
- (aq) ↔ H+ (aq) + CO3

2- (aq) (ião carbonato)

Ca2+ (aq) + CO3
2- (aq) → CaCO3 (s) (carbonato de cálcio).

Hidrólise

Hidrólise é o processo químico que resulta na decomposição de certos minerais pela 

fixação dos iões provenientes da dissociação da água, H+ e OH-, ou com o contributo de 

iões vindos da dissociação de outros compostos como dióxido de carbono, ácidos mine-

rais e ácidos orgânicos (Aires-Barros, 1991). Os minerais mais afetados por este processo 

são os silicatos como os feldspatos, a olivina, a piroxena, a horneblenda, a biotite, etc.

Tendo em conta que a proveniência do hidrogenião virá fundamentalmente da 

dissolução do dióxido de carbono, a decomposição de um silicato facilmente mete-

orizável, como a olivina, decorre segundo a seguinte reação (Bloom, 1998, p. 130):

Mg2SiO4 (s) + 4CO2 (aq) + 4H2O (l) → 2Mg2+ (aq) + 4HCO3
- (aq) + H4SiO4 (aq)

   olivina                                                           hidrogenocarbonato    ác. silícico
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A hidrólise dos feldspatos manifesta-se, por regra, na produção final de argilas, 

daí poder ser denominada de argilização (Aires-Barros, 1991). Um dos exemplos 

pode ser representado pela ortóclase na reação seguinte (Bloom, 1998):

2KAlSi3O8 (s) + 2H2CO3 (aq) + 9H2O (l) → Al2Si2O5(OH)4 (s) + 4H4SiO4 (aq) + 2K+ (aq) + 2HCO3
- (aq),

  ortóclase        ác. carbónico                             caulinite            ác. silícico             hidrogenocarbonato

Apesar de bastante estáveis à superfície da crusta, as argilas podem sofrer suces-

sivas hidrólises com perdas sucessivas de catiões e de sílica, desde que sujeitas a cada 

vez maior lixiviação pela passagem da água, de tal modo que de argilas 2:1 como 

a ilite e a montmorilonite, pode passar para caulinite, argila 1:1, e no final mesmo 

para a gibsite. Neste último caso pela reação (Bloom, 1998):

Al2Si2O5(OH)4 (s) + 5H2O (l) → 2Al(OH)3 (s) + 2H4SiO4 (aq)

              caulinite                                        gibsite               ác. silícico

Este caso é praticamente exclusivo das regiões com clima equatorial.

Oxidação

As reações de oxidação são caraterizadas por haver perda de eletrões por parte de 

um elemento químico, livre ou em compostos iónicos ou neutros, e que é o elemen-

to oxidado. Em regra, a reação não se dá isolada mas juntamente com a redução em 

que há uma substância que recebe eletrões, daí se falar normalmente em reações de 

oxidação-redução ou redox.

Estas reações afetam muitos dos minerais constituintes das rochas, onde entram 

na sua composição metais como Al, Mg, Mn, Cr, Zn, Cu e outros, mas onde é 

mais manifestada a sua ação é naqueles que contêm ferro. Este em contacto com o 

oxigénio atmosférico ou dissolvido em água facilmente se oxida, passando do estado 

ferroso (número de oxidação 2+) para o férrico (número de oxidação 3+). A reação 

que traduz esta transformação é a seguinte (Kiely, 1999, p. 127):
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O2 + 4Fe2+ + 4H+ → 4Fe3+ + 2H2O

Com esta oxidação o ferro deixa de ter uma cor fria, acinzentada ou esverdeada, 

para adquirir uma cor quente, avermelhada ou amarelada, neste caso consoante 

estiver desidratado ou hidratado.

Para haver a oxidação nem sempre é necessária a presença do oxigénio, como 

acontece por exemplo com a formação do cloreto de sódio, a partir de um metal, 

Na, com um não-metal, Cl, na seguinte reação de combinação (Kiely, 1999, p. 129):

2Na (s) + Cl2 (g) → 2NaCl (s)

em que o Na é oxidado e o Cl é reduzido.

Ou então o fluoreto de bário pela reação:

Ba + F2 → BaF2;

onde o Ba é oxidado e o F é reduzido (Chang, 1994, p. 108). 

Ou ainda a reação entre o zinco e o sulfato de cobre:

Zn(s) + CuSO4(aq) → ZnSO4(aq) + Cu(s);

em que o zinco é oxidado e o cobre é reduzido.

Redução

A redução, reação em que uma espécie química recebe eletrões doados por outra 

que se oxida, normalmente ocorre juntamente com a oxidação, como referido aci-

ma, não adquirindo importância só por si. No entanto, na natureza há ambientes 

onde esta reação é favorecida em detrimento da oxidação. São ambientes onde es-

casseia o oxigénio, ou seja anaeróbios, e onde a matéria orgânica pode ser fermen-

tada e libertar gás sulfídrico (H2S) capaz de reduzir o ferro (III) em ferro (II), assim 

como certas bactérias que reduzem os sulfatos em sulfuretos (Aires-Barros, 1991; 

Ollier, 1969).
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Efeitos

Muitos dos processos morfogenéticos, mais lentos ou mais rápidos, verificados 

à superfície da crusta terrestre, ou a pequena profundidade, têm muitas vezes por 

base a atuação de um ou mais do que um dos processos químicos descritos. Estes 

processos podem até ser relativamente lentos mas terem lugar há tempo suficiente 

para criar as condições propícias ao desencadear dos tais processos morfogenéticos. 

Um dos exemplos mais elucidativos é o do ataque profundo que a maior parte das 

rochas sofre, com especial incidência nas granitoides, em meio tropical húmido ou 

equatorial, através da ação da hidrólise e da oxidação-redução. O resultado é a for-

mação de um rególito, em parte solo, que chega a atingir uma espessura de dezenas 

de metros, mesmo mais de cem metros, em superfícies aplanadas e vários metros 

em vertentes com florestas densas. É a chamada superfície basal de alteração ou etch-

plaine, conceito apresentado por Julius Büdel em 1957 (Ferreira, 2005). Quando 

nas plataformas aplanadas das regiões tropicais húmidas, por desaparecimento da 

cobertura florestal, se criam as condições para uma incisão rápida de linhas de água, 

através da construção de barrancos, esta faz-se à custa do rególito preparado pela 

erosão química e pode aprofundar-se até à sua base. Em Bauru, Estado de S. Paulo, 

Brasil, uma voçoroca com cerca de 10 m de profundidade e 20 ou mais metros de 

largura formou-se na sequência da retirada de um bosque de cerrado nas cabeceiras 

de uma pequena bacia hidrográfica e da queda de cerca de 100 mm de precipitação 

numa manhã (fot. 1).

Nestes mesmos domínios climáticos são frequentes grandes deslizamentos em 

vertentes de áreas perfeitamente arborizadas, mas cujas árvores são incapazes de 

segurar uma grande espessura de materiais produzidos pela meteorização química, 

sempre que caem valores elevados de precipitação.

Sob clima temperado, como o subtropical seco ou mediterrâneo, atuam todos 

os processos de meteorização química como a hidrólise e a oxidação-redução em 

especial sobre os granitos, tão frequentes em Portugal, e onde criam rególitos de 

vários metros de espessura onde a rocha está mais fraturada e a erosão mecânica 

superficial é mais limitada. Por causa disso, há exemplos de algumas construções 
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humanas entrarem em desequilíbrio ou mesmo em derrocada, onde essa realidade 

não foi tida em consideração no momento da abertura das respetivas fundações. 

Acresce que, sob este clima, as argilas formadas pela hidrólise dos feldspatos são 

maioritariamente 2:1, é a chamada bissialitização (Aires-Barros, 1991), passíveis 

de variarem de volume consoante são hidratadas ou desidratadas, o que também 

pode contribuir para uma certa instabilidade de qualquer infraestrutura que esteja 

sustentada sobre estes materiais.

Sob outra perspetiva, as regiões mais afetadas pela meteorização química são 

as calcárias. Como já foi referido acima, o carbonato de cálcio pode sofrer alguma 

dissolução pela água da chuva, graças à acidificação desta pelo dióxido de carbono 

existente na atmosfera, porém é no solo ou subsolo que a concentração deste gás é 

maior e, assim, o ataque mais intenso da rocha. Resulta daqui a formação das grutas 

e algares em profundidade que, regra geral, não são vistos à superfície. Mesmo com 

alguma espessura razoável, os tetos das grutas podem ser fragilizados por alarga-

mento de fraturas já existentes ou pela simples dissolução do calcário a partir da 

Fot. 1 ‑ Valeiro construído a partir de uma voçoroca em Bauru, S. Paulo, Brasil.
Photo 1 - Little valley formed from a gully in Bauru, S. Paulo,Brazil.
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superfície, com a formação ou não de argilas, consoante a maior ou menor riqueza 

dos calcários em impurezas que podem ser minerais silicatados ou já argilas primá-

rias. Não é invulgar o desabamento destes tetos em sítios aparentemente estáveis 

(Martins, 1949). 

Fatores algo semelhantes parecem ter estado na recente derrocada registada na 

estrada junto a Borba e entre poços de pedreiras de exploração de mármores. As pa-

redes dos poços pareciam mais ou menos intactas com os mármores à vista; porém 

o interior da rocha estava profundamente alterada por erosão química, com grande 

quantidade de argilas vermelhas, decerto o produto da atuação simultânea da disso-

lução do carbonato de cálcio dos mármores, da hidrólise dos silicatos misturados na 

rocha e oxidação do ferro que colora em vários tons aquela rocha (fot. 2). A grande 

riqueza em argilas, que se deduz da observação da fotografia, e que pelo clima sob 

o qual se desenvolveram, serão, decerto 2:1, ou seja, sujeitas a intumescerem com 

a sua hidratação e a retraírem com a exsicação. O facto de a estrada ter um piso 

em paralelepípedos, torna-a bastante filtrante, o que terá facilitado a longo prazo a 

transformação em argilas e a curto prazo a sua humectação com a posterior entrada 

em movimento. 

Fot. 2 ‑ Desabamento nos mármores de Borba, 20/11/2018 
(Fotografia de Nuno Veiga, Lusa). 

Photo 2 - Collapse of the marbles of Borba, 20/11/2018 
(Photo from Nuno Veiga, Lusa).
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Um efeito muito importante da meteorização química é a exercida sobre obras 

de arte humanas, em especial se construídas por rochas facilmente solúveis por 

águas ácidas. Como já foi referido, a água da chuva sem poluentes é ligeiramente 

ácida e pouco ataca os calcários, por exemplo, mas se na atmosfera existirem gazes 

poluentes que se dissolvam em concentrações razoáveis naquela água, esta pode 

ficar fortemente ácida e passa a ser conhecida por chuva ácida. Neste caso, as rochas 

carbonatadas e mesmo outras rochas com as quais foram construídos edifícios ou 

principalmente estátuas poderão ser atacadas à sua superfície. O dióxido de en-

xofre (SO2), proveniente das indústrias, por exemplo centrais termoelétricas, mas 

também das erupções vulcânicas, e os óxidos de azoto, provenientes dos escapes dos 

automóveis, parecem ser os grandes responsáveis por esta acidificação da chuva. Se-

gundo Chang (1994, 809-810) o SO2 emitido para a atmosfera pode ser convertido 

em SO3 pela reação com o ozono (O3):  

SO2 (g) + O3 (g) → SO3 (g) + O2 (g)

Ou então sofrer as seguintes reações, com o asterisco a significar a molécula 

excitada pelos raios solares:

SO2
* (g) + O2 (g) → SO4 (g)

SO4 (g) + SO2 (g) → 2SO3 (g)

Com a água da chuva, estes dois últimos produtos são convertidos nos ácidos 

sulfúrico (H2SO4) e sulfuroso (H2SO3), respetivamente, os quais irão atacar o cal-

cário, por exemplo, segundo a seguinte reação:

CaCO3 (s) + H2SO4 (aq) → CaSO4 (s) + H2O (l) + CO2 (g)

                  calcário       ác. sulfúrico     sulfato de cálcio

O calcário será tão mais facilmente atacado quanto mais poroso for, como acon-

tece com o Calcário de Ançã, de que é feita grande parte da estatuária de Coimbra, 

como fachadas exteriores de monumentos antigos desta cidade. O caso mais gravo-

so em termos de destruição é o da Porta Especiosa da Sé Velha (fot. 3).

O concomitante aumento de CO2 na baixa atmosfera, a um ritmo que ultrapassa 

qualquer subida natural expetável, tem-se traduzido em valores de concentração que 
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já atingiu as 400 ppmv (partes por milhão em volume), quando antes da Revolução 

Industrial apenas registava cerca de 280 ppmv (Santos, 2006). Ou seja, este aumento 

da pressão parcial do dióxido de carbono no ar que, embora baixa, aumentou cerca de 

40% em pouco mais de 200 anos, tem, decerto, um efeito importante na capacidade 

erosiva da água da chuva sobre os minerais das rochas mais suscetíveis à dissolução. 

A esta capacidade deve juntar-se o aumento paralelo de outros gases poluentes, já 

referidos, como o SO2 e os óxidos de nitrogénio. O próprio aumento da temperatura 

média pode levar, também, ao aumento da velocidade da maioria das reações quí-

micas. Pode até pensar-se que será vantajosa uma maior transformação dos minerais 

superficiais pela ação da água, que poderia proporcionar o fornecimento de maior 

quantidade de argilas e de sais dissolvidos para os solos e, portanto, a melhoria das 

condições de desenvolvimento da vegetação. No entanto, seria assim se não se veri-

ficasse uma simultânea destruição das florestas e outros ecossistemas naturais, pelos 

Fot. 3 ‑ Porta Especiosa da Sé Velha, 
Coimbra, fortemente atacada 

pela erosão química.
Photo 3 - Porta Especiosa [Beautiful Door] 

of the Old Cathedral, Coimbra, severely 
damaged by chemical erosion.
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incêndios, urbanizações, explorações mineiras, etc., que têm levado a uma diminui-

ção dos ambientes onde se deveria verificar a potencial retenção desse aumento dos 

produtos das reações químicas. Desaparecendo as florestas desaparecem os solos e os 

sais minerais e as argilas vão alimentar os cursos de água que os arrastarão para o mar.

Conclusão

Variados são os processos químicos que, pouco a pouco e normalmente de 

modo discreto, vão alterando os constituintes minerais da superfície da crusta, al-

gumas vezes denominada por “epiderme da Terra” (Tricart, 1962), constituída ou 

não por solo, que ajudam a compor, mas abalançando-se também para o subsolo até 

onde chega a água meteórica, com capacidade ora reativa ora solvente. Significa que 

a quantidade de água caída em cada região do planeta é fundamental para explicar 

a maior ou menor importância da transformação dos minerais por esta via. Nas 

regiões áridas apenas se verificam alterações residuais, pelo contrário nas quentes e 

húmidas grande transformação química se verifica. Para além da tectónica, são os 

processos químicos que criam as condições de base para a movimentação de grandes 

quantidades de sedimentos, muitas vezes sob a forma de movimentos em massa, 

capazes de alterar rapidamente a morfologia de certos tramos da superfície terrestre.

Os produtos de alteração das rochas à superfície da crusta são constituídos ora 

pelos seus componentes mais resistentes à meteorização química, como o quartzo, 

por exemplo, ora pelos produtos residuais das reações químicas que se mostram 

bastante estáveis sob as condições bioclimáticas a que estão sujeitos, como é o caso 

das argilas ou de óxidos de ferro (III) e de óxidos de alumínio. 

Um dos problemas a que a superfície da Terra está sujeita no futuro próximo, mes-

mo à escala humana, é o das mudanças climáticas que previsivelmente apontam para 

um aquecimento e modificações nas quedas pluviométricas, quer na quantidade quer 

na distribuição ao longo do ano. Estas alterações irão ter, decerto, significativa influência 

na intensidade e tipologia dos processos químicos futuros nas várias regiões do globo 

terrestre, apesar da aparente lentidão em que se verificam, pelo menos à escala humana.
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Sumário: A desertificação é um processo gradual de perda de produtividade 

do solo e de diminuição da cobertura vegetal por causa da interação 

das atividades humanas com as condições ambientais marcadas por 

situações de seca e aridez. É um problema global, com implicações 

graves para a biodiversidade, segurança ambiental, erradicação da 

pobreza, a estabilidade socioeconómica e desenvolvimento sustentável. 

Assim, a cooperação internacional desempenha um papel crucial no 

combate à desertificação e a sociedade deve estar alertada e compre-

ender este fenómeno.

Palavras ‑chave: Desertificação, risco, erosão do solo.

Abstract: Desertification is a gradual process whereby soil becomes less produc-

tive and vegetation cover decreases. It is caused by the interaction of 

human activities with environmental conditions marked by drought 
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and aridity. It is a global problem with serious implications for biodi-

versity, environmental security, eradication of poverty, socio-economic 

stability and sustainable development. This is why international 

cooperation plays a crucial role in combating desertification and 

society should be aware of and understand this phenomenon.

Keywords: Desertification, risk, soil erosion.

Introdução

Desde 1997, que as Nações Unidas estipularam que o dia 17 de Junho passaria a 

ser celebrado como o Dia Mundial do Combate à Desertificação. Tal facto resultou 

da necessidade de chamar a atenção para os processos que estão na origem da de-

sertificação, procurando desta forma mobilizar os políticos, decisores e a sociedade 

em geral, para a minimização das suas consequências, através da implementação de 

práticas e medidas de mitigação e de políticas ambientais mais integradas.

A gravidade deste fenómeno a nível global está bem patente nos dados divulga-

dos, a 17 de Junho 2016, pelas Nações Unidas, ao considerar que mais de 50% das 

terras agrícolas estão medianamente ou gravemente degradadas e que, anualmente, 

12 milhões de hectares de terras deixam de ser cultiváveis, o que conduz à perda dos 

meios de subsistência e bem-estar de centenas de milhões de pessoas. 

Segundo a mesma organização, cerca de 800 milhões de seres humanos sofrem 

problemas crónicos de subalimentação devido à perda de diminuição da fertilidade 

dos solos, ao mau uso dos recursos hídricos, às secas, à degradação dos ecossistemas e 

à consequente perda de diversidade biológica. Considera, igualmente que, durante os 

próximos 25 anos, a degradação das terras e ecossistemas possa reduzir a produção de 

alimentos em 12%, o que faria aumentar em 30% o preço dos alimentos (UN, 2016).

Em função destes números é fácil pensar nas consequências a nível global, mas 

sobretudo prever os efeitos nas áreas mais afetadas, que se vão traduzir numa in-

tensificação dos movimentos migratórios, colocando em causa a segurança e es-
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tabilidade de nações e regiões, bem como originando uma drástica alteração dos 

ecossistemas e das paisagens.

Importa mencionar que um dos objetivos das Nações Unidas no Combate à 

Desertificação, que é igualmente uma meta dos Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável, passa pela “neutralização da degradação da terra”, ou seja, pela reabilita-

ção anual de cerca de 12 milhões de hectares de terra degradada. Neste sentido, em 

2016, o lema do Dia Mundial de Combate à Desertificação foi: “Proteger o Planeta. 

Recuperar a terra. Envolver as Pessoas”.

Assim, pretende-se neste capitulo dar a conhecer de forma sucinta, o que se 

entende por desertificação, qual a dimensão que tem no Planeta, que processos 

estão envolvidos, quais as consequências, como tem evoluído o fenómeno, qual o 

papel de organizações como as Nações Unidas e a União Europeia no combate à 

desertificação e que mecanismos, instrumentos e estratégias têm sido adotadas para 

minimizar os seus efeitos. Escolheu-se um exemplo concreto, o “desaparecimento” 

do Mar de Aral e descreve-se o contexto deste fenómeno na Península Ibérica.

Desertificação: Contexto mundial e evolução do fenómeno

A desertificação, apesar de não ser um fenómeno recente, pode ser considerada 

como um dos mais graves problemas ambientais atuais, tendo conquistado, a nível 

mundial, um crescente destaque, em função das consequências negativas deste fe-

nómeno para as populações e sociedades afetadas. Na realidade, as atividades huma-

nas, a par da ocorrência de fenómenos climáticos extremos como as secas, têm de-

sempenhado um papel crucial na degradação e esgotamento dos recursos naturais.

De uma forma simples, a desertificação, corresponde a uma modificação nas con-

dições ambientais resultante de alterações impostas pelas atividades humanas, sobre 

ecossistemas fragilizados por aridez e ocorrência de secas. Ou seja, como menciona F. 

Lopez-Bermudez (2002: 121), é o “[…] resultado da dialética Ser Humano-Ambiente 

em meios sensíveis à degradação dos recursos naturais básicos: solo, água e vegetação”. 

Deste modo, não é difícil entender que a palavra desertificação englobe um conjunto 
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de processos interrelacionados (físicos, biológicos, históricos, económicos, sociais, cul-

turais e políticos), que se manifestam a diferentes níveis e escalas espaciais e temporais. 

Por essa razão, pode-se falar de uma desertificação histórica ou herdada. No entanto, 

desde os anos 70 do século XX que se começou a observar a intensificação de pro-

cessos que conduziram a novos problemas ambientais, em função de mudanças drás-

ticas no uso do solo, modificações nos balanços hídricos, extração abusiva das águas 

subterrâneas, salinização e contaminação dos solos e água, incêndios, abandono de 

práticas de conservação dos solos, entre outros comportamentos e atitudes irracionais, 

do ponto de vista da sustentabilidade ambiental, na utilização dos recursos naturais. 

Assim, e neste momento, está-se perante uma desertificação atual e/ou funcional.

O surgimento da palavra desertificação, e da discussão das suas causas, deve-se a 

André Aubreville que, em 1949, publica o relatório Climats, Forets, et Desertification 

de l’Afrique Tropicale. Aubreville concebia a desertificação como sendo o processo de 

transformação de terras produtivas em deserto nas regiões tropicais húmidas e sub-

-húmidas de África. Este processo, longe de ser o resultado da expansão do deserto 

do Sara, seria uma consequência de atividades humanas, como a desflorestação ou 

o uso incontrolado do fogo e da agricultura, que expunham o solo à erosão hídrica 

e eólica (Glantz, 1983).

Em virtude de a desertificação ser um fenómeno complexo, de difícil identifica-

ção e perceção, o seu estudo conduziu ao surgimento de um número elevado de de-

finições, não havendo uma definição universalmente aceite. A Convenção de Com-

bate à Desertificação das Nações Unidas (1994) define desertificação como sendo 

a “[…] a degradação da terra nas zonas áridas, semiáridas e sub-húmidas secas1, em 

resultado da influência de vários fatores, incluindo as variações climáticas e as atividades 

humanas […]”. Com esta definição, as Nações Unidas pretenderam estabelecer uma 

base comum de entendimento, de forma a possibilitar um diálogo mais eficiente 

entre os atores dos diferentes países envolvidos na luta contra a desertificação. 

À medida que os estudos sobre a desertificação vão sendo elaborados, vai sendo 

conhecida a verdadeira dimensão do fenómeno, tendo este sido considerado, em 

1 Ou seja, aquelas regiões que, com exceção das zonas polares e das subpolares, correspondem 
às áreas da superfície da Terra nas quais a razão entre a precipitação anual e evapotranspiração 
potencial está compreendida entre 0,05 e 0,65 (CNCCD, 2013).
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2006, por Kofi Annan (então Secretário Geral das Nações Unidas) como “[…]um 

dos processos mais alarmantes de degradação ambiental”, sendo a mais trágica conse-

quência do uso irracional dos recursos naturais (solo, água, vegetação, entre outros).

Os sinais são bem evidentes por todo o Globo, em função da degradação das 

paisagens, da diminuição da capacidade produtiva dos ecossistemas e do aumento 

dos níveis de pobreza e perda de qualidade de vida das populações, com particular 

incidência para os países em vias de desenvolvimento.

Os dados conhecidos e que se apresentam, revelam de forma clara a gravidade 

do fenómeno da desertificação:

• Um quarto da superfície terrestre do Planeta (mais de 3,6 mil milhões de 

hectares) está afetado pela desertificação (UNCCD, 2012);

• Todos os anos são perdidos, em todo o mundo, cerca de 12 milhões de hec-

tares devido à desertificação (IFAD, 2010);

• Os meios de subsistência de cerca de 2000 milhões de pessoas, em mais de 

100 países, estão ameaçados pela desertificação (UNCCD, 2012);

• Estima-se que 135 milhões de pessoas estão envolvidas em migrações (inter-

nas e internacionais) causadas pela desertificação, nomeadamente na África 

Subsariana, onde se estima que, em 2020, 60 milhões de pessoas migrem 

para o Norte de África e para a Europa (UNCCD, 2014);

• 52% das terras utilizadas para a agricultura estão moderada ou severamente 

afetadas pela desertificação (UNCCD, 2014).

• Todos os anos são perdidos, em todo o mundo, cerca de 42 mil milhões de 

dólares de rendimento por causa da desertificação (IFAD, 2010);

Existem atualmente vários mapas que representam a desertificação a nível 

mundial e que podem ser facilmente obtidos através da Internet, e nos sites das or-

ganizações anteriormente citadas. Da análise, desses mapas, é fácil concluir a relação 

que existe entre a desertificação e os ecossistemas frágeis das regiões de climas mais 

áridos, bem como a sua ligação direta com a degradação dos recursos naturais em 

vastas áreas do Planeta (fig. 1).

Um facto importante é que o fenómeno da desertificação afeta, sobretudo, os 

ecossistemas áridos e semiáridos, que correspondem a um terço da superfície terres-

tre do Planeta, e aos quais está associada uma imagem de improdutividade, sendo, 
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contudo, áreas vitais em termos de biodiversidade e ricas em recursos naturais es-

senciais para o ser humano (plantas medicinais, óleos, entre outros). Esta realidade 

explica-se, em parte, pela fragilidade destes ecossistemas às alterações climáticas e à 

pressão exercida pelas comunidades humanas e pela suscetibilidade destes territórios 

aos processos de degradação, resultantes, entre outros fatores, da grande irregulari-

dade das precipitações, do fraco teor em matéria orgânica dos solos e da escassez de 

recursos hídricos.

Fig. 1 ‑ Sistemas Áridos. A extensão das regiões áridas, semiáridas e sub-húmidas 
(Fonte: Millennium Ecosystem Assessment, 2005).

Fig. 1 - Dryland Systems. The extent of arid, semiarid and sub-humid areas 
(Source: Millennium Ecosystem Assessment, 2005).
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Figure 7.1. Overlap of Urban Areas with the Four Dryland Categories

It follows that the gathering of information about socioeco-
nomic factors related to desertification needs to be carried  
out at sub-national levels. The MA was able to gain specific 
insights into the correlation of human well-being to the level  
of aridity by disaggregating economic and well-being data  
like GNP per person, infant mortality, and the hunger rate in 
children under the age of five at the sub-national level. This 
enabled the categorization of these data according to the degree 
of aridity. National monitoring efforts that directly collect sub-
national and perhaps household-level data are essential to our 
understanding of the impacts of desertification on human well-
being (C22.6.1).

 
Reducing Uncertainty 
There are considerable scientific challenges in detecting thresh-
olds beyond which drylands systems would reach a critical or 
effectively irreversible change. This partly stems from our lack 
of understanding about the interactions between biophysical, 
social, and economic factors. Ecosystem conditions and  
factors affecting them are dynamic and change over time. This 

complicates accurate predictions of policy outcomes and detec-
tion of irreversible thresholds (C22.6).

The impact of poverty reduction strategies on ecosystem ser-
vices and desertification has not been fully explored by govern-
ments and the international community. More information is 
needed to assess the linkages between the policies for poverty 
reduction and combating desertification. Poverty-ecosystem links 
are typically ignored in poverty reduction policies. Even when 
these links are included, only the economic values are considered. 
Successful responses should include broader notions of poverty 
and should try to mainstream the role of ecosystem services in 
the main poverty reduction programs. 

The contribution of dryland urban areas to desertification 
may be significant but is not known. Figure 7.1 shows the over-
lap of urban areas with the four dryland categories. The depen-
dence of these cities on ecosystem services from drylands versus 
non-drylands is generally not well known. Understanding this 
dependence will also help determine the degree to which cities 
may relieve pressure on desertified areas through economic 
opportunities (C22.4.4).

Causas naturais e antrópicas da desertificação

A desertificação é causada por uma combinação de fatores que variam ao longo 

do tempo e com as condições locais, que são responsáveis pelo desequilíbrio das 

relações entre importantes fatores ecológicos como a vegetação, o albedo, a tempe-

ratura, a precipitação, a humidade do solo e os processos de erosão dos solos. Entre 

as causas indiretas pode identificar-se a pressão resultante do crescimento demográ-
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fico e económico e da mudança tecnológica. Estes fatores condicionam os padrões 

e práticas de uso do solo que são causas diretas da desertificação, acentuada pelo 

contexto de mudança climática global.

Uma das premissas básicas da UNCCD é que a desertificação é simultaneamen-

te uma causa e uma consequência da pobreza rural, sobretudo nos países em desen-

volvimento. A degradação dos solos, a perda de produtividade e de rendimento por 

más práticas agrícolas, por sobrepastoreio e desflorestação, conduz ao abandono e à 

migração, bem como à instabilidade social e política. Muitos dos conflitos na África 

Subsaariana estão associados à disputa por recursos naturais vitais para a sobrevi-

vência destas populações. 

A mecanização e o desenvolvimento de práticas agrícolas baseadas na aplica-

ção de fertilizantes, herbicidas e pesticidas químicos, bem como o melhoramento 

e introdução de novas espécies (flora e fauna), vieram transformar a relação que 

os agricultores tinham com as suas terras bem como os sistemas de produção, em 

muitas regiões do Mundo. Deu-se, desta forma, uma modernização da agricultura, 

que implicou o abandono de muitas práticas tradicionais, menos produtivas, mas 

com menor impacto sobre o ambiente. São bons exemplos, as áreas de solos de me-

nor qualidade, reservadas para o pastoreio, que foram reclamadas para a produção, 

aumentando as áreas agrícolas em solos marginais, da mesma forma que as culturas 

irrigadas se expandiram para regiões de reduzidos quantitativos médios anuais de 

precipitação (250-400 mm), conduzindo à salinização dos solos e ao esgotamento 

dos mananciais subterrâneos.

Para além disso, culturas industriais como a soja, o algodão, o milho, o amen-

doim, entre outras, produzidas em monocultura ou mesmo em sistema contínuo, 

sem rotações, tende a provocar a degradação física, química e biológica do solo 

e o decréscimo da produtividade das culturas, proporcionando condições mais 

favoráveis para o desenvolvimento de doenças e pragas. Assim, tem-se assisti-

do; (i) ao cultivo de espécies para exportação em solos marginais; (ii) à extinção 

de espécies cultivadas pelas gerações anteriores, pela aposta na monocultura e 

utilização de sementes geneticamente modificadas; (iii) exploração dos recursos 

endógenos locais a curto-prazo, para obtenção de um lucro rápido sem benefício 

para as populações locais. 
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A fig. 2 apresenta de forma esquemática os diferentes fatores que estão na ori-

gem da desertificação. São, na sua essência, dois grandes grupos: (i) fatores naturais; 

e (ii) fatores humanos que, através de uma dinâmica de interações a diferentes es-

calas temporais (curto e longo prazo) e de distintas magnitudes, contribuem para a 

diminuição da produtividade dos solos e para a simplificação da estrutura e rutura 

do equilíbrio funcional dos ecossistemas.

Fig. 2 ‑ Fatores na origem da desertificação (Fonte: adaptado de Lopez-Bermudez, 2002).
Fig. 2 - Factors causing desertification (Source: adapted from Lopez-Bermudez, 2002).

As causas da desertificação são, assim, tanto naturais como provocadas pelas 

atividades humanas. As secas, os regimes de precipitação, o aumento da tempera-

tura global e as alterações climáticas contribuem para a desertificação das regiões 

áridas e semiáridas. No entanto, estas áreas são também extremamente sensíveis 

às pressões das atividades humanas, resultantes do crescimento demográfico, das 

tecnologias e práticas agrícolas e da implementação de políticas desadequadas das 

condições ambientais (WIT, 2009). Entre as causas humanas diretas destacam-se a 
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agricultura intensiva, o sobrepastoreio, a desflorestação e o desmatamento, e más 

práticas de irrigação. Este conjunto de fatores contribui para a degradação dos solos 

e cria efeitos de retroação que resultam na perda de produtividade dos solos e de 

biodiversidade, tendo consequências negativas, por vezes irreversíveis, sobre todo o 

sistema ambiental (Imeson, 2008; Brandt e Thornes, 1996 e Geeson et al., 2001).

Deste modo, é compreensível que em ambientes sensíveis, como são as regiões 

áridas e semiáridas, qualquer mudança de uso do solo, incentivada, muitas vezes, 

por políticas económicas, agrícolas e de ordenamento do território desajustadas das 

condições ambientais, pode ter consequências desastrosas e conduzir a um elevado 

grau de degradação dos ecossistemas e da paisagem.

No entanto, existem opiniões diversas relativamente à importância individual 

de cada um dos fatores. A comunidade científica divide-se entre os que consideram 

ser o clima o maior responsável pela desertificação, tendo as atividades humanas 

uma menor importância; e aqueles que defendem a importância idêntica dos dois 

conjuntos de fatores no desencadear dos processos de desertificação.

Na realidade, a análise e avaliação da importância das causas que estão na ori-

gem da desertificação devem ser realizadas em função dos contextos geográficos, e 

das especificidades socioeconómicas, de cada área afetada. A investigação até agora 

realizada demonstra bem a importância dos estudos de caso e o perigo das gene-

ralizações, sobretudo no que respeita à inventariação de medidas de mitigação e 

combate contra este fenómeno.

A contribuição do sistema climático para os processos de degradação dos solos e 

dos ecossistemas está relacionada com a variabilidade de elementos de clima como 

a temperatura, a precipitação, o vento e a evaporação, resultante de flutuações na-

turais na dinâmica da atmosfera. Sabe-se que estas flutuações podem perturbar e 

modificar a estrutura e funcionamento dos ecossistemas e, deste modo, o conjunto 

de bens e serviços que os ecossistemas fornecem à sociedade.

O quadro global de alterações climáticas é outro aspeto a ter em conta na análise 

dos processos de desertificação. O aumento da aridez e o aumento da intensidade 

das precipitações são dois elementos que favorecem a modificação e, em algumas 

áreas, a degradação dos recursos naturais (água, solo e vegetação), nomeadamente 

quando sujeitos a elevada pressão das atividades humanas.
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Os episódios de seca são, frequentemente, considerados como uma das causas 

mais concretas da desertificação2. São conhecidos os efeitos que extensos períodos 

com ausência de precipitação têm nos ecossistemas e na vida das populações. Na 

ocorrência deste fenómeno climático extremo, verifica-se que a intensificação dos pro-

cessos de degradação dos solos, da vegetação e dos recursos hídricos, contribui para 

que a desertificação se torne mais visível e percepcionável pelas populações afetadas.

Contudo, é inegável que diversas atividades humanas têm contribuído para de-

sencadear e intensificar os processos conducentes à desertificação. Essas atividades 

estão essencialmente relacionadas com as práticas agrícolas e pecuárias e com pro-

cessos de destruição das florestas e matos. No entanto, outras, como a expansão 

urbana, o turismo em áreas litorais e a mineração têm tido um contributo deter-

minante na degradação e destruição dos recursos naturais. Para além disso, é fun-

damental ter em conta o crescimento e desenvolvimento tecnológico que permite 

intensificar a extração e utilização dos recursos naturais. A captação de águas sub-

terrâneas não renováveis a níveis cada vez mais profundos, os esquemas de irrigação 

intensiva de áreas vastas e a construção de diferentes tipos de infraestruturas em 

locais anteriormente inacessíveis são exemplos da aplicação crescente da tecnologia 

e da utilização, por vezes insustentável, dos recursos naturais.

Como se referiu anteriormente, as atividades agro-silvo-pastoris, nomeadamen-

te quando desajustadas das condições ambientais (relevo, solos e clima), são decisi-

vas para desencadear a desertificação.

Áreas vastas ocupadas por uma agricultura intensiva, baseada na irrigação com 

águas (superficiais e subterrâneas) de má qualidade química e excesso de sais, apre-

sentam crostas salinas superficiais que tornam os solos improdutivos. Este fenóme-

no de salinização superficial dos solos é particularmente visível em áreas litorais, 

onde a sobreexploração dos mananciais de águas subterrâneas, por atividades rela-

cionadas com o turismo, agricultura e indústria, conduz à intrusão de água salgada 

ou salobra nos aquíferos e nos solos (Iannetta e Collonna, 2008). Outros problemas 

associados à agricultura intensiva estão relacionados com a acidificação dos solos, a 

2 De tal modo que, em 1994, a convenção adoptada em Paris designou-se Convenção das 
Nações Unidas de Combate à Desertificação nos Países Afectados por Seca Grave e/ou Desertificação.
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sua contaminação com pesticidas e fertilizantes e a expansão das culturas para solos 

pobres sem aptidão agrícola. Para além disso, assiste-se à diminuição dos períodos 

de pousio, fundamentais para uma incorporação de matéria orgânica e regeneração 

natural da fertilidade dos solos. 

A produção de culturas de sequeiro em solos marginais favorece a perda de nutrientes 

e de solo, por ação da erosão hídrica, em função das mobilizações do solo (alqueives). 

Por exemplo, a cultura cerealífera (trigo, centeio ou cevada) em superfícies de declive 

acentuado, onde não são utlizadas práticas de conservação do solo e em que os terre-

nos ficam largos períodos expostos aos elementos de clima (chuva, vento, insolação, 

entre outros). O uso de práticas como a queima dos resíduos das culturas (restolhos), 

ou lavouras com maquinaria pesada, no sentido da maior inclinação das superfícies, 

intensificam os processos erosivos e têm como consequência uma elevada degradação 

das propriedades físicas e químicas dos solos (Quaranta, 2008).

O sobrepastoreio ocorre quando se ultrapassa a capacidade de carga animal de 

uma pastagem, ou seja, quando se regista um número excessivo de cabeças de gado, 

em relação à dimensão e produtividade da pastagem. Neste contexto, há dois aspe-

tos a considerar: (i) o pisoteio que provoca a compactação do solo, dificultando a 

germinação das sementes, diminuindo a infiltração da água e aumentando o esco-

amento superficial e a quantidade de solo erodido; e (ii) a utilização de encabeça-

mentos excessivos, ou seja, ultrapassando a capacidade de carga da pastagem, que 

produzem uma rápida degradação da cobertura herbácea e arbustiva do solo e, em 

consequência, a degradação do solo que a suporta (Papanastasis, 2008).

A desflorestação e o desmatamento são responsáveis pela diminuição da cobertura 

arbórea e arbustiva, conduzindo a uma diminuição da proteção dos solos e, em 

consequência, a valores elevados de perda de solo. A utilização dos matos pelas 

populações rurais tem vindo a diminuir em algumas regiões, essencialmente na 

região Mediterrânea, mas a intensificar-se em outras, fundamentalmente nos países 

em desenvolvimento. Assim, estes territórios apresentam-se, muito frequentemente, 

como áreas degradadas por terem sido sujeitos a um sobrepastoreio que conduziu a 

uma diminuição da diversidade de vegetação e da proteção do solo por ela propor-

cionada. Os incêndios frequentes são outro fator que contribui para a destruição da 

cobertura vegetal, que protege o solo, e dos seres vivos aí existentes. Consoante a 
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sua magnitude, os incêndios modificam ou destroem as propriedades físicas e quí-

micas dos solos. Em ambientes climáticos com temperaturas elevadas, ventos fortes 

e baixo teor de humidade do ar, o risco de incêndio é muito elevado, até porque a 

secura da vegetação favorece a rápida propagação do fogo. A ocorrência de eventos 

de chuva intensa após este período favorece a erosão dos solos. Estão, assim, criadas 

as condições para a atuação dos agentes e processos erosivos no sentido da degra-

dação e destruição dos solos afetados: desaparecimento da proteção proporcionada 

pela vegetação e destruição ou diminuição do teor de matéria orgânica do solo. Na 

maior parte dos casos, a recuperação de áreas ardidas é muito difícil, em virtude de 

se terem verificado perdas de solo volumosas (Vallejo e Valdecantes 2008).

Consequências da desertificação

A desertificação representa uma ameaça para o equilíbrio ambiental nas regiões 

afetadas. A perda de produtividade dos solos agrava a pobreza nas regiões áridas e 

semiáridas, forçando os agricultores a procurar meios de sobrevivência em regiões 

mais férteis ou nas áreas urbanas.

As consequências mais visíveis e relevantes da desertificação, e de processos asso-

ciados como a erosão hídrica, podem expressar-se, de acordo com Lopez-Bermudez 

(2002: 154), da seguinte forma:

• Em termos gerais, a desertificação participa nas mudanças climáticas, uma 

vez que contribui para a diminuição do sequestro de carbono, em virtude 

da diminuição do teor de matéria orgânica nos solos, e para o aumento do 

albedo e da quantidade de partículas na atmosfera. Ao nível da interação 

dos solos com a atmosfera conduz também a modificações na quantidade 

de absorção de energia solar e nos fluxos de calor, temperatura, evaporação, 

entre outros.

• A degradação do coberto vegetal conduz a uma substituição das florestas 

por formações arbustivas secundárias, cada vez mais abertas, utilizadas para 

pastoreio e facilmente destruídas pelo fogo. Desta maneira, a rugosidade e 
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a proteção dada pela vegetação diminui e o solo desprotegido torna-se mais 

suscetível à erosão eólica e hídrica, aumentando a formação de sulcos, ravi-

nas e barrancos, entre outros;

• A redução excessiva de biomassa é acompanhada por perdas de biodiver-

sidade pela invasão de espécies vegetais xerófitas bem adaptadas a maiores 

índices de aridez e a solos pobres e degradados;

• A perturbação do ciclo hidrológico provocada pela erosão dos solos é mar-

cada pela diminuição da capacidade de recarga dos aquíferos, diminuição da 

qualidade das águas superficiais e aumento da variabilidade do regime dos 

cursos de água e do risco de cheias e inundações. A degradação dos recursos 

hídricos tem, ainda, consequências graves para o funcionamento dos ecos-

sistemas, contribuindo para a diminuição da biodiversidade;

• A perda da estabilidade estrutural dos solos, acompanhada por fenómenos 

de compactação e de formação de crostas salinas superficiais, reduz a ca-

pacidade de infiltração e aumenta os valores de escorrência superficial e o 

volume de solo erodido, acumulando-se os sedimentos e os nutrientes na 

base das encostas, no fundo dos vales e nas albufeiras, contribuindo para o 

seu assoreamento; 

• A erosão das camadas superficiais dos solos reduz a superfície de terra fértil, 

adequada à atividade agrícola, e aumenta a pedregosidade dos solos. Con-

duz, também ao afloramento à superfície dos horizontes mais profundos do 

solo, do rególito (rocha-mãe meteorizada) ou mesmo do substrato rochoso 

não meteorizado, marcados, à superfície, por diferentes cores e tons.

Estas consequências diretas da desertificação têm implicações nas estruturas so-

cioeconómicas das áreas afetadas. Um dos resultados mais visíveis é o abandono das 

terras agrícolas, fundamentalmente pelas populações com menores recursos, dando 

origem a movimentos migratórios que, por sua vez, estão frequentemente na ori-

gem de um crescimento desordenado das áreas urbanas e de conflitos ambientais e 

sociais. No entanto, a recuperação de áreas agrícolas marginais abandonadas, onde 

predominam solos muito pobres e sem aptidão agrícola, depende das condições em 

que se processou o abandono. Nas áreas em que as consequências da desertificação 

são ecologicamente reversíveis e as condições climáticas permitem o fornecimento 
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de humidade aos solos, verifica-se, em geral, uma boa recuperação do coberto ve-

getal. É o caso, por exemplo de algumas regiões da Península Ibérica, onde estudos 

recentes parecem indicar melhoria das condições dos solos (Gouveia et al., 2010, 

Barrio et al., 2010, Sanjuan et al., 2011). Contudo, nas áreas onde a degradação 

dos solos foi muito intensa, e as condições climáticas são marcadas pela aridez, a 

recuperação do coberto vegetal é de tal modo lenta, que favorece a continuidade da 

erosão dos solos.

O mar de Aral: um exemplo

Tal como foi referido anteriormente, uma das consequências da desertificação 

corresponde às perturbações induzidas no funcionamento do sistema hidrológico, 

nomeadamente quando os processos de desertificação estão associados a práticas 

de irrigação não sustentáveis em ambientes áridos e semiáridos. Neste caso, pode 

verificar-se a redução do escoamento de cursos de água que alimentam grandes 

lagos como é o caso do Lago Chade (situado na África Subsariana) ou do Mar de 

Aral (situado na Ásia Central), que constitui um dos exemplos mais dramáticos do 

resultado da implementação de decisões completamente desadequadas das condi-

ções ambientais.

A bacia endorreica do Mar de Aral (fig. 3), que corresponde essencialmente às 

bacias dos dois grandes rios tributários o Amu Darya e o Syr Darya, engloba os de-

sertos de Kara Kum e Kyzyl Kum, tem uma área de 1.549.000 km2 (549.000 km2 de 

terra arável, dos quais 78.956 km2 é irrigada) que abrange sete países: Uzbequistão, 

Turquemenistão, Cazaquistão, Afeganistão, Tajiquistão, Quirguistão e Irão.

Na década de 60 do século XX, o Mar de Aral, ainda alimentado pelos pode-

rosos rios Amu Darya e Syr Darya, constituía o quarto maior lago do mundo, com 

uma área de 66.458 km2 e uma profundidade média de cerca de 10 m. Em 2000, 

esta área estava reduzida para metade e, em 2007, o Mar de Aral estava reduzido a 

10% do seu tamanho original (Micklin e Aladin, 2008). Esta redução em tamanho 

e no volume de água, que resultou do desvio, durante o regime Soviético, de dois 
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rios para irrigar culturas de algodão, é um dos maiores desastres ambientais do 

século XX (Kijne, 2005). Em 1991, a desintegração da União Soviética dividiu o 

lago entre os recém-formados Cazaquistão e Uzbequistão, e pôs fim ao “grandioso” 

plano soviético com que se pretendia canalizar a água dos distantes rios siberianos 

para alimentar o Mar de Aral (Micklin e Aladin, 2008).

Desde 1918, que os dirigentes da antiga União Soviética planearam o desvio dos 

dois principais afluentes do Mar de Aral (Syr Darya e Amu Darya) com o objetivo 

de irrigar as áreas desérticas do Uzbequistão e aí implantarem campos de arroz e de 

algodão, e outras culturas fortemente intensivas em água3. Durante a década de 30 

do século XX, construiu-se o sistema de canais de irrigação que permitiu o aumento 

das áreas cultivadas com algodão no Uzbequistão, de 1,2 milhões de hectares, em 

3 O decreto de Lenine “Sobre a organização dos trabalhos de irrigação no Turquestão” que, 
em Maio de 1918, estabeleceu as bases para a expansão da irrigação em grande escala de modo a 
alcançar a auto-suficiência na produção de algodão (Weinthal, 2002: 72).

Fig. 3 ‑ Localização do Mar de Aral (Fonte: Micklin e Aladin, 2008).
Fig. 3 - Aral Sea location (Source: Micklin and Aladin, 2008).
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ROCK BOTTOM 
Desiccation of the Aral Sea has wrought severe 
consequences. Greatly reduced river flows end-
ed the spring floods that sustained wetlands 
with freshwater and enriched sediment. Fish 
species in the lakes dropped from 32 to six 
because of rising salinity and loss of spawning 
and feeding grounds (most survived in the river 
deltas). Commercial fisheries, which caught  
40,000 metric tons of fish in 1960, were gone 
by the mid-1980s; more than 60,000 related 
jobs were lost. The most common remaining 
lake occupant was the Black Sea flounder (kam-
bala in Russian), a saltwater fish introduced in 
the 1970s, but by 2003 it had disappeared from 
the southern lakes because salinity was more 
than 70 g/l, double that of a typical ocean.

Shipping on the Aral also ceased because the 
water receded many kilometers from the major 
ports of Aralsk to the north and Moynak in the 
south; keeping increasingly long channels open 
to the cities became too costly. Groundwater 
levels dropped with falling lake levels, intensi-
fying desertification. By the mid-1990s meager 
stretches of halophytes (plants tolerant of saline 
soils) and xerophytes (those tolerant of dry con-
ditions) struggled where lush expanses of trees, 
bushes and grasses had once flourished on the 
banks. Only half the number of native mammal 
and bird species could be found in the area. The 
climate also changed up to 100 kilometers be-
yond the original shoreline: today summers are 
hotter, winters are colder, humidity is lower (so 
rainfall is less), the growing season is shorter 
and drought is more common.

 FREIGHT LINES that once transported manufac-
tured goods and foods from the thriving port city  
of Aralsk lie in ruin, as does the city’s economy.
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1913, para 2,3 milhões de hectares, em 1950. No início da década de 1960, a cul-

tura de algodão foi intensificada no Uzbequistão, e no Cazaquistão, atingindo, em 

1990, 4,2 milhões de hectares (Tarr e Trushin, 2005). 

Com o desvio, para irrigação, do escoamento dos seus dois principais afluentes, 

o Mar de Aral registou, entre 1960 e 1989, uma redução de 41% da sua superfície, 

uma diminuição de 67% do seu volume e triplicou a salinidade da sua água (Mi-

cklin, 2006). A indústria pesqueira do Mar de Aral foi fortemente afetada, e várias 

unidades de processamento de peixe, nomeadamente de esturjão e carpas, foram 

encerradas no Cazaquistão e no Uzbequistão (White, 2013). Até ao final do século 

XX, o recuo do Mar de Aral formou três lagos separados e quase nenhum escoamen-

to do Amu Darya e do Syr Darya atinge o Mar de Aral (fig. 4). 

A diminuição do nível da água do Mar de Aral foi acompanhada por uma descida 

dos níveis freáticos, que intensificou os processos de desertificação. A vegetação ripária, 

relativamente abundante na década de 60 do século XX, foi substituída por manchas 

esparsas de espécies halófitas e xerófitas, adaptadas às novas condições de salinidade e 

secura. De facto, atualmente os Verões são mais quentes, os Invernos são mais frios, a 

humidade do ar é menor e a precipitação quase inexistente (Micklin e Aladin, 2008).

Fig. 4 ‑ Evolução do Mar de Aral, 1960-2025 (Fonte: Micklin, 2010).
Fig. 4 - Aral Sea reduction (Source: Micklin, 2010).
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Após a desintegração da União Soviética, cinco estados da Ásia Central (Uzbe-

quistão, Turquemenistão, Cazaquistão, Tajiquistão e Quirguistão) decidiram en-

frentar a crise do Mar de Aral, assinando um acordo de cooperação em matéria de 

gestão, uso e proteção dos recursos hídricos na bacia do Mar de Aral (Beukering, 

Slootweg e Immerzeel, 2008). A comunidade internacional, através do Banco 

Mundial, ofereceu ajuda financeira ao Projeto de Restauro das Áreas Húmidas do 

Mar de Aral.

No entanto, é completamente irrealista pensar que é possível voltar à situação 

do Mar de Aral da década de 60 do século XX. Para que tal sucedesse era necessário 

quadruplicar o escoamento anual dos rios Amu Darya e Syr Darya, que atualmente 

é de 13 km3 (Micklin e Aladin, 2008). 

A fim de se alcançar esse objetivo, dadas as condições ambientais, seria necessá-

rio reduzir fortemente a irrigação. Contudo, com exceção do Cazaquistão, as outras 

quatro antigas repúblicas soviéticas pretendem expandir a irrigação, principalmente 

como forma de produzir alimentos para as suas populações que estão em cresci-

mento. A mudança para culturas menos intensivas em água poderia contribuir para 

aumentar os afluxos ao Mar de Aral. Contudo, Uzbequistão e Turquemenistão pre-

tendem manter a cultura de algodão como forma de entrada de divisas estrangeiras 

(Micklin e Aladin, 2008).

O Banco Mundial financiou a construção da Barragem Kok-Aral, que foi con-

cluída em 2005, de modo a tentar preservar o sector norte do Mar de Aral. Esta 

infraestrutura permitiu elevar o nível da água em 2m e diminuir o nível de salini-

dade para valores próximos dos do início da década de 1960. No entanto, o sector 

sul (formado por dois lóbulos) continuou a reduzir-se, nomeadamente o lóbulo 

oriental que, em 2010, secou completamente. A recuperação deste sector será muito 

difícil, se não impossível (Micklin, 2010).

O caso da degradação ou quase desaparecimento do Mar Aral é um excelente 

exemplo da necessidade de monitorização e gestão integrada de recursos naturais 

partilhados e demonstra, que os ritmos e custos da regeneração/reabilitação são 

sempre muitos superiores à implementação atempada de medidas e ações de mitiga-

ção. As boas práticas no uso comum dos recursos hídricos é uma das peças cruciais 

na estratégia do desenvolvimento sustentável.
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A desertificação na Península Ibérica

Grande parte do sector sul da Península ibérica apresenta condições climáticas 

marcadas por uma fraca precipitação anual, acompanhada por uma grande varia-

bilidade interanual, e uma forte secura sazonal. Tempestades intensas e de curta 

duração ocorrem, com alguma frequência, no Outono. Pode dizer-se que o regime 

climático mediterrâneo apresenta alguma tendência para a aridez, o que torna esta 

região suscetível à desertificação (fig. 5).

Fig. 5 ‑ Índice de suscetibilidade à desertificação na Península Ibérica, 2008 
(Fonte: adaptado de Domingues e Fons-Esteve, 2008 e EEA e JRC, 2010).

Fig. 5 - Index of susceptibility to desertification in Iberian Peninsula 
(Source: adapted from Domingues e Fons-Esteve, 2008 e EEA e JRC, 2010).
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A Convenção das Nações Unidas para o Combate à Desertificação caracteriza, 

no seu Anexo IV, o contexto regional (Região Mediterrânica Norte4) onde a Penín-

sula Ibérica se situa como apresentando um problema acentuado de desertificação 

devido a:

a) Condições climáticas semiáridas afetando grandes áreas, secas periódicas, grande 

variabilidade pluviométrica e chuvadas repentinas e de grande intensidade;

b) Solos pobres e altamente erosionáveis, propensos à formação de crostas superficiais;

c) Relevo acidentado, com declives acentuados e paisagens muito diversificadas;

d) Grandes perdas no coberto florestal devido a frequentes incêndios florestais;

e) Crise na agricultura tradicional associada ao abandono da terra e deteriora-

ção das estruturas de proteção do solo e de conservação de água;

f ) Exploração não sustentável dos recursos hídricos, causadora de prejuízos 

ambientais graves, neles se incluindo a poluição química, a salinização e o 

esgotamento dos aquíferos;

g) Concentração da atividade económica no litoral, como resultado do cresci-

mento urbano, da atividade industrial, do turismo e da agricultura de regadio.

Na Península Ibérica, as causas da degradação dos solos são variadas e bas-

tante complexas. Nas últimas três décadas, esta região foi atingida, com grande 

frequência, por períodos de seca grave, registando-se um aumento da gravidade 

das secas durante os últimos sessenta anos (Gouveia et al., 2010). Deste modo, 

numa região tão vulnerável, do ponto de vista ambiental, é o desequilíbrio das 

interações dos fatores naturais e sociais que é o responsável pelo declínio da pro-

dutividade dos solos. Deste modo, é possível identificar, no conjunto da Penínsu-

la, diferentes graus de degradação dos ecossistemas e consequentemente diversas 

situações de desertificação (Martínez-Valderrama, 2016): (i) áreas de culturas ir-

rigadas associadas à exploração de águas subterrâneas, quer nas regiões interiores, 

quer nas áreas costeiras; (ii) sistemas agro-silvo-pastoris e sobrepastoreio, mais 

especificamente nas áreas de Montado ou Dehesa; (iii) degradação das áreas de 

4 Os cinco países que inicialmente integraram o Anexo IV da Convenção foram Portugal, 
Espanha, Itália, Grécia e Turquia, tendo-se posteriormente anexado a Albânia, Eslovénia, Israel, 
Chipre e Malta.
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matos herbáceos e arbustivos; (iv) áreas de olivais e vinhas afetadas por erosão do 

solo; e (v) áreas de culturas cerealíferas de sequeiro afetadas por erosão do solo.

Em Espanha diversos estudos realizados, demonstraram que, segundo os crité-

rios das Nações Unidas, cerca de 27% do território deste país se encontra afetado 

por processos de degradação com diversos graus de intensidade. Como mencionam 

vários autores, estima-se que o custo financeiro desta degradação corresponda a 

0,1% do PIB.

Em Portugal, o Programa Nacional de Acção, apresentado em Junho de 1999, 

continha uma primeira tentativa (realizada com base na utilização de indicadores 

climáticos, de perda de solo e de seca) para identificar áreas segundo o grau de 

suscetibilidade à desertificação. Um novo mapa foi apresentado, em 2004, como 

resultado do Projeto DIS/MED (fig. 6).

A partir deste mapa de Suscetibilidade à Desertificação (2004) foi possível al-

cançar os seguintes valores: (i) 64% do continente corresponde a áreas não susce-

tíveis à desertificação; (ii) 8% a áreas suscetíveis à desertificação, e (iii) 28% a áreas 

com elevada suscetibilidade à desertificação.

É no interior de Portugal continental que se verificam as maiores extensões 

afetadas pela degradação do solo e desertificação, com especial incidência para o 

Alentejo e o Algarve. As principais causas estão relacionadas com atividades huma-

nas, tais como: práticas agrícolas desadequadas, o sobrepastoreio, a destruição da 

vegetação natural, os incêndios frequentes, a urbanização e o excesso de consumo 

de água para irrigação (Roxo, 2012).

Nas áreas mais sensíveis, as vulnerabilidades são passíveis de aumentar no 

futuro se os fatores causais, como o clima, se degradarem. O aumento esperado 

da frequência e intensidade de fenómenos extremos, como os períodos de seca 

e as chuvadas torrenciais, podem conduzir a maiores riscos de erosão do solo 

(IPCC, 2007).

Deste modo, torna-se necessário identificar estratégias de combate à deserti-

ficação. Se o ambiente climático se tornar mais seco, se a pressão das atividades 

humanas sobre os recursos aumentar, e se os solos ficarem cada vez mais degradados, 

é grande a probabilidade de a desertificação se tornar irreversível em vastas áreas da 

Península Ibérica.
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Fig. 6 ‑ Suscetibilidade à Desertificação em Portugal Continental, 2004 
(Fonte: Rosário, 2004).

Fig. 6 - Susceptibility to desertification in Portugal, 2004 (Source: Rosário, 2004).
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Medidas e ações de combate à desertificação

Perante um cenário cada vez mais preocupante, em função do crescimento 

exponencial da população mundial e de uma crescente escassez de recursos vi-

tais, como são o solo e a água potável, a ONU estabeleceu uma estratégia de 

combate à desertificação a diferentes escalas, de maneira a envolver os decisores 

e os atores que têm responsabilidade pelo território, a comunidade científica e 

as populações afetadas. 

O papel das Nações Unidas

A Organização das Nações Unidas (ONU) tem desenvolvido um trabalho 

muito importante e meritório no Combate à Desertificação. Pode mesmo afir-

mar-se que foi devido ao empenhamento da ONU que a questão da Deserti-

ficação entrou nas agendas políticas de muitos países, e que esse objetivo ainda 

se mantêm, devido ao facto da degradação dos recursos naturais e consequente 

avanço da desertificação não ser de maneira nenhuma, um tema prioritário para 

muitos decisores mundiais.

O evento que marcou, a nível mundial, o início do interesse sobre a Deserti-

ficação foi a Conferência das Nações Unidas sobre Desertificação, realizada, em 

Nairobi (Quénia), em 1977. A este, sucederam-se outros eventos, dos quais resul-

taram documentos importantíssimos, como a Convenção das Nações Unidas de 

Combate à Desertificação (1994), num processo contínuo, de alertar a sociedade 

mundial para a existência de um fenómeno que teria repercussões económicas e 

sociais graves a nível global. Outros dois aspetos a destacar foram o estabelecimento 

do Dia Mundial de Luta Contra a Desertificação e a Seca (17 de Junho) e o do Ano 

Internacional dos Desertos e da Desertificação, que decorreu em 2006.

Um dos passos fundamentais para o combate à desertificação tem sido o diag-

nóstico e a cartografia das áreas suscetíveis e vulneráveis, pelo que diferentes organi-
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zações internacionais, como a FAO, UNESCO, USDA e NRCS, se têm dedicado 

à investigação de indicadores que permitam avaliar e monitorizar a dimensão e 

evolução deste fenómeno.

Assim, a elaboração da Convenção de Combate a Desertificação e Seca das 

Nações Unidas (UNCCD) conduziu à assinatura, por parte dos países que esti-

vessem interessados, de um Documento que estipulou: a criação de Anexos Re-

gionais (grupos de países, numa mesma área geográfica) e a elaboração de Pro-

gramas de Acão Nacionais (National Action Programmes - NAP), elaborados e 

implementado pelos Pontos Focais Nacionais. Estes programas originaram, em 

vários países, a criação de Áreas Piloto de Combate à Desertificação nas áreas 

afetadas (fig. 7). 

Uma das principais recomendações para a elaboração dos NAP consistiu na 

necessidade imperiosa de uma abordagem de “baixo para cima” (“bottom-up”), de 

maneira a envolver, seriamente, as populações afetadas, a fim de se alcançarem re-

sultados das ações de mitigação e combate à desertificação.

Fig. 7 ‑ Diferentes escalas de implementação da estratégia de Combate à Desertificação.
Fig. 7 - Different implementation scales in strategy to combat desertification.
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O interesse e papel da União Europeia (UE)

O tema da desertificação foi inicialmente proposto e defendido na Comissão Eu-

ropeia por Roberto Fantechi, que organizou um simpósio na Grécia, em Abril de 

1984, após o qual foram publicadas as catas com o título “Desertificação na Europa”. 

Foram vários os Programas e projetos de investigação financiados pela UE, que 

tem incluído a desertificação nas suas áreas temáticas, como sejam: 

• Programa Ambiente - Clima e Riscos Naturais (EPOCH) 

• Programa de Ambiente e Clima - Framework 4/5/6/7

Em virtude da importância do fenómeno da desertificação, para os responsáveis 

das áreas do Ambiente e da Agricultura na União Europeia, os projetos financiados 

tiveram desde sempre objetivos bem definidos e, ao longo do tempo, basearam-se 

numa estratégia integrada, que permitisse envolver a comunidade científica euro-

peia, incentivando a colaboração, a troca de ideias e experiências e que possibili-

tasse, ao mesmo tempo, a evolução do conhecimento no que respeita às causas e 

consequências da desertificação no espaço europeu. 

Projetos como: 1) MEDALUS - Mediterranean Desertification and Land Use - I, 

II, III (1991-1998); 2) DESERTLINKS ‑ Combate à Desertificação na Europa Me-

diterrânea: Ligando a Ciência à Sociedade (2001-2004); 3) DeSurvey - A Surveillance 

System for Assessing and Monitoring of Desertification (2005-2010);  4) UNDESERT 

Understanding and Combating Desertification to Mitigate its Impact on Ecosystem Ser-

vices (2010- 2015), e 5) LIFE DESERT-ADAPT - Preparing desertification areas 

for increased climate change (2017-2022), são são excelentes exemplos dos princí-

pios que orientaram a pesquisa científica no seio da União Europeia.

Em síntese, pode dizer-se que, analisado o enfoque dado aos projetos, a preocu-

pação inicial de se conhecerem com precisão os processos físicos, socioeconómicos 

e culturais que contribuem para a desertificação, que se mantêm e evoluem em 

função da complexidade deste fenómeno, foi sendo alterada, no sentido de um 

melhor diagnóstico territorial e socioeconómico, para dar resposta às necessidades 

dos decisores e responsáveis pelas políticas sectoriais da UE e na procura de medidas 

e ações de mitigação e recuperação das áreas afetadas.
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Muitas têm sido as tentativas de quantificar a nível global a expressão deste fenó-

meno. Apesar da precisão dos dados, apresentados pelas principais organizações na 

égide das Nações Unidas, com a UNCCD, UNEP, FAO, entre outras, poder ser um 

dos elementos de discussão, o que está fora de questão é a grandeza deste problema 

ambiental e o potencial impacto negativo que tem no desenvolvimento sustentável.

Neste sentido, é crucial a implementação de medidas e ações que possam 

minimizar a expansão da desertificação. O combate à desertificação deve basear-

-se em duas componentes principais: (i) a decisão política que tem por obriga-

ção estabelecer os instrumentos que possibilitem uma utilização sustentável dos 

recursos naturais, através do diagnóstico, monitorização e aplicação de directi-

vas e regulamentações e; (ii) a participação das populações afetadas na procura 

de soluções para minimizar as consequências dos processos que estão na origem 

da desertificação.

Pelo exposto anteriormente, as soluções a aplicar ligam-se diretamente com o con-

trolo das causas da desertificação. Uma abordagem causa-efeito será uma das melhores 

formas de se encontrar as medidas ou ações que podem mitigar o problema.

Contudo, em função da complexidade de fatores que se encontram na génese 

da desertificação, não há uma maneira fácil, nem uma fórmula para combater este 

fenómeno. A realidade pauta-se por uma enorme diversidade de situações, resultado 

de uma panóplia de constrangimentos naturais e de atividades humanas traduzidas 

no território por diferentes graus de severidade e de risco à desertificação. Deste 

modo as soluções devem ser as mais adequadas às condições existentes em termos 

da extensão e gravidade do fenómeno e dos recursos humanos e económicos para a 

mitigação e combate.

Ao ter-se em mente que a desertificação pode ser caracterizada como: (i) Clima 

– Aumento da aridez (diminuição do recurso água); (ii) Processos hidrológicos – 

Maior irregularidade no escoamento superficial (deficits e excessos); (iii) Processos 

morfodinâmicos – Intensificação da ação de processos geomorfológicos tais como 

a erosão hídrica e eólica dos solos; (iv) Dinâmica dos solos – Perda de humidade e 

acumulação de sais: (v) Dinâmica da vegetação – Declínio da vegetação, pode facil-

mente compreender-se que se está perante um enorme desafio a diferentes escalas e 

com dimensões temporais distintas.
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Assim, as soluções a adotar devem ter em conta, a variabilidade climática, as 

limitações impostas pela qualidade dos solos, a tipologia e dinâmica da vegetação, 

as técnicas e práticas agrícolas, os métodos e usos da água, bem como, as neces-

sidades estruturais e sociais das áreas em que a degradação dos recursos naturais 

é notória. 

Importa mencionar que existem, a nível mundial, verdadeiros casos de suces-

so de adaptação e mitigação da desertificação, implementados por comunidades 

locais, fundamentalmente em países em vias de desenvolvimento, com a cola-

boração de organizações como a FAO e a UNEP. Estes projetos têm como linha 

condutora, uma gestão e utilização mais racional e eficaz dos recursos água, solo e 

vegetação, através da conjugação do conhecimento tradicional com novas técnicas 

agrícolas e de uso dos recursos. Bons exemplos são: (i) o cultivo de espécies mais 

resistentes à seca; (ii) a consociação de culturas; (iv) a reflorestação com espécies 

endógenas com interesse económico; (v) a multifuncionalidade nas explorações 

agrícolas; (vi) a aplicação de medidas de conservação do solo e da água; (vii) 

o melhoramento das pastagens; e (viii) a utilização das energias renováveis. A 

lista de possibilidades é vasta, em consequência de os impactos da desertificação 

variarem de local para local.

É importante, para o sucesso das ações e medidas de mitigação e combate, ter 

em atenção, que a desertificação é um fenómeno complexo, com especificidades em 

função das realidades geográficas, que é um fenómeno pouco mediático, pelo facto 

de não ser um desastre imediato, como são por exemplo os sismos ou as inundações 

e, como tal, é de difícil perceção, tendo, no entanto, efeitos globais.

Apesar de toda esta realidade, a verdade é que não tem existido a nível mundial 

um verdadeiro empenho e uma estratégia concreta de luta contra a desertificação. 

As iniciativas de mitigação e combate no terreno são, em grande medida, desenvol-

vidas por organizações não-governamentais, que têm grandes dificuldades financei-

ras e de recursos humanos. 

É essencial, no futuro, investir na informação e divulgação para alertar a 

sociedade e consciencializar os governos para a necessidade de melhores leis e mais 

fiscalização na gestão e uso dos recursos naturais vitais para os seres humanos, como 

são o solo, a água e a vegetação.
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Conclusões

A desertificação não é a expansão natural dos desertos, mas a degradação do solo 

e ecossistemas nas regiões áridas, semiáridas e sub-húmidas secas. É um processo 

gradual de perda de produtividade do solo e de diminuição da cobertura vegetal por 

causa da interação das atividades humanas com as condições ambientais marcadas 

por situações de seca e aridez. 

A desertificação é um problema global, com graves implicações a nível mundial para 

a biodiversidade, segurança ambiental, erradicação da pobreza, a estabilidade socioeco-

nómica e desenvolvimento sustentável. Neste sentido, a cooperação internacional deve 

desempenhar um papel crucial no combate contra a desertificação. Não deve ter apenas 

como objetivo o comprimento das metas estabelecidas na Convenção, mas fomentar 

a transferência de tecnologia, a partilha de conhecimentos e a distribuição de recursos 

financeiros. O estabelecimento de acordos e projetos bilaterais, como os que existem 

por exemplo entre países europeus e africanos, são bons exemplos do muito que pode 

ser feito em prol do uso racional dos recursos naturais bem como da sua preservação. 

Perante um cenário, em que as alterações climáticas são bem evidentes, é funda-

mental, que os governos e os cidadãos, em todo o mundo, tenham conhecimento 

das causas e consequências da desertificação.

Contudo, há dois factos que têm dificultado o combate a este fenómeno e que 

têm sido referidos frequentemente: (1) a ideia, muito frequente nos países do Sul 

da Europa, de que a desertificação é o despovoamento dos territórios (contida, ali-

ás, em expressões tão comuns como: desertificação do interior ou desertificação dos 

centros das cidades) e (2) a associação, em África e na Ásia, da desertificação com o 

avanço natural dos Desertos que, em função da sua dinâmica, apresentam faixas de 

expansão e de retração.

No entanto, é importante mencionar que o combate à desertificação só será 

uma realidade quando a sociedade tiver consciência da complexidade deste fenó-

meno e das suas consequências. Um fenómeno desta índole exige a implementação 

de medidas e ações integradas e o comprometimento de todos na salvaguarda dos 

recursos naturais.
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Sumário: A salinização é um dos principais processos de degradação do solo 

a nível mundial. Em Portugal, este problema está limitado às zonas 

costeiras afetadas pelas marés (sapais) e a algumas áreas regadas 

no sul do País (Alentejo). Contudo, o aumento da área regada e 

as perspetivas de mudanças climáticas para as próximas décadas, 

nomeadamente o aumento das temperaturas e da concentração de 

sais solúveis da água de rega, podem levar a um acréscimo da área 

afetada por aquele problema em Portugal e a uma crescente degra-

dação dos solos. Descrevem-se as principais causas de salinização/

sodização dos solos, os indicadores mais relevantes e as classificações 

mais utilizadas para solos salinos e sódicos. Indicam-se também as 

principais áreas afetadas em Portugal, quer por salinização natu-

ral, quer por salinização secundária. Revêem-se, ainda, alguns dos 

principais estudos no âmbito da cartografia de solos salinos, do 

aproveitamento dos solos salinos e sódicos e do uso de águas de 
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rega de má qualidade realizados em Portugal, nas últimas décadas. 

Finalmente são referidos os principais métodos para prevenir e 

recuperar a salinização/sodização dos solos.

Palavras ‑chave: Salinidade, sodicidade, água salina, indicadores, modelação.

Abstract: Soil salinization is a major land degradation process. In Portugal, this 

problem is limited to salt marshes in western and southern coastal 

regions and some irrigated areas in the south of the country (Alentejo). 

However, the increase of the irrigated area and the prospects of cli-

mate change in the coming decades, including rising temperatures, 

can aggravate salt concentration in the soil profile and increase the 

degraded area in Portugal. This paper describes the main causes of 

soil salinization/sodification, the most relevant indicators, and the 

most used classifications. The main areas in Portugal affected by 

either natural or secondary salinization are also indicated. Some of 

the most relevant studies carried out in Portugal on saline soil ma-

pping, the use of saline and sodic soils, and the use of poor quality 

water for irrigation, are also reviewed. Finally, the main methods to 

prevent and recover saline/sodic soils are discussed.

Keywords: Salinity, sodicity, saline water, indicators, modelling.

Introdução

O solo é um sistema vivo, que presta serviços essenciais para a sobrevivência 

da sociedade e dos ecossistemas. É um recurso não renovável na medida em que 

as taxas de degradação podem ser rápidas, enquanto os processos de formação 

e de regeneração são extremamente lentos (EC, 2002). A degradação dos solos 

agrícolas é um processo em curso na União Europeia, sendo mais acentuada 
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nos países do leste europeu e da zona mediterrânica, por razões climáticas 

(Tóth et al., 2008). A salinização é um dos processos de degradação do solo 

referenciados na Estratégia Temática para a Proteção do Solo (EC, 2006), que 

conduz ao aumento da concentração de sais solúveis no solo e na solução do 

solo, para níveis prejudiciais às plantas. Entre os sais acumulados incluem-se 

os de sódio (em regra os mais importantes) e os de cálcio, magnésio e potássio, 

especialmente na forma de cloretos, mas também de sulfatos.

Quando o ião Na+ ganha preponderância no complexo de troca do solo (pro-

cesso de sodização), o solo pode mesmo perder uma ou mais das suas funções e 

conduzir à desertificação (UNCCD, 1994). A dinâmica do sódio está associada à 

dinâmica dos outros catiões, nomeadamente do cálcio e do magnésio.

Nos solos salinos, as culturas são afetadas quer por efeitos tóxicos específicos quer 

pelo elevado potencial osmótico da solução do solo, que reduzem a capacidade de 

extração de água do solo pelas plantas (Ayers e Westcot, 1985). Nos solos sódicos, os 

teores elevados de Na+ e Mg2+ de troca propiciam a degradação da estrutura do solo. 

A acumulação destes catiões dispersivos promove a expansão e/ou a dispersão da argila, 

alterando a geometria dos poros do solo que, por outro lado, afecta a permeabilidade 

intrínseca do solo, a retenção de água e a produtividade das culturas (Keren, 2000). A 

degradação da estrutura do solo pode também ser causada por um teor extremamente 

baixo de Ca2+. De facto, a aplicação de águas com um teor baixo em sais solúveis pode 

provocar um problema análogo ao anterior, embora relacionado com a natureza corro-

siva da água de salinidade muito baixa, como a água da chuva, dado que esta dissolve 

e arrasta a maior parte dos sais solúveis do solo superficial (Ayers e Westcot, 1985).

A introdução de regadio, nomeadamente em zonas de clima árido, semi-árido 

e ocasionalmente sub-húmido seco, tem conduzido a numerosos problemas de sa-

linização do solo por estes não disporem de condições de drenagem adequadas de 

modo a garantir as necessidades de lixiviação dos sais do solo (Sentis, 1996). Mais 

de 10% da superfície terrestre emersa é afetada por algum tipo de salinização, com 

tendência a aumentar devido a fatores naturais, mas principalmente à intervenção 

humana, através do regadio, da deflorestação e do sobrepastoreio, os quais podem 

conduzir à desertificação (Szabolcs, 1989). As mudanças climáticas dos últimos 

anos, por aumento da temperatura e da concentração de CO2 na atmosfera, podem 
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interferir também na salinização dos solos, na medida em que o uso da água pelas 

plantas é potencialmente influenciada por concentrações elevadas de CO2, condu-

zindo a uma menor condutância estomática e a um aumento das taxas fotossinté-

ticas (Kirschbaum et al., 1996). Nestas condições, especialmente nas regiões mais 

quentes e secas, a água do solo, associada aos sais dissolvidos e existentes nas ca-

madas profundas do solo, sofrerá um maior movimento ascensional capilar de que 

poderá resultar a acumulação de sais (salinização) nas camadas superficiais dos solos.

Natureza e origem da salinização do solo 

A acumulação de sais no solo deve-se à existência de uma fonte de sais e à 

insuficiência de precipitação e/ou de drenagem que permitam a sua lixiviação. Al-

gumas das causas são naturais (salinização primária) e outras resultam de processos 

induzidos pelo homem (salinização secundária), nomeadamente através das práticas 

inadequadas de rega e de drenagem e ainda do uso de águas de rega de má qualidade 

(Kibblewhite et al., 2008).

As causas naturais mais comuns de salinização/sodização são a presença de aquí-

feros de origem marinha, a ação direta das marés em regiões costeiras, a deposição 

de sais marinhos transportados pelo vento, a transferência de água salina para zonas 

de menor cota com drenagem limitada (repasses), o fluxo capilar ascensional de 

águas freáticas e subterrâneas como consequência de evapotranspiração em zonas 

de clima árido e semiárido. Por outro lado, a sodização resulta nomeadamente da 

meteorização de rochas com minerais ricos em Na (Keren, 2000). 

De entre as principais causas secundárias destacam-se o uso de solos impróprios 

ou mal adaptados para a prática do regadio (com baixa condutividade hidráulica e 

sem sistemas de drenagem), a rega com água rica em sais solúveis, a má condução 

da rega (dotações de rega inadequadas, distribuição irregular da água, subida da 

toalha freática), o uso intensivo de fertilizantes ou correctivos, particularmente em 

condições de limitada lixiviação, e o uso de águas residuais ou produtos salinos de 

origem industrial (Ghassemi et al., 1995).
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Extensão da salinização

Chhabra (1996) refere que a área total afetada por salinização e sodização, a 

nível mundial, rondará os 1000 Mha, com incidência, por ordem decrescente de 

importância, na Austrália, Ásia, América do Sul e África (Tabela I). Na Europa, 

a salinização e a sodização do solo afetam, numa extensão considerável, a Áustria, 

Croácia, Bósnia-Herzgovina, Bulgária, Eslováquia, Espanha, França, Grécia, Hun-

gria, Itália, Portugal, Roménia, Rússia, Sérvia e Ucrânia (fig. 1), totalizando cerca 

de 50 Mha (Szabolcs, 1996).

 Fonte/Source: Szabolcs, 1989.

Tabela I ‑ Distribuição mundial dos solos salinos e sódicos
Table I - Worldwide distribution of saline and sodic soils.

Região
Área (milhões de hectares)

Salinos Sódicos Total
América do Norte 6,2 9,6 15,8
América Central 2,0 - 2,0
América do Sul 69,4 59,6 129,0
África 53,5 27,0 80,5
Ásia do Sul 83,3 1,8 85,1
Ásia do Norte e Central 91,6 120,1 211,7
Sudeste Asiático 20,0 - 20,0
Europa 7,8 22,9 30,7
Australásia 17,4 340,0 357,4
Total 351,5 581,0 932,2

Na região mediterrânica, a degradação da terra associada à salinização do solo 

pode agravar-se a taxas crescentes nas próximas décadas, devido ao aumento previs-

to das áreas regadas e à escassez crescente de águas de boa qualidade, donde emerge 

a necessidade de serem tomadas medidas preventivas (Bowyer et al., 2009).

Em Portugal, os solos salinos distribuem-se principalmente nas regiões costeiras 

oeste e sul, em zonas de cota baixa, nomeadamente nas margens de rios e estuarinas, 

mas também podem encontrar-se solos afetados por sais em algumas áreas agrícolas 

regadas localizadas em zonas de clima semi-árido do interior do País (Alentejo). 
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Fig. 1 ‑ Distribuição dos solos salinos e sódicos na União Europeia (Fonte: Tóth et al., 2008).
Fig. 1 - Distribution of saline and sodic soils in the European Union (Source: Tóth et al., 2008).
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Figure 1. Map of Saline and Sodic Soils in the European Union: Status and Potentials 
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Área potencialmente afetada

Também existem solos sódicos no interior alentejano, em correspondência com 

rochas básicas e ultrabásicas (Monteiro, 2004).

A área total de solos salinos em Portugal Continental é estimada em 150000 

ha, dos quais cerca de 100000 ha de salinização primária ou natural (Marado e 



247

Cardoso, 1969), maioritariamente relacionados com toalhas freáticas marinhas e/

ou efeitos de maré. Cerca de 50000 ha serão solos afetados por sais, de origem an-

trópica, resultante do uso de águas de má qualidade e de práticas de rega e de drena-

gem inadequadas, de que pode resultar a existência de horizontes ou camadas com 

uma concentração moderada a alta de sais solúveis em determinadas épocas do ano 

(Verão e/ou Outono). Estas áreas, localizadas maioritariamente no Alentejo, onde 

as condições climáticas e o tipo de solos - em muitos casos com drenagem interna 

deficiente devido à baixa permeabilidade do horizonte B argílico que condiciona a 

lixiviação dos sais solúveis veiculados pela água de rega - propiciam riscos de sali-

nização/sodização do solo que deverão ser prevenidos por contínua monitorização.

Embora em Portugal este problema esteja limitado às zonas costeiras afetadas 

pelas marés (sapais) e a algumas áreas regadas no sul do País, o aumento da área 

regada e as perspetivas de mudanças climáticas para as próximas décadas, nomea-

damente o aumento das temperaturas, podem levar a um acréscimo da área afetada 

por aquele problema e a uma crescente degradação dos solos.

Indicadores da salinidade e da sodicidade do solo

As determinações de sais solúveis mais fiáveis realizam-se em extratos aquosos 

do solo, sendo que quanto mais baixa for a relação solo/água, mais fácil é a separa-

ção do extracto, mas menos representativo este é da solução que, no solo, está em 

contacto com as raízes das plantas. O extrato ideal seria obtido a valores de humi-

dade do solo compreendidos entre o coeficiente de emurchecimento permanente e 

a capacidade de campo, mas a dificuldade de obter tais extratos torna impraticável 

o seu uso em análises de rotina (Richards, 1954).

O extrato de uso mais frequente em estudos de salinidade do solo é o extrato 

de saturação, obtido a partir de uma pasta de solo saturada (Bresler et al., 1982), 

pois apresenta as vantagens de ser um método de preparação fácil e reprodutível, 

e de estar ainda relativamente próximo da gama de teores de humidade de campo, 

com os quais aliás tem certa relação, pois em muitos solos o teor de água da pasta 
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saturada é aproximadamente o dobro da capacidade de campo e o quádruplo do 

coeficiente de emurchecimento (Richards, 1954). Assim, as medições de salinidade 

em extrato de saturação têm em conta as propriedades de retenção de água do solo 

em condições de campo e fornecem uma indicação realista das condições a que as 

plantas estão sujeitas. No entanto, recorre-se, por vezes, a extratos 1:1, 1:2 ou 1:5 

(Brady e Weil, 2008), aproximando-se o primeiro das condições da pasta saturada 

em certos solos argilosos, mas deve ter-se em atenção que não só a concentração mas 

também a composição iónica destes extratos é afetada pela proporção água/solo.

As determinações que geralmente se fazem no extrato de saturação para diag-

nóstico de salinidade do solo englobam a condutividade elétrica no extrato de satu-

ração (ECe) e o doseamento de Ca2+, Mg2+, K+, Na+, CO3
2-, HCO3

-, SO4
2-, Cl- e 

B. A ECe apresenta uma elevada correlação positiva com a concentração total de 

catiões ou aniões e com o potencial osmótico dos extratos aquosos do solo. Usam-se 

com frequência as seguintes relações:

Teor de sais (g L-1) = a × ECe (dS m-1)

em que a assume o valor de 0,85 para extratos que contêm principalmente Ca2+ e 

SO4
2-, 0,64 para extratos que contêm Ca2+, SO4

2-, Na+ e Cl- e 0,48 para extratos 

que contêm principalmente NaCl (Keren, 2000).

Concentração total de catiões (mmolc L-1) = b × ECe (dS m-1)

em que b assume valores de 12,5, 10 e 8 consoante o extrato contém principalmen-

te gesso, gesso e cloreto de sódio, ou cloreto de sódio (Keren, 2000).

Potencial osmótico (MPa) = -0,036 × ECe (dS m-1)

Desta expressão se deduz que um solo com uma ECe de cerca de 20 dS m-1, que 

corresponde a um valor de cerca de 40 dS m-1 à capacidade de campo (Richards, 

1954), não tem praticamente água disponíve1 para as plantas, visto que o potencial 

osmótico da água se aproxima de 1,5 MPa (o potencial considerado equivalente ao 

coeficiente de emurchecimento permanente).

Além das determinações feitas no extrato de saturação, o diagnóstico da sali-

nidade do solo é em geral completado com as determinações do pH em água, dos 

catiões de troca e da capacidade de troca catiónica (CTC). 
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O indicador mais relevante para diagnóstico de solos sódicos ou alcalizados é a per-

centagem de sódio de troca (ESP), que consiste na razão entre o Na+ de troca e a CTC:

Há que referir que o grau de saturação do complexo de troca com sódio depen-

de da composição da solução do solo e está re1acionado com a razão de adsorção 

de sódio (SAR), pelo que a SAR pode ser utilizada como indicador alternativo da 

sodização do solo, sendo obtida através da expressão:

em que [Na+], [Ca2+] e [Mg2+] representam as concentrações destes catiões solúveis 

em mmolc L-1. 

A re1ação entre a ESP e a SAR (Richards, 1954) é expressa por:

A avaliação do risco de sodização ou alcalização do solo deve ter em conside-

ração vários aspectos como a textura, o tipo de mineral da argila, a soma da per-

centagem do sódio e do magnésio de troca, a SAR e a concentração eletrolítica da 

solução do solo, para além de outros parâmetros necessários para avaliar a qualidade 

da água de rega.

Classificação dos solos afectados por sais

Os solos afetados por sais podem ser definidos como solos que apresentam uma 

concentração de sais solúveis suficientemente alta para interferir com o crescimento 

das culturas, em regra designados por salinos, e/ou uma percentagem suficiente-

mente elevada de sódio de troca para afetar a estabilidade da estrutura do solo, 

geralmente denominados por sódicos.

Existem vários sistemas de classificação de solos afetados por sais ou por eleva-

dos teores de sódio permutável. Apresentam-se os do Laboratório de Salinidade dos 
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Estados Unidos (Richards, 1954), da FAO (WRB, 2014) e da Classificação de Solos 

de Portugal (Cardoso, 1974).

A classificação de solos salinos e sódicos, como apresentada pelo Laboratório de 

Salinidade dos Estados Unidos (Richards, 1954), é das mais utilizadas e foi desen-

volvida principalmente com vista à recuperação de solos afetados por sais e sódio. 

É um sistema simples baseado em dois critérios: a salinidade do solo, expressa em 

ECe e ESP. Devido à sua simplicidade, ela não pode lidar com todas as variações que 

ocorrem na natureza, e não deve, portanto, ser aplicada de forma indiscriminada. 

De facto, se é certo que existe uma relação entre o crescimento das plantas e a ECe, 

a tolerância das culturas ao sal depende também das condições climáticas, da rega, 

das espécies de sais presentes e do grau em que alguns deles predominam (Ayers e 

Westcot, 1985; Allen et al., 1998).

Este sistema classifica os solos afetados por sais e/ou sódio do seguinte modo:

• Solos salinos. Apresentam uma ECe > 4 dS m-1 a 25ºC e uma ESP <15. O 

pH, de um modo geral, é inferior a 8,5. Os aniões dominantes são o Cl- e 

o SO4
2-. O HCO3

- está presente em pequenas quantidades e o NO3
- é ra-

ramente encontrado. O Na+, como regra, compreende menos do que 50% 

dos catiões solúveis. O carbonato de cálcio e gesso podem estar presentes;

• Solos sódico-salinos. Apresentam uma ECe > 4 dS m-1 a 25ºC e uma ESP> 

15. O pH é raramente superior a 8,5. Muitas vezes, os solos sódico-salinos 

apresentam um valor de pH próximo da neutralidade. Os iões de Na+ na 

solução estão presentes na forma de sais neutros, tais como o NaCl e o 

Na2SO4. Se o valor de pH é superior a 8,5, os iões HCO3
- e CO3

2- estão 

presentes na solução do solo. Esses solos sódico-salinos tendem a ser mais 

problemáticos tendo em vista a sua recuperação;

• Solos sódicos. Apresentam uma ECe <4 dS m-1 a 25ºC e uma ESP> 15. O 

pH é geralmente superior a 8,5 e pode atingir valores da ordem de 10. O 

sódio é o principal catião na solução do solo. O solo poderá conter CaCO3 

que, devido à sua baixa solubilidade, não forma um reservatório de armaze-

namento de cálcio útil para fins de recuperação a menos que o pH do solo 

seja reduzido. A estrutura dos solos sódicos pode muitas vezes ser conside-

rada como pobre.
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Na classificação da FAO (WRB, 2014), os solos afetados por sais e por sódio 

são distinguidos ao mais alto nível da classificação por dois Grupos de Solos de 

Referência: Solonchacks e Solonetz. Os Solonchacks (solos salinos) são solos que, 

além de outras características, apresentam até 50 cm de profundidade um horizonte 

sálico com uma salinidade elevada (ECe ≥ 15 dS m-1 ou ECe ≥ 8 dS m-1 se o pH 

do extrato da pasta saturada do solo for ≥ 8,5), em algum momento durante o ano. 

Os Solonetz (solos sódicos) são solos que mostram um horizonte nátrico, isto é, um 

horizonte subsuperficial compacto com um teor elevado de argila relativamente ao 

horizonte sobrejacente, uma agregação colunar ou prismática, e um teor elevado 

de sódio e de magnésio de troca (≥ 15% de Na++Mg2+ de troca e > 6% de Na+ de 

troca, numa espessura superior a 20 cm e a menos de 100 cm da superfície).

Na Classificação dos Solos de Portugal (Cardoso, 1974), os Solos Halomórficos 

são definidos como solos que apresentam quantidade excessiva de sais solúveis e/

ou teor relativamente elevado de Na+ de troca. Nesta ordem considera-se apenas 

a subordem dos Solos Salinos, a qual inclui os grupos dos Solos Salinos de Salini-

dade Moderada (teor de sais solúveis inferior a 0,2% nos horizontes superficiais) e 

dos Solos Salinos de Salinidade elevada (teor de sais solúveis superior a 0,2%). Os 

Solos Salinos ocorrem geralmente em aluviões de origem marinha e, em alguns ca-

sos, podem desenvolver-se em rochas detríticas. Os Solos Halomórficos (Cardoso, 

1974) correspondem, na classificação da WRB (2014), em parte aos Solonchacks 

e a outros Grupos Principais de Solos com qualificativo de sálico, nomeadamente 

os Leptossolos, Vertissolos, Gleissolos, Cambissolos e Regossolos. Embora a classi-

ficação portuguesa não inclua a subordem dos Solos Sódicos, admite-se que alguns 

Solos Halomórficos possam corresponder a Solonetz ou a outros grupos principais 

com o qualificativo de sódico.

Cartografia dos solos salinos em Portugal

O Departamento de Pedologia da Estação Agronómica Nacional (EAN) foi 

encarregado, a partir de 1972, de proceder ao reconhecimento sistemático dos sa-

pais de Portugal. Estes são definidos como solos aluvionares de origem marinha, 
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diretamente influenciados pelas marés e que se encontram, geralmente, em estuá-

rios ou em bacias de sedimentação separadas do mar por cordões litorais de areia. 

Foram publicados vários estudos que contemplaram a caracterização e a cartografia 

dos sapais ou aluviões flúvio-marítimos recentes do Algarve, nomeadamente das 

Baixas do Alvor (Fernandes, 1973, 1975), Arade (Alvim e Serpa, 1976), Ria de 

Faro (Teixeira e Alvim, 1978) (fig. 2), Salgados do Ludo (Serpa, 1979), Castro 

Marim-Vila Real de Santo António (Alvim, 1973, 1976) e ainda algumas pequenas 

áreas de sapais e salgados dispersas ao longo da costa algarvia, como sejam os sapais 

e salgados da Costa Ocidental (Odeceixe e Aljezur) e pequenas manchas de sapais 

e salgados da Costa Sul (Ribeiras de Vale Barão, Bensafrim, Alcantarilha, Espiche 

e Almargem) (Alvim, 1979). Nos sapais estudados, foram detetados solos com ho-

rizontes tiónicos, isto é, com um teor de enxofre particularmente elevado e com 

valores de pH extremamente baixos (atingindo valores inferiores a 3), que Teixeira 

(1967) designou por Tiossolos, que correspondem aos Acid sulfate soils ou Catclays.

Fig. 2 - Reconhecimento do sapal da Ria Formosa, Portugal 
(Fonte: Teixeira & Alvim, 1978).

Fig. 2 - Soil survey of the Ria Formosa lagoon salt marshes, Portugal. 
(Source: Teixeira & Alvim, 1978).

Posteriormente procedeu-se à cartografia de solos salgados e deteção de pro-

blemas de salinidade provocados quer pela má qualidade da água de rega quer 

por drenagem deficiente. De 1977 a 1979, efetuou-se o reconhecimento dos 
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salgados de 70 ha da Quinta da Murraceira (Ria de Aveiro) e de 1100 ha da 

Herdade de Pancas (margem esquerda do Tejo), produzindo-se cartas de sali-

nidade para diferentes espessuras de solo e da qualidade da água subterrânea e 

cartas da reação do solo em função da profundidade. Em 1984-1985, Martins 

e Alvim (1985) estudaram solos aluvionares halomórficos (12 ha) em Vale dos 

Judeus (Setúbal), com vista à recuperação e subsequente utilização agrícola des-

sa área. Alvim e Martins (1988) efetuaram um estudo sobre o estádio evolutivo 

do halomorfismo dos solos de algumas áreas (320 ha) situadas a Sul da Lezíria 

Grande de Vila Franca de Xira, para desenvolver posteriores medidas de recu-

peração e opções culturais.

Relativamente à qualidade da água de rega e aos riscos de halomorfização do 

solo, Alvim (1980) e Alvim e Nunes (1984) realizaram prospeções da qualidade da 

água e dos solos nos perímetros de rega do Sul de Portugal, tendo sido detetados 

problemas de má qualidade da água de rega, provocados quer por uma concentra-

ção excessiva de sais quer por uma composição iónica desequilibrada e ainda alguns 

problemas de salinização dos solos.

Aproveitamento de solos salinos

Martins (1989) e Martins e Mesquita (1995), integrados numa equipa 

multidisciplinar, implementaram e acompanharam o desempenho de diferen-

tes sistemas culturais em condições de drenagem pouco intensiva (valas com 

0,7 m de profundidade afastadas de 45 m) e drenagem subsuperficial inten-

siva (drenos subterrâneos a 1 m de profundidade, com afastamento entre 18 

e 35 m), tendo como objetivo o estudo de alternativas à cultura do arroz no 

aproveitamento dos Aluviossolos do Baixo Mondego (cerca de 3000 ha) com 

riscos de halomorfismo e com toalha freática salina. Estes autores estudaram a 

evolução do solo no que se refere à salinidade, sodização e estabilidade estru-

tural, porosidade, teor de matéria orgânica e fertilidade e também a produti-

vidade de diversos sistemas culturais, uns adaptados a drenagem pouco inten-
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siva e outros a drenagem subsuperficial intensiva. Nos ensaios com drenagem 

pouco intensiva ficou demonstrada a possibilidade de produzir bons prados 

nesses solos desde que haja cuidado com as regas, pois persistiu um risco de 

salinização não completamente dominado com a profundidade de drenagem 

existente. Nos ensaios com drenagem intensiva, o tipo de drenagem revelou-

-se eficaz no controlo da salinidade, mas insuficiente para resolver problemas 

de encharcamento temporário do solo, nomeadamente no Outono-Inverno, 

decorrentes da má drenagem superficial e da afetação da drenagem interna 

pela formação de crostas e compactação. 

Por outro lado, Martins et al. (1998, 1999) estudaram a utilização de águas 

salobras e salinas na rega de culturas halófitas, com controlo da salinidade do solo. 

Pretendeu-se domesticar, com vista à sua utilização como hortícolas, determina-

das espécies de plantas [Aster tripolium L. subsp. pannonicus (Jacq.) Soó, Salicor-

nia spp., Crambe maritima L. e Beta vulgaris L. subsp. maritima (L.) Arcangeli] 

que se desenvolvem em solos moderadamente salinos a salinos, recorrendo-se à 

rega com água com condutividade elétrica (ECi) entre 1 e 30 dS m-1 para avaliar 

a produção destas espécies em diferentes condições de salinidade do solo e de 

qualidade da água de rega. Em ensaios estabelecidos no Baixo Vouga e na Lezíria 

Grande, verificou-se que a salinidade do solo apresentava-se elevada no fim de 

cada época de crescimento (Outubro) mas decrescia para valores moderados após 

o Inverno devido à lixiviação dos sais do solo provocada pela água das chuvas. 

Concluiu-se que as espécies halófitas referidas têm potencialidade para constituí-

rem culturas alternativas às hortícolas tradicionais  que não é possível cultivar em 

solos já salinizados e cuja recuperação não é economicamente viável  desde que 

sejam utilizadas técnicas de rega e de drenagem adequadas.

Mais tarde, Martins et al. (2007) avaliaram a tolerância à salinidade de es-

pécies forrageiras para utilização em solos afetados por salinidade, nomeada-

mente em áreas marginais como as zonas costeiras ou margens de rios (Tejo, 

Sado, Mondego) e ainda em algumas áreas degradadas de regadio afetadas por 

salinização secundária. A introdução daquelas espécies forrageiras contribuiu 

para a melhoria dos solos através do aumento do teor e da qualidade da matéria 

orgânica e ainda para o aproveitamento de nutrientes fundamentais para a ali-
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mentação animal (vitaminas, minerais, ácidos gordos) que são produzidos em 

maior quantidade quando as plantas crescem em condições de salinidade. Nesse 

ensaio, estabelecido em Alvalade do Sado (Alentejo), num Fluvissolo êutrico, 

com aplicação de 4 modalidades ou tipos de águas de rega (ECi de 1, 4, 8 e 16 

dS m-1), avaliaram-se as condições de salinidade do solo e a produtividade de 

várias espécies forrageiras (9 leguminosas e 6 gramíneas), durante 3 anos (2003, 

2004 e 2005). Devido ao uso alternado de rega com água salina e água de me-

lhor qualidade, a salinidade do solo e a da solução do solo não aumentou no-

toriamente nas camadas superficiais. Quanto aos riscos de sodicidade do solo, 

verificou-se que os valores mais altos da ESP atingiram cerca de 12%, no final 

do ensaio (2005), e apenas na camada superficial do solo, nos talhões regados 

com a água de salinidade mais elevada.

Efeito da qualidade de água de rega no solo

Martins et al. (2001, 2004, 2005) avaliaram o uso de água de diferente quali-

dade (ECi entre 0,3 e 3,2 dS m-1) em colunas de solo no estado natural (diâmetro 

de 24 cm e altura de 20 cm), representativas do perfil de solo, provenientes de 

diferentes unidades-solo do Alentejo (Fluvissolos, Cambissolos, Luvissolos e Vertis-

solos), em condições controladas numa estufa, para a determinação dos indicadores 

de salinidade e de sodicidade do solo. A salinidade do solo variou, em regra, de 

forma crescente com o aumento da salinidade da água de rega aplicada, embora, em 

cada coluna de solo, tenha variado de forma decrescente com a profundidade. Os 

valores de SAR e de ESP também aumentaram crescentemente com o decréscimo 

da qualidade da água aplicada, não ultrapassando o ESP o valor de 5%, mesmo no 

caso da aplicação da água de pior qualidade, em três dos solos estudados (Luvisso-

los, Cambissolos e Vertissolos); no caso do Fluvissolo, os valores de ESP atingiram 

valores muito altos (36 e 18% respectivamente nas colunas de solo correspondentes 

às camadas superficial e subsuperficial do perfil de solo), com a aplicação da água de 

menor qualidade. Concluiu-se que o grau de salinização e/ou de sodização, mesmo 
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com a aplicação da água de pior qualidade, era relativamente baixo, embora se tenha 

procedido apenas a um ciclo de rega e não se tenha efetuado a lixiviação do solo de 

modo a simular o efeito da precipitação outono-invernal.

Gonçalves et al. (2006) estudaram também o uso de água de diferente quali-

dade (ECi entre 0,3 e 3,2 dS m-1) em três monólitos de solo construídos com um 

Fluvissolo êutrico, em Alvalade-Sado, tendo como objetivo o estudo dos processos 

e a modelação do movimento da água e do transporte de solutos no solo, de modo 

a avaliar, prever e tentar solucionar os riscos de salinização e/ou sodização do solo. 

Procedeu-se à monitorização do teor de água no solo, da composição iónica da 

solução do solo e da salinidade e sodicidade do solo a diferentes profundidades 

durante quatro anos. Concluiu-se que o uso de água de rega com ECi até 1,6 dS m-1 

não conduziu à salinização/sodização do solo devido às características hidráulicas 

do solo e à precipitação ocorrida durante os meses de Outono-Inverno. No en-

tanto, observou-se um aumento progressivo dos valores de ECe em profundidade 

(nunca superior a 3 dS m-1) e do SAR e ESP no final do período de rega de 

cada ano. As regas com água com uma ECi de 3,2 dS m-1 provocaram a salini-

zação/sodização do solo, com os valores de ECe, SAR e ESP aumentando para 

12 dS m-1, 8 (mmolc L-1)0.5 e 17%, respectivamente, na camada superficial (0-20 cm) 

do solo, ao fim de 2 ciclos de rega. Apesar das chuvas de Inverno diminuírem 

estes valores, não foram suficientes para restaurar as condições iniciais do solo a 

profundidade superior a 40 cm.

Na continuação dos estudos anteriores, realizados em condições controladas, 

Ramos et al. (2011, 2012) avaliaram, em dois ensaios de campo com solos de di-

ferente textura, os efeitos da rega com água salina (ECi entre 0,5 e 14,6 dS m-1) 

na qualidade do solo, na perda de nutrientes por lixiviação e no desenvolvimento e 

produtividade de milho-grão e sorgo sacarino. Aqueles autores observaram, para a 

cultura do milho, decréscimos no valor de transpiração real até 59 e 83% nos solos 

de textura mediana e ligeira, respectivamente, em função do stress mátrico e osmó-

ticos provocado pela quantidade e qualidade da água de rega. Também foram ob-

servados acréscimos na perda de nitratos por lixiviação de 17 e 25% para as mesmas 

condições. Para a cultura do sorgo, aqueles valores foram relativamente inferiores 

por esta cultura ser mais tolerante à salinidade do solo.
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Prevenção e remediação da salinização e sodização

O controlo dos riscos de salinização/sodização é fundamental para preservação 

das funções do solo, e é tanto mais importante quanto mais intensiva for a rega, pior 

for a qualidade da água aplicada e menor for a precipitação anual disponível para a 

lixiviação dos sais acumulados.

Os modelos que descrevem e quantificam os processos físicos, químicos e bio-

lógicos do solo, por conseguirem integrar vários processos, são ferramentas muito 

úteis para otimizar as práticas agrícolas, como a rega e a fertilização e definir políti-

cas de sustentabilidade ambiental. A modelação dos fluxos de água e do transporte 

dos principais iões na zona radicular e abaixo desta ajudará a prever a qualidade 

da água subterrânea, implementando melhores técnicas de rega e de fertilização, 

quantificando os riscos de salinização/sodização quer ao nível da parcela quer ao 

nível da bacia hidrográfica. 

No caso da recuperação dos solos salinos/sódicos têm de ser considerados em 

geral dois processos: a lixiviação dos sais solúveis (solos salinos) e a substituição do 

Na+ de troca por Ca2+ de troca (solos sódicos). 

Nos pontos seguintes apresentam-se exemplos da aplicação da modelação mate-

mática em estudos envolvendo a qualidade da água de rega e indicar alguns proce-

dimentos para a recuperação de solos salinos/sódicos.

Modelação do efeito da qualidade da água de rega nos solos e nas culturas

Os processos de controlo da salinização/sodização têm de ser baseados no 

conhecimento da dinâmica da água e dos solutos no solo e das relações entre as 

concentrações de sais solúveis e adsorvidos no solo e devem utilizar como ferramen-

ta a modelação de modo a avaliar a gestão da rega e prever os efeitos da qualidade 

da água de rega no solo e nas águas subterrâneas. Os modelos que descrevem e 

quantificam os processos físicos, químicos e biológicos do solo, por conseguirem 
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integrar vários processos, são ferramentas muito úteis para otimizar as práticas agrí-

colas, como a rega e a fertilização e definir políticas de sustentabilidade ambiental. 

A modelação dos fluxos de água e transporte dos principais iões na zona radicular 

e abaixo desta ajudará a prever a qualidade da água subterrânea, implementando 

melhores técnicas de rega e de fertilização, quantificando os riscos de salinização/

sodização quer ao nível da parcela agrícola quer ao nível da bacia hidrográfica. 

O controlo da salinização é tanto mais importante quanto mais intensiva for a 

rega e pior a qualidade da água (medida como o teor em sais), sendo por isso um 

problema especialmente importante no Sul da Europa. O efeito da qualidade da 

água de rega depende das propriedades do solo, mas também do próprio regime de 

chuvas. O primeiro determina a capacidade do solo para reter sais e a chuva é o ve-

ículo para a sua remoção. Também neste caso a combinação de ensaios de campo e 

de estudos de modelação matemática envolvendo a dinâmica da água e o transporte 

de solutos é essencial (Gonçalves et al., 2006).

Existem duas abordagens distintas para simular a condutividade elétrica da solu-

ção do solo (ECsw). A maior parte dos modelos disponíveis simula a ECsw como um 

soluto não reativo, isto é, como um traçador sem capacidade de adsorção à fase sólida 

do solo. Apenas alguns são também capazes de simular a ECsw a partir da soma dos 

catiões presentes na solução do solo. A modelação dos catiões solúveis requer uma 

abordagem mais complexa, onde a interação entre os vários catiões e a competição pe-

las ligações de troca devem ser tidas em conta. Um exemplo de um mecanismo usado 

para descrever os processos de troca entre a fase sólida e líquida do solo são as equações 

de Gapon (White and Zelazny, 1986), permitindo-se assim modelar o aumento da 

concentração de Na+ na fase sólida do solo e a transferência dos catiões de troca (Na+, 

Ca2+, Mg2+ e K+) entre a fase sólida para a fase líquida do solo.

Gonçalves et al. (2006) usaram o modelo UNSATCHEM (Šimůnek et al., 

1996) para prever o teor de água no solo, o teor em catiões solúveis, a ECsw (fig. 3) 

e ainda os indicadores SAR (fig. 4) e ESP nos três monólitos de solo construídos 

com um Fluvissolo êutrico, em Alvalade-Sado, e anteriormente referidos. O modelo 

foi capaz de reproduzir com rigor os valores medidos, tendo-se revelado como uma 

boa ferramenta para avaliar a gestão da água salina e o efeito da qualidade da água 

de rega na recarga dos aquíferos.
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Fig. 4 ‑ Valores medidos e simulados da razão de adsorção de sódio (SAR) nos monólitos 
A (condutividade elétrica da água aplicada, ECi: 0,3-0,8 dS m-1), B (ECi: 0,8-1,6 dS m-1) 
e C (ECi :1,6-3,2 dS m-1). R e L correspondem respectivamente aos períodos de rega e de 

lavagem pela chuva (Fonte: Gonçalves et al., 2006).
Fig. 4 - Measured and simulated values of the sodium adsorption ratio (SAR) in lysimeters A 

(electrical conductivity of the irrigation water, ECi: 0.3-0.8 dS m-1), B (ECi: 0.8-1.6 dS m-1), 
and C (ECi: 1.6-3.2 dS m-1). R and L are the irrigation and rainfall periods, respectively 

(Source: Gonçalves et al., 2006).

Fig. 3 ‑ Valores medidos e simulados da condutividade elétrica da solução do solo (ECsw) 
nos monólitos A (condutividade elétrica da água aplicada, ECi: 0,3-0,8 dS m-1), B (ECi: 

0,8-1,6 dS m-1) e C (ECi: 1,6-3,2 dS m-1). R e L correspondem respectivamente aos 
períodos de rega e de lavagem pela chuva (Fonte: Gonçalves et al., 2006).

Fig. 3 - Measured and simulated values of the electrical conductivity of the soil solution (ECsw) 
in lysimeters A (electrical conductivity of the irrigation water, ECi: 0.3-0.8 dS m-1), B (ECi: 

0.8-1.6 dS m-1), and C (ECi: 1.6-3.2 dS m-1). R and L are the irrigation and rainfall 
periods, respectively (Source: Gonçalves et al., 2006).
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Ramos et al. (2011) estudaram as duas abordagens usadas na modelação da ECsw 

e acima referidas, em dois solos regados com água salina e água de boa qualidade ao 

longo de três anos. Foi demonstrada a validade das duas abordagens na ausência de 

processos de precipitação/dissolução de sais (por exemplo, calcite ou gesso) no perfil 

de solo. O modelo HYDRUS-1D (Šimůnek et al., 2008) usado foi ainda capaz de 

simular com sucesso o teor de água no solo, os catiões de troca (fig. 5) e a redução 

na absorção de água e de nutrientes pelas raízes, devido ao stress osmótico, tendo 

consequentemente aumentado os fluxos lixiviados de N-NH4
+ e de N-NO3

-.

Ramos et al. (2012) aplicaram o modelo HYDRUS-2D (Šimůnek et al., 2006) 

para modelar o destino do azoto num campo experimental cultivado com sorgo sa-

carino, entre 2007-2010, considerando cenários de rega com vários níveis de azoto 

e de sais (Ramos et al., 2012). As simulações com o modelo HYDRUS 2D foram 

úteis para compreender as melhores estratégias para aumentar a absorção dos nu-

trientes e reduzir as perdas por lixiviação face ao aumento da salinidade do solo ao 

longo dos anos (fig. 6). Neste sentido, a adsorção de N-NO3
- foi maior, e conse-

quentemente a lixiviação de N-NO3
- foi menor (fig. 7), quando os eventos de fertir-

rega foram mais numerosos e as quantidades aplicadas, em cada um deles, menores.

Recuperação de solos salinos e sódicos

A recuperação dos solos salinos/sódicos engloba, em geral, dois processos: a 

lixiviação dos sais solúveis (solos salinos) e a substituição do Na+ de troca por Ca2+ 

de troca (solos sódicos). A lixiviação dos sais solúveis é em geral acompanhada da 

lixiviação de elementos nutritivos, nomeadamente nitratos, podendo tornar-se ne-

cessárias medidas para restaurar a fertilidade do solo. Enquanto nas regiões áridas 

a lixiviação exige o recurso à rega, nas regiões semi-áridas a chuva proporciona, em 

geral, a lixiviação do solo.

Segundo a teoria da lixiviação, para controlo da salinização num dado período 

de tempo, é necessário acrescentar, à quantidade de água necessária para as culturas, 

uma quantidade de água adicional (LR - a necessidade de lixiviação, mm). Uma das 
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Fig. 5 ‑ Concentrações medidas e simuladas dos catiões solúveis Na+, Ca2+ e Mg2+ a 10 cm 
de profundidade. R corresponde ao período de rega (Fonte: Ramos et al., 2011).

Fig. 5 - Measured and simulated soluble Na+, Ca2+ e Mg2+ concentrations at 10 cm depth. 
R is the irrigation period (Source: Ramos et al., 2011). 
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Fig. 6 ‑ Simulação da distribuição da condutividade elétrica da solução do solo (ECsw) 
num perfil de solo regado com águas salinas sintéticas durante 3 ciclos culturais, à data 

da sementeira (em cima) e da colheita (em baixo). O gotejador estava localizado no canto 
superior esquerdo de cada perfil de solo apresentado (Fonte: Ramos et al., 2012).

Fig. 6 - Simulated distribution of the electrical conductivity of the soil solution (ECsw) in a soil 
profile irrigated with saline water at sowing (top) and harvest (bottom) of each of the three studied 

growing seasons. The dripper line was located in the top left corner of each soil profile plot 
(Source: Ramos et al., 2012).



263

equações mais utilizadas para se determinar a necessidade de lixiviação de sais do 

solo é a referida por Ayers e Westcot (1985):

LR= ECi/(5 ECe – ECi)

em que ECi a condutividade elétrica da água de rega (dS m-1) e ECe a condutivida-

de elétrica admissível para o extrato de saturação do solo (dS m-1). A ECe deve ser 

a salinidade média do solo tolerada pela cultura, para que possa atingir 70-90% do 

rendimento potencial.

Nos solos sódico-salinos têm, por vezes, de tomar-se medidas especiais para 

impedir a deterioração da estrutura do solo durante a lixiviação. Tais medidas con-

sistem em geral na adição de um corretivo cálcico, por exemplo, o gesso, ao solo 

ou à água de rega, a não ser que esta contenha cálcio em quantidade suficiente para 

substituir o Na+ adsorvido no complexo de troca.

Fig. 7 ‑ Simulação da distribuição da concentração de N-NO3
- num perfil de solo regado 

com águas salinas, após a sementeira (15/05/08), fertirrega (17/07/08, 2/08/08, 14/08/2008), 
fim do período de rega (6/09/08) e colheita (30/09/08). O gotejador estava localizado no 
canto superior esquerdo de cada perfil de solo apresentado (Fonte: Ramos et al., 2012).

Fig. 7 - Simulated distribution of N-NO3- concentration in a soil profile irrigated with saline 
water at sowing (15/05/08), fertigation events (17/07/08, 2/08/08, 14/08/2008), end of 

irrigation period (6/09/08), and harvest (30/09/08). The dripper line was located in the top left 
corner of each soil profile plot (Source: Ramos et al., 2012).
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A quantidade de gesso necessária pode determinar-se de forma muito grosseira 

no laboratório, tratando uma amostra de solo com uma solução saturada de gesso e 

medindo a quantidade de iões Ca2+ necessários para a substituição de outros catiões 

de troca (excepto o Mg2+). Pode também deduzir-se do conhecimento da CTC e da 

ESP, usando a seguinte expressão:

Qz = (ESP-ESPf)/100 CTC Yz,

em que Qz é a quantidade de gesso necessário por hectare para restaurar a estru-

tura numa camada com z cm de espessura, ESP a percentagem de sódio de troca 

do solo, ESPf a percentagem de sódio de troca que se considera admissíve1 no 

final, CTC a capacidade de troca catiónica (cmolc kg-1) e Yz a quantidade de gesso 

necessário por hectare para substituir 1 cmolc de Na+ de troca por kg de solo seco 

(a 105ºC), numa camada com a espessura z (cm) e com uma determinada massa 

volúmica aparente.

Conclusões

Neste trabalho referem-se as causas e extensão do problema da salinização/so-

dização dos solos em geral e nomeadamente em Portugal, os indicadores utilizados 

para a sua avaliação, a classificação de solos salinos e sódicos, os estudos realizados 

de cartografia de sapais e salgados e respetivo aproveitamento agrícola potencial e 

ainda alguns métodos de recuperação.

Procedeu-se ainda a uma abordagem dos riscos de salinização potencial pro-

vocados pelo uso de águas de rega de qualidade deficiente. Mencionam-se alguns 

estudos efetuados em condições laboratoriais e de campo, na Estação Agronómica 

Nacional, visando a previsão da salinização após aplicação ao solo de águas de di-

ferentes qualidades, bem como estudos de modelação matemática realizados para 

simular a condutividade elétrica da solução do solo, tendo como objetivo o estabe-

lecimento de práticas de regadio sustentáveis e a minimização de riscos ambientais, 

tanto no solo como nos aquíferos.
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É fundamental proceder-se à cartografia de solos afetados por sais, nomea-

damente os já salinizados ou em processo de salinização, devido a práticas agrícolas 

inadequadas como o caso do uso de água de rega de má qualidade nas áreas de 

regadio do Alentejo. Por outro lado, é da maior relevância o desenvolvimento de 

bases de dados para um melhor conhecimento das propriedades dos solos do País 

e para o fornecimento de dados, nomeadamente os referentes às propriedades hi-

dráulicas do solo e os parâmetros de transporte de solutos, fundamentais para a 

modelação matemática do movimento da água e do transporte de solutos no solo, 

utilizando as equações de Richards e de convecção-dispersão. 

É ainda importante o estabelecimento de programas de monitorização da 

qualidade da água de rega e dos solos das áreas de regadio mais susceptíveis a esta 

problemática, para uma adequada prevenção e uma melhor compreensão dos pro-

cessos de salinização e de sodização do solo, como também para a calibração e 

validação dos modelos a utilizar.
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Introdução

As áreas costeiras possuem um equilíbrio dinâmico, facilmente perturbável, 

onde coabitam aquíferos de água salgada do mar e água doce continental. Uma 

excessiva extração de água doce nas captações conduz, frequentemente, a uma pe-

netração da água salgada para áreas mais continentais, responsável pela denominada 

intrusão salina - fenómeno relacionado com a introdução de água salgada num 

aquífero. A implementação de furos ou poços sobre massas de água salgada contri-

buem para o avanço da cunha salina, ou do cone salino, sob as captações. Este tipo 

de intrusão é geralmente responsável por um impacto profundo nos ecossistemas, 

aumentando significativamente os problemas de salinização (Barlow e Wild, 2002; 

Zhang et al., 2011). 

A ocorrência de intrusão salina é, na maioria das vezes, sentida quando as cap-

tações já estão afetadas, uma vez que se trata de um processo lento, que ocorre no 

subsolo, não sendo frequente a existência de redes de monitorização.

As ações corretivas e de reabilitação de áreas afetadas são geralmente difíceis, 

demoradas e onerosas, pelo que, a gestão das captações deverá ser o mais equilibrada 

possível, garantido que os aquíferos não sejam excessivamente explorados de forma 

a caucionar a disponibilidade de água doce a longo prazo, em quantidade e qualida-

de. Para tal, devem ser considerados os fatores que mais condicionam o volume e a 

qualidade da água doce subterrânea. 

A diminuição do risco de intrusão salina nos aquíferos das áreas costeiras deverá con-

siderar estratégias de redução das vulnerabilidades que passam pelo planeamento e gestão 

global dos recursos hídricos. Estas deverão ter em conta uma gestão racional e optimizada 

com base no conhecimento de todas as eventuais origens de água doce subterrâneas 

e de superfície, alternativas de abastecimento, através de fornecedores exteriores que 

possam responder às diversas utilizações, fundamentação das regras de construção e 

implementação de captações. Deverão considerar ainda uma estreita ligação entre o 

regime de exploração e as características hidrogeológicas da área, utilização de técnicas 

de optimização no consumo de água doce, o incremento de recarga ou aproveitamento 

de águas residuais tratadas, de forma a perpetuar o volume de água doce no aquífero 
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(Silva et al., 1998). É conveniente um trabalho de monitorização e de simulação de for-

ma a detetar, atempadamente, os primeiros sinais de degradação da qualidade da água, 

e atuar sobre as causas, entre as quais, estão, provavelmente, a incorreta implantação das 

captações e a exploração excessiva (Silva et al., 2000). 

Em última instância, poderá implicar a imposição de limites para a extração 

de água doce, restrições sobre o número e localização das captações, tendo em 

conta as cotas dos níveis piezométricos da água doce, os caudais máximos a 

extrair ou, prever a construção de barreiras subterrâneas que impeçam a des-

carga de água doce no mar. 

Os problemas relacionados com a intrusão salina são mundiais e têm-se 

agravada ao longo das últimas décadas, especialmente nas áreas costeiras, em 

resultado do aumento do consumo de água, com consequências severas sobre 

o ambiente, as populações, a economia e a sociedade. 

Foram identificadas áreas de intrusão de água salgada nos aquíferos em 

diferentes países europeus, nomeadamente Portugal, Espanha, Itália, Grécia e 

Turquia (Arfib e Marsily, 2004) (fig. 1), evidenciado uma forte ligação entre 

a sobre-exploração da água e as áreas afetadas (fig. 2), especialmente, onde 

ocorreu um intenso processo de litoralização (AEA, 2003a,b).

Fig. 1 ‑ Salt water intrusion into groundwater in Europe in 1999 (Fonte: AEA, 2003a).
Fig. 1 - Salt water intrusions into groundwater in Europe for 1999 (Source: EAE, 2003a).
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A agricultura e o risco de intrusão salina

A agricultura, em especial a de regadio, assume um papel importante como 

fator responsável pela degradação da qualidade da água doce por intrusão salina em 

aquíferos, especialmente das áreas costeiras, agudizando os problemas de salinização 

dos solos e, em casos mais graves, conduzindo a processos que levam à desertifica-

ção. Atualmente, uma das principais causas da salinização secundaria relaciona-se 

com o uso de águas salinas para irrigação nos locais onde a água do mar invadiu os 

aquíferos de água doce (Warrem e Maizels, 1992). 

A localização de poços ou furos de grande caudal próximos das explorações agrí-

colas diminuem, naturalmente, os investimentos em adutoras, reduzindo os custos de 

exploração. No entanto, a excessiva captações de água doce subterrânea próximas do 

mar para rega tem sido responsáveis pelo avanço da cunha salina, e os subsequentes 

reflexos negativos na produtividade das culturas (Langworthy e Finan, 1997).

Fig. 2 ‑ Índice médio de exploração de água na Europa entre 2002-2012 
(Fonte: AEA, 2003a).

Fig. 2 - Average water resources exploitation in Europe between 2002 and 2012 (Source: EAE, 2003a).
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A agricultura é a atividade que mais diretamente é afetada pelos problemas 
de salinização e perda de qualidade da água dos aquíferos, assumindo um duplo 
papel, como primeiro e último elemento e fator na cadeia das causas. Se por 
um lado é responsável pelo aumento da pressão sobre os recursos solo e água, 
por outro, terá que lidar, através das mais variadíssimas estratégias de mitigação 
e adaptação, com as consequências originalmente causadas por si.

Nas explorações agrícolas costeiras, a implementação de furos e poços em locais 
mais afastados do mar é geralmente mais segura, uma vez que a espessura de água 
doce é maior, sendo uma das medidas mais adoptadas na diminuição do risco de 
intrusão salina (Silva et al., 2000). As alternativas colocam-se entre uma estratégia 
mais barata, em resultado de custos de extração mais baixos, ainda que imediatista, 
já que o risco de intrusão salina aumentará, e uma estratégia mais sustentável que 
assegure mais eficazmente o controlo da qualidade da água nos aquíferos. 

Urge então a necessidade de se assumirem estratégias de carácter regional e institu-
cional assentes no sólido conhecimento dos recursos hídricos disponíveis. As medidas 
podem passar pela instalação de sistemas de distribuição e armazenamento de água, 
adoção de práticas com o objetivo de melhorar a eficiência do uso da água, em termos 
de modalidade, tempo e necessidades, ações de adaptação, mitigação e recuperação de 
combate ao avanço da água do mar, responsabilização pela segurança e controlo de fun-
cionamento de água, dessalinização, ou acordos entre vários sectores económicos e agen-
tes decisores; e estratégias e medidas que os agricultores poderão adotar, como sistemas 
de irrigação mais eficientes, técnicas de conservação da água no solo, armazenamento 
de água, técnicas de gestão de recursos de água, ou escolhas de culturas mais adaptadas. 
Ao nível dos trabalhos de investigação, torna-se útil aprofundar o conhecimento dos 
mecanismos envolvidos na resposta das plantas e a sua tolerância a uma pressão adversa, 
bem como, métodos de rega mais eficientes que visem obter as mais elevadas produções 
unitárias possíveis com a mínima quantidade de água, sem deteriorar o sistema do solo. 

A utilização de água salgada para rega em explorações agrícolas, após intrusão 
salina dos aquíferos, tem sido raro (Garduño, 1992), não sendo facilmente apro-
veitável para o crescimento das plantas. Está geralmente confinada a locais cujos 
solos são altamente permeáveis e em culturas tolerantes ao sal (Guan et al., 2001; 
Guan e Liu, 2003). Águas com salinidade extraordinariamente elevadas podem ser 
toleradas quando aplicadas em solos muito permeáveis, em contraponto, a solos to-
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pograficamente deprimidos e argilosos (Fang et al., 2005). Neste contexto, mesmo 
a utilização de água doce poderá ser potencialmente perigosa. 

Algumas explorações agrícolas, onde ocorreu intrusão salina recorreram a uma 
estratégia que passa por misturar a água com elevado conteúdo salino proveniente 
dos poços existentes com água doce, reduzindo, desta forma, a concentração de sal, 
aumentando a quantidade de água disponível para rega, diminuindo, contudo, a 
qualidade, geralmente com reflexos na produtividade.

O sólido conhecimento da quantidade de água disponível para a rega, os seus 
teores em lodo e em sais e a sua variação estacional assume primordial importância 
(Chhabra 1996). Arroga-se também, como fator determinante para o sucesso das 
explorações agrícolas, o conhecimento dos solos, da respetiva textura e salinidade, 
o efeito da direção do vento sobre a intrusão salina (Pan, 2007) e, em especial, a 
propriedade da água e a localização, o teor salino do lençol freático, assim como, as 
suas respetivas variações estacionais (Northey et al., 2006).  

A intrusão salina é um dos processos chave que pode levar à desertificação de 
extensas áreas de terra arável, por vezes, com consequências profundas sobre o in-
dividuo, a família, e comunidade, e em alguns casos, a nação (Kates et al., 1992). 

Os sistemas de regadio que recorrem ao bombeamento de águas subterrâneas, 
poços de água superficiais e furos profundos, embora apresentem menor risco de 
salinização dos solos, podendo ser até muito produtivos a curto prazo, podem 
conduzir a formas de desertificação por sobre-exploração dos lenções freáticos. Nas 
áreas costeiras são responsáveis, frequentemente, pela intrusão salina contribuindo 
para a perda substancial de qualidade dos aquíferos (Bear e Cheng, 2010).

O crescimento urbano e o risco de intrusão salina

As exigências face ao consumo de água são particularmente elevada, 
especialmente nas áreas costeiras. Cerca de 70% da população mundial vive nestas 
áreas, resultando, frequentemente, numa sobre-exploração dos recursos hídricos, 
em particular dos subterrâneos, agudizando os problemas de quantidade e qualida-
de de água dos aquíferos (Darneault e Godinez, 2008). 
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Aliado ao aumento da densidade populacional, associa-se a edificação de um 

conjunto de infraestruturas que influem na dinâmica hidrológica, diminuindo 

substancialmente a quantidade de água que se infiltra, agudizando os problemas de 

contaminação dos lenções freáticos (Bear e Cheng, 2012). Os sistemas de drenagem 

de águas pluviais de áreas residenciais ou de estradas, as caixas coletoras de águas 

residuais que admitem infiltrações, as drenagens de túneis e aterros, contribuem 

para uma maior concentração dos caudais, fator muito importante para o avanço 

da cunha salina (Fan et al., 2010).  

A elevada ocupação turística, associada a um conjunto de atividades relacio-

nadas com o lazer, como parques aquáticos, piscinas ou campos de golfe que, na 

generalidade implicam grande consumo de água, sujeitam os aquíferos a uma ele-

vada pressão. No domínio mediterrâneo, a elevada ocupação sazonal é coincidente 

com a época de menor recarga dos aquíferos, elevando o risco de intrusão salina 

(Pulido-Bosch et al., 1999). 

Urge a aplicação de programas que visem uma utilização mais racional da água, 

que podem incluir diversas ações com o desígnio de diminuir o consumo. Exemplos 

há onde se preconizou bacias de retenção de armazenamento de águas pluviais que 

posteriormente eram utilizadas para aumentar o caudal dos aquíferos, por infiltra-

ção. Naturalmente que os locais de rejeição deverão ter em conta as características 

hidrogeológicas da área para evitar problemas de erosão (Ferreira et al., 1998). A 

localização de estações de tratamento de água deverá considerar a utilização da água, 

por exemplo, na rega de jardins, na irrigação agrícola e na recarga de aquíferos, 

corroborando a ideia da importância na concepção do sistema de abastecimento de 

água nas faixas costeiras, considerar o aproveitamento integral de todos os recursos 

hídricos disponíveis. A instalação de coletores paralelos e próximos ao mar permite, 

ainda, o armazenamento de quantidades significativas de água que então seriam 

vertidas para o mar, admitindo, ainda, o aumento das reservas dos aquíferos, em 

alternativa ao recurso de captações, que mesmo de pequena profundidade e caudal, 

aumentariam significativamente o risco de ascensão de sais.

A recarga artificial de aquíferos permite o incremento da extração de água doce 

de forma mais sustentada. São frequentes, no processo de recarga por infiltração a 

utilização de canais ou campos de racarga, sendo uma medida de diminuição do 
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risco de intrusão salina especialmente indicada em regiões de grandes variações na 

procura de água e longos períodos de estiagem. Têm, contudo, imbuído um conjun-

to significativo de resistências. A recarga através da injeção de água a partir de furos 

é geralmente dispendiosa, exigindo quantidade suficiente de água, com a qualidade 

adequada e a preços competitivos. Por outro lado, em áreas de elevada densidade 

populacional torna-se difícil a instalação de campos ou canais de infiltração face à 

ausência de áreas disponíveis, ou pelo preço elevado dos terrenos. Por outro lado, 

tem sido aventada como fator de aceleração de um conjunto de processos erosivos, 

responsáveis pelo recuo do interface água doce / água salgada, agravando o risco de 

intrusão de água salgada para áreas mais continentais.

Conclusão

Os problemas relacionados com a intrusão salina têm-se agravada ao longo das 

últimas décadas em resposta da sobre-exploração dos aquíferos, num contexto de 

crecimento urbano, especialmente nas áreas costeiras, e uma agricultura intensiva, 

exigente em termos de consumo de água. A diminuição do risco dependerá em boa 

parte das estratégias de redução das vulnerabilidades que passarão, necessariamente, 

por um planeamento e gestão global dos recursos hídricos objetivada num principio 

de desenvolvimento económico, ambiental e social sustentável. 

As consequências dos problemas de intrusão salina em aquíferos poderão impli-

car a imposição de limites para a extração de água doce, restrições sobre o número 

e localização das captações e/ou aumento do custo da água doce. Nas explorações 

agrícolas, pode contribuir para perda de produtividade que, no limite, poderá con-

duzir a um conjunto de processos que podem conduzir à desertificação. 

A forma como as populações lidam com o risco de intrusão salina dependerá em 

larga medida da capacidade organizativa do grupo, da facilidade de acesso ao conhe-

cimento e à informação sobre as características hídricas, das infra e supra-estruturas, 

bem como, da capacidade financeira e organizativa, refletindo as suas características 

sociodemográficas e o estado civilizacional.
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Introdução

Desde os finais do século XX, com o aparecimento da consciencialização am-
biental na década de 70, que os problemas relativos à poluição ambiental ficaram 
na “agenda” de políticos, investigadores e população em geral. Em Portugal, tem-se 
verificado uma consciencialização crescente associada ao controlo da poluição dos 
solos e, por inerência, das reservas de água. Falarmos de poluição remete-nos, ine-
vitavelmente, para uma breve discussão sobre os termos “poluição” versus “conta-
minação”. Muitas vezes utilizadas como sinónimos, estas duas palavras, têm, no 
entanto, diferenças subtis (B. Singh, 1997). Para haver contaminação ou poluição 
num determinado recurso natural, tem que existir um grau de concentração de uma 
qualquer substância ou energia superior às concentrações naturais dessa substância 
nesse recurso. A diferença entre estes dois conceitos reside na possibilidade, ou não, 
de essa mesma concentração elevada poder causar danos na saúde, na estrutura e 
no funcionamento dos organismos e dos ecossistemas. Assim, podemos referir que 
a existirem danos estamos perante um caso de poluição (M. Holgate, 1979) mas 
se não se verificarem danos, embora existindo concentrações excessivas, estamos 
perante uma situação de contaminação (B. Singh, 1997). Podemos dizer, então, que 
um solo ou uma água pode estar contaminado/a mas não poluído/a. Mas se estiver 
poluído/a está, obviamente, contaminado/a. Em qualquer dos casos, existe sempre a 
possibilidade de se intervir no sentido de se reverter estas situações, recuperando-se 
a qualidade dos recursos com técnicas específicas para cada uma das situações.

Na sequência desta distinção entre poluição e contaminação, urge também dis-
tinguir o que se entende por poluente e contaminante. De acordo com o atrás 
exposto, designaremos por poluente qualquer substância que se encontre fora do 
seu local habitual ou em concentração superior à normal para um determinado 
tipo de recurso, desde que tenha consequências negativas para algum organismo (A. 
Varennes, 2003). Neste sentido, Varennes (p.423) questiona-se se devemos designar 
como poluentes o ião nitrato ou os produtos fitofarmacêuticos que, quando aplica-
dos no solo, podem beneficiar as culturas. Para o autor, o ião nitrato não será um 
poluente se, quando aplicado ao solo, este não for perdido em quantidades tais que 

provoque problemas de eutrofização ou danos na saúde animal e humana.
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Conhecer a origem da contaminação ou poluição, que pode ser pontual ou di-
fusa, é também um fator importante para identificação dos agentes prevaricadores 
de forma a controlar e obrigar o cumprimento da legislação em vigor. Nem sempre 
será fácil identificar os non-point source (origem difusa) por envolverem áreas mais 
vastas, diversos proprietários e processos diversos. 

A persistência e o tempo de residência dos contaminantes são duas características 
importantes para o controlo da contaminação. Enquanto a persistência está relacionada 
com “o período de tempo durante o qual o contaminante se mantém inalterado no ambien-

te” (A. Varennes, 2003, p. 423) e, isso, tem a ver com a sua resistência à decomposição, 
o tempo de residência corresponde ao “período de tempo que um contaminante leva para 

se deslocar de um compartimento para o outro” (A. Varennes, 2003, p. 424), citando como 
exemplos de compartimentos o solo, lençol freático, cursos de água e atmosfera.

Os países mais industrializados, com maiores densidades populacionais e, par-
ticularmente, as áreas urbanas, apresentam, normalmente, uma maior poluição dos 
solos. Os territórios de risco de poluição dos solos e das águas serão todos aqueles 
que, associados direta ou indiretamente a atividades humanas, se encontram susce-
tíveis aos danos causados por essa poluição.

A sociedade civil está cada vez mais consciente dos efeitos adversos da poluição 
do solo e da água, recursos dos quais depende o futuro da Humanidade. Manter a 
qualidade destes recursos exige um controlo de práticas agrícolas e industriais tendo 
em conta uma gestão baseada nos princípios de sustentabilidade. 

Poluição do Solo

Os solos estão a tornar-se cada vez mais degradados física e quimicamente de-
vido à erosão, exaustão e poluição. São as características próprias de um solo, como 
a sua capacidade de tampão, de filtro, de absorção e de recuperação rápida, que se 
transformam no seu pior inimigo. Muitos dos impactes dos diferentes usos do solo 
são evidenciados de forma indireta, por exemplo, na contaminação ou poluição das 
águas subterrâneas, e o aparecimento dos seus efeitos são lentos, quer ao nível da 
saúde pública quer ao nível dos ecossistemas (C. Ferreira, 2008).
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A deposição atmosférica, o uso abusivo dos produtos fitofarmacêuticos, as perdas 

durante os processos industriais e a deposição imprópria de resíduos, são as maiores 

causas de poluição de um solo. Com exceção da acidificação, não se considera haver 

uma difusão da poluição nos solos europeus. No entanto, a poluição em áreas restritas 

(hot spots) é elevada podendo afetar milhares de pessoas em todo o Mundo (fig. 1). 

Fig. 1 ‑ Os dez principais locais mais poluídos do Mundo 
(Fonte: Blacksmith Institute and Green Cross Switzerland Report, 2013).

Fig. 1 - The ten most polluted places in the world 
(Source: Blacksmith Institute and Green Cross Switzerland Report, 2013).

O Painel Técnico Intergovernamental de Solos (ITPS) identificou a poluição do 

solo como a terceira ameaça às funções do solo na Europa (FAO & ITPS, 2015).

Segundo o RECARE Project (2018), pode haver cerca de 2,5 milhões de locais 

potencialmente contaminados em toda a Europa, que precisam ser investigados. Des-

tes, aproximadamente 14% (340.000 locais) deverão estar contaminados e provavel-

mente precisarão de remediação. Aproximadamente um terço desses locais contami-

nados foi já identificado e cerca de 15% foram remediados (RECARE Project, 2018).

Os solos possuem uma enorme variabilidade espacial e cada tipo de solo suporta fun-

ções diversas e regista diferentes suscetibilidades às diferentes pressões a que estão sujeitos. 
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AGBOGBLOSHIE, GHANA

CHERNOBYL, UKRAINE*

CITARUM RIVER, INDONESIA

DZERSHINSK, RUSSIA*

HAZARIBAGH, BANGLADESH

KABWE, ZAMBIA*

KALIMANTAN, INDONESIA

MATANZA RIACHUELO, ARGENTINA

NIGER RIVER DELTA, NIGERIA

NORILSK, RUSSIA*

*INCLUDED IN THE ORIGINAL 2006 TOP TEN LIST

Background and Rationale 
The	2006	and	2007	World’s Worst reports 
highlighted some particularly notorious polluted 
sites around the world. These were chosen based 
on a version of the widely accepted Source-Pathway-
Receptor model. Locations were included for review 
if a toxin from an industrial source was found in 
a human exposure pathway above international 
standards. Fundamentally, those sites with toxins 
most above the standard, in the most severe 
pathway, and affecting the most people were 
selected to comprise the Top Ten. This was based on 
very limited information available at the time, thus 
the selection was somewhat constrained. 

In the intervening years the available knowledge 
in this area has increased considerably. Several 
countries, including Mexico and India, have begun 
conducting national inventories of contaminated 
sites. New environmental agencies have been 
formed, and national remediation programs 
are developing. Alongside these developments, 
Blacksmith Institute has conducted more than 

3,000 initial risk assessments in 49 countries 
over the past 6 years, with site visits to well over 
2,000 such sites, usually in the company of local 
authorities. The net result of these efforts is a 
much larger pool of information than was available 
in	2006	and	2007.

This newly available information presents different 
challenges in ranking sites. The 3,000 plus 
sites screened include disparate sources and 
pathways that are not immediately comparable. 
It is necessarily an imperfect science to try to 
rank, for instance, an area of tanneries releasing 
hexavalent chromium into a Nepalese river against 
an abandoned metals smelter in Argentina. Thus this 
year’s report takes a different approach. 

To draft this year’s list, Blacksmith Institute and 
Green	Cross	Switzerland	first	looked	back	at	
previous World’s Worst reports. Over the past 
several years, these reports have used a number 
of	different	approaches	to	defining	the	health	risk	
posed by pollution. The 2008 report attempted to 
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Kabwe, Zambia

Norilsk, Russia 

Chernobyl, Ukraine
Dzerzhinsk, Russia 

Kalimantan, Indonesia

Hazaribagh, Bangladesh

Citarum River, Indonesia

Niger River Delta, Nigeria
Agbogbloshie Dumpsite, Ghana

Matanza Riachuelo River Basin, Argentina

TOP TEN MOST POLLUTED SITES WORLDWIDE
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É fundamental aprofundar o conhecimento sobre o seu funcionamento, conhecimento 

que pode servir de apoio à tomada de decisão sobre a atribuição deste recurso limitado 

aos múltiplos usos que o reclamam. A proteção do solo deve, pois, ser baseada no prin-

cípio da sua “multifuncionalidade”, ou seja, uma exploração ecologicamente sustentável 

pressupõe que as várias funções que um solo pode ter não devem ser reduzidas em 

resultado das diferentes atividades humanas (C. Ferreira, 2008).

A nível europeu, ainda não existe uma política organizada de proteção do solo 

tal como existe para a água. De facto, o que existe relativamente ao solo, é uma 

Proposta de Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, que estabelece um 

Quadro de Proteção do Solo (Jornal Oficial da União Europeia, 2007) e que ainda 

espera aprovação por parte do poder executivo. 

Em Portugal, em setembro de 2015 e coincidindo com o então considerado 

ano internacional dos solos, a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) apresentou 

um Projeto legislativo relativo à prevenção da contaminação e remediação dos solos 

(ProSolos). Este projeto legislativo, que esteve em consulta pública até novembro 

do mesmo ano e ainda não existe como lei, “estabelece o regime jurídico da prevenção 

da contaminação e remediação dos solos, com vista à salvaguarda do ambiente e da saú-

de humana, fixando o processo de avaliação da qualidade e de remediação do solo, bem 

como a responsabilização pela sua contaminação, assente nos princípios do poluidor-

-pagador e da responsabilidade” (ProSolos, 2015).

A atenção do público para este tipo de problemas tem aumentado, substancial-

mente, devido à maior informação prestada pelos media, autoridades públicas e 

organizações não governamentais (ONGs). A política ambiental começa, agora, a 

dedicar mais atenção à quantidade e qualidade dos solos que constituem uma parte 

essencial de numerosos ecossistemas.

Territórios de Risco

Os territórios de Risco relativos à poluição do solo são diversos, estão associados 

a diferentes tipos de atividades humanas e possuem diferentes escalas de análise. O 
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conhecimento de potenciais territórios de risco é de extrema importância para a 

defesa da sociedade e do meio ambiente. Nesta perspetiva, e dada a multiplicidade 

destes territórios, referenciam-se algumas atividades humanas que podem poten-

ciar os riscos dos locais onde se encontram localizadas, por estarem associadas ao 

manuseamento de substâncias cujas características físico-químicas, biológicas e to-

xicológicas podem causar danos no solo e, consequentemente, na água subterrânea. 

Solo dos centros urbanos

O solo dos centros urbanos encontra-se, permanentemente, sujeito a car-

gas elevadas de poluentes (metais pesados, óleos, hidrocarbonetos alifáticos e 

aromáticos, halogenados voláteis, cloretos, sulfatos e nitratos) provenientes dos 

gases de combustão, desgaste dos sistemas de travagem e da estrutura metálica 

dos veículos automóveis.

As substâncias resultantes das fugas do sistema de drenagem das águas residu-

ais podem conter metais pesados e moléculas orgânicas dificilmente biodegradá-

veis. Junto às principais vias rodoviárias e ferroviárias podem encontrar-se solos 

contaminados com metais pesados (chumbo (Pb), zinco (Zn), cobre (Cu), crómio 

(Cr) e níquel (Ni)) e outras substâncias (azoto (N), sulfuretos (S), fósforo (P), e 

cloretos (Cl)) que podem afetar uma faixa até 100 metros de largura para ambos 

os lados da via, os quais poderão ser mais ou menos significativos, consoante a 

intensidade do tráfego, tipo de viaturas, tipo de combustível, estado e sistema de 

drenagem das vias, etc. (A. Monteiro, 1997; Leitão, et al., 2001) A contaminação 

do solo por derivados de petróleo, especialmente gasolina, é uma das situações 

mais comuns verificadas nos países desenvolvidos. A rede de distribuição e ar-

mazenamento de combustíveis está, de certo modo, associada à rede rodoviária. 

Existe um número elevado de depósitos de combustível enterrados, muitos dos 

quais bastante antigos e sem qualquer proteção à corrosão, que podem libertar 

substâncias para o solo envolvente, afetando a qualidade do ambiente nessa área 

(C. Jorge, 2001).
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A gasolina é uma mistura de um elevado número de compostos químicos deri-

vados do petróleo de entre os quais se destacam os hidrocarbonetos monoaromá-

ticos, tais como o Benzeno, Tolueno, Etilbenzeno e Xilenos, também conhecidos 

por BTEX. São estes principais compostos que servem de indicadores da presença 

de gasolina num solo pois são os constituintes mais solúveis e mais móveis da ga-

solina, sendo os primeiros a atingir o lençol freático (R. Melquiades et al., 2006). 

Quando acontece um derrame de gasolina num solo este vai migrando no solo 

pela ação da gravidade, parte dele acumulando-se na porosidade dos solos na fase 

líquida, até atingir uma barreira geológica ou o nível freático que impeça a sua 

progressão no processo de infiltração. Neste caso, o produto derramado vai-se 

acumulando à superfície do tipo de barreira que impede a sua migração que, no 

caso desta se tratar de água subterrânea, pode o produto migrar até longas distân-

cias, sobretudo quando na sua fase gasosa ou volatilizado (C. Jorge, 2001). Estes 

compostos BTEX são assim adsorvidos, absorvidos e retidos na porosidade do solo, 

contaminando-o ou, in extremis, poluindo-o se as quantidades desses compostos ex-

cederem os seus valores limite, podendo causar efeitos nocivos no ecossistema local.

Segundo o Relatório nº 54, de 2016, do Departamento de Hidráulica e Am-

biente do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), “em Portugal não 

foram estabelecidos valores de referência sobre a qualidade dos solos, i.e. valores relativos 

a solos não poluídos. Situação idêntica acontece a nível da União Europeia, onde está 

a ser preparada uma Diretiva-Quadro de Solos, estando o processo em análise há vários 

anos” (LNEC, 2016, p. 34). No entanto, e segundo o mesmo Relatório, existem 

“valores limite de concentração de metais pesados nos solos recetores de matérias fertili-

zantes, em função do pH do solo […]”, valores esses determinados pelo Decreto-Lei 

n.º 103/2015, de 15 de Junho (Tabela I).

Resíduos urbanos

O destino a dar aos resíduos produzidos por uma sociedade sempre foi uma preo-

cupação constante agravada pelo crescimento da população e, consequentemente, pelo 
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aumento da produção de resíduos. Se nos países desenvolvidos é o incumprimento da 

legislação existente sobre gestão de resíduos que potencia a contaminação do solo e água 

subterrânea, nos países em vias de desenvolvimento é a falta dessa legislação baseada em 

critérios de sustentabilidade ambiental, a atratividade dos centros urbanos que promove 

um crescimento da população residente e uma maior produção de resíduos e a pobreza, 

que fazem com que muitas comunidades vivam rodeadas de lixeiras a céu aberto que vão 

poluindo o ambiente e afetando as condições de saúde das populações.

Uma prática comum neste tipo de lixeiras é a queima dos resíduos para diminuir 

o seu volume o que agrava os impactes ambientais com a emissão de gases poluentes 

para a atmosfera (fot. 1).

O lixo que aparece neste tipo de depósitos de resíduos também não sofre qual-

quer tipo de separação com vista ao seu reaproveitamento, pelo que os resíduos 

orgânicos se misturam com resíduos eletrónicos, hospitalares, de construção, indus-

triais, etc. (fot. 2) 

O aumento de resíduos eletrónicos é uma preocupação da Organização das Na-

ções Unidas (ONU) que prevê para 2030 uma produção de cerca de 92500 ton/ano, 

Tabela I ‑ Valores máximos admissíveis dos teores «totais»* de metais pesados nos solos 
(reportados à matéria seca) em que se pretenda aplicar a matéria fertilizante (* Fração solú-

vel em água-régia).
Table I - Maximum permitted values of ‘total’ * content of heavy metals in soils (relating to dry 

matter) in which the fertilizer is to be applied (* Soluble fraction in aqua regia).

 Elemento
Valores máximos admissíveis no solo 

(miligramas por quilograma)

5 ≤ pH < 6 6 ≤ pH < 7 pH ≥ 7

Cádmio (Cd) 0,5 1 1,5

Chumbo (Pb) 50 70 100

Cobre (Cu) 20 50 100

Crómio (Cr) 30 60 100

Mercúrio (Hg) 0,1 0,5 1

Níquel (Ni) 15 50 70

Zinco (Zn) 60 150 200

Fonte: Diário da República, 1ª série - Nº 114,  Quadro n.º 8, Anexo II do Decreto-Lei n.º 103/2015, 
de 15 de junho, p. 3777.
Source: Diário da República, 1st series - No 114, Table no 8, Annex II of Decree-Law no 103/2015, of 15 
June, page 3777).
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considerando apenas telefones móveis e fixos, televisão e computadores (A. Olivei-

ra, et al., 2015). Estes tipos de produtos possuem na sua composição metais pesados 

diversos tais como chumbo, níquel, cádmio, mercúrio, cobre e zinco, entre outros, 

metais esses que são corrosivos, reativos, tóxicos e de bioacumulação. Esses metais 

Fot. 1 ‑ Lixeira da Penha em São Tomé (Fonte: http://saotomelimpo.blogspot.com/2015/).
Photo 1 - Waste dump at Penha in São Tomé (Source: http://saotomelimpo.blogspot.com/2015/).

Fot. 2 ‑ Resíduos hospitalares numa 
lixeira em terreno baldio, em Cardoso 

Moreira, Estado do Rio de Janeiro - Brasil 
(Fotografia de Cármen Ferreira, 2015).
Photo 2 - Hospital waste in a dump site, 

on waste land, in Cardoso Moreira, Rio de 
Janeiro State – Brazil 

(Photography by Cármen Ferreira, 2015)

http://saotomelimpo.blogspot.com/2015/
http://saotomelimpo.blogspot.com/2015/
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pesados podem ser lixiviados infiltrando-se e contaminando o solo, lençol freático, 

fauna e a flora desses locais e podem também prejudicar a saúde da população (A. 

Oliveira, et al., 2015). 

O desabamento de uma montanha de lixo em Hulene, nos subúrbios de Ma-

puto, que ocorreu em fevereiro de 2018, atingiu várias casas habitadas, matando 

17 pessoas. A ausência de uma política de gestão de resíduos, a altura do lixo acu-

mulado que seria superior a 50 metros e as condições atmosféricas adversas com 

precipitação intensa, foram as principais causas do colapso dessa lixeira. A lixeira 

de Hulene é a maior da capital Moçambicana e muitas famílias pobres de Hulene 

vivem dela. Problemas de saúde diversos associados à acumulação destes resíduos 

foram sentidos pela população local que não tinha alternativa para viver noutro 

local (fot. 3).

Fot. 3 ‑ Lixeira de Hulene nos arredores de Maputo, Moçambique (Fonte: https://expressodasilhas.cv/
mundo/2018/02/19/desabamento-na-maior-lixeira-de-maputo-mata-12-pessoas/56712).

Photo 3 - Hulene dump site in outskirts of Maputo, Moçambique (Source: https://expressodasilhas.cv/
mundo/2018/02/19/desabamento-na-maior-lixeira-de-maputo-mata-12-pessoas/56712).

Tragédias como estas são frequentes em vários países em vias de desenvolvimen-

to. Em março de 2017 era notícia, na Etiópia, mais propriamente no local conheci-

do por Koshe Garbage Landfill, nos arredores da capital Adis Abeba, o deslizamento 

de terras de uma lixeira que provocou mais de 50 mortos. Essa lixeira recebeu du-

https://expressodasilhas.cv/mundo/2018/02/19/desabamento-na-maior-lixeira-de-maputo-mata-12-pessoas/56712
https://expressodasilhas.cv/mundo/2018/02/19/desabamento-na-maior-lixeira-de-maputo-mata-12-pessoas/56712
https://expressodasilhas.cv/mundo/2018/02/19/desabamento-na-maior-lixeira-de-maputo-mata-12-pessoas/56712
https://expressodasilhas.cv/mundo/2018/02/19/desabamento-na-maior-lixeira-de-maputo-mata-12-pessoas/56712
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rante 50 anos o lixo produzido na capital. Um mês depois, em abril de 2017, colap-

sou a lixeira de Meethotamulla, em Colombo, capital do Sri Lanka, onde morreram 

cerca de 30 pessoas e onde foram soterradas no lixo 145 casas (fot. 4).

Fot. 4 ‑ Lixeira de Meethotamulla, em Colombo, capital do Sri Lanka 
(Fonte: https://seenthis.net/tag/poubelles).

Photo 4 - Meethotamulla dump site, in Colombo, capital of Sri Lanka 
(Source: https://seenthis.net/tag/poubelles).

Em Portugal, o Plano de encerramento das lixeiras ficou concluído em ja-

neiro de 2002 e os resíduos sólidos urbanos são agora depositados em aterros 

sanitários que incluem um sistema de monitorização para prevenção da conta-

minação local.

No entanto, as lixeiras clandestinas ainda existem, sendo fonte de contaminação 

do solo e água subterrânea através dos lixiviados produzidos nos resíduos que são 

ricos em metais pesados, sais, orgânicos biodegradáveis e xenobióticos.

O Decreto-Lei nº 73/2011 de 17 de junho, refere-se ao regime geral da gestão 

de resíduos e transpõe a Diretiva nº 2008/98/CE, do parlamento Europeu e do 

Conselho, de 19 de novembro relativa aos resíduos. O objetivo prioritário desta Lei 

é “reforçar a prevenção da produção de resíduos e fomentar a sua reutilização e recicla-

https://seenthis.net/tag/poubelles
https://seenthis.net/tag/poubelles
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gem com vista a prolongar o seu uso na economia antes de os devolver em condições ade-

quadas ao meio natural” (Decreto-Lei n.º 73/2011, 2011). De forma a contribuir 

para a reutilização e reciclagem de resíduos, a população conta com um conjunto 

de estruturas que permitem a deposição diferenciada de vários materiais antes dos 

mesmos chegarem aos Serviços de gestão de resíduos.

Em 2010, todos os sistemas de gestão de resíduos urbanos no território conti-

nental de Portugal, atingiram um grau de cobertura inferior a 500 habitantes por 

ecoponto, conforme objetivo definido no Plano Estratégico dos Resíduos Sólidos 

Urbanos (PERSU), registando-se globalmente uma média de 265 habitantes servi-

dos por ecoponto (Instituto Nacional de Estatística, 2010) 

A 30 de Maio de 2018, o Parlamento Europeu e o Conselho da União Europeia, 

deliberou uma nova Diretiva (Diretiva (UE) 2018/851 de 30 de Maio, 2018) que 

altera a Diretiva 2008/98/CE relativa aos resíduos, e cujo objetivo principal é que 

“A gestão de resíduos na União deverá ser melhorada e transformada em gestão susten-

tável dos materiais, a fim de proteger, preservar e melhorar a qualidade do ambiente, 

proteger a saúde humana, assegurar uma utilização prudente, eficiente e racional dos 

recursos naturais, promover os princípios da economia circular, reforçar a utilização da 

energia renovável, aumentar a eficiência energética, reduzir a dependência da União 

de recursos importados, proporcionar novas oportunidades económicas e contribuir para 

a competitividade a longo prazo” (Diretiva (UE) 2018/851 de 30 de Maio, 2018). 

Aguarda-se, ainda, uma nova transposição desta alteração à lei relativa aos resíduos 

para a legislação nacional.

Produtos fitofarmacêuticos

São várias as definições de produtos fitofarmacêuticos, umas mais complexas do 

que outras mas, simplificando, poderemos dizer que um produto fitofarmacêutico 

é um produto químico utilizada para combater e evitar pragas e doenças de plantas 

e culturas agrícolas, ou, numa definição um pouco mais trabalhada por J. Simões 

(2005, p. 10), “são produtos destinados à defesa das plantas e da produção agrícola, com 
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excepção de adubos e correctivos; na sua composição entra uma ou mais substâncias activas 

responsáveis pela prevenção ou controlo dos inimigos ou organismos nocivos; podem ter 

várias designações, consoante os inimigos que combatem”. Refere o mesmo autor que 

este tipo de produtos foram durante anos designados por pesticidas, termo ainda hoje 

utilizado numa linguagem popular e que carrega uma carga negativa não compatível 

com muitos dos produtos da nova geração que hoje se utilizam. Há ainda quem se 

refira a este tipo de produtos como Agroquímicos e Biocidas que, de acordo com J. 

Simões (2005), são terminologias imprecisas e pouco rigorosas ou desajustadas. Cada 

produto fitofarmacêutico possui uma ou mais substâncias ativas que são responsáveis 

pelo seu comportamento biológico. Para além destas substâncias, possui também as 

outras designadas como formulantes e que estão associadas às características e pro-

priedades (solubilidade; viscosidade; poder absorvente, etc.) do produto formulado 

ou seja, o produto resultante da associação destes dois tipos de substâncias (J. Simões, 

2005). Para além dos benefícios que a utilização destes produtos possa trazer para 

a atividade agrícola, não deverá ser desprezado o risco que estes mesmos produtos 

representam para o homem e restantes seres vivos, plantas ou animais, risco esse que 

dependerá da sua toxicidade e da maior ou menor exposição a que pessoas e orga-

nismos vivos estão sujeitos quando se utiliza ou manipula este tipo de produtos. A 

minimização deste risco deverá ser gerida de forma a evitar impactes negativos destes 

produtos fitofarmacêuticos quer na saúde humana e animal quer no meio ambiente. 

A utilização dos produtos fitofarmacêuticos, que surgiram em força nas décadas 

de 60 a 80 quer na Europa quer em Portugal, estão atualmente com uma tendência 

decrescente na sua aplicação devido, não só, à maior informação e conscienciali-

zação ambiental das pessoas que não se querem sujeitar aos riscos associados à sua 

utilização, mas também a uma maior regularização do seu uso pelas instituições 

europeias e estados membros. Em Portugal, segundo dados do Instituto Nacional 

de Estatística (Instituto Nacional de Estatística, 2018), as quantidades vendidas de 

produtos fitofarmacêuticos (fungicida; herbicida; inseticida e acaricida; e outros) 

por superfície agrícola utilizada (substância ativa - kg/ha) por ano, decresceu de 

3,91 Kg/ha no início deste século, para 2,76 kg/ha no ano 2016 (fig. 2). O decrés-

cimo observado de 29,5% não foi linear. O ano de 2008 foi aquele que teve o maior 

aumento de utilização de produtos fitofarmacêuticos, na ordem dos 4,58 kg/ha. 
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De todos os produtos fitofarmacêuticos referenciados nas estatísticas portugue-

sas (fig. 3), destacam-se os maiores valores de venda de fungicidas (A) quando com-

parados com os herbicidas (B); inseticidas e acaricidas (C) e outros (D). Refira-se, 

no entanto, que houve um decréscimo de cerca de 45% na venda dos fungicidas de 

2000 (2,74 kg/ha) para 2016 (1,51 Kg/ha).

Existem em Portugal valores limite de concentração de metais pesados nos solos receto-

res de matérias fertilizantes, em função do pH do solo, conforme apresentado na Tabela I.

Atualmente, as exigências da União Europeia relativas à homologação dos pro-

dutos fitofarmacêuticos estão harmonizadas entre os Estados membros e são extre-

mamente exigentes relativamente à área onde são aplicados e impactes causados no 

ambiente; à segurança do utilizador; aos limites máximos de resíduos e aos efeitos 

em antrópodes úteis.

Fig. 2 ‑ Quantidades vendidas de produtos fitofarmacêuticos (total) por superfície agrícola 
utilizada (substância ativa – Kg/ha), por ano 

(Fonte: INE, Estatísticas dos indicadores agro-ambientais, 2018).
Fig. 2 - Quantities of plant protection products (total) sold by utilized agricultural area 

(active substance – kg/ha), per year 
(Source: INE, Estatísticas dos indicadores agro-ambientais, 2018).
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Indústrias de Mineração

Nas áreas de mineração e processamento de minério existem sempre grandes 

volumes de resíduos e lagoas carregados de poluentes como o mercúrio, chumbo, 

cádmio, etc. O desenvolvimento de novas tecnologias fez diminuir a poluição ori-

ginada por este tipo de indústria, no entanto, nem sempre este tipo de empresas 

utiliza tecnologia limpa e práticas responsáveis que conduzem à poluição dos solos 

e águas que existem junto a estes locais. 

Fig. 3 – Quantidades vendidas de produtos fitofarmacêuticos por superfície agrícola 
utilizada (substância ativa – Kg/ha) por tipo de função e anual 

(Fonte: INE, Estatísticas dos indicadores agro-ambientais, 2018).
Fig. 3 - Quantities of plant protection products sold by utilized agricultural area (active 

substance - kg/ha) per function, yearly (Source: INE, Agri-environmental indicators statistics, 2018).

A – Fungicida/Fungicide B – Herbicida/Herbicide

C - Inseticida e acaricida/Insecticide and 
Acaricide

D - Outros/Others
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Fot. 5 ‑ Desastre ambiental provocado pelo colapso da barragem de mineração do Fundão, 
no município de Mariana, Minas Gerais, Brasil (Fonte: Fonte: http://agenciabrasil.ebc.com.

br/geral/noticia/2015-12/onu-resposta-ao-desastre-de-mariana-tem-que-ser-mais-ativa).
Photo 5 - Environmental Disaster caused by the collapse of the Fundão tailings dam, 

in Mariana, Minas Gerais, Brazil (Source: Fonte: http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/
noticia/2015-12/onu-resposta-ao-desastre-de-mariana-tem-que-ser-mais-ativa .

Em novembro de 2015 ocorreu a tragédia de Mariana, município brasileiro do 

estado de Minas Gerais, devido ao colapso da barragem de resíduos de mineração 

do Fundão, controlada pela empresa Samarco Mineração S. A., situada no distrito 

de Bento Rodrigues, que ficou completamente destruído pelas lamas provenientes 

da extração do minério de ferro com origem nas diversas minas da região. Este 

desastre ambiental onde foram vazados 62 milhões de metros cúbicos de resíduos, 

foi considerado aquele que causou maior impacte ambiental no Brasil e o maior do 

Mundo envolvendo barragem de resíduos (fot. 5).

Para além da destruição do distrito de Bento Rodrigues, as lamas chegaram à 

bacia hidrográfica do rio Doce que abrange 230 municípios dos Estados de Minas 

Gerais e Espírito Santo. Os impactes ambientes causados por este desastre foram di-
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versos e muito graves e continuarão a verificar-se no mar, devido à deposição desses 

resíduos, por cerca de 100 anos (F. Lacaz, et al., 2017). No Brasil, nos dezoito anos 

deste século, ocorreram desastres ambientais deste tipo nos anos de 2001 - colapso 

da barragem da mineração Rio Verde, em Nova Lima (MG), causando a morte de 

cinco operários; 2003 - colapso da barragem da Indústria Cataguases de Papel, em 

Minas Gerais, que atingiu os rios Pomba e Paraíba do Sul, deixando 600 mil pessoas 

sem água; 2007 - colapso da barragem da mineradora Rio Pomba, Cataguases, em 

Miraí, espalhando cerca de 2 milhões de m³ de resíduos, desalojando mais de 4 mil 

moradores e afetando quatro municípios; 2008 - falha no vertedouro da barragem 

da Companhia Siderúrgica Nacional inundou de lama parte da cidade de Congo-

nhas (MG), desalojando quarenta famílias; 2014 - colapso da barragem de resíduos 

da Herculano Mineração, em Itabirito (MG), atingindo vários cursos de água da 

região e matando três trabalhadores da empresa e 2015 - colapso da barragem de 

resíduos do Fundão, o que maior impacte ambiental causou de todos os que acon-

teceram neste século, no Brasil e no Mundo  (F. Lacaz, et al., 2017).

Em 2018 registaram-se já quatro acidentes em barragens de mineração. Um em 

fevereiro em Barcarena, Pará, Brasil, numa mina de exploração de bauxite, onde se ve-

rificou o transbordo de lamas vermelhas da bacia de retenção devido a fortes chuvadas. 

Líquidos altamente alcalinos e carregados de metal inundaram as áreas residenciais vizi-

nhas, inutilizando o abastecimento de água potável nessa área, apesar da empresa negar 

a ocorrência de algum transbordo de lamas. Em março do mesmo ano, verificaram-se 

quer na Austrália (Cadia, New South Wales), quer no Peru (na região de Ancash) dois 

incidentes, respetivamente, uma falha na barragem de resíduos, um dia após dois terre-

motos de magnitude 2,7 terem sido registados na área que provocaram perda de resíduo 

de uma barragem a norte tendo sido retidos numa outra barragem mais a sul, e um 

colapso de um aterro na barragem de resíduos após chuva intensa que contaminou 

culturas e as águas do ribeiro Sipchoc e do rio Santa. Em junho de 2018, na mina de 

Cieneguita onde se faz a exploração de ouro e prata, em Urique, cidade do estado de 

Chihuahua, no México, ocorreu uma falha na barragem de resíduos que libertou lamas 

que se deslocaram ao longo de 29 Km para jusante da barragem, tendo sido a maior 

parte das lamas depositada ao longo do curso do rio Cañitas. Neste incidente três traba-

lhadores morreram, dois ficaram feridos e quatro estão desaparecidos.
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As falhas e colapso das barragens de mineração ocorrem muitas vezes, devido a 
projetos mal elaborados, supervisão deficiente e negligência na fase de construção, 
falta de manutenção da obra no decorrer dos anos e, em alguns casos, o abandono 
da barragem após a sua inativação (G. Sabbo, et al., 2017).

A área da Faixa Piritosa Ibérica, que se estende desde Lousal, concelho de Grândo-
la, distrito de Setúbal, até Aznalcóllar em Espanha, contém uma das maiores concen-
trações de depósitos de sulfetos maciços. É no extremo noroeste desta Faixa Piritosa 
que se encontram, para além da mina do Lousal, as minas de Canal Caveira, Aljustrel, 
Neves Corvo e São Domingos. Os solos e cursos de água das áreas envolventes destas 
minas são contaminados com elevadas concentrações de metais como o arsénio (As); 
cobre (Cu); ferro (Fe); chumbo (Pb); antimónio (Sb); cádmio (Cd); manganês (Mn) 
e zinco (Zn), atingindo elevados valores de toxicidade (M. Ribeiro, 2013). As águas 
destas áreas são afetadas pela drenagem ácida, apresentando valores de pH baixos 
entre 1,5 a 3,5 (M. Ribeiro, 2013). A exploração do urânio em Portugal (Mina da 
Urgeiriça) criou um passivo ambiental que está longe de ser resolvido. A população 
encontra-se exposta a radiações ionizantes sobretudo provenientes das escombreiras 
onde se acumulam os resíduos desta exploração, também fonte de poeiras radioativas 
que se dispersam na atmosfera (M. Ribeiro, 2013). Desde 2001 que a Empresa de De-
senvolvimento Mineiro (EDM) ficou com a tarefa de realizar a intervenção ambiental 
nas antigas explorações mineiras portuguesas, mas até 2017 tinham sido tratadas ape-
nas 56% das minas. Faltam ainda 20 das 61 minas que representam risco ambiental, 
num calendário de trabalhos que a empresa prevê até 2022 (Público, 2018).

Outras indústrias 

A indústria é um importante setor para o desenvolvimento das sociedades, no 
entanto, tal como qualquer outra atividade humana, é responsável por danos cau-
sados no ambiente e na saúde humana. Nem todas as indústrias possuem o mesmo 
potencial para causar contaminação e/ou poluição nos recursos naturais solo e água 
e, para além do seu tipo, há que salientar o grau de cumprimento que essa atividade 

industrial tem para com a legislação ambiental em vigor.
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 Nas indústrias de tinturaria, a utilização de corantes artificiais para adição a deter-

minados produtos como o plástico, tintas, papel e têxteis, entre outros, são cada vez 

mais utilizados em detrimentos do uso de corantes naturais, devido à maior riqueza 

da sua cor e durabilidade. No processo de fabrico deste tipo de corantes utilizam-se 

numerosos produtos químicos tais como o cobre, crómio, ácido sulfúrico, entre ou-

tros. Os resíduos procedentes deste tipo de indústrias estão fortemente carregados 

com estes produtos químicos, muitos dos quais prejudiciais à saúde humana. Apesar 

de existir legislação para este tipo de indústrias na utilização destes produtos químicos 

e respetivos resíduos, o incumprimento da mesma é uma realidade.

O crescimento económico que se verificou nas últimas décadas promoveu o cres-

cimento do consumo da população que, por sua vez, promoveu o aumento do núme-

ro de indústrias de manufatura que foram surgindo por todos os lugares. O incum-

primento das normas ambientais neste tipo de unidades fabris bem como a falta de 

monitorização das mesmas, aumenta o risco de poluição dos solos e das águas através 

dos seus resíduos e efluentes nas áreas circundantes destas indústrias. Todos os anos os 

media nos relatam casos por todo o país e pelo mundo deste tipo de situações.

No processo de produção de couro é utilizado uma grande variedade de pro-

dutos químicos que são altamente prejudiciais para a saúde humana de quem os 

manipula. Práticas industriais irresponsáveis conduzem, frequentemente, à conta-

minação do meio ambiente com substâncias químicas nocivas.

Quando, de uma forma geral, falamos da indústria química, referimo-nos à 

produção de uma ampla gama de produtos químicos como plásticos, tintas, explo-

sivos, produtos farmacêuticos, petroquímicos e outros. Os volumes significativos de 

resíduos tóxicos e subprodutos gerados durante a produção e práticas irresponsá-

veis, podem colocar em riscos a saúde das pessoas que vivem perto destes locais de 

produção bem como a qualidade ambiental destas áreas. 

Resíduos industriais e municipais contribuem mais para a contaminação do solo 

(37%), seguidos pelo setor industrial/comercial (33%) (fig. 4). O petróleo e seus 

derivados bem como os metais pesados, são os principais contaminantes, contri-

buindo com cerca de 60% para a contaminação do solo. Em termos orçamentais, 

estima-se que a gestão de locais contaminados custe cerca de 6 mil milhões de euros 

(€) por ano (RECARE Project, 2018).
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Ações de remediação dos solos em Portugal

A primeira grande ação de remediação de locais contaminados em Portugal, 

ocorreu em 1994, nos terrenos do atual Parque das Nações, com vista à reconversão 

de toda a área onde viria a ter lugar a Exposição Mundial de 1998 (EXPO 98). Nes-

sa área existia uma refinaria de petróleo com respetivos parques de armazenamento 

de combustível, uma fábrica de ácido sulfúrico, uma unidade de cracking, um ater-

ro sanitário e um matadouro (Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Ter-

ritório, 2002). Á época não existiam critérios de definição do grau de contaminação 

de solos por não existirem normas nacionais de aplicação a solos. Esta ausência 

normativa nacional foi problemática e permitiu que, eventualmente, as escolhas 

em termos de soluções adotadas pudessem ser escolhidas por critérios apenas de 

timing para a concretização do Projeto EXPO 98 e não por soluções que poderiam 

apresentar maior eficácia. Diga-se, no entanto, que na ausência de normas nacio-

nais, foi utilizada como critério de referência a Norma de Ontário quer para definir 

a qualidade do solo quer a qualidade das águas subterrâneas (M. Ribeiro, 2013).

Fig. 4 ‑ Principais fontes de contaminação de um solo na Europa 
(Fonte: adaptado de Panagos, et al., 2013).

Fig. 4 - Main sources of soil contamination in Europe 
(Source: adapted from Panagos, et al., 2013).
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Nos terrenos da parte sul do atual Parque das Nações em Lisboa existiram, desde 

a década de 40, companhias petrolíferas que aí se instalaram e contaminaram os solos 

com hidrocarbonetos. Quando esses terrenos foram escolhidos para acolher a Expo 

98, foi necessário proceder a uma requalificação urbana e ambiental. Estudos elabora-

dos à época detetaram valores de hidrocarbonetos superiores aos valores normais para 

a função residencial. Tornou-se necessário proceder a uma descontaminação desse 

solo, que, por ser argiloso e de reduzida permeabilidade, serviu de barreira à migração 

dos contaminantes para horizontes mais profundos do solo. Os solos estavam conta-

minados até 2 metros de profundidade. Esses solos foram removidos do local e foram 

depositados no Aterro Sanitário de Beirolas, situado na parte norte do atual Parque 

das Nações, como material de enchimento necessário à suavização e estabilização de 

taludes do aterro sanitário, mas em células confinadas de modo a garantir o seu isola-

mento. A solução que foi adotada para a descontaminação do solo foi escolhida con-

siderando apenas os prazos disponíveis para a limpeza dos terrenos, sendo esta a solu-

ção mais rápida relativamente à utilização de técnicas de bioremediação ou dessorção 

térmica. Nesta grande obra do final do século, foi também utilizada uma Estação de 

Tratamento de Águas Residuais móvel, utilizada durante o processo de escavação dos 

terrenos, que permitiu a descontaminação das águas subterrâneas dos produtos asso-

ciados às petrolíferas. Quanto ao Aterro Sanitário de Beirolas, que existia para receber 

os resíduos sólidos produzidos na cidade de Lisboa, a sua sobreexploração provocou 

deficiências no funcionamento dos sistemas de drenagem de lixiviados e biogás, bem 

como a instabilidade dos taludes do aterro que era urgente remediar. A solução para 

estes problemas foi, assim, utilizar os solos contaminados dos locais onde estavam 

instaladas as petrolíferas, armazenados em células confinadas, para suavizar os taludes 

do aterro; fazer a extração dos lixiviados do interior do aterro para serem tratados em 

locais apropriados; extração do biogás e seu tratamento por queima; isolamento dos 

resíduos depositados com a utilização de uma membrana impermeabilizante; insta-

lação de um sistema de drenagem de águas superficiais e a instalação de terra vegetal 

na superfície do aterro que proporcionaria o crescimento da vegetação. A necessidade 

de limpar rapidamente os solos das petrolíferas aí instaladas, foi determinante para a 

escolha de todas estas soluções adotadas na recuperação dos solos desta, agora, área 

nobre da cidade de Lisboa (Portal das Nações, s.d.).
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O Complexo Químico de Estarreja (CQE) foi sempre um local de grande preo-

cupação em termos de passivo ambiental. Com o objetivo de eliminar o passivo do 

Complexo Químico, o Projeto ERASE iniciado em 1994 e desenvolvido pela ERASE 

- Agrupamento para a Regeneração Ambiental das Águas Subterrâneas e Solos de Es-

tarreja, ACE, foi e continua a ser um marco nos estudos de remediação de solos e águas 

subterrâneas associados a locais industriais. Em 2003, o ERASE foi responsável pela 

construção de uma Estrutura de Confinamento (EC) dos resíduos e solos contaminados 

acumulados em 50 anos de atividade da indústria química pesada, que entrou em pleno 

funcionamento em 2005. Essa estrutura permitiu que se eliminassem as fontes de con-

taminação, por lixiviação natural, dos cerca de 300 mil m3 de resíduos provenientes das 

antigas unidades fabris da Quimigal e Uniteca que estavam depositados a céu aberto no 

CQE (Ribeiro M., 2013). Mais tarde, em 2015, a ERASE dá início a um novo projeto 

de “Remediação ambiental da Vala Hidráulica na envolvente do Complexo Químico de 

Estarreja (CQE), incluindo estrutura de confinamento (aterro) para os solos contami-

nados a serem removidos da vala de S. Filipe”. Este projeto tem como objetivo resolver o 

problema da contaminação na vala hidráulica de São Filipe que, no passado, foi utilizada 

para a descarga de efluentes líquidos provenientes do CQE. (M. Ribeiro, 2013)

A Metalimex, indústria de comércio de metais e minerais, importou da Suíça, 

entre 1987 e 1988, 43000 toneladas de escórias de alumínio altamente tóxicas que 

foram depositadas a céu aberto, no terreno da própria empresa, em Vale da Rosa, 

no distrito de Setúbal. Estas escórias permaneceram nos terrenos durante 10 anos, 

mesmo após o encerramento da empresa. A operação de remoção destes resíduos foi 

acordada entre Portugal e Suíça tendo sido concluída em 1998. (M. Ribeiro, 2013)

Em Portugal vão sendo identificadas situações de degradação, contaminação 

e poluição dos solos e águas subterrâneas, relacionados com a atividade urbana e 

industrial, que constituem um passivo ambiental grave que urge resolver tendo em 

conta os potenciais riscos para a saúde pública e ecossistemas. A inventariação destas 

situações é complexa e muitas vezes difícil, pela inexistência de dados que condu-

zam ao seu reconhecimento. A legislação portuguesa é ainda deficitária no que diz 

respeito ao normativo referente à proteção do solo. O Projeto legislativo relativo 

à prevenção da contaminação e remediação dos solos (ProSolos, 2015) tem sido 

discutido, mas ainda não foi aprovado. O maior desafio deste projeto legislativo é o 
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de suprir uma importante lacuna no quadro legislativo nacional para a proteção dos 
solos. É necessário um maior compromisso e uma maior intervenção das entidades 
governamentais responsáveis pela identificação de situações de passivo ambiental 
para que se promova um desenvolvimento sustentado e sustentável.

Poluição das Águas

As águas subterrâneas, representando mais de 95% das reservas de água doce que 
podem ser exploradas no mundo, são um recurso natural imprescindível para a vida na 
Terra. Constituem uma componente fundamental no abastecimento público na medi-
da em que mais de metade da população mundial depende das águas subterrâneas (L. 
Ribeiro, 2001). Sendo uma das componentes do ciclo hidrológico, podem ser seriamen-
te afetadas pelas ações antropogénicas que se refletem no sistema hidrogeológico.

A sobreexploração de aquíferos situados perto de áreas costeiras podem condu-
zir à salinização dos mesmos. Segundo C. Fetter (2014), quando o caudal extraído 
do aquífero é maior do que a recarga que o aquífero recebe, este deixa de descarregar 
água doce no mar e ocorre a intrusão salina. O aumento dos níveis de salinidade 
destes recursos hídricos subterrâneos, torna a sua água imprópria quer para consu-
mo humano, quer para a rega dos solos. Está, portanto, poluída. Os impactes na 
saúde humana do consumo desta água com elevado teor de sódio, está associado ao 
aumento da pressão arterial e mortalidade por doenças cardiovasculares. Se aplicada 
em rega de solos, tornará, a prazo, os solos inférteis por acumulação dos sais à su-
perfície devido aos fenómenos de evaporação da água do solo.

Entre as várias ameaças de poluição das águas subterrâneas, destacam-se o uso 
intensivo de fertilizantes (material sintético), adubos (material orgânico) e produtos 
fitofarmacêuticos sintéticos de combate às pragas, que se utilizam, sobretudo, nas 
atividades agrícolas; as fossas séticas e a deposição dos dejetos dos animais associa-
dos a atividades de agropecuária que, por lixiviação, podem contaminar e poluir as 
águas com coliformes fecais e a deposição de resíduos industriais, em terrenos muito 
suscetíveis, que podem ser dissolvidos e arrastados pelas águas de infiltração até aos 
níveis freáticos, podendo degradar a qualidade da água com concentrações excessivas 
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de poluentes como, por exemplo, chumbo, cobre, zinco e outros, de acordo com o 

tipo de material depositado (L. Ribeiro, 2001) e (R. Pinto-Coelho, K. Havens, 2015).

O fósforo é um componente comum de fertilizantes minerais e orgânicos, porque 

aumenta a produtividade das culturas. No entanto, uma grande parte do fósforo aplicado 

como fertilizante não é absorvida pelas plantas e acumula-se no solo ou nas águas subter-

râneas e em rios, lagos e mares costeiros (M. Mekonnen, 2018). A carga antropogénica 

global de fósforo (P) para sistemas de água doce de fontes difusas e pontuais é estimada em 

1,5 Tg/ano (Teragrama/ano). Mais da metade dessa carga total ocorreu na Ásia, seguida 

pela Europa (19%) e América Latina e Caribe (13%). O setor doméstico contribuiu com 

54% para o total, a agricultura com 38% e a indústria com 8% (Mekonnen, 2018).

De uma forma geral, na opinião de L. Ribeiro (2001), não existe uma forma sa-

tisfatória de representar a suscetibilidade dos aquíferos à poluição pois torna-se difícil, 

sobretudo num mapa de pequena escala, a representação de todas as situações geoló-

gicas, hidrológicas, hidroquímicas, entre outras, que poderão exercer algum controlo 

sobre o comportamento dos poluentes. Segundo o autor, cada grupo de poluentes é 

afetado por diversos fatores associados às diferentes características dos aquíferos. No 

entanto, são utilizados diversos índices, tais como, o índice AVI (Aquifer Vulnerability 

Index), o índice DRASTIC (Depth to water; Recharge; Aquifer media; Soil media; 

Topography; Impact of vadose zone; Hydraulic Conductivity) ou o Índice baseado na 

classificação litológica dos aquíferos, entre outros.

As águas subterrâneas, apesar de melhor protegidas do que as águas superficiais 

contra a contaminação e poluição devido ao efeito de tampão do solo e às caracte-

rísticas autodepuradoras dos sistemas aquíferos, podem gerar processos irreversíveis 

que muito dificultam a sua posterior descontaminação ou despoluição.

Territórios de risco

Os resíduos e os escoamentos provenientes das indústrias são as fontes mais co-

muns de contaminação e ou poluição dos rios. Rios extremamente poluídos podem 

ser encontrados em todo o mundo, sobretudo nos países em vias de desenvolvimen-
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to, embora cada vez mais se assista a um maior esforço de reabilitação e despoluição 

dos cursos de água. Segundo o World Atlas (s.d.), o rio Sarno (Itália) é considerado 

o rio mais poluído da Europa. Este rio nasce no Monte Sarno, que lhe dá o nome, 

e desagua na baía de Nápoles. Se a montante este rio se apresenta limpo, a jusante, 

após confluência com dois dos seus tributários, o rio Solofrana e o rio Cavaoila, o 

seu nível de poluição aumenta devido a resíduos químicos provenientes de despejos 

de resíduos industriais e agrícolas no rio.

O rio Citarum, na Indonésia, é conhecido por ser um dos rios mais poluídos do 

Mundo. Nasce nas montanhas de Wayang e desagua no mar de Java. Um dos maio-

res problemas deste curso de água é a grande concentração de plásticos lançados 

para o rio que, em alguns casos, cobre praticamente toda a sua superfície (fot. 6).

Fot. 6 ‑ Rio Citarum, Indonésia, grande concentração de plásticos cobrindo a sua superfície 
(Fonte: https://guiaecologico.wordpress.com/2017/08/25/um-dos-rios-mais-poluidos-do-

-mundo-o-rio-citarum-na-indonesia).
Photo 6 - Citarum River, Indonesia, high concentration of plastics covering its surface 

(Source: https://guiaecologico.wordpress.com/2017/08/25/um-dos-rios-mais-poluidos-do-mundo-
o-rio-citarum-na-indonesia).

Para além das elevadas concentrações de plásticos, também as concentrações de 

mercúrio, chumbo, arsénio e materiais fecais encontradas no rio, colocam em risco 

a saúde de cerca de 5 milhões de habitantes que vivem na região. As doenças de pele 

e inflamações respiratórias provocadas por inalação de contaminantes são alguns 



304

dos problemas de saúde que a população enfrenta. São cerca de 280 toneladas de 

resíduos industriais que se despejam no rio diariamente. Apesar de ser um rio extre-

mamente importante para a economia do país por ser fonte de energia hidroelétrica 

para a ilha de Java e Bali e por dele se retirar água para irrigação de campos agrícolas, 

ainda não se conseguiu alcançar o objetivo da sua despoluição que se prevê para 

2025  (https://www.kienyke.com/tendencias/medio-ambiente/rio-citarum-el-rio-

-mas-contaminado-del-mundo).

A Agência Europeia do Ambiente/European Environment Agency (AEA/EEA) 

elaborou em 2018 o Relatório “European waters: Assessment of status and pressures 

2018”, constatando que a maioria das águas não cumpre com os padrões ecológicos 

mínimos para evitar a degradação do habitat e a poluição. Dos diferentes corpos de 

água reconhecidos pela Diretiva Quadro da Água (DQA) em toda a Europa, as águas 

subterrâneas geralmente apresentam um melhor estado. Segundo o Relatório citado, 

cerca de 40% das águas superficiais (rios, lagos e águas de transição e costeiras) estão 

em bom estado ecológico ou potencial, e apenas 38% estão em bom estado químico. 

Na maioria dos Estados-Membros, o mercúrio é uma das substâncias responsáveis 

pela fraca qualidade química das águas superficiais. A poluição das águas superficiais 

provém da atividade agrícola, industrial e doméstica. Constatou-se que houve uma 

ligeira melhoria da qualidade da água relativamente a 2010 mas essa melhoria não é 

ainda suficiente. O relatório refere que tendo em conta a Diretiva Quadro da Água, 

que entrou em vigor em 2000, a maioria dos países da União Europeia (UE) falhou 

com o cumprimento dos objetivos desta Diretiva. No contexto dos países da UE, Por-

tugal regista uma das percentagens mais elevadas em termos de qualidade das águas 

(Agência Europeia do Ambiente/European Environment Agency, 2018).

Em Portugal, os casos mais recentes e mediáticos relativos à poluição dos rios 

estão associados ao rio Tejo, embora se possam encontrar situações pontuais em 

outros cursos de água. Segundo P. Teiga (2018), apesar de se ter notado na últi-

ma década um maior investimento na construção de Estações de Tratamento de 

Águas Residuais (ETAR), acontece, por vezes, serem essas mesmas estruturas as 

responsáveis pela descarga de poluentes nos rios. O autor refere ainda que muitas 

das ETAR(s) e sistemas de tratamento não conseguem dar garantia de sucesso no 

tratamento das águas (P. Teiga, 2018).

https://www.kienyke.com/tendencias/medio-ambiente/rio-citarum-el-rio-mas-contaminado-del-mundo
https://www.kienyke.com/tendencias/medio-ambiente/rio-citarum-el-rio-mas-contaminado-del-mundo
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Nos dados da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) referentes à qualidade da 

água superficial em Portugal, o último ano com informação trabalhada diz respeito 

ao ano de 2013 (https://snirh.apambiente.pt/index.php?idMain=1&idItem=1.5#), 

onde foram analisadas as águas superficiais em 78 estações e os resultados agrupa-

dos em 5 classes de qualidade da água, a saber: A (Excelente: água com qualidade 

equivalente às condições naturais, aptas a satisfazer potencialmente as utilizações 

mais exigentes em termos de qualidade); B (Boa: água com qualidade ligeiramen-

te inferior à excelente mas podendo também satisfazer, potencialmente, todas as 

utilizações); C (Razoável: água com qualidade aceitável, suficiente para irrigação, 

para usos industriais e produção de água potável após tratamento rigoroso. Permite 

a existência de vida piscícola – espécies menos exigentes – mas com reprodução 

aleatória; apta para o recreio sem contacto); D (Má: água com qualidade medíocre 

apenas potencialmente aptas para irrigação, arrefecimento e navegação. A vida pis-

cícola pode subsistir, mas de forma aleatória) e E (Muito má: água extremamente 

poluída e inadequada para a maioria dos usos).

Na fig. 5, é possível constatar que apenas duas estações em Portugal Continental 

possuem água de excelente qualidade. São elas, Fragas Torre, no Rio Paiva e Cais Al-

coutim no rio Guadiana, que correspondem a 2,6% das estações analisadas. Num to-

tal de 69,3%, temos águas com qualidade boa (30,8%) e qualidade razoável (38,5%). 

No entanto, 28,2% das águas apresentam má (19,2%) e muito má (9%) qualidade.

As estações com a pior qualidade de água (águas extremamente poluídas e ina-

dequadas para a maioria dos usos) encontram-se na região de Lisboa (estações de 

Ponte Ribeira no rio Alviela; Ponte Freiria no rio Maior; albufeira Paul Magos na 

ribeira de Magos e Ponte Aranha no rio Sizandro) e no Alentejo (estações de Monte 

Vinha no rio Guadiana; Albufeira da barragem Monte Novo no rio Degebe e Ardila 

no rio Ardila). 

Um dos maiores problemas associados à poluição dos mares e oceanos está asso-

ciado ao derrame de petróleo no mar, fenómeno que designamos por “maré negra”. 

Quando esta situação acontece, o petróleo é rapidamente espalhado pela superfície 

da água, transportado pelo vento, correntes marítimas, ondas, marés e dinâmica 

costeira do local onde ocorre. O petróleo e seus derivados agregam-se às partícu-

las sólidas existentes na água para depois sedimentar contaminando praias e costas 

https://snirh.apambiente.pt/index.php?idMain=1&idItem=1.5
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(M. Jaques, 2016). São vários os casos de poluição de mares e oceanos, podendo 

citar, a título de exemplo, o caso de poluição de Minamata (1954); o derrame de 

petróleo pelo Exxon Valdez (1989); o derrame de petróleo pelo Prestige (2002) e o 

derrame de petróleo no Golfo do México (2010).

A doença de Minamata foi o problema de poluição mais massivo a atingir o 

Japão no período pós-Segunda Guerra Mundial. Minamata é uma cidade japonesa 

situada na província de Kunamoto, na costa ocidental da ilha de Kyushu. Desde 

os anos 30 do século passado que a unidade fabril da Nippon Chisso Company, 

líder no campo da indústria química, lançava resíduos que continham mercúrio 

para a baía de Minamata, poluindo-a. O mercúrio existente na água foi entrando 

na cadeia alimentar, contaminando peixes, moluscos e aves. Os primeiros casos de 

contaminação da população da cidade de Minamata e das populações que habita-

Fig. 5 ‑ Anuário da qualidade da água superficial 
(Fonte: APA, 2018, https://snirh.apambiente.pt/index.php?idMain=1&idItem=1.5).

Fig. 5 - Yearbook of surface water quality 
(Source: APA, 2018 https://snirh.apambiente.pt/index.php?idMain=1&idItem=1.5).

https://snirh.apambiente.pt/index.php?idMain=1&idItem=1.5
https://snirh.apambiente.pt/index.php?idMain=1&idItem=1.5
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vam aldeias de pescadores em torno da cidade, foram detetados em 1956, sobretudo 

em pacientes que mais ingeriam peixes oriundos da baía de Minamata. O enve-

nenamento provocado pelo mercúrio originava sintomas como convulsões; surtos 

psicóticos; perda de consciência; coma e num estado mais avançado da doença, 

acompanhada de febres altas, a morte (J. Ui, 1992). Segundo J. Watts (2001), a do-

ença afetou dezenas de milhares de pessoas. Esta síndrome neurológica relacionada 

com o envenenamento por mercúrio ficou conhecida por Doença de Minamata. 

Em 24 de março de 1989, o navio petroleiro Exxon Valdez encalhou no Alasca, 

mais propriamente na enseada Prince William Sound (PWS), situada no lado leste 

da península de Kenai, derramando vários litros de petróleo nas águas da região. 

Estima-se que foram libertadas 40 mil toneladas de petróleo no mar, o que causou 

a morte de milhares de animais marinhos e aves, contaminando cerca de dois mil 

quilómetros de costa (Y. Xia, M. Boufadel, 2010). Segundo Y. Xia e M. Boufadel, 

morreram cerca de 250.000 aves marinhas, sensivelmente 3.000 lontras marinhas, 

300 focas, 250 águias, 22 baleias assassinas e bilhões de ovos de salmão e arenque. 

Vinte anos após o acidente verificou-se que o arenque, espécie importante para a 

economia local, não tinha ainda recuperado do desastre. C. Peterson, et al. (2003) 

estudaram a resposta do ecossistema ao derrame do Exxon Valdez e referem que a 

persistência dos hidrocarbonetos tóxicos a um nível subsuperficial da água, mesmo 

sendo em níveis não letais, continuaram a afetar aves e animais marinhos.

A 13 de Novembro de 2002, o petroleiro Prestige afundou na costa galega, provo-

cando uma enorme maré negra entre o norte de Portugal e o Golfo da Biscaia em Fran-

ça, afetando, especialmente, a costa da Galiza. O acidente representou uma das maiores 

catástrofes ambientais da história da navegação europeia. O Prestige afundou depois 

de se dividir em dois em águas portuguesas, derramando cerca de 63 mil toneladas de 

Fuelóleo, um derivado do petróleo por destilação. Mais de 1000 km de costa e uma 

enorme variedade de habitats foram afetados variando de supralitoral, entre-marés e ní-

veis sublitorais para ambientes oceânicos e batiais (M. Penela-Arenaz, et al., 2009). Em 

2004, no âmbito da campanha da Repsol YPF “Prestige Recovery Project”, recolheu-se 

aproximadamente 95% do petróleo que restava a uma profundidade de cerca de 4000 

metros. Para além dos impactes ambientes causados na costa atingida, os prejuízos eco-

nómicos foram também avultados na indústria pesqueira local.
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A 20 de Abril de 2010, a plataforma de petróleo Deepwater Horizon explodiu 

no Golfo do México, nos Estados Unidos da América e foi considerado o pior aci-

dente de exploração de petróleo do Mundo (M. Jaques, 2016). Em chama durante 

dois dias, a mancha de petróleo espalhou-se, chegando à costa de Louisiana e outros 

Estados. Temendo um potencial desastre ambiental, a BP, entidade responsável pela 

plataforma, utilizou mais de tinta barcos capazes de extrair 170 000 barris de petró-

leo/dia para proteger a vida selvagem na área da plataforma submersa. Para além das 

onze mortes, o derrame de petróleo criou impactes no habitat de centenas de aves 

(Kaufman, L., 2010). Em virtude da poluição da região, a atividade económica na 

área foi afetada, uma vez que o turismo e a pesca diminuíram.

A Organização Marítima Internacional (OMI/IMO), é a agência da Organiza-

ção das Nações Unidas (ONU) com a responsabilidade da proteção e segurança da 

navegação bem como da prevenção da poluição marinha por navios. A convenção 

que institui a Organização Marítima Internacional foi adotada em Genebra em 

1948 e somente em 1959 os Estados-Membros se reuniram pela primeira vez. É 

constituída por 169 Estados-Membros e 3 Membros associados e tem a sua sede no 

Reino Unido. Uma das medidas mais importantes da OMI/IMO foi a Convenção 

Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios.

Conclusão

A poluição está associada à concentração de uma qualquer substância superior à 

concentração natural dessa substância num determinado recurso natural causando 

danos na saúde, na estrutura e no funcionamento dos organismos dos ecossistemas. 

O solo desempenha uma grande variedade de funções vitais, de caráter ambiental, 

social e económico, para além de constituir um importante elemento paisagístico, 

patrimonial e físico para o desenvolvimento de infraestruturas e atividades humanas. 

A proteção do solo deve, pois, ser baseada no princípio da sua multifuncionalidade 

tornando-se assim imprescindível para um desenvolvimento sustentado e sustentável. 

A nível europeu precisa-se de uma política organizada de proteção do solo tal como 
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existe para a água. Tal como refere A. Santos (2009) a propósito da construção de uma 

Política Comunitária para o solo, estamos ainda num “longo (des)caminho para uma 

Diretiva Quadro” de proteção do solo que urge constituir e implementar.

O principal objetivo da política da União Europeia no domínio da água é ga-

rantir a disponibilidade suficiente de água de boa qualidade para as necessidades 

das pessoas e para o ambiente. A Diretiva-Quadro da Água (DQA), principal ins-

trumento da Política da União Europeia relativa à água, estabeleceu um enquadra-

mento para a avaliação, gestão, proteção e melhoria da qualidade das águas super-

ficiais, interiores, águas de transição, águas costeiras e águas subterrâneas em toda a 

União Europeia. O Relatório “European waters: Assessment of status and pressures 

2018”, constatou que a maioria das águas dos Estados Membros não cumpre com 

os padrões ecológicos mínimos para evitar a degradação do habitat e a poluição. 

Portugal, tal como os restantes Estados Membros da União Europeia, deve fazer 

por cumprir os objetivos desta Diretiva no sentido de melhorar a qualidade das 

suas águas que apresentam, ainda, 28,2% de águas superficiais de má e muito má 

qualidade. (Agência Europeia do Ambiente/European Environment Agency, 2018)

A sociedade civil está cada vez mais consciente dos efeitos adversos da po-

luição do solo e da água, recursos dos quais depende o futuro da Humanidade. 

Manter a qualidade destes recursos exige que a sua gestão se baseie em princípios 

de sustentabilidade.
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Resumen: La ocurrencia de incendios forestales en una región determinada, 

es una manifestación del riesgo, y que puede ser determinada me-

diante el análisis de datos históricos que forman áreas con distintos 

niveles de número de eventos, y que normalmente están asociados a 

fenómenos estacionales tales como la actividad humana y fenómeos 

climáticos. En este capítulo se analiza el problema de los incendios 

forestales a nivel mundial, con énfasis en la definición de macro zonas 

de ocurrencia. Finalmente de enuncian los principales impactos que 

ocasiona la propagación del fuego en los distintos componentes de 

la naturaleza y entorno humano.
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Abstract: The occurrence of wildfires in a given region is a manifestation 

of the risk, and that can be determined by analysing historical 

data that form areas with different levels of numbers of events, 

and that are normally associated with seasonal phenomena such 

as human activities and climatic phenomena. In this chapter we 
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examine the problem of wildfires worldwide, with emphasis on 

defining macro–areas of occurrence. Finally, we present the main 

impacts caused by the spread of such fires in the separate areas 

of nature and the human environment.

Keywords: Wildfire, wildfire occurrence, macro–areas

Introducción

Los incendios forestales han formado parte de la historia de la Humanidad, 

siendo un componente modificador de paisajes y una amenaza permanente en zo-

nas rurales y también en la periferia de áreas habitadas. Esto último se ha visto acen-

tuado en los últimos 20 años con el crecimiento permanente de centros poblados 

en áreas boscosas, siendo coincidente en la mayoría de los casos, con un proceso 

permanente en el cambio de uso del suelo.

Con frecuencia se cita en la literatura especializada situaciones muy dramáticas 

provocadas por la propagación del fuego, incluso en tiempos recientes, por ejemplo, 

la presencia de eventos extremos de incendios forestales ocurridos en Chile y Argen-

tina entre los meses de enero y febrero de 2017, con más de 610.000 y 1.200.000 

hectáreas respectivamente, antecedidos por un prolongado y agudo período de se-

quías. Antes, en 1990 el incendio del Dragón Negro, que se reconoce como uno 

de los mayores siniestros conocidos en la historia del mundo, y que en ese año 

destruyó cerca de 8 millones de hectáreas de selvas, cultivos agrícolas y pastizales 

en la zona limítrofe de China y Siberia, provocando la muerte a más de 200 per-

sonas. Otros testimonios documentados de incendios de gran magnitud han sido 

reportados para países con enormes extensiones de bosques, tales como en Rusia, 

Estados Unidos, Madagascar, Canadá y otros, por mencionar sólo algunos ejem-

plos. En otros casos, la gravedad de los incendios se ha visto reflejada en la pérdida 

de vidas humanas; testimonios de este tipo de incendios son posibles de encontrar 

en España, Portugal, Grecia, Chile, Italia, Australia, Centro de África y también en 

Rusia y Estados Unidos.
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El riesgo de incendios forestales en el mundo se ha incrementado en prác-

ticamente todas las áreas habitadas o potencialmente ocupadas con mezclas en 

el uso del suelo y también por la creciente demanda de agua para satisfacer 

una multiplicidad de actividades. En el caso de ecosistemas mediterráneos, la 

tendencia de aumento del riesgo es aún más elevada porque la susceptibilidad 

a la ignición, además del aumento de la probabilidad de inicio y la intensi-

dad de la manifestación del fenómeno de ocurrencia, incide en conjunto a un 

aumento de la severidad. Por otro lado, los componentes que inciden en el 

comportamiento potencial del fuego, especialmente aquellos relacionados a las 

propiedades físicas de los combustibles, a la cantidad, localización, exposición 

y el factor climático, inciden en que la vulnerabilidad frente a la combustión 

aumente, y con ello también en un aumento de la energía liberada y en como 

consecuencia, en la mayoría de los casos, elevados daños potenciales producto 

de la propagación descontrolada del fuego. Un ejemplo anterior, fue lo sucedido 

en Chile en 2017, en donde se reportaron tasas explosivas de avance del fuego, y 

cuya velocidad de expansión fue incrementada inicialmente por la combustión 

acelerada de gran cantidad de pastizales y matorrales secos, que permitieron la 

propagación hacia vegetación más densa y pesada, lo que favoreció el efecto 

combinado de la radiación y convección, generando episodios de comporta-

miento extremo nunca antes vistos en el ámbito de la modelación del compor-

tamiento del fuego. Paradójicamente, en un escenario climático muy similar a 

2017, en ese mismo país no hubo mayor presencia de incendios en 2018, lo cual 

indica que la condición de vulnerabilidad climática y los fenómenos de la niña 

y el niño, no son por sí mismo, factores totalmente explicativos de la severidad 

estacional de los incendios. El componente humano es clave en la ocurrencia, 

no así en la propagación del fuego.

Por lo anterior, en el contexto de los incendios forestales, normalmente sucede 

que un elevado riesgo no necesariamente implica un elevado peligro. Por ejemplo, 

en un año seco, puede existir una alta severidad estacional con períodos secos 

prolongados, lo que sumada a una alta acumulación de material vegetal combus-

tible producto de un invierno o primavera lluviosa, podría producir un aumento 

significativo de la susceptibilidad de la vegetación a la ignición e inflamabilidad. 
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Lo anterior podría entonces aumentar la condición de peligro si es que se produ-

ce el acto de inicio de un incendio forestal en aquellas áreas que presenten esta 

condición. Sin embargo, la necesidad inherente al hombre de buscar un mayor 

contacto con la naturaleza, y el deseo de expansión geográfica para la adquisición 

y goce de nuevos bienes y servicios, ha llevado a un explosivo aumento de áreas 

pobladas en territorios donde antes hubo bosques. Este fenómeno de expansión 

ha traído en la mayoría de los casos, una consecuencia derivada del creciente 

contacto entre casa y bosque: los incendios forestales. La presencia de diversas 

categorías de zonas de interfaz urbano-rural, también llamadas urbano-forestal, 

son actualmente materia de diversos estudios en donde es posible aplicar con 

mayor nivel de detalle los conceptos de riesgo, peligro y crisis. Independiente a 

la definición de cada concepto, los incendios en áreas de interfaz han tenido un 

considerable aumento en los últimos años, no sólo en número y extensión de 

área quemada, sino también de pérdidas materiales, humanas y ambientales. Este 

último aspecto está fuertemente ligado a episodios de crisis y en consecuencia a la 

expresión geográfica del daño potencial y sus consecuencias en efectos posteriores 

a la presencia del fuego. Más adelante se exponen algunos ejemplos de este tipo 

de incendios en zonas de interfaz.

Distribución geográfica a escala global

Existen importantes diferencias en la calidad, cantidad y períodos de actualizaci-

ón de los datos respecto a ocurrencia de incendios forestales y superficies afectadas. 

Debe señalarse que una importante cantidad de países, especialmente de África, 

Asia, Oceanía y Latinoamérica, no tienen registros sobre la cantidad de incendios 

y las superficies afectadas. Si bien es cierto las tecnologías actuales de adquisición 

de datos satelitales tales como MODIS o VIIRS, disponibles para todo el mundo 

en Active Fire Data de NASA, desde el año 2000, permiten establecer puntos de 

encendido, éstos no necesariamente están directamente asociados a episodios de 

incendios forestales, lo que podría llevar a errores al considerar esta fuente de datos 
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como la oficial. También, en otros casos, los antecedentes disponibles poseen baja 

confiabilidad. Al respecto, FAO (2007) estima que, en promedio, en todo el mun-

do están ocurriendo anualmente alrededor de 1,35 millones de incendios forestales, 

los que estarían afectado aproximadamente 350 millones de hectáreas. Es difícil 

encontrar estadísticas más precisas sobre la magnitud a nivel mundial del daño pro-

vocado por los incendios, debido a la manera particular en que cada nación registra 

estos eventos en sus bases estadísticas locales, y por los distintos niveles culturales y 

de protección que cada país asigna a la gestión de sus recursos forestales.

El problema de los incendios forestales se presenta de una manera muy variable 

entre un país y otro, por las diferencias en las condiciones climáticas, florísticas, to-

pográficas, uso de la tierra, niveles culturales y comportamiento de las poblaciones 

humanas, existentes entre las distintas regiones del mundo. Ello lleva a que el riesgo 

de ocurrencia de incendios y la peligrosidad de la propagación del fuego difieran en 

forma notable. Incluso, al analizar cada país por separado, internamente se pueden 

observar diferencias geográficas significativas en cuanto a la magnitud y caracte-

rísticas del problema y, también entre un año y otro debido a las fluctuaciones 

del clima. Por otra parte, la forma y la efectividad con que se aborda el control de 

los incendios forestales presentan también grandes variaciones entre los países. En 

primer lugar, las capacidades económicas que poseen las naciones industrializadas 

son muy superiores a las de los países en vías de desarrollo en la implementación de 

los programas de manejo del fuego, en el nivel de conocimiento sobre el problema 

y en la creación y aplicación de tecnologías y esquemas organizativos eficientes. Por 

otro lado, la variabilidad natural del problema de los incendios forestales, y a las 

condiciones existentes para lograr una efectiva protección de sus recursos naturales 

renovables, conducen a concluir que cada país debe encontrar su propio mode-

lo de manejo del fuego, que requiere ajustarse a los factores que prevalecen en la 

ocurrencia y propagación de los incendios, y a las capacidades y limitaciones que se 

posean para establecer sistemas eficaces de prevención y combate. La recopilación 

de antecedentes sobre ocurrencia de incendios forestales en el mundo efectuada 

por el Laboratorio de Incendios Forestales de la Universidad de Chile permitió 

la elaboración de las siguientes estadísticas, cuyas principales fuentes proceden de 

datos oficiales del sistema Fire Information for Resource Management (FIRMS) 
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de la NASA, boletines de la FAO y antecedentes del mismo laboratorio. Las cifras 

se presentan, primero como una visión general de distintos países de América, y 

posteriormente una identificación de seis macrozonas del mundo en donde se iden-

tifica el patrón estacional de la localización de las principales zonas de ocurrencia 

de incendios forestales. La variabilidad del problema es enorme, de acuerdo con las 

cifras recopiladas por el Laboratorio de Incendios Forestales de la Universidad de 

Chile (Tabla I).

País Período Ocurrencia
(N.º Incendios/año)

Superficie Quemada 
(ha/año)

Argentina 2000-2004 14.928 2.551.015
Australia 1956-1995           3.500       3.524.000
Bolivia 1999-2000 30.000 8.374.738
Brasil 1990-2000 160.000 1.500.000
Canadá 1987-1997           9.449       3.428.860
Colombia 1996-2002 4.137 46.080
Cuba 2000-2003 1.119 38.892
Chile (*) 2011-2018 6.254 141.440
El Salvador 1998-2003 5.500 16.098
España (**) 2007-2017 13.793 91.846
Estados Unidos 1980-1994       77.500       2.558.010
Finlandia 1980-1996              608                 504
Guatemala 1998-2003 652 202.090
Honduras 1998-2003 4.564 69.609
Indonesia 1982-1998            S/i          748.812
México 1990-2004 7.801 244.322
Mongolia 1980-1998       151          485.640
Nicaragua 1998-2004           5.652 59.530
Portugal (***) 1980-2017 18.175 138.167
Rusia 1980-1996         17.499          920.713
Senegal 1993            S/i          750.000
Sudáfrica 1986-1995 S/i            80.000
Tailandia 1992 S/i       1.872.700
Uruguay 1990-1994           2.353              3.311
Venezuela 1987-1999           1.394              8.230

Tabla I ‑ Antecedentes de ocurrencia y superficie dañada por incendios forestales en 
distintos países.

Table I - Background to occurrence of and area damaged by wildfires in different countries.

(*) En Chile prácticamente duplica la superficie promedio de los últimos 5 años como consecuencia de 
los mega-incendios ocurridos en 2017. (**) Situación similar sucedida en España para el mismo año. 
(***) En Portugal, el promedio de número de incendios se ha contabilizado para el período 1980-
2017, no así la superficie afectada, que se indica para el período 1996-2017.
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En el caso específico de Portugal, destaca por ser un país que posee una per-

manente actualización de sus cifras de ocurrencia y daño. Las cifras se reportan 

anualmente desde el Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), 

y otorgan valiosa información para las evaluaciones anuales de la temporada de 

incendios y también para la revisión de sus planes preventivos y operativos en este 

país, así como indican la tendencia de ocurrencia y daño para los períodos indicados 

en la Tabla I (figs. 1 y 2).

Fig. 1 ‑ Distribución de la ocurrencia anual promedio de incendios forestales en Portugal, 
para el período 1980-2017 (Fuente: ICNF, con modificaciones).

Fig. 1 -  Distribution of the average annual occurrence of wildfires in Portugal, for the period 
1980-2017 (Source: ICNF, with modifications).

Fig. 2 ‑ Distribución del daño anual promedio producto de los incendios forestales en 
Portugal, para el período 1996-2017 (Fuente: ICNF, con modificaciones).

Fig. 2 - Distribution of average annual damage caused by wildfires in Portugal, for the period 
1996-2017 (Source: ICNF, with modifications).
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En cuanto a la causa general que originan estos incendios, las estadísticas nor-

malmente son incompletas, y en otros casos se trata de una estimación o aproxi-

mación explicativa respecto al origen del incendio. En muchos casos, los grupos 

causales no necesariamente representan el patrón espacio temporal de una región o 

provincia, por cuanto el desconocimiento o falta de registros puede llevar a estadís-

ticas muy parciales o erróneas. El caso específico de Portugal corresponde a un com-

portamiento muy irregular en la ocurrencia de incendios, sólo existiendo una leve 

tendencia al equilibrio entre el período 1995-2005, disminuyendo gradualmente 

hasta 2016. Incluso en 2017 aun cuando la cantidad de hectáreas afectadas fue cer-

cana a las 450 mil hectáreas, la ocurrencia se mantuvo en cifras habituales. Sin em-

bargo, los resultados muestran que los incendios no se distribuyen uniformemente 

en todo el territorio portugués, tanto en términos de densidad de ignición como 

en el área quemada. Nunes et al. (2016) señalan que en el 80% de los municipios 

portugueses, la densidad de ignición ha registrado una tendencia positiva desde los 

años ochenta. Este fenómeno evidencia, por un lado, la preocupación permanente 

por mejorar las campañas de prevención contra incendios forestales, pero, por otro 

lado, el aumento en los niveles de conflictividad en el comportamiento del fuego 

producto de prolongadas sequías y acumulación de biomasa seca. Meira-Castro 

et al. (2015) realizaron un análisis factorial para todo el territorio de Portugal, en 

donde fue posible identificar los distritos que poseen un comportamiento similar en 

relación con el número de incendios forestales y el área quemada durante el período 

de 1996 a 2010, así como la asociación entre algunos distritos y años.

Sin dudas que en Portugal han existido profundas alteraciones en el territorio, 

especialmente desde la segunda mitad del siglo XX. Así lo demuestran Ferreira-Leite 

et al. (2016), quienes estudian la relación histórica entre los pequeños pueblos y los 

bosques, que solía ser muy cercano, estable e interconectado, a desaparecer lenta-

mente y allanar con ello, el camino para la ocurrencia de extensos incendios fores-

tales. Concluyen que, en los tiempos presentes, vivir con incendios forestales recur-

rentes también requiere un cambio de paradigma basado en la implementación de 

políticas de supresión que no han sido acompañadas adecuadamente por el manejo 

de la vegetación, la silvicultura y el manejo forestal integrado a nivel del paisaje.

Este comportamiento estadístico también ha sido advertido en otros países 
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como Chile y Argentina, en donde la cantidad de incendios incluso ha disminuido 

pero la extensión de los mismos ha sido enorme, como ocurre en Portugal ilustrado 

en un mapa en donde se indica la densidad de incendios en un período acumulado 

de 10 años (fig. 3 - izquierda); en él se muestran las extensas superficies que fueron 

afectadas en 2017 (fig. 3 - derecha) y que no necesariamente correspondieron a 

las zonas de mayor ocurrencia. En ello incide fuertemente el efecto de la sequedad 

del combustible vegetal fino, los eventos locales micro climáticos que favorecen la 

propagación del fuego y el contacto cada vez más estrecho que existe entre las zonas 

arboladas y la interfaz urbano-forestal.

Fig. 3 ‑ Mapa de ocurrencia de incendios para Portugal, construido a base de datos de loca-
lización de incendios forestales para el período 2007-2016 (Izquierda) y comparativa con la 

localización de las zonas ardidas en 2017 (Derecha).
Fig. 3 - Fire occurrence map for Portugal, based on wildfire location data for the period 2007-2016 

(Left) and comparison with the location of the areas burned in 2017 (Right).

Los siguientes párrafos y figuras corresponden a una propuesta de zonificación 

mundial del problema de los incendios forestales. Las estadísticas, disponibles desde 



322

diversos sitios web, fueron descargadas, procesadas y presentadas a modo de resu-

men en este documento, para ilustrar patrones de concentración de incendios. Se 

advierte que estas ilustraciones poseen fuertes variaciones estacionales, con lo cual 

sólo intentan representar la movilidad y temporalidad de la ocurrencia, como un 

componente de riesgo de nuevos eventos de fuego.

Las cifras anteriores, expresan la extrema variabilidad entre un país y otro. 

Si a esto se suma la estacionalidad de la ocurrencia, es posible ver alternancias 

geográficas que reflejan la dinámica de la ocurrencia y el fenómeno de movilidad 

asociado a las actividades humanas. Mediante el uso de sensores remotos ya es 

posible identificar zonas geográficas que se queman permanentemente, y en con-

secuencia, conducen a la formación de zonas con una alta densidad de incendios 

forestales y el consecuente retroceso y capacidad de recuperación de zonas bos-

cosas por el aumento de episodios de fuego (Castillo, 2013). No obstante, esta 

información se encuentra disponible en distintos sitios web, aún no es posible 

disponer de una base actualizada y a la vez comparativa entre distintas regiones. 

Este fenómeno también compromete las áreas pobladas y con ello en el aumento 

del riesgo y peligro de incendios. 

En los siguientes mapas se ilustra el fenómeno de movilidad estacional de las 

zonas de mayor incidencia de incendios forestales en mundo. En Sudamérica (fig. 4) 

se presenta la alta concentración de incendios en zonas boscosas de Brasil, Bolivia. 

Por su vez, en el Continente Africano (fig. 5) se muestra esa concentración en la 

zona central del Congo, Angola y Tanzania. Estos patrones luego se movilizan hacia 

otras latitudes formando nuevas áreas de riesgo de incendios forestales. Ejemplo 

de lo anterior corresponde a los registros de la NASA mediante la adquisición de 

imágenes MODIS de 1 km de resolución espacial y también del satélite VIIRS con 

resolución de 375 metros. En ambos casos es posible identificar series cronológicas 

de ocurrencia de incendios en el mundo; no obstante, existen muchos registros 

que no son captados por los satélites, debido a su baja superficie o baja intensidad 

calórica que el sensor no puede detectar como registro válido. Aun así, es posible 

identificar macro tendencias alrededor del mundo. En esta sección se analiza una 

base de datos histórica de incendios forestales en todo el mundo, con base en la fre-

cuencia acumulada de incendios para las principales zonas geográficas en las cuales 
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se verifica una alta concentración de eventos de fuego posibles de distinguir desde 

los sensores. La frecuencia acumulada da origen a la definición de las seis macrozo-

nas, presentadas en distintos mapas.

Macrozona I: Se propone esta región conformada por Brasil, Argentina, Bo-

livia, Perú, Colombia, Chile, Uruguay, Ecuador, Paraguay, Venezuela, Guyana 

y Surinam. El país que mayormente concentra actividad en incendios es Brasil, 

principalmente por la alta actividad agro-ganadera e incendios asociados a zonas 

boscosas con mezclas de áreas pobladas. Al igual que en Bolivia y Perú, extensas 

superficies de bosques son quemadas para la habilitación de terrenos para la mine-

ría agricultura y ganadería. Como se indica más adelante, esta macrozona concen-

tra una de las mayores densidades de incendios de vegetación en el mundo, com-

parable sólo con África Central. En gran medida la alta ocurrencia de incendios 

forestales está asociada además a la insuficiencia de mecanismos de seguimiento 

y monitoreo en el uso del fuego y a las grandes extensiones de territorio que, por 

inaccesibilidad, posibilitan la generación de numerosos focos de incendios, espe-

cialmente en el Amazonas.

Macrozona II: Aun cuando es muy extensa, dado que en densidad de incendios 

ocupa la región central de África, los países más representativos de esta macrozona 

corresponden a Guinea, Ghana, Togo, Nigeria, Camerún, República Centroafrica-

na, Sudán del Sur, con un fuerte cambio estacional de la ocurrencia hacia Guinea 

Ecuatorial, Gabón, República del Congo, Angola, Zambia, Mozambique, Malawi, 

norte de Zimbabwe y Madagascar. África es un continente acostumbrado a utilizar 

el fuego. Durante miles de años, los granjeros al sur del desierto del Sáhara han em-

pleado el fuego como recurso para limpiar la tierra antes de sembrarla y regenerar 

el suelo. Sin bien es cierto que la vegetación quemada en la sabana vuelve a crecer 

rápidamente después de incendio, en muchas áreas se aprecia el deterioro en la 

velocidad de regeneración y recuperación del ecosistema, lo que ha traído además 

alteraciones en los regímenes de lluvias. Al comparar la ocurrencia estacional entre 

ambos grupos de países descritos anteriormente, se ve una movilidad comenzando 

en enero en las regiones más al norte y alcanzando el pico de incendios en junio o 

agosto en las regiones más al sur. Las figs. 4 y 5 ilustran espacialmente la formación 

de estas dos subáreas dentro de la macrozona 2.
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Macrozona III: Se define preferentemente para los países de Panamá, Costa Rica, Hon-

duras, Guatemala, El Salvador, Belize, Cuba, México, Estados Unidos y Canadá (fig. 6). 

En general en esta región la ocurrencia de incendios forestales se concentra en Guatemala, 

Honduras, Nicaragua y México. De acuerdo a Martínez-Domínguez y Rodríguez-Trejo 

(2008), las principales causas relativamente comunes a estos países se originan de las faenas 

Fig. 4 ‑ Macrozona I. Distribución 
espacial de focos activos de incendios 
forestales en Sudamérica, basado en la 

visión sinóptica del satélite MODIS. Lo 
destacado en rojo corresponde al período 
julio – agosto 2017 (Fuente: Global Fire 
Maps. Earth Data, NASA (2018), post 
proceso en el Laboratorio de Incendios 

Forestales, Universidad de Chile).
Fig. 4 - Macro-area I. Spatial 

distribution of active wildfire outbreaks 
in South America, based on the synoptic 
view provided by the MODIS satellite. 
The areas highlighted in red represent 
the period July - August 2017 (Source: 
Global Fire Maps. Earth Data, NASA 

(2018), post processing at the Forest Fire 
Laboratory, University of Chile).

Fig. 5 ‑ Macrozona II. África Centro-Sur. Lo 
destacado en naranja corresponde al intervalo 
diciembre 2015 - marzo 2018. Lo destacado 
en rojo corresponde al período julio – agosto 
2017 (Fuente: Global Fire Maps. Earth Data, 

NASA (2018), post proceso en el Laboratorio de 
Incendios Forestales, Universidad de Chile).

Fig. 5 - Macro-area II. Central-South Africa. The 
orange highlights represent the period December 

2015 - March 2018. The red highlights represent 
the period July - August 2017 

(Source: Global Fire Maps. Earth Data, NASA 
(2018), post processing at the Forest Fire 

Laboratory, University of Chile).
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silvoagropecuarias (limpia de terrenos y quema de pastizales para favorecer la regeneración 

por brotes y semillas), mientras que otro grupo de causas está asociado a quemas intencio-

nadas, irresponsabilidades en la conducta preventiva y mal uso del fuego, siendo además 

otro factor importante, el cambio en el uso del suelo para proyectos de mayor rentabilidad. 

En el caso de México, las causas de los incendios forestales son atribuibles princi-

palmente a las actividades humanas (aproximadamente 98,5% del total nacional) y 

el resto se debe a causas naturales derivadas de fenómenos como descargas eléctricas 

o erupción de volcanes. De las causas atribuibles al hombre se ordenan de manera 

Fig. 6 ‑ Macrozona III. Distribución espacial de focos activos de incendios forestales en 
Norteamérica, basado en la visión sinóptica del satélite MODIS. Lo destacado en naranja 
corresponde al intervalo diciembre 2015 - marzo 2018. Lo destacado en rojo corresponde 
al período julio – agosto 2017 (Fuente: Global Fire Maps. Earth Data, NASA (2018), post 

proceso en el Laboratorio de Incendios Forestales, Universidad de Chile).
Fig. 6 -  Macro-area III. Spatial distribution of active wildfire outbreaks in North America, based 
on the synoptic view provided by the MODIS satellite. The orange highlights represent the period 

December 2015 - March 2018. The red highlights represent the period July - August 2017 
(Source: Global Fire Maps. Earth Data, NASA (2018), post processing at the Forest Fire 

Laboratory, University of Chile).
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decreciente las actividades agropecuarias representan (aproximadamente 41% del to-

tal anual de incendios), y otras desglosadas en fogatas, fumadores y otras. En Estados 

Unidos los costos económicos y ecológicos de los incendios forestales en ese país han 

aumentado sustancialmente en las últimas décadas (Balch et al., 2017). Los citados 

autores evaluaron más de 1,5 millones de registros de incendios para el período 1992-

2012, evidenciando en sus resultados el fuerte aumento de la actividad humana en la 

causa principal de inicio de incendios, muy superior a las estadísticas registradas por 

eventos climáticos tales como rayos por tormentas eléctricas u otro tipo de fenómenos 

de la naturaleza. Ello ha llevado a las agencias de gobierno a perfeccionar sus mecanis-

mos de control del riesgo, especialmente en áreas con mayor actividad en el cambio 

de uso del suelo y sectores asociados a la interfaz urbano-forestal.

Macrozona IV: En el caso de esta Macrozona (fig. 7), Oliveira et al. (2018) 

evaluaron la vulnerabilidad en el territorio comprendido por Portugal, España, 

Francia, Italia y Grecia, para ver la incidencia de variables como sensibilidad del 

combustible, la distribución de la población y la cobertura de áreas protegidas para 

las clases de vulnerabilidad general. Se encontraron niveles razonables de precisión 

en los mapas proporcionados a través del procedimiento de validación, con una 

coincidencia general superior al 72% para los distintos sitios. En general, el proble-

ma de los incendios forestales en Europa se ha tornado más sensible y extensivo en 

sus niveles de daño. Mucho se atribuye al cambio climático; no obstante, este fenó-

meno ya es un factor ineludible en los análisis de ocurrencia y daño en los países de 

Europa, es también cierto que ha habido un aumento en la intencionalidad en las 

estadísticas locales de incendios. Esta macrozona concentra su actividad de incen-

dios principalmente en el área comprendida por Portugal, España, Italia, Francia, 

Grecia, y en menor intensidad Marruecos, Turquía, Croacia y Rumania. 

Macrozona V: Está representada por los países del Sur de Asia y norte de Ocea-

nía. La mayor parte del riesgo en la ocurrencia de incendios forestales está concen-

trada en India, Nepal, Sur de Chile, Tailandia, Bagladesh, Combodia, Indonesia, 

Malasia, Filipinas y Papua Nueva Guinea. La actividad ganadera y la quema de 

pastizales que en su mayoría producen extensos incendios forestales, junto con la 

actividad minera, maderera y alteraciones en el equilibrio hídrico de reservorios 

biológicos de vegetación que ha llevado a elevar la condición de estrés de extensas 
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superficies de bosques, especialmente al sur de Indonesia. La fig. 8 representa un 

patrón de concentración de focos de incendios que luego es analizado mediante las 

estadísticas del sensor MODIS.

Macrozona VI: Australia y países cercanos. Esta macrozona (fig. 9) posee un 

activo historial de incendios forestales, y cuyos episodios en cuanto a nivel de daños 

y recurrencia de incendios sea expresado con mayor fuerza en los años 2002, 2003 

y 2009. El No obstante en Nueva Zelanda el problema de los incendios foresta-

les ha cobrado especial relevancia a consecuencia de severos eventos ocurridos en 

Fig. 7 ‑ Macrozona IV. Distribución espacial de focos activos de incendios forestales en 
Europa, basado en la visión sinóptica del satélite MODIS. Lo destacado en anaranjado 

corresponde al intervalo diciembre 2015 - marzo 2018. Lo destacado en rojo corresponde 
al período julio – agosto 2017 (Fuente: Global Fire Maps. Earth Data, NASA (2018), post 

proceso en el Laboratorio de Incendios Forestales, Universidad de Chile).
Fig. 7 -  Macro-area IV. Spatial distribution of active wildfire outbreaks in Europe, based on 
the synoptic view provided by the MODIS satellite. The orange highlights represent the period 
December 2015 - March 2018 . The red highlights represent the period July - August 2017 
(Source: Global Fire Maps. Earth Data, NASA (2018), post processing at the Forest Fire 

Laboratory, University of Chile).
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2017, Australia posee los mayores niveles de ocurrencia y daños. En los años antes 

señalados, el período previo se caracterizó por una prolongada sequía y un período 

de altas temperaturas, lo que aumentó la condición de peligro de la vegetación 

y la propagación descontrolada favorecida por las condiciones ambientales que se 

presentaron en cada oportunidad. En la mayoría de estos episodios, los incendios 

devastaron sensibles ecosistemas, dañaron extensas zonas pobladas y provocaron 

enormes pérdidas económicas, ambientales e incluso vidas humanas. Una revisión 

de aquella temporada, muestra que las zonas de Victoria y Queensland reportaron 

Fig. 8 ‑ Macrozona V. Distribución espacial de focos activos de incendios forestales en 
Centro-Sur de Asia y Norte de Oceanía, basado en la visión sinóptica del satélite MODIS. Lo 

destacado en naranja corresponde al intervalo diciembre 2015 - marzo 2018. Lo destacado 
en rojo corresponde al período julio – agosto 2017 (Fuente: Global Fire Maps. Earth Data, 

NASA (2018), post proceso en el Laboratorio de Incendios Forestales, Universidad de Chile).
Fig. 8 - Macro-area V. Spatial distribution of active wildfire outbreaks in Central-South Asia and 
North Oceania, based on the synoptic view provided by the MODIS satellite. The orange highlights 

represent the period December 2015 - March 2018. The red highlights represent the period 
July - August 2017 (Source: Global Fire Maps. Earth Data, NASA (2018), post 

processing at the Forest Fire Laboratory, University of Chile).
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1,4 y 1,1 millones de hectáreas quemadas respectivamente, mientras que en área 

Oeste de Australia las cifras superaron los 2 millones de hectáreas. Los daños más 

extensos se localizaron hacia el norte del país con miles de incendios simultáneos 

que afectaron un total aproximado de 15 millones de hectáreas. En total, aquella 

temporada reportó más de 21 millones de hectáreas quemadas en una sola tempora-

da de incendios, cifras sin precedentes en el mundo y la historia de Australia, supe-

rando el récord de daños por incendios que se presentó a mediados de los años 70. 

En relación a los daños ocasionados a la población, estos incendios cobraron la vida 

de 4 personas y centenares de viviendas, industrias e infraestructura urbana en zonas 

Fig. 9 ‑ Macrozona VI. Oceanía. Lo destacado en anaranjado corresponde al intervalo diciembre 
2015 - marzo 2018. Lo destacado en rojo corresponde al período julio – agosto 2018 

(Fuente: Global Fire Maps. Earth Data, NASA (2018), post proceso en el Laboratorio de 
Incendios Forestales, Universidad de Chile).

Fig. 9 - Macro-area VI. Oceania. The orange highlights represent the period December 2015 - 
March 2018. The red highlights represent the period July - August 2018 

(Source: Global Fire Maps. Earth Data, NASA (2018), post processing at the Forest Fire 
Laboratory, University of Chile).
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de interfaz fueron destruidas por las llamas. Posteriormente en febrero de 2009 el 

estado de Victoria tuvo un devastador incendio que dejó como consecuencia 405 

mil hectáreas quemadas, 1 800 casas y 189 personas fallecidas. Posteriormente en 

2017 otro evento extremo se vivió en ese país, con daños superiores a 450 mil hec-

táreas arrasadas por el fuego.

Además del efecto de la estacionalidad y extrema variabilidad en las cifras com-

parativas, actualmente es muy difícil encontrar estadísticas completas y confiables, 

tanto a nivel país como también por grupos de países o zonas de ocurrencia de 

incendios. En este resumen se efectúa un compilado de cifras, separado en aquellas 

zonas del mundo en donde existe mayor amplitud de registros de incendios fores-

tales. En algunos casos las estadísticas locales consideran dentro de sus estadísticas 

incendios fuera de bosques, en otros, considera aquellos incendios que han afectado 

a terrenos agrícolas. Por lo anterior, en este reporte se expresan las cifras promedio, 

para visualizar las principales tendencias existentes en cada país en donde fue posi-

ble adquirir información de ocurrencia y superficies afectadas. 

Para determinar aproximaciones a la ocurrencia de incendios forestales para 

cada una de las macrozonas acá propuestas, se utilizaron los valores de reflectancia 

procedentes del sensor MODIS, cuyos datos se encuentran en el servidor EarthDa-

ta de la NASA entre los años 2000-2018, aunque para las estadísticas que acá se 

presentan, y sólo con la excepción de la Macrozona V en donde existen registros 

hasta 2018, fue posible procesar datos hasta 2017. Este rango de tiempo correspon-

de también al período en que el sensor ha estado en operaciones. 

El sensor MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) es un instru-

mento que viaja a bordo de los satélites de Terra (EOS a.m.) y del Aqua (EOS p.m.). 

La órbita de Terra alrededor de la tierra viaja del norte al sur cruzando el Ecuador 

por la mañana, mientras que el Aqua viaja del sur al norte cruzando el Ecuador por 

la tarde. Terra-MODIS y Aqua-MODIS cubren la superficie de la tierra cada 1 a 

2 días, adquiriendo datos en 36 bandas espectrales. Sus resoluciones son variables: 

250m (bandas 1 y 2); 500m (bandas 3 y 7) y 1.000m (bandas 8 a 36). Ha sido un 

producto ampliamente utilizado para estudiar y comprender diversos fenómenos 

de la atmósfera, tierra y océanos. En el caso de los incendios forestales MODIS ha 

permitido aportar al conocimiento de aquellas áreas geográficas más sensibles al 
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impacto del fuego. Otro producto frecuentemente utilizado para aplicaciones cli-

matológicas es el Visible Infrared Imaging Radiometer Suite (VIIRS), operativo desde 

octubre de 2011. Este instrumento posee 5 canales de alta resolución (I-bands), 

16 canales de resolución moderada (M-bands) y un canal de baja luz (Day/Night 

Band, DNB). Actualmente sus datos también están disponibles en internet, para 

libre descarga.

Para la modelación de la ocurrencia de incendios forestales – parte del fenó-

meno de riesgo para cada macrozona geográfica – se utilizaron los datos propor-

cionados por la NASA, y que para efectos de este estudio, se utilizó MODIS, por 

disponer de una serie más amplia (2000-2018) que VIIRS (a contar de 2011). 

Los datos fueron descargados y procesados para cada macrozona, identificando en 

las bases de datos las características que mejor describen el fenómeno de incendio 

forestal. Esto, debido a que los puntos de anomalías térmicas no necesariamente 

pueden ser incendios, con lo cual, se realizó una selección de registros en cada base 

de datos utilizando para ello los parámetros de brillo e intervalo de confianza. Este 

último parámetro ha sido estandarizado en los Metadatos de MODIS mediante la 

definición de escalas que permiten separar y discriminar falsas alarmas de incendios 

de aquellos con mayor probabilidad de certidumbre respecto a que la captura del 

dato (pixel), corresponde realmente a un incendio forestal.

Por lo anterior, se consideraron los criterios de Giglio (2015) quien detalla los 

parámetros específicos para la versión 6 de MODIS, en relación a la detección, 

veracidad y almacenamiento de registros de fuegos. Para el geoproceso y extracción 

de los registros de incendios para todas las macro regiones se utilizó el parámetro 

‘FP_R2’ de los metadatos, y que corresponden a la Banda 2 del Infrarrojo cercano, 

que expresa la reflectancia del pixel. Adicionalmente se realizó un filtro del pará-

metro ‘Confidence’ que corresponde a una estimación numérica del valor del pixel, 

como representación en porcentaje de la certidumbre en la identificación de un pi-

xel de fuego. Por convención, Giglio (2015) describe este parámetro en tres rangos: 

Baja confiabilidad (0-30%); Confiabilidad Media (30-80%) y Alta Confiabilidad 

(>80%). Lo anterior son intervalos tentativos que han sido propuestos basado en 

la variedad de estudios de prueba y calibración del sensor, también en el análisis 

de las fuentes de error y en la metodología de captura de la información en la cual 
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los intervienen el tamaño del área quemada (fuego en desarrollo), las anomalías e 

intercepciones por columnas de humo y en los tiempos de desfase que se producen 

entre la órbita de captura del satélite y la localización geográfica de desarrollo del 

incendio. Para el caso de este análisis se optó por ampliar el intervalo a 75%, gene-

rando con ello los resultados expresados en la Tabla II.

Tabla II ‑ Número de incendios forestales para cada Macrozona. Estadísticas generadas a 
partir de información de la NASA, para el Sensor MODIS (Satélites Terra y Aqua), período 

2000-2017/2018. Datos procesados mediante norma técnica MODIS versión 6.1.
Table II - Number of wildfires for each Macro-area. Statistics generated from NASA data, for 
the MODIS Sensor (Earth and Aqua Satellites), period 2000-2017/2018. Data processed using 

MODIS technical standard version 6.1.
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2000 11.770 28.335 1.908 600 1.613 17.842

2001 96.340 118.209 34.301 47.490 28.114 120.464

2002 320.222 308.530 68.039 71.230 79.886 178.615

2003 376.248 989.805 128.075 49.519 130.792 103.006

2004 418.096 448.641 134.923 58.106 186.332 156.404

2005 406.349 477.631 140.987 68.634 158.120 86.249

2006 285.752 417.755 105.073 81.371 174.910 152.619

2007 461.732 438.927 113.518 69.606 164.142 128.112

2008 280.194 432.487 99.683 78.527 126.174 82.843

2009 203.997 434.581 105.644 71.910 170.532 120.604

2010 414.461 460.226 89.393 72.844 120.694 50.325

2011 216.433 503.116 132.041 43.929 158.792 219.880

2012 262.099 468.769 113.619 42.554 146.180 241.264

2013 187.552 490.310 121.642 30.484 176.887 89.457

2014 210.563 443.251 100.161 53.611 191.709 123.227

2015 265.710 480.034 134.513 55.351 120.481 113.345

2016 246.514 504.948 93.940 34.019 88.332 71.248

2017 273.763 455.984 157.848 57.802 44.732 134.533

2018 s/i s/i s/i s/i 44.559 s/i

Promedios 274.322 438.974 104.184 54.866 121.736 121.669

Totales 4.937.795 7.901.539 1.875.308 987.587 2.312.981 2.190.037
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De manera complementaria, es necesario señalar que la estimación del núme-

ro de incendios en cada macro región posee grados de error, atribuibles a varios 

factores, entre ellos el filtro de registros utilizando la reflectancia y el intervalo de 

confianza, como también en la generación de otros fenómenos atmosféricos que 

podrían ocasionar errores de omisión (registros verdaderos no considerados en el 

análisis), o de comisión (falsos incendios). En cualquiera de estas eventuales fuentes 

de error, se trata de una primera estimación basada en un volumen de millones de 

datos para cada zona, lo cual permite obtener una tendencia ajustada a la realidad 

general de la ocurrencia de incendios forestales en cada una de estas macro regiones. 

En la fig. 10 se ilustra el predominio del continente africano en las estadísticas mun-

diales de incendios forestales, atribuible esencialmente a aspectos socioculturales 

sobre uso del fuego y que se expresan en una fuerte actividad de la ocurrencia como 

variable de riesgo de incendios.

Fig. 10 ‑ Representación gráfica de la ocurrencia de incendios forestales en las seis 
macrozonas definidas para el mundo, basada en las fuentes de registros MODIS, 

proporcionadas por la NASA. 
Fig. 10 - Graphical representation of the occurrence of wildfires in the six 

macro-areas defined for the world, based on the sources of 
MODIS records provided by NASA.
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El cuadro anterior llama la atención las escasas cifras de captura de datos para 

los años 2000 y 2001. Este fenómeno es atribuible en gran medida a las primeras 

fases de prueba y test de los algoritmos de identificación de anomalías térmicas 

para el sensor MODIS, el cual fue perfeccionando sus parámetros, especialmente 

los asociados a reflectancia y ajuste de los valores de emisión de energía, y la sepa-

ración de otros fenómenos atmosféricos (nubes, aerosoles y humo), que llevaron 

a la necesidad de ajustar estos parámetros y otros para las distintas bandas del 

espectro electromagnético. Como se puede apreciar en la misma tabla, a contar 

de 2002 ya se pueden evidenciar patrones de ocurrencia y mayores niveles de 

estabilidad en la cifra de incendios forestales. Por otro lado, no hay que olvidar 

que muchos países componentes de estas macro regiones poseen sus propias es-

tadísticas de ocurrencia, con lo cual esta información global es valiosa para su 

consideración en las estadísticas mundiales, pero siempre como una referencia 

adicional y complementaria al estudio de la variable local de riesgo de incendios 

forestales, definido en este capítulo como la reiteración de la ocurrencia en un 

área geográfica particular.

Volviendo a Europa, las cifras de ocurrencia y superficies afectadas se dividen 

en dos grandes grupos de países: aquellos en donde el problema de los incendios 

forestales se hace presente en menor intensidad (Tablas III y IV), salvo las naciones 

de Bulgaria, Croacia, Polonia y Turquía, que presentan un promedio de superficie 

quemada notoriamente superior al segmento de países de este grupo. Los resulta-

dos comparativos se ilustran en la figs. 11 y 12, y que corresponde a un conjunto 

de 17 naciones de Europa en donde se dispone de datos confiables de ocurrencia 

y superficies afectadas. Por otro lado, el segundo grupo propuesto para el análisis 

comparativo corresponde a aquellos países que presentan una mayor actividad en 

cuanto a iniciación y propagación de incendios forestales, y que además presentan 

instituciones y mecanismos más desarrollados para la implementación de sus pro-

gramas de protección a bosques y comunidades (Tabla IV y figs. 13 y 14).

En relación a las hectáreas afectadas por incendios forestales, estos países no 

alcanzan a representar el 10% de la superficie quemada en Europa, aun cuando la 

existencia de incendios de elevada conflictividad es posible de verificar en países 

como Croacia, Suecia y también en República Checa (Tabla IV y fig. 12). 
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Tabla III ‑ Segmento de países con menor ocurrencia de incendios forestales en Europa, 
actualización 2016.

Table III - SSegment of countries with the lowest numbers of wildfires in Europe, update 2016.
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1990 - - - - - - - - - - 5.756 131 - - - 241 1.750
1991 - 73 - - - - - 1.846 - - 3.528 42 - - - 149 1.481
1992 - 602 325 - - - - 3.012 - 1.180 11.858 187 - - - 84 2.117
1993 - 1.196 372 - - - - 1.694 - 634 8.821 159 - - - 81 2.545
1994 - 667 181 - - - - 1.696 - 715 10.705 121 824 - - 86 3.239
1995 - 114 109 - 1.331 - - 1.237 - 472 7.678 62 311 - - 94 1.770
1996 - 246 305 - 1.421 - 1.475 1.748 - 894 7.923 72 662 - 4.854 126 1.645
1997 - 200 305 - 1.398 - 1.585 1.467 - 565 6.817 37 535 - 7.057 177 1.339
1998 - 578 441 - 2.563 - 370 1.032 - 258 6.165 59 1.056 - 2.503 117 1.932
1999 - 320 223 - 1.402 - 1.528 1.178 229 1.022 9.820 138 426 - 4.707 50 2.075
2000 - 1.710 706 285 1.499 - 826 1.210 811 654 12.426 688 824 - 4.708 66 2.353
2001 - 825 299 299 483 - 822 587 419 287 4.480 268 311 - 4.831 64 2.631
2002 - 402 176 243 604 356 2.546 513 382 1.596 10.101 516 570 60 6.490 105 1.471
2003 - 452 532 427 1.754 111 1.734 2.524 375 885 17.087 203 872 224 8.282 262 2.177
2004 - 294 204 221 873 89 816 626 104 468 7.006 34 153 51 4.955 71 1.762
2005 954 241 147 185 619 65 1.069 496 150 301 12.049 64 287 73 4.573 81 1.530
2006 912 393 181 172 697 248 3.046 930 97 1.545 11.541 105 237 112 4.618 78 2.227
2007 750 1.479 345 111 - 64 1.204 779 603 251 8.302 478 463 140 3.737 80 2.829
2008 - 582 275 114 - 71 1.456 818 502 301 9.090 91 182 74 5.420 55 2.135
2009 218 314 181 91 - 47 1.242 858 608 471 9.162 190 347 120 4.180 82 1.793
2010 192 222 131 133 - 30 1.412 780 109 104 4.680 70 127 32 3.120 73 1.861
2011 356 635 280 85 - 24 1.215 888 2.021 142 8.172 340 303 114 3.534 101 1.954
2012 312 876 569 78 - 5 417 701 2.657 81 9.265 882 517 168 2.213 70 2.450
2013 357 408 137 135 - 15 1.452 515 761 123 4.883 116 233 75 4.878 58 3.755
2014 369 151 43 68 - 91 1.660 429 1.042 155 5.245 83 153 35 4.374 56 -
2015 345 429 177 87 - 67 745 1.071 1.069 247 12.257 250 242 93 2.700 162 -
2016 316 584 151 119 - 84 933 608 452 98 5.286 174 136 90 5.454 63 3.188

Prom. 461 538 271 167 1.220 91 1.312 1.124 688 537 8.522 205 424 97 4.628 101 2.160

Fuente: European Comission, 2016, con modificaciones (*) Source: European Commission, 2016, as amended (*).

(*) A la fecha de este escrito, existen estadísticas parciales e incompletas para estos países en 2017 y 2018.

Fig. 11 ‑ Número de incendios forestales en 17 países de Europa. 
Fig. 11 ‑ Number of wildfires in 17 European countries.
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Tabla IV ‑ Segmento de países con menor cantidad de hectáreas afectadas por incendios 
forestales en Europa, actualización 2016. 

Table IV - Segment of countries with smallest area affected by wildfires in Europe, update 2016.
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1990 - - - - - - - - - - 7.341 444 - - - 1.708 13.742

1991 - 511 - - - - - 920 - - 2.567 277 - - - 96 8.081

1992 - 5.243 11.131 - - - - 4.908 - 769 43.755 729 - - - 69 12.232

1993 - 18.164 20.157 - - - - 1.493 - 274 8.290 518 - - - 35 15.393

1994 - 18.100 7.936 - - - - 1.114 - 279 9.325 312 - - - 408 38.128

1995 - 550 4.651 - 403 - - 592 - 321 5.403 208 - - - 446 7.676

1996 - 906 11.214 - 2.043 - 433 1.381 - 478 14.537 227 - - 1.588 292 14.922

1997 - 595 11.122 - 359 - 1.146 599 - 226 6.766 68 - - 5.873 1.785 6.316

1998 - 6.967 32.056 - 1.132 - 131 397 - 93 4.222 137 - - 422 274 6.764

1999 - 8.291 6.053 - 336 - 609 415 756 494 8.629 379 557 - 1.771 30 5.804

2000 - 57.406 68.171 8.034 375 - 266 581 1.595 352 7.089 3.607 904 - 1.552 70 26.353

2001 - 20.152 16.169 4.830 87 - 187 122 - 113 3.466 1.001 305 - 1.254 20 7.394

2002 - 6.513 4.853 2.196 178 2.082 590 122 1.227 746 5.210 3.536 595 161 2.626 713 8.514

2003 - 5.000 27.091 2.349 1.236 207 666 1.315 845 436 28.551 762 1.567 2.100 4.002 671 6.644

2004 - 1.137 3.378 1.218 335 379 358 274 247 253 3.782 124 157 138 1.883 30 4.876

2005 71 1.456 3.135 1.838 227 87 495 183 3.531 51 5.713 162 524 280 1.562 43 2.821

2006 75 3.540 4.575 1.160 53 2.638 1.617 482 625 1.199 5.657 946 280 1.420 5.710 117 7.762

2007 48 42.999 20.209 4.483 - 292 576 256 4.636 38 2.841 2.529 679 128 1.090 322 11.664

2008 - 5.289 7.343 2.392 - 1.280 830 538 2.404 112 3.027 373 118 75 6.113 67 29.749

2009 22 2.271 2.900 885 - 59 576 757 6.463 287 4.400 974 510 177 1.537 51 4.679

2010 37 6.526 1.121 2.000 - 25 520 522 878 22 2.126 206 192 121 540 27 3.317

2011 78 6.883 15.555 1.599 - 19 580 214 8.055 293 2.678 2.195 403 288 945 224 3.612

2012 69 12.730 24.804 2.531 - 3 86 269 13.978 20 7.235 6.299 1.683 1.006 483 28 10.455

2013 165 3.314 1.999 2.835 - 79 461 199 1.955 25 1.289 421 270 66 1.508 29 11.456

2014 192 916 188 669 - 78 881 120 4.454 162 2.690 217 192 18 14.666 45 -

2015 268 4.313 9.416 652 - 83 143 526 4.730 71 5.510 1.671 353 65 594 45 -

2016 398 6.340 7.100 3.205 - 123 310 283 974 26 1.451 675 175 526 1.288 463 9.156

Prom. 129 9.465 12.893 2.522 563 495 545 714 3.373 285 7.538 1.073 525 437 2.714 300 11.100

Fuente: European Comission, 2016, con modificaciones (*). Source: European Commission, 2016, with modifications (*).
(*) A la fecha de este escrito, existen estadísticas parciales e incompletas para estos países en 2017 y 2018.

Como se indicaba anteriormente, un segundo grupo de países concentra el 

mayor problema de los incendios forestales en Europa; corresponde a las naciones 

de Portugal, España, Francia, Italia y Grecia. Con el soporte de datos procedente 

del European Forest Fire Information System (EFFIS) y mediante el estudio de datos 

satelitales a base del sensor MODIS, fue posible recopilar antecedentes acumulados 

para el año 2017 (Tabla V y figs. 13 y 14), y complementarlos con los existentes 

con otros medios de captura de datos a contar de 1980. Con estos antecedentes es 

posible elaborar una base geográfica de ocurrencia y superficies afectadas, en cuyo 

caso EFFIS proporciona un sistema global de estadísticas y seguimiento del proble-

ma de los incendios forestales en toda Europa y parte de Asia y África. 
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Fig. 12 - Superficie afectada por incendios forestales en 17 países de Europa.
Fig. 12 - Area affected by wildfires in 17 European countries.
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Fig. 13 ‑ Número de incendios forestales por año, desde 1980 a 2017. Dato disponible para 5 
países que concentran la mayor proporción de la ocurrencia de este tipo de eventos en Europa.
Fig. 13 - Number of wildfires per year, from 1980 to 2017. Data available for 5 countries with the 

highest proportion of occurrences of this event in Europe.
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Tabla V ‑ Países con mayor actividad en incendios forestales. Izquierda: cuadro resumen 
con la cantidad de incendios por año. Derecha: hectáreas afectadas en cada país.

Table V - Countries with the highest numbers of wildfires. Left: Table showing the number 
of wildfires per year. Right: Number of hectares affected in each country. Source: European 

Commission, 2016, with modifications.
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1980 2.349 7.190 5.040 11.963 1.207 1980 44.251 263.017 22.176 143.919 32.965
1981 6.730 10.878 5.173 14.503 1.159 1981 89.798 298.288 27.711 229.850 81.417
1982 3.626 6.545 5.308 9.557 1.045 1982 39.556 152.903 55.145 130.456 27.372
1983 4.539 4.791 4.659 7.956 968 1983 47.811 108.100 53.729 212.678 19.613
1984 7.356 7.203 5.672 8.482 1.284 1984 52.710 165.119 27.202 75.272 33.655
1985 8.441 12.238 6.249 18.664 1.442 1985 146.254 484.476 57.368 190.640 105.450
1986 5.036 7.570 4.353 9.398 1.082 1986 89.522 264.887 51.860 86.420 24.514
1987 7.705 8.679 3.043 11.972 1.266 1987 76.269 146.662 14.108 120.697 46.315
1988 6.131 9.247 2.837 13.588 1.898 1988 22.434 137.734 6.701 186.405 110.501
1989 21.896 20.811 6.763 9.669 1.284 1989 126.237 426.693 75.566 95.161 42.363
1990 10.745 12.913 5.881 14.477 1.322 1990 137.252 203.032 72.625 195.319 38.594
1991 14.327 13.531 3.888 11.965 858 1991 182.486 260.318 10.130 99.860 13.046
1992 14.954 15.955 4.002 14.641 2.582 1992 57.011 105.277 16.593 105.692 71.410
1993 16.101 14.254 4.769 14.412 2.406 1993 49.963 89.267 16.698 203.749 54.049
1994 19.983 19.263 4.618 11.588 1.763 1994 77.323 437.635 24.995 136.334 57.908
1995 34.116 25.827 6.563 7.378 1.438 1995 169.612 143.484 18.137 48.884 27.202
1996 28.626 16.771 6.401 9.093 1.508 1996 88.867 59.814 11.400 57.988 25.310
1997 23.497 22.320 8.005 11.612 2.273 1997 30.535 98.503 21.581 111.230 52.373
1998 34.676 22.446 6.289 9.540 1.842 1998 158.369 133.643 19.282 155.553 92.901
1999 25.477 18.237 4.960 6.932 1.486 1999 70.613 82.217 15.906 71.117 8.289
2000 34.109 24.118 4.603 8.595 2.581 2000 15.605 188.586 24.078 114.648 145.033
2001 26.533 19.547 4.309 7.134 2.535 2001 111.850 93.297 20.642 76.427 18.221
2002 26.488 19.929 4.097 4.601 1.141 2002 124.411 107.464 30.160 40.791 6.013
2003 26.195 18.616 7.023 9.697 1.452 2003 425.726 148.172 73.278 91.805 3.517
2004 21.870 21.396 3.775 6.428 1.748 2004 129.539 134.193 13.711 60.176 10.267
2005 35.697 25.492 4.698 7.951 1.544 2005 338.262 188.697 22.135 47.575 6.437
2006 19.929 16.354 4.608 5.634 1.417 2006 75.510 155.345 7.844 39.946 12.661
2007 18.722 10.936 3.364 10.639 1.983 2007 31.450 86.122 8.570 227.729 225.734
2008 13.832 11.655 2.781 6.486 1.481 2008 17.244 50.322 6.001 66.329 29.152
2009 26.119 15.643 4.800 5.422 1.063 2009 87.416 120.094 17.000 73.355 35.342
2010 22.026 11.721 3.900 4.884 1.052 2010 133.090 54.770 10.300 46.537 8.967
2011 25.221 16.414 4.500 8.181 1.653 2011 73.813 102.161 9.400 72.004 29.144
2012 21.176 17.503 4.105 8.252 1.559 2012 110.231 226.125 8.600 13.814 59.924
2013 19.291 10.626 2.223 2.936 862 2013 152.756 58.985 3.608 29.076 46.676
2014 7.067 9.771 2.778 3.257 552 2014 19.929 46.721 7.493 36.125 25.846
2015 15.851 11.928 4.440 5.442 510 2015 64.443 103.200 11.160 41.511 7.096
2016 13.261 8.817 4.285 4.793 777 2016 161.522 65.817 16.093 47.926 26.540
2017 16.981 13.793 s/i s/i s/i 2017 442.418 178.233 s/i s/i s/i
Prom. 18.071 14.761 4.731 9.230 1.486 Prom. 112.423 162.352 25.713 107.572 47.128

(*) A la fecha de este escrito, no existen aún estadísticas oficiales para 2018.
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Este segundo segmento de países posee un mayor nivel de desarrollo y prepara-

ción para la gestión de sus programas de manejo del fuego. No obstante, el factor 

estacional, climático y en muchos casos las extensas superficies de vegetación com-

bustible y mezclas con zonas habitadas, ocasiona un aumento en los niveles de peli-

gro en la propagación del fuego. En Portugal, los años 2003 y 2005 fueron graves en 

cuanto a daños ocasionados por los incendios superando en ambas temporadas las 

300 mil hectáreas; sin embargo, y como se indicó anteriormente, el año más crítico 

fue en 2017, no sólo por la extensión de área ardida (más de 442 mil hectáreas) sino 

también por las cuantiosas pérdidas humanas que se produjeron (117 fallecidos), 

especialmente en áreas habitadas cerca de los bosques. En España el promedio de 

incendios acumulado se mantuvo relativamente constante (13.793 eventos en una 

media acumulada desde 1980 de 14.761 incendios); sin embargo, hubo un sustan-

tivo aumento de la superficie quemada a un valor de 178.233 hectáreas, levemente 

superior al promedio histórico de 162.352 hectáreas.

Fig. 14 ‑ Superficie afectada por incendios forestales por año, desde 1980 a 2017. Dato 
disponible para 5 países que concentran la mayor proporción de daños en Europa.

Fig. 14 - Area affected by wildfires per year, from 1980 to 2017. Data available for 5 countries 
with the highest share of damage in Europe.
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ponibilidad de todos los días imágenes de satélite del sensor MODIS bordo de los 

satélites Terra y Aqua, EFFIS proporciona actualizaciones frecuentes del área que-

mada en Europa. El registro de información se efectúa a una resolución espacial de 

unos 250 metros, lo que permite la reproducción cartográfica de incendios de 40 ha 

o más grande. El área quemada asignada por el EFFIS corresponde, en promedio, 

al 75% a 80% de la superficie total quemada en Europa cada año, con la restric-

ción que la adquisición de datos se efectúa para incendios mayores a 40 hectáreas, 

lo que deja sin observación a un elevado número de incendios de superficies más 

pequeñas y que este satélite no puede obtenerlos. En este último caso, se utilizan las 

bases estadísticas de cada país para completar la información y mantener las bases 

de datos actualizadas. 

Incendios forestales más catastróficos. Algunos ejemplos

En el mundo, se tienen referencias respecto a la ocurrencia y propagación en ex-

tensas superficies de bosques desde hace más de dos siglos, especialmente vinculados 

a procesos de desarrollo de civilizaciones y poblamiento de superficies asociadas a 

actividades de uso agrícola, ganadero y expansión de nuevos pueblos. Sin embargo, 

los testimonios más precisos y respaldados por cifras validadas en distintas fuentes 

de información dan cuenta de incendios catastróficos en prácticamente todos los 

continentes. La calificación de los niveles de gravedad de cada uno de estos estudios 

de caso es subjetiva y no comparable entre un país u otro, tampoco en los niveles 

de preparación para enfrentar este tipo de emergencias, y en los daños ocasionados. 

En algunos casos, incendios que han afectado a pequeñas superficies han pro-

ducido enormes impactos en la salud humana, en vidas, infraestructura e impactos 

en el desarrollo local de las comunidades. Uno de los últimos casos reportados se 

encuentra en Chile en 2017, en la ocurrencia de múltiples eventos de fuego, hubo 

un incendio que cobró la vida de 4 combatientes, abriendo espacios de reflexión 

respecto a las consecuencias de eventos de comportamiento extremo del fuego y 

también en las condiciones de seguridad de los combatientes y las técnicas utilizadas 
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para las operaciones de extinción en terreno. En el caso de incendios forestales que 

afectan a zonas de interfaz urbano-forestal, normalmente el fuego se inicia en áreas 

boscosas y terminan propagándose a zonas habitadas, constituyendo en muchos ca-

sos en incendios periurbanos. En otros casos, el nivel de daño se ha visto expresado 

en las extensas superficies de bosques afectadas y en el efecto sobre el paisaje, proce-

sos biológicos a escala local y en el deterioro de la calidad de vida de los habitantes. 

Si bien es cierto, en todos los casos de comportamiento extremo del fuego se cita al 

Cambio Climático como el principal responsable de la expansión de grandes super-

ficies afectadas por el fuego, es también importante señalar que el espacio geográfico 

también es cada vez más complejo por la alta competitividad en distintos usos, la 

presión económica en la búsqueda de nuevas alternativas de inversión, y la cada vez 

más creciente demanda de agua, a grava aún más el problema de escasez hídrica y 

aumento de la condición de peligro en la vegetación.

Abril de 1987 – Norte de China y Sur Este de Siberia (Rusia). En este incen-

dio se quemaron aproximadamente 14 millones de hectáreas, principalmente de 

bosques boreales. No existen precedentes de una magnitud similar de afectaciones 

para este tipo de bosques y en esta región. La evaluación de la magnitud geográfica, 

la severidad de los daños y de emisiones de gases producto de la combustión, fue 

realizada por Cahoon et al. (1994). En 1988 se produjo un nuevo incendio en Kha-

borowsk (Rusia), afectando 1,16 millones de hectáreas.

Septiembre de 1988 – Yellowstone - Estados Unidos. Un incendio arrasó la mitad 

del parque de Yellowstone, afectando una superficie aproximada de 450.000 hectáre-

as. Tres años después hubo otro incendio en la misma zona de grandes dimensiones, 

agravando aún más los daños ambientales. Fue el mayor incendio forestal registrado en 

la historia del Parque Nacional Yellowstone de Estados Unidos. Si bien empezó como 

pequeños incendios individuales, las llamas se propagaron rápidamente fuera de control 

debido a los crecientes vientos y a la sequía que afectó la región en ese año. Después de 

este gran incendio, surgieron muchas dudas y cuestionamientos respecto a la adminis-

tración del Parque y sus medidas de protección contra incendios forestales.

Julio de 1989 – Manitoba (Canadá). Entre el 16 de julio y 2 de agosto ocur-

rieron más de 1.100 incendios forestales en cadena, que quemaron 3,28 millones de 

hectáreas de bosques, situación sin precedentes en la región. Esta sucesión de incen-
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dios obligó a evacuar más de 24 mil personas. Las pérdidas económicas superaron 

los 7 mil millones de dólares. Fueron incendios forestales de enormes extensiones 

que luego pasaron a formar parte de graves incendios de interfaz urbano-forestal.

Período 1999-2010 - Amazonas (Brasil). Según datos de la NASA, en ese 

período se quemaron 8.550.000 hectáreas de selva, equivalente a un 2,8 del bos-

que amazónico. 

Octubre de 2007 - California (Estados Unidos). Ocurrió el 20 de octubre, 

extinguiéndose el 9 de noviembre. Con una superficie superior a 200.000 hectáreas, 

este incendio ocurrió bajo condiciones de una extensa sequía y condiciones extre-

mas de peligro por las condiciones de acumulación de vegetación seca, sumado a 

factores meteorológicos que propiciaron la propagación violenta del fuego. En este 

incendio murieron 17 personas y más de 1 500 casas fueron destruidas, siendo cata-

logado como incendio de interfaz urbano-forestal, que se inició en zonas boscosas, 

terminando en zonas habitadas. Los incendios causaron daños estimados en 1,600 

millones de dólares, sin calcular las pérdidas agrícolas.

Febrero de 2009 - Victoria (Australia). Corresponde a uno de los incendios 

con mayor cantidad de víctimas fatales que se recuerdan, en la historia de Austra-

lia y en el mundo. Este incendio cobró la vida de 189 personas dejando heridas a 

más de 500, destruyendo al menos 1.834 viviendas. Mediante el uso de imágenes 

MODIS, pudo realizarse el seguimiento y evaluación del área quemada, lo que dio 

como resultado una cifra superior a 450.000 hectáreas arrasadas por el fuego, cons-

tituyéndose en uno de los más graves incendios en la historia de Australia desde que 

se poseen testimonio documentales y estadísticos, no sólo por la extensa superficie 

afectada sino por las enormes pérdidas en vidas humanas e infraestructura. Las 

condiciones iniciales por las cuales se inició esta catástrofe correspondieron a una 

extensa e intensa ola de calor que comenzó el 7 de febrero, generándose elevadas 

temperaturas sin precedentes en los últimos 150 años. Se cree que la causa fue 

acción deliberada. Después del ‘viernes negro’ de 1939, este incendio pasa a ser 

considerado el más devastador.

Agosto de 2010 - Regiones de Riazán y Nizhni Nóvgorod (Rusia). Corres-

pondió a una cadena de grandes incendios forestales que afectaron inicialmente la 

zona europea de Rusia, y que ocasionó más de 30 muertos y 832.000 hectáreas de 



343

bosques. Como en otras regiones del mundo, el factor de predisposición fue meteo-

rológico. Una extensa ola de calor se expandió por toda la zona centro-sur de Rusia, 

con una temperatura media que llegó a superar los 38 grados, superando en 4 a 5 

grados centígrados el promedio normal. Durante la segunda mitad de junio, algu-

nas regiones de Rusia (tales como la República de Sajá), registraron temperaturas de 

38 a 40 grados. Este patrón de ola cálida luego se desplazó lentamente hacia el oeste 

hacia los montes Urales. En este incendio se quemaron 1.257 casas. Las pérdidas 

directas se evaluaron en aproximadamente 15 mil millones de dólares. 

Abril 2014 – Valparaíso (Chile). Un incendio que inicialmente se originó en 

zona forestal, se propagó violentamente hacia zonas habitadas (fot. 1). Las condicio-

nes meteorológicas desfavorables, la excesiva carga de vegetación seca y la topografía, 

provocaron que el fuego alcanzara velocidades de propagación sin precedentes. Aun 

cuando sólo que quemaron cerca de 900 hectáreas, cobró la vida de 17 personas y 

destruyó casi 3.000 casas. Fue el peor incendio de interfaz urbano-forestal en Chile 

desde que se tiene registros, y uno de los más devastadores de la historia de ese país.

Fot. 1 ‑ Vista aérea del incendio de Valparaíso – Chile, que en 2014 destruyó cerca de 3.000 
viviendas (Fuente: Cortesía de la Corporación Nacional Forestal, Región de Valparaíso).

Photo 1 - Aerial view of the fire in Valparaiso - Chile, which destroyed nearly 3,000 homes in 
2014 (Source: Courtesy of the National Forestry Corporation, Valparaiso Region).
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Estos antecedentes acá descritos, corresponden a una muestra que se intenta ex-

presar de manera representativa para la extensa historia de grandes desastres derivados 

de la propagación del fuego, tanto en bosques como aquellos que afectaron a zonas de 

interfaz urbano-forestal. Muchos otros eventos en el mundo han ocasionado enormes 

pérdidas económicas y ambientales, incluso más, muchos otros graves episodios de 

incendios se han sucedido en la historia de la humanidad, siendo posibles de evaluar 

aquellos de los cuales se disponen de registros confiables. De estas graves catástrofes, 

y de acuerdo a la realidad obtenida de cada país, se obtienen las referencias necesarias 

para mejorar cada vez más las estrategias de defensa de bosques y de protección civil. 

No es posible establecer directrices u opiniones que sean transversales para todos los 

países en donde se presentan este tipo de catástrofes, pues, tal como se explicaba 

inicialmente, el fenómeno de los incendios forestales y sus impactos en la sociedad, 

dependerán de las condiciones ambientales, geográficas, de los sistemas de autocuida-

do, recursos, conocimientos e intereses de cada nación para otorgar la importancia y 

prioridad, que requiere un programa de protección contra incendios forestales. 

Mayo 2016 – Fort McMurray (Canadá). Correspondió a un grave incendio 

que se inició bajo extremas condiciones meteorológicas, afectando a una superficie 

aproximada de 156.000 hectáreas de vegetación. Las viviendas destruidas superaron 

las 2.000. Por la magnitud de los daños y la velocidad e intensidad de la propagaci-

ón del fuego, este incendio ha sido considerado como uno de los más graves en la 

historia de ese país, especialmente por los efectos sobre el área urbana. 

Enero 2017 – Chile Centro-Sur. Sucedió una ocurrencia simultánea de gigan-

tescos incendios forestales, los más grandes en Chile desde que se tienen registros 

oficiales, y sólo superados por los ocurridos en la época de la colonización del ex-

tremo sur de ese país, hace más de 150 años. Se quemó una superficie superior a 

las 600.000 hectáreas, afectando principalmente a plantaciones forestales y bosque 

nativo mediterráneo de la zona mediterránea central. Los impactos ecológicos y 

económicos fueron cuantiosos. Este episodio de incendios fue precedido de más de 

9 años de una prolongada sequía que mantuvo a la vegetación combustible con muy 

bajo contenido de humedad y alta carga de biomasa seca. 

Febrero 2017 – Argentina. Mientras en Chile se desarrollaban gigantescos 

incendios forestales, en las provincias de Buenos Aires, Río Negro, La Pampa y 
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Mendoza, se quemaron casi 2 millones de hectáreas entre arbolado, pastizales y ma-

torrales, y, lo que al contrario a Chile, estos incendios fueron precedidos de 2 años 

de intensas lluvias que dejaron una alta cantidad de vegetación combustible liviano 

y seco disponible para la combustión. 

Junio y Octubre 2017 – Portugal. Un devastador incendio forestal producido 

en la región centro de Portugal, el 17 de junio, cobró la vida de 67 personas. Los 

daños se concentraron en la zona interior de Pedrógão Grande, ubicada a unos 50 

kilómetros de la ciudad universitaria de Coimbra, afectando a una superficie aproxi-

mada de 53 mil hectáreas, cifra que se considera enorme por la alta cantidad de po-

blados y zonas de interfaz. Como patrón común a otras zonas con extrema sequía, 

este evento fue precedido de una alta acumulación de energía producto de la gran 

cantidad de vegetación combustible. En 15 de octubre de ese mismo año ocurrirían 

otros grandes incendios en Sertã, Pampilhosa da Serra, Arganil y otros municipios 

del Centro de Portugal, dejando a su paso 50 fallecidos en una seguidilla de incen-

dios que bordearon los 500 eventos sólo en un fin de semana.

Diciembre 2017 - Febrero 2018 – California (Estados Unidos). El Estado de 

California vivió uno de los peores eventos que se tiene registro en la región. 113 mil hec-

táreas fueron afectadas. Los vientos secos de Santa Ana ayudaron a la rápida propagación 

del fuego que adquirió un comportamiento extremo, afectando extensas superficies de 

interfaz urbano-forestales. Estos incendios costaron la vida a 44 personas y destruyeron 

cerca de 8.900 edificaciones, según el recuento final de las autoridades californianas.

El escenario general, al revisar estos episodios de grandes incendios forestales y 

muchos otros no reportados acá, señalan que, a pesar de los inmensos esfuerzos en 

inversión efectuados en las distintas agencias locales de defensa contra incendios, 

la cifra de ocurrencia y de superficies afectadas, como también la intensidad y se-

veridad (impactos) han ido en un aumento sostenido, con pequeñas brechas de 

temporadas con baja actividad. La asincronía o escasez de patrones en una escala ge-

ográfica relativamente breve (5-10 años), no permiten emitir conclusiones respecto 

a tendencias evidentes en un país u otro. Sin embargo, en una escala temporal más 

extensa (50 años o más), en la mayoría de los ecosistemas forestales, especialmente 

en los de tipo mediterráneo, se evidencia una tendencia al alza, concordante con las 

ineludibles pruebas de los efectos del Cambio Climático.
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No obstante, no es prudente culpar por sí mismo a este fenómeno planetario 

como la principal causa de estos mega eventos; también se debe atribuir a muchos 

elementos que el hombre sí puede actuar en el corto plazo y a escalas geográficas 

mucho más pequeñas. Existen muchas líneas de acción actualmente implementadas 

que necesitan ser revisadas o mejoradas, tales como la conducta humana: el uso del 

agua, la deforestación, los actos irresponsables de la piromanía y uso inadecuado del 

fuego en labores silvoagropecuarias, la escasa o precaria legislación y/o fiscalización 

de actividades relacionadas a la investigación de causas de incendios, y los recursos 

insuficientes para la prevención y el combate de los incendios forestales. Este es un 

problema presente no sólo en Latinoamérica sino también muy preocupante en países 

con mucha más dotación de recursos tales como Estados Unidos, Canadá y países de 

la zona mediterránea de Europa, principalmente España, Portugal, Italia y Grecia.  

Impactos de los incendios forestales

El fuego es un componente modificador permanente en paisajes y ecosistemas, 

formando parte esencial de los sistemas de vida humanos desde tiempos ancestra-

les. Su rol ecológico como regulador de procesos ha sido parte fundamental de la 

historia evolutiva de la tierra, en particular cuando su origen es consecuencia de 

procesos naturales. Es un regulador natural de muchos ecosistemas, por lo cual, la 

ocurrencia de incendios forestales en muchas partes del mundo responde a compor-

tamientos climáticos y a la susceptibilidad natural o adaptación de la vegetación a 

la ignición y la inflamabilidad, especialmente en períodos de extensas sequías. Las 

tormentas eléctricas y erupciones volcánicas son las causas naturales más frecuentes 

por las cuales el fuego se hace presente. En otros casos, la tendencia mundial en la 

ocurrencia y propagación de grandes incendios obedece a la actuación humana y de 

diversas formas, en la medida que la presión social actúa sobre los recursos naturales 

renovables. Los incendios se acercan cada vez más a escala humana, tanto en fre-

cuencia como en gravedad; es por esta razón que las agencias de defensa contra in-

cendios forestales destinan cada vez más, recursos y conocimientos necesarios para 
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hacer frente a las campañas de prevención y combate de incendios, especialmente 

en zonas de interfaz urbano-forestal.

En ecosistemas boscosos, los incendios forestales conforman un proceso vital y 

esencial para los procesos de sucesión ecológica y mantenimiento de la estabilidad 

al interior de los ecosistemas. Sin embargo, esta estabilidad ha sido crecientemente 

modificada por la acción humana, a través de la intervención cada vez más agre-

siva sobre los recursos naturales renovables. Incluso en áreas donde este fenómeno 

se producía por mecanismos naturales, el ser humano ha intervenido los ecosiste-

mas excluyendo el fuego, alterando este proceso natural, reflejado en importantes 

cambios en la estructura y composición de especies. En particular, las quemas han 

ocasionado incendios forestales de gran magnitud, los que, junto a la deforestaci-

ón, han favorecido la pérdida de extensas superficies boscosas y la modificación 

de innumerables procesos naturales. Esto es una realidad que se repite en diversos 

ambientes y actividades humanas ligadas a la explotación de los recursos naturales.

Los incendios pueden alterar severamente la estabilidad de los ecosistemas fo-

restales, modificando la estructura y composición de especies, afectando las diná-

micas sucesionales, y perturbando interacciones ecológicas; factores que sumados 

se traducen en una pérdida de funcionalidad del ecosistema de difícil recuperación. 

Además, algunos incendios, especialmente los de gran extensión y severidad, o re-

petidos en un corto espacio de tiempo, pueden dejar profundas huellas en el eco-

sistema y desencadenar procesos de erosión y degradación que pueden incrementar 

notablemente la magnitud y duración de los impactos provocados por los incendios 

(Fernández et al., 2010).

Especialmente grave es el impacto de los incendios forestales sobre la provisión 

de servicios ambientales de los bosques y su capacidad para aportar al bienestar hu-

mano. Por otra parte, los cambios en estructura y composición de los bosques a raíz 

de los incendios reducen la variabilidad genética de estos ecosistemas, amenazando 

su adaptación a escenarios cambiantes y complejos como es el cambio climático 

(FAO, 2014).

Actualmente los incendios causados por el ser humano están presentes en todos 

los ecosistemas vegetales existentes en el mundo. El retroceso de los bosques es un 

fenómeno que se hace evidente en la medida que las nuevas tecnologías permiten 
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evaluar la superficie boscosa en la tierra. Se estima que anualmente se pierden 10 a 

15 millones de hectáreas de bosques en regiones boreales y templadas, mientras que 

20 a 40 millones se pierden en bosques tropicales, no obstante otras fuentes basadas 

en sensores remotos indican que tal tendencia va en disminución, principalmente 

por la mayor responsabilidad ambiental y social derivada del estudio de los impac-

tos de incendios forestales, y por la cada vez más influyente certificación ambiental 

y procesos derivados dela utilización de los recursos naturales renovables. Aun así, la 

actividad agrícola y la reconversión de cultivos en grandes extensiones de superficie 

han sido los principales responsables de este daño, especialmente en zonas tropicales 

donde el uso del fuego es una práctica habitual para la habilitación de terrenos para 

ganadería y agricultura.

Uno de los mayores impactos de los incendios forestales en el medio ambiente 

son los efectos sobre el cambio climático. La combustión de enormes cantidades 

de biomasa ha provocado la emisión de gases químicamente activos, tales como 

dióxido de carbono, monóxido de carbono, metano, óxido nítrico y partículas más 

pequeñas. La mayor pérdida de biomasa causada por incendios forestales ocurre 

en bosques tropicales y boreales, y preferentemente en países en vías de desarrollo.

En cuanto al efecto inmediato de los incendios forestales sobre el ambiente, se 

expresa a través de la producción y liberación a la atmósfera de gases y partículas que 

resultan de la combustión de biomasa, la cual proviene de los bosques (tropicales, 

templados y boreales), praderas y tierras agrícolas sometidas a laboreo. Después 

del vapor de agua, el dióxido de carbono es el gas invernadero más importante, 

estimándose que su concentración está aumentando a una tasa anual promedio de 

0,5%. Razones para este aumento, hay muchas. En el caso forestal la más impor-

tante es la combustión sostenida de los bosques tropicales en el cinturón ecuatorial 

terrestre, lo que genera enormes emisiones de dióxido de carbono, monóxido de 

carbono, gas metano y otras trazas de gases.

Durante la quema de un bosque, el dióxido de carbono almacenado por los 

árboles durante décadas es liberado a la atmósfera en cuestión de horas. En conse-

cuencia, si la vegetación quemada no se regenera, el dióxido de carbono liberado 

permanece en la atmósfera. Estos gases liberados contribuyen al calentamiento glo-

bal, desencadenando en forma gradual un cambio climático a nivel planetario. Sin 
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embargo, se debe destacar que actualmente las emisiones de dióxido de carbono 

proveniente de los incendios y quemas forestales son responsables de menos del 

25% de las emisiones totales de este gas en el mundo. Por medios computacionales 

se ha pronosticado que, en el futuro, los incendios forestales serán cada vez más 

frecuentes y agresivos, dado que las condiciones climáticas cambiantes favorecerán 

cada vez más la iniciación y propagación del fuego, ocasionando efectos nocivos 

para la salud humana, especialmente en enfermedades respiratorias.

Por otra parte, los incendios forestales liberan grandes cantidades de material 

particulado a la atmósfera. Al respecto se podría plantear la interrogante sobre cuál 

es el monto real de emisiones de gases invernadero atribuible a esta causa, y cuál es 

la magnitud de sus efectos sobre la atmósfera y la salud humana, respecto a otras 

importantes fuentes de contaminación. 

Al respecto, Liu et al. (2014) estudiaron las emisiones de los incendios forestales. Se 

señala en ese estudio que las partículas de humo reducen la radiación solar total absorbi-

da por la atmósfera terrestre a escalas locales y/o regionales durante eventos de incendios 

individuales o temporadas de quema. Las emisiones de CO2 por el fuego, por otro lado, 

son una de las fuentes atmosféricas importantes de CO2 y contribuyen sustancialmente 

al efecto invernadero global. Por otra parte, el efecto de cubrimiento de las partículas de 

humo sobre la atmósfera puede generar importantes efectos climáticos regionales. Esto 

lleva a una reducción en la temperatura de la superficie. Las partículas de humo en su 

mayoría suprimen la nube y la precipitación. En otros casos, los incendios pueden me-

jorar las anomalías climáticas, como las sequías. Se espera que los incendios aumenten 

en muchas regiones del mundo bajo un clima cambiante debido al efecto invernadero. 

Respecto al comportamiento del fuego que desencadena procesos de deterioro 

en bosques y paisajes asociados, es necesario rescatar los conceptos de intensidad y 

severidad. En el primer caso se trata de los montos de energía (normalmente expre-

sados en unidades de temperatura) que se liberan en los procesos de combustión y 

permanencia del fuego en los materiales combustibles. La severidad en cambio está 

referida a los efectos post-fuego que son posibles de medir, evaluar o apreciar en la 

vegetación, paisaje y elementos de la naturaleza asociados. El conocimiento de estos 

indicadores en terreno, aportan sustantivamente a la orientación de medidas de 

restauración a ser aplicadas en sectores con diferentes niveles de afectación.
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Agee (1993), estudió los efectos del fuego sobre la vegetación a nivel de árbol indivi-

dual y también en bosques, detallando las afectaciones en ramas, follaje, raíces y materia 

orgánica en el suelo, relacionando estos conceptos de intensidad y severidad antes descri-

tos. En cuanto a la fauna que puede ser afectada por incendios, una referencia bien com-

pleta la otorga Smith (2000), quien describe los efectos a escala de población y a nivel de 

paisaje, considerando como estudios de caso distintos ecosistemas de Estados Unidos. 

En el mismo contexto de paisaje, se han desarrollado modelos para estimar emisiones 

a la atmósfera, y que intentan representar en forma espacial y temporal la liberación de 

gases a la atmósfera producto de los incendios, así como su contribución y relaciones 

con el efecto invernadero, el movimiento de masas a distintas capas de la atmósfera, la 

estacionalidad de los eventos, la caracterización de gases liberados de acuerdo al tipo de 

vegetación presente en los grandes ecosistemas, el efecto de los incendios sobre el ciclo 

hidrológico, la pérdida de suelos, la fauna silvestre y el paisaje. En la Tabla VI se expo-

ne una breve síntesis de los efectos directos e indirectos ocasionados por los incendios 

forestales. Esta tabla comparativa podrá variar dependiendo del contexto geográfico, 

bioclimático y socioeconómico de los países con presencia de este tipo de eventos.

En cuanto a los niveles de severidad, éstos se miden en relación a los componentes 

de suelo y vegetación residuales después del paso de fuego. Para ello, Castillo et al. 

(2016) ha diseñado una escala de afectaciones que ha sido probada y publicada como 

referencia oficial, para bosques mediterráneos de Chile. Incluye aspectos que caracte-

rizan la combustión previa y su relación con la intensidad del incendio (Tabla VII). 

Esta escala sirve también de referencia para otras formaciones vegetales de clima medi-

terráneo existentes en diversos países tales como España, Portugal, Italia o Grecia, pu-

diendo variarlas intensidades calóricas dependiendo del tipo de combustible afectado.

Otros temas en donde la literatura es escasa corresponden al impacto de los 

incendios sobre los recursos genéticos forestales. Una reciente publicación de Torres 

y Castillo (2015) señala que en la mayoría de los estudios que ponen en evidencia 

el tipo de impacto del fuego sobre bosques, especialmente en especies nativas, no 

existen referencias científicas que hayan estudiado la relación de ganancia, pérdida 

o evaluación del material genético de especies forestales en relación a los incendios. 

No obstante, mediante los estudios que vinculan al estado de degradación del bos-

que nativo – en el caso de Chile - y los disturbios ocasionados por el fuego, es posible 
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Tabla VI ‑ Resumen de efectos directos e indirectos ocasionados por la acción del fuego 
en incendios forestales.

Table VI - Summary of direct and indirect effects caused by the action of fire in wildfires.

Efectos Socioeconómicos Efectos Ecológicos

En la salud pública: Pérdidas 
de vidas humanas, conta-
minación de suelos, agua y 
atmósfera

En el clima, a pequeña y gran escala:
- cambios en los regímenes de vientos locales
- aumento de la radiación solar y disminución de la humedad 

ambiental
- reducción de la disponibilidad de oxígeno
- contaminación atmosférica

Pérdida, paralización o poster-
gación de etapas de los procesos 
productivos: Ingreso más tardío 
a cosecha y etapas de transfor-
mación de la madera, que son 
las que aportan más trabajo

En la vegetación:
- muerte de tejidos vegetales, alteraciones fisiológicas y deformaciones
- deterioro de las propiedades de la madera
- incremento de plagas y enfermedades
- cambios en la sucesión vegetal y entrada de vegetación invasora
- alteraciones y pérdidas en la regeneración natural

Daños a la propiedad pública 
y privada: Bosques, terrenos 
agrícolas y ganaderos. áreas de 
recreación, Parques y Reservas 
Nacionales

En el suelo:
- erosión y pérdida de suelos
- deterioro de las propiedades físicas y químicas
- repelencia al agua (condición inicial, reversible)
- pérdida de nutrientes- incremento de la temperatura del suelo
- destrucción de la microfauna y estrato orgánico no incorporada al suelo

Disminución de fuentes de tra-
bajo: Por pérdida de interés en 
invertir, menor precio madera 
quemada, incremento costos 
de seguros y protección

En los recursos hídricos:
- alteraciones en las relaciones hídricas
- aumento de la escorrentía superficial
- contaminación de las aguas
- sedimentación y formación de depósitos
- disminución de la recarga de acuíferos 

Pérdidas económicas directas: 
Cultivos forestales, cosechas 
agrícolas, ganado, maquinaria 
e infraestructura asociada a 
actividades productivas

En el paisaje:
- fragmentación e incremento del efecto borde
- desertificación

Pérdidas indirectas: todo intan-
gible que no necesariamente 
posee valor de mercado

En la biodiversidad:
- pérdida de hábitats y especies de flora y fauna silvestre
- migración de animales, aves e insectos
- rupturas en cadenas alimentarias y alteraciones en sucesiones 

ecológicas

establecer inferencias y demostrar con datos fidedignos, que es posible asociar el estado 

actual de diversidad con las posibilidades de supervivencia en el tiempo. En algunas 

bases de datos catastrales sobre bosques, es posible encontrar información respecto a es-

tructura, cobertura y dominancia de especies, pero ello no refleja con precisión el estado 

Fuente: Castillo (2003), con adaptaciones / Source: Castillo (2003), with adaptations.
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Categoría de Severidad: I II III IV V VI
Rango (kcal m-1s-1): (0‑171,07) (171,07‑506,31) (506,31‑1.077,04) (1.077,04‑2.070,87) (2.070,87‑16.770,00) (16.770‑64.428,00)

Tipo de incendio: De superficie. Unidimensional De superficie. Bidimensional Tridimensional Tridimensional Tridimensional Tridimensional

Propagación del fuego

Estrato aéreo No aparente Ráfagas de fuego. Mínimo daño a 
follaje, <10%

Daño concentrado en 
sectores, 11-20% Daño irregular, 20-50% Extenso daño. >50%. En-

claves de vegetación viva. Daño total (100%)

Estrato superficial Combustión parcial, <10% Combustión parcial, 11-25% Combustión extensa, 
25-75%

Combustión extensa, 
75-90%

Combustión cuasi-total 
>90% Combustión total. 100%

Estrato vertical Sin daño aparente Combustión superficial en ramas 
y vástagos

Combustión superficial de 
vástagos y total en ramas

Combustión con grietas en 
ramas y vástagos

Combustión, grietas y rup-
tura de ramas y vástagos

Rupturas y combustión 
total

Estrato subterráneo 0,5-1,0 cm de suelo con raíces 
finas parcialmente quemadas

0,5-2,0 cm de suelo con raíces finas 
y gruesas parcialmente quemadas

0,5-3,0 cm de suelo con 
raíces quemadas. Suelo con 
mucha ceniza y fragmen-
tación

0,5-3,0 cm de suelo con 
destrucción total de raíces. 
Trazas de suelo carboni-
zado

0,5-3,0 cm de suelo con 
destrucción total de raíces. 
Suelo parcialmente carbo-
nizado

0,5-3,0 cm de suelo con 
destrucción total de raíces 
y completa carbonización

Proporción de la vegetación afectada de acuerdo a estratos

Aéreo <10% 10-25% 25-40% 40-75% 75-90% >90%

Superficial 5-15% 15-35% 35-50% 50-75% 75-90% >90%

Subterráneo No aparente 1-10% 10-35% 35-50% 50-75% 50-75%

Proporción de combustible quemado <5% 5-15% 15-50% 50-70% 70-90% >90%

Regeneración inicial post fuego Variable, dependiendo del ecosis-
tema de las especies                                  

25% de presencia en relación a un 
área test de referencia de 200 m2, 
principalmente hierbas y renuevos 
de matorrales 

25-70% de presencia en 
relación a un área test 
de referencia de 200 m2, 
principalmente hierbas y 
renuevos de matorrales

Regeneración moderada 
(30-50%) en estrato her-
báceo; ~70% en estrato de 
matorrales

Escasa regeneración 
(<15%) en todos los estra-
tos vegetales

Nula

Efectos en el suelo Sin daño aparente Daño aparente a 0,5-1,0 cm
Profundidad del daño 
superior a 1,0 cm. Grietas 
superficiales

Signos de carbonización 
hasta 2 cm de suelo. Rup-
tura de raíces y piedras 
expuestas

Carbonización profunda, 
mayor a 2 cm de suelo. 
Grietas. Raíces y piedras 
expuestas

Carbonización severa, 
mayor a 2 cm. Grietas 
profundas. Raíces carboni-
zadas y destruidas. 

Tabla VII ‑ Indicadores de severidad en campo, aplicado a formaciones vegetales mediterráneas 
afectadas por incendios forestales, considerando como ecosistema de referencia los bosques de 

Chile Central. Se consideran las referencias de Keeley (2006a, 2006b, 2009), Julio et al. (2012), 
los cuales complementan y apoyan la calificación que aquí se indica. Los niveles de intensidad del 
fuego se expresan en niveles de I a VI, donde I es la categoría más baja y VI la más alta. Se mide en 
kcal m-1s-1. Los valores han sido testeados en áreas test de 200 m2 (Fuente: Castillo et al., 2016).
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Categoría de Severidad: I II III IV V VI
Rango (kcal m-1s-1): (0‑171,07) (171,07‑506,31) (506,31‑1.077,04) (1.077,04‑2.070,87) (2.070,87‑16.770,00) (16.770‑64.428,00)

Tipo de incendio: De superficie. Unidimensional De superficie. Bidimensional Tridimensional Tridimensional Tridimensional Tridimensional

Propagación del fuego

Estrato aéreo No aparente Ráfagas de fuego. Mínimo daño a 
follaje, <10%

Daño concentrado en 
sectores, 11-20% Daño irregular, 20-50% Extenso daño. >50%. En-

claves de vegetación viva. Daño total (100%)

Estrato superficial Combustión parcial, <10% Combustión parcial, 11-25% Combustión extensa, 
25-75%

Combustión extensa, 
75-90%

Combustión cuasi-total 
>90% Combustión total. 100%

Estrato vertical Sin daño aparente Combustión superficial en ramas 
y vástagos

Combustión superficial de 
vástagos y total en ramas

Combustión con grietas en 
ramas y vástagos

Combustión, grietas y rup-
tura de ramas y vástagos

Rupturas y combustión 
total

Estrato subterráneo 0,5-1,0 cm de suelo con raíces 
finas parcialmente quemadas

0,5-2,0 cm de suelo con raíces finas 
y gruesas parcialmente quemadas

0,5-3,0 cm de suelo con 
raíces quemadas. Suelo con 
mucha ceniza y fragmen-
tación

0,5-3,0 cm de suelo con 
destrucción total de raíces. 
Trazas de suelo carboni-
zado

0,5-3,0 cm de suelo con 
destrucción total de raíces. 
Suelo parcialmente carbo-
nizado

0,5-3,0 cm de suelo con 
destrucción total de raíces 
y completa carbonización

Proporción de la vegetación afectada de acuerdo a estratos

Aéreo <10% 10-25% 25-40% 40-75% 75-90% >90%

Superficial 5-15% 15-35% 35-50% 50-75% 75-90% >90%

Subterráneo No aparente 1-10% 10-35% 35-50% 50-75% 50-75%

Proporción de combustible quemado <5% 5-15% 15-50% 50-70% 70-90% >90%

Regeneración inicial post fuego Variable, dependiendo del ecosis-
tema de las especies                                  

25% de presencia en relación a un 
área test de referencia de 200 m2, 
principalmente hierbas y renuevos 
de matorrales 

25-70% de presencia en 
relación a un área test 
de referencia de 200 m2, 
principalmente hierbas y 
renuevos de matorrales

Regeneración moderada 
(30-50%) en estrato her-
báceo; ~70% en estrato de 
matorrales

Escasa regeneración 
(<15%) en todos los estra-
tos vegetales

Nula

Efectos en el suelo Sin daño aparente Daño aparente a 0,5-1,0 cm
Profundidad del daño 
superior a 1,0 cm. Grietas 
superficiales

Signos de carbonización 
hasta 2 cm de suelo. Rup-
tura de raíces y piedras 
expuestas

Carbonización profunda, 
mayor a 2 cm de suelo. 
Grietas. Raíces y piedras 
expuestas

Carbonización severa, 
mayor a 2 cm. Grietas 
profundas. Raíces carboni-
zadas y destruidas. 

Table VII - Fire severity indicators, applied to Mediterranean vegetation structures affected by wildfi-
res, taking the forests of Central Chile as a reference ecosystem. References from Keeley (2006a, 2006b, 

2009), Julio et al. (2012) are considered, which complement and support the rating indicated here. Fire 
intensity levels are expressed in levels I to VI, with I being the lowest and VI the highest. It is measured 

in kcal m-1s-1. The values have been tested in test areas of 200 m2 (Source: Castillo et al., 2016).
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de degradación producto de la acción del fuego. Desde la mirada de los incendios, es 

posible establecer estudios respecto a los patrones espaciales y biológicos de recuperación 

post fuego. Esto se ha usado en diversos estudios dendrocronológicos y paisajísticos, in-

corporando posteriormente la variable de severidad o grado de intensidad del fuego. Un 

ejemplo de lo anterior se encuentra en Chile. En este país, existen referencias compro-

badas para paisajes vegetales mediterráneos con predominio de palma chilena y bosque 

esclerófilo (Castillo, 2006). En ambos tipos forestales se dan las condiciones para esta-

blecer estudios respecto al potencial genético de sus especies asociadas, porque existen 

importantes avances en técnicas de silvicultura clonal, ensayo de especies y viverización. 

Un impacto que vincula el impacto sobre los recursos genéticos y repercute 

con mayor fuerza en paisajes extensos, es la fragmentación. La pérdida de hábi-

tat y la fragmentación se han convertido en las más importantes amenazas para el 

mantenimiento de la biodiversidad en todos los ecosistemas terrestres (Herrerías y 

Benítez-Malvido, 2005). Se denomina fragmentación del hábitat, al proceso me-

diante el cual un área extensa y continua de hábitat es reducida y dividida en dos o 

más fragmentos. Estos fragmentos difieren del hábitat original por cuanto poseen 

mayor proporción de borde y porque sus centros se encuentran más cerca de los 

bordes que en hábitat original (Primack et al., 2001). Además de las consecuencias 

en el componente biótico (flora y fauna), los procesos de fragmentación generan 

importantes modificaciones de los factores abióticos en el medioambiente físico 

(Bustamante y Grez, 1995). Otro efecto de la fragmentación es el aislamiento pro-

gresivo de las poblaciones que habitan estos fragmentos, que dependerá tanto de la 

conectividad de los fragmentos como de la adversidad de la matriz que los rodea 

(Bizama et al., 2011). Entre los efectos producidos por la fragmentación de los bos-

ques se encuentran: (i) los efectos demográficos, que alteran los parámetros de na-

cimiento, mortalidad y crecimiento de las poblaciones naturales; (ii) los efectos de 

desplazamiento de especies por competencia, debido a que los hábitat fragmentados 

son especialmente favorables para la introducción de especies invasoras; y (iii) los 

efectos genéticos, debido a que la reducción en el tamaño de las poblaciones, a causa 

de que la fragmentación crea barreras genéticas, donde los individuos remanentes 

son sólo una muestra del total de los genes que había en la población (Raijmann et 

al., 1994).  Las poblaciones pequeñas pueden presentar un incremento en la deriva 
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génica, endogámica o depresión exogámica y una reducción del flujo génico (Raij-

mann et al., 1994; Young et al., 1996).

Los temas acá tratados están referidos básicamente a los daños y efectos de los 

incendios forestales en distintos componentes del ambiente. A nivel general, en 

el mundo se aprecia que la ocurrencia de este tipo de eventos presenta una muy 

marcada estacionalidad y distribución espacial. El cambio climático ha contribuido 

además a elevar los niveles de severidad estacional en muchas partes del mundo, 

ocasionando que los ciclos de incendios sean cada vez más extensos y con un com-

portamiento del fuego más agresivo. Por otro lado, se constata que los procesos de 

certificación ambiental, el aumento en la fiscalización en bosques, el creciente desar-

rollo de programas de protección contra incendios forestales y el empleo de materia 

prima proveniente de plantaciones artificiales, ha contribuido a desacelerar la tasa 

de deforestación a nivel mundial. No obstante, se instala actualmente un problema 

mayor, asociado al creciente riesgo de incendios en zonas pobladas y en el aumento 

de los niveles de vulnerabilidad a consecuencia de la presión antrópica por el uso de 

nuevos territorios más alejados de las zonas urbanas.

Fot. 2 ‑ Bosque esclerófilo típico de zona mediterránea, afectado por un incendio de muy 
alta intensidad. Fotografía tomada 1 año después del fuego. Lugar: Valparaíso - Chile 

(Fotografía de Miguel E. Castillo Soto, 2016).
Photo 2 - Sclerophyllous forest typical of the Mediterranean area, affected by a very high 

intensity fire. Photograph taken 1 year after the fire. Place: Valparaíso - Chile 
(Photography by Miguel E. Castillo Soto, 2016).
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Fot. 3 ‑ Matorral y bosque afectado por un incendio de gran intensidad. Efectos en agua, 
suelos, vegetación y paisaje. 3 meses después de incendio. Lugar: Serranías de San Felipe, 

Región mediterránea de Chile Central (Fotografía de Miguel E. Castillo Soto, 2016). 
Photo. 3 - Shrubland and forest affected by a high intensity fire. Effects on water, soil, 

vegetation and landscape. 3 months after the fire. Place: Serranías de San Felipe, Mediterranean 
Region of Central Chile (Photography by Miguel E. Castillo Soto, 2016).

Fot. 4 ‑ Bosque denso de litre (Lithraea caustica) afectado por el fuego. A 3 meses aún no se 
aprecia regeneración. No obstante, las adaptaciones de la especie frente a los incendios de 
alta intensidad permiten su regeneración y sobrevivencia. Lugar: Serranías de San Felipe, 

Región mediterránea de Chile Central (Fotografía de Miguel E. Castillo Soto, 2016).
Photo 4 - Dense litre forest (Lithraea caustica) affected by fire. At 3 months no regeneration is yet 
visible. However, the adaptations of the species in the face of high intensity fires allow it to survive 

and regenerate. Place: Serranías de San Felipe, Mediterranean Region of Central Chile 
(Photography by Miguel E. Castillo Soto, 2016).
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Conclusiones

Los incendios forestales representan un factor preponderante en la dinámica 

de cambio en el uso del suelo y en los procesos de fragmentación en paisajes. Las 

extensas superficies anuales se concentran en zonas claramente definidas por su es-

tacionalidad en la ocurrencia, y por la alta continuidad de vegetación combustible, 

favoreciendo con ello la generación de extensos incendios. 

Contrario a lo que pudiera preverse, aún existen enormes dificultades para po-

der recopilar información precisa y actualizada respecto a ocurrencia de incendios 

forestales y superficies afectadas. Normalmente las estadísticas no existen, son in-

completas, o se encuentran administradas por unidades territoriales independien-

tes, lo que dificulta disponer de cifras globales a nivel país. El apoyo de sensores 

satelitales contribuye positivamente a resolver esta deficiencia, haciendo posible 

disponer de una base actualizada de este tipo de eventos; sin embargo, existe una 

Fot. 5 ‑ Efectos del fuego sobre la 
estructura arbórea, estabilidad de los 
árboles y fractura de rocas producto 
de las altas temperaturas. Se aprecia 
regeneración a 3 meses del incendio. 

Lugar: Serranías de San Felipe, Región 
mediterránea de Chile Central 

(Fotografía de Miguel E. Castillo 
Soto, 2016).

Photo 5 - Effects of fire on tree structure, 
tree stability and rock fractures due to 
high temperatures. Regeneration can 
be seen 3 months after the fire. Place: 

Serranías de San Felipe, Mediterranean 
Region of Central Chile (Photography by 

Miguel E. Castillo Soto, 2016).



358

enorme proporción de pequeños incendios forestales que no son posibles de captu-

rar mediante imágenes, quedando una parte de esa información reservada en reposi-

torios de datos locales de difícil acceso. En el caso de la generación de cartografía de 

incendios basada en MODIS, y en cuyo proceso no es posible capturar eventos de 

fuego de tamaño inferior a 40 hectáreas, lo cual deja fuera una enorme proporción 

de pequeños incendios fuera de las estadísticas a base de este sensor.

Sobre la base de los antecedentes proporcionados por la NASA, y el postproce-

so en el SIG, es posible reconocer seis macrozonas de incendios en el mundo, cuya 

variación estacional da cuenta del fenómeno de movilidad de la actividad humana, 

y también de los factores ambientales y climáticos que predisponen a la iniciación y 

propagación del fuego. En tal sentido, el problema de los incendios varía enormemen-

te entre un país y otro, pues en cada caso intervienen aspectos internos de nivel de 

desarrollo, cultura, formas de abordar el problema del fuego y aspectos de tipo geo-

gráfico y ambiental que no hacen posible colocar en un mismo nivel de comparación 

la realidad de un país respecto a otro, incluso entre macro regiones de clima similar.
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O contributo do ser humano, através das suas ações e atividades, constitui um 

elemento comum quando analisados os riscos mistos de componente ambiental, 

ampliando, de forma inequívoca, as suas causas e consequências. Acresce, por outro 

lado, os cenários futuros de mudanças climáticas, e a incerteza dos seus efeitos na 

amplificação dos riscos analisados.

Torna-se, por conseguinte, urgente e prioritário reduzir o risco através de esfor-

ços sistemáticos destinados a analisar e a gerir os fatores causadores deste tipo de 

catástrofes, assim como reconhecer a(s) vulnerabilidade(s), no intuito de proteger, 

de forma mais eficaz, as pessoas, as comunidades e os países, bem como os meios de 

subsistência, o património cultural e socioeconómico e os ecossistemas, incremen-

tando, deste modo, a sua resiliência.

Assim, para alcançar tal desiderato, exige-se a implementação de medidas e ações 

integradas e o comprometimento de todos na salvaguarda dos recursos naturais. Neste 

contexto, emerge a necessidade de consciencialização da sociedade e das instituições 

sobre a complexidade destes fenómenos e das suas consequências, comprometedores 

do desenvolvimento social, económico, ambiental, cultural sustentável.

Torna-se, pois, necessário e urgente, neste contexto, integrar, na educação for-

mal e na aprendizagem ao longo da vida, os conhecimentos, valores e habilidades 

necessárias para a redução do risco e para a promoção de modos de vida sustentáveis. 

Embora os fatores de risco, aqui abordados, possam ser locais, nacionais, regio-

nais ou globais, necessitam de ser compreendidos, para determinar as medidas de 

prevenção/redução a aplicar, requerendo novas formas de pensar e agir, mas tam-

bém uma articulada cooperação e complementaridade entre os diferentes atores, 

nos planos local, nacional, regional e global, explorando as sinergias e interdepen-

dências entre as respetivas competências e estratégias. Na expectativa de que o pre-

sente livro sirva de inspiração a mais investigadores e decisores a participarem na 
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crescente avaliação e gestão dos riscos mistos, é também nosso desejo, através dos 

conteúdos aqui vertidos, facultar instrumentos metodológicos e pedagógicos que 

possam ser utilizados em atividades de investigação e educação, assim como pro-

mover competências pessoais, fundadoras de uma cidadania mais ativa, participada 

e informada, para uma prevenção e gestão mais eficaz dos riscos, e em simultâneo 

capazes de promover os valores e princípios da sustentabilidade.

Na expectativa de que o presente livro sirva de inspiração a mais investigado-

res e decisores a participarem na crescente avaliação e gestão dos riscos mistos, é 

também nosso desejo, através dos conteúdos aqui vertidos, facultar instrumentos 

metodológicos e pedagógicos que possam ser utilizados em atividades de inves-

tigação e educação, assim como promover competências pessoais, fundadoras de 

uma cidadania mais ativa, participada e informada, para uma prevenção e gestão 

mais eficaz dos riscos, e em simultâneo capazes de promover os valores e princí-

pios da sustentabilidade.
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