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RESUMO 
Este estudo centra-se na caraterização e na análise da relação entre dois tipos de movimentos 

de vertente - deslizamentos e escoadas -, de forma a perceber como são condicionados pelos 

diversos fatores e em que condições se dá a sua ocorrência e propagação. A área de estudo 

corresponde às bacias hidrográficas do setor central da ilha da Madeira e cobre 218 km2. 

Os movimentos de vertente foram cartografados com base em fotografia aérea ortorretificada 

de grande escala e classificados consoante a sua tipologia e grau de propagação, assim como 

na relação espacial entre os dois tipos de movimentos. Desta forma, fez-se a distinção entre 

os deslizamentos sem associação a escoadas e os deslizamentos que originaram escoadas; 

por sua vez, em relação às escoadas, foram separadas as originadas por deslizamentos das 

sem associação a deslizamentos, e, dentro destas últimas, considerou-se também, de forma 

independente, os setores correspondente às respetivas “cabeceiras”. 

 Ambos os grupos das escoadas foram divididos a priori em setores, possibilitando caraterizar 

a morfometria de cada um dos grupos, através de parâmetros simples. 

Para cada tipo de movimento de vertente, foi calculada a relação de cada classe dos fatores 

utilizados, através do cálculo de probabilidades condicionadas de forma a identificar as 

classes mais importantes no desencadeamento de cada fenómeno. 

Foram criados modelos de suscetibilidade para os seguintes grupos: todos os deslizamentos; 

deslizamentos que geram escoadas; “cabeceiras” das escoadas; todas as escoadas e 

escoadas geradas por deslizamentos. Estes modelos preditivos foram gerados a partir do 

método do Valor Informativo que consistiu na inventariação de manifestações passadas que 

foram cruzadas com variáveis espaciais, resultando assim numa quantificação do grau de 

suscetibilidade. 

Os respetivos modelos de suscetibilidade foram classificados através da curva de sucesso e 

validados através do cálculo da Área Abaixo da Curva (AAC); estes valores de AAC, de acordo 

com a classificação proposta por Guzzetti (2005) revelaram que à exceção do modelos de 

suscetibilidade à ocorrência de todas as escoadas, os restantes modelos são considerados 

“aceitáveis” (>0,75). 

A área de estudo no geral apresenta maior instabilidade nas bacias hidrográficas do setor sul 

da área de estudo, onde os declives são mais vigorosos. 

Por fim, com intuito de analisar as diferenças e semelhanças entre os modelos de 

suscetibilidade, comparou-se as áreas de sobreposição e onde se observou que os modelos 

mais semelhantes correspondem aos modelos de suscetibilidade a todos os deslizamentos e 

deslizamentos que geram escoadas (83,4% de sobreposição). 

PALAVRAS-CHAVE: Escoadas, Deslizamentos, Suscetibilidade, Valor Informativo, Ilha da Madeira  
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ABSTRACT 
This study focuses on the characterization and analysis of the relationship between two types 

of slope movements - landslides and debris flows -, in order to understand how these are 

conditioned by several factors and which conditions are important for their occurrence and 

propagation. The study area corresponds to the catchments located on the central sector of 

Madeira island and covers 218 km2. 

The slope movements  were surveyed using large scale orthophotos (2007 and 2010), then 

classified according to their typology – landslides and debris flows. The landslides were 

separated in two groups according the presence or absence of a relationship with debris flows 

(landslides that generate and that don’t generate debris flows); the debris flows were separated 

in three groups: only “head” of debris flows; all debris flow area; and debris flows associated 

to the presence of landslides.  

The debris flows were divided in sectors, allowing characterizing their morphology using simple 

parameters (average area, average perimeter, average slope and average altitude). 

For each type of slope movement and respective groups, the conditional probability (relative 

frequency of movements in each factor class) was calculated in order to obtain the relative 

importance of factor classes for each phenomenon. 

Susceptibility models, using Information Value method, for the following groups were created: 

all landslides; landslides that generate debris flows; "Heads" of the debris flows; all debris 

flows; and debris flows generated by landslides.  

The susceptibility models were classified using the success rate curve and validated through 

the Area Under Curve (AUC) method; these values, according to the classification proposed 

by Guzzetti (2005), showed that except for susceptibility of all debris flow (that includes both 

“head” and propagation areas), the remain models are considered "acceptable" (>0.75). 

The study area are characterized by strong susceptibility to both landslides and debris flows; 

in general, the greater instability occurs in the catchments of the southern sector , where the 

slopes are steeper. One main conclusion comes from the comparison between landslides and 

debris flows: the most part of landslides don’t generate debris flows, but most of these are 

triggered by landslides after heavy rain periods. 

Finally, the susceptibility results obtained from modeled groups were spatially compared, in 

order to understand the differences and similarities between them.  It was observed that the 

spatial distribution of larger susceptibility of ”all landslides” is in line (83,4%) with the one for 

landslides that generate debris flows. 

 

KEYWORDS: Debris Flow, Landslides, Susceptibility, Informative Value, Madeira Island  
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INTRODUÇÃO 

Os desastres naturais são eventos extremos ocorrentes no sistema terrestre, que podem 

resultar em mortes ou ferimentos em seres humanos, danos ou perdas de bens, tais como 

edifícios, sistemas de comunicações, terra agrícola, floresta, ambiente natural, etc. (Westen, 

2002). 

Nas últimas décadas tem-se notado uma crescente importância dada aos perigos naturais, 

tecnológicos e ambientais, observado na criação de organismos e conferências a nível 

internacional, em que destaca-se a Hyogo Framework for Action 2005-2015, desenvolvido 

pela The United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR) para a maior parte dos 

riscos. 

Em Portugal, o Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT) foi o 

primeiro instrumento que refere a importância da prevenção e minimização dos riscos como 

elementos fundamentais na gestão do território. 

A gestão dos riscos foi incluída com carácter obrigatório em todos os instrumentos de gestão 

territorial (e.g., PROT e PMOT). Na mesma ótica, a nova lei da Reserva Ecológica Nacional 

(Decreto-Lei nº 166/2008 de 22 de Agosto) delimita as áreas de prevenção de riscos naturais 

como constituinte essencial desta restrição pública (Garcia, 2012).  

 

Entre os vários perigos naturais, os movimentos de massa em vertente têm vindo a despertar 

interesse crescente na comunidade científica, nomeadamente no âmbito da Geomorfologia, 

Geologia, Engenharia e Geotecnia (Piedade, 2009). São definidos como movimentos de 

descida de uma massa constituída por rocha ou solo, em que essa massa afetada progride 

para jusante e para o exterior (Julião et al., 2009); apesar de lhe ser atribuído um potencial 

destrutivo médio e a sua abrangência não atingir a escala global (Garcia, 2012), as 

consequências podem ser bastante nefastas, tanto a nível humano como económico. 

Dentre os vários tipos de movimentos de vertente, destacam-se os deslizamentos e as 

escoadas, objetos centrais deste trabalho; existe uma estreita relação entre deslizamentos e 

escoadas, pese embora o fato de  haver uma escassez de bibliografia científica que 

estabeleça a relação entre estes dois tipos de movimentos de massa em vertentes. Neste 

sentido, a análise da distribuição espacial, bem como as características implícitas nos eventos 

passados, são determinantes para especular onde irão ocorrer futuros movimentos. 

 

Assim, o objetivo principal desta dissertação é a avaliar as condições em que ocorrem os 

deslizamentos e as escoadas e, adicionalmente, perceber a ocorrência destas últimas em 

relação com os primeiros. Para o desenvolvimento do trabalho recorreu-se à utilização de 

cartografia e modelação em Sistemas de Informação Geográfica (SIG), culminando com a 
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aplicação de uma metodologia de avaliação da suscetibilidade associado à ocorrência de 

deslizamentos e de escoadas. 

 

A ilha da Madeira apresenta condições naturais bastante favoráveis à ocorrência deste 

fenómeno perigoso, devido à sua posição insular e às características geomorfológicas (Baioni, 

2011). Esta situação, aliada ao fato de nas últimas décadas a ilha da Madeira ter sofrido um 

aumento de pressão urbana, torna este fenómeno potencialmente mais devastador, 

consequência de um incremento do turismo económico “offshore” na ilha da Madeira que 

levou a um rápido crescimento populacional, e por sua vez, à alteração do uso do solo. 

A área de estudo localiza-se no  setor central da Ilha da Madeira; das 30 bacias hidrográficas 

identificadas neste setor, foram consideradas apenas as 6 de maiores dimensões, 

correspondendo a uma área total de 217,96 km2. 

 

O presente trabalho encontra-se estruturado em 4 capítulos, que pretendem responder ao 

objetivo supracitado, complementando-se com as conclusões. O primeiro capítulo é referente 

ao enquadramento teórico sobre a temática, nomeadamente o estado-da-arte. 

No segundo capítulo faz-se uma caraterização geral da ilha da Madeira, bem como uma 

análise das suas componentes físicas, com destaque para a área de estudo. 

O terceiro capítulo refere-se às metodologias e processos utilizados ao longo do trabalho, 

explicando a forma e métodos de aquisição e tratamento da informação. 

O quarto capítulo centra-se na avaliação da suscetibilidade, nomeadamente através de 

métodos estatísticos, como o Valor Informativo e as respetivas validações dos modelos de 

suscetibilidade. 

Por fim, aborda-se as principais conclusões a cerca da relação entre os fenómenos estudado.



CAPÍTULO 1 – ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

3 

 

Capítulo 1 - ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

Embora as escoadas possam ocorrer de forma independente, alguns autores identificam os 

deslizamentos como os principais causadores do desencadeamento de escoadas; por 

exemplo, Blijenberg (2007) conclui que na sua área de estudo (Vale Bachelard, Alpes 

Franceses), as escoadas são originadas na sua maioria por deslizamentos. 

A bibliografia que relaciona os dois fenómenos é francamente escassa; Blijenberg  (2007) 

afirma que uma das razões para que as escoadas recebam menos atenção que os 

deslizamentos por parte da comunidade científica é o facto da inacessibilidade aos locais do 

seu desencadeamento, acrescentando ainda que muitas vezes existem também outros 

processos ativos, tais como quedas de blocos que impedem ou dificultam o acesso; por isso, 

o essencial dos estudos tem sido feito em laboratório (Bagnold, 1954; Van Steijn and Coutard, 

1989 in Blijenberg, 2007), nomeadamente em relação à origem do desencadeamento e à 

propagação dos detritos. 

Apesar disso, a bibliografia relativa a esta temática refere a existência de uma estreita relação 

entre as escoadas e os deslizamentos, nomeadamente que o início das primeiras é muitas 

vezes provocado pela ocorrência dos segundos. Como é referido por Takahashi (1978, in 

Chiang et al., 2012) “a transformação de um deslizamento de terra numa escoada na maioria 

das vezes ocorre durante chuvas fortes em que a acumulação dos detritos misturados com 

água se torna instável e se propagam pelas vertentes em velocidades que variam entre 0,5 e 

20 ms-1”.  Afirma ainda que a passagem de um deslizamento para uma escoada está 

dependente, em muitos casos, da água no solo (perda de coesão), da mobilidade (vertentes 

muito inclinadas) e da evolução do movimento (Takahashi,1978, in Chiang et al., 2012). 

 

Highland e Bobrowsky (2008) mencionam que “frequentemente há uma gradação de 

deslizamento para escoada, dependendo do índice de água, mobilidade e evolução do 

movimento”. Zêzere et al. (1999) mencionam que, em movimentos de vertentes com declive 

forte “o movimento inicial de deslizamento pode evoluir rapidamente para escoada lamacenta 

de detritos, caracterizada por velocidades bastante elevadas e um grande poder destrutivo”. 

Porém, a maioria dos deslizamentos não gera escoadas e estas ocorrem frequentemente sem 

a presença dos anteriores, pelo que há outros fatores a considerar.  

 

1. CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS DESLIZAMENTOS 

O termo landslide (movimento de vertente) é definido por Cruden (1991) como  “movimento 

de descida numa vertente de uma massa de rocha, terra ou detritos” (WP/WLI, 1993). 
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Varnes (1978) classificou os movimentos de vertente em cinco grupos: desabamento (fall), 

balançamento (topple), deslizamento (slide), expansão lateral (spread), escoada (flow). Mais 

tarde, a esta classificação foi acrescentado um sexto grupo: movimentos complexos (WP/WLI, 

1993). 

É difícil apontar uma só causa que esteja na origem de um movimento de vertente devido à 

complexidade deste fenómeno e da dependência de vários fatores. Segundo Zêzere (2005) 

“as causas dos movimentos de vertente são, na maior parte das vezes, devido a múltiplos 

fatores e ocorrem em simultâneo”; Popescu (1994) dividiu os processos que originam os 

movimentos de vertente em fatores preparatórios e fatores desencadeantes. Mais tarde, 

Glade e Crozier (2005) propuseram uma nova divisão em fatores preparatórios, de 

predisposição e desencadeantes. Geralmente o fator final não é mais do que um mecanismo 

desencadeante (triggering factor) que coloca em movimento uma massa que já se encontrava 

no limiar de rotura (Zêzere, 2005). 

 

Para este estudo apenas se teve em consideração os deslizamentos e as escoadas, visto 

serem considerados os movimentos de massa em vertentes mais relevantes e com maiores 

impactos na área de estudo; por isso é importante conhecer o funcionamento de cada um 

deles e de que forma os deslizamentos evoluem ou não para escoada. Assim, os 

deslizamentos são definidos como “um movimento descendente de solo ou rocha que ocorre 

predominantemente ao longo de planos de rotura ou de zonas relativamente estreitas, alvo 

de intensa deformação tangencial” (WP/WLI 1993). Os deslizamentos normalmente começam 

por apresentar alguns sinais que indicam que o processo está em curso, com a presença de 

estrias ao longo do plano de rotura e nos flancos no sentido da deslocação (Cruden e Varnes, 

1996, in Pereira, 2009). Desta forma, os deslizamentos ocorrem “quando a resistência ao 

corte dos terrenos é ultrapassada pela tensão tangencial a que os materiais estão sujeitos na 

vertente” (Ayala, 1991, in Pereira, 2009). 

 

Varnes (1978) distingue os deslizamentos rotacionais (rotational slide) e translacionais 

(translational slide), conforme o plano de rutura.  

Os deslizamentos rotacionais ocorrem ao longo de superfícies de rutura curvas, em meios 

geralmente homogéneos e isotrópicos (Sirieys, 1984 in Zêzere, 2000); a superfície de rutura 

é circular, envolvendo uma rotação, resultando num abatimento na parte montante do 

deslizamento e um levantamento no setor frontal (Záruba e Mencl, 1982; Hutchinson, 1988, 

in Zêzere, 2000). 

Os deslizamentos translacionais ocorrem ao longo de dois tipos de rutura: planar ou 

compósita; os primeiros apresentam uma superfície de rutura plana, onde se desenvolvem ao 

longo de superfícies de fraqueza, caracterizadas por uma reduzida resistência ao corte 
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(Zêzere, 2000). Os deslizamentos de rutura compósita encontram-se na transição entre os 

rotacionais e os translacionais planares, onde tende a evidenciar-se duas seções: no setor a 

montante, uma forma circular ou planar com forte inclinação; características fortemente 

relacionadas com translacionais e inclinação muito mais reduzida, a jusante (Zêzere, 2000). 

 

É importante conhecer as condições que desencadeiam os deslizamentos, e estas podem ter 

duas origens: causas naturais ou causadas pelo Homem (Highland e Bobrowsky, 2008).  

Nas causas naturais, a saturação de água no solo em vertentes declivosas é a principal causa, 

em que esta saturação pode advir sob precipitações intensas, degelo, mudanças nos níveis 

de água no solo, mudanças do nível de água na superfície ao longo da orla costeira, 

reservatórios, canais e rios. A atividade sísmica também tem um impacto considerável neste 

fenómeno devido ao movimento do solo, liquefação dos sedimentos ou dilatação de materiais 

do solo causada pela agitação, o que facilita a entrada da água no solo (Highland e 

Bobrowsky, 2008). Outra atividade que pode ter implicações é a atividade vulcânica, já que 

as formações vulcânicas são estruturas jovens, não consolidadas e geologicamente fracas 

que, em podem ruir e dar origem a deslizamentos (Highland e Bobrowsky, 2008). Por outro 

lado, as atividades humanas podem causar deslizamentos, através da pressão humana 

resultante da expansão das populações. As vertentes íngremes que sofreram incêndios 

muitas vezes são propensas a este tipo de movimento, pela consequente perda de vegetação 

nos taludes e alteração química do solo resultante do incêndio, o que possibilita uma maior 

infiltração de água do solo e consequente saturação, facilitando o desencadeamento de 

deslizamentos (Highland e Bobrowsky, 2008). 

 

2. CARACTERÍSTICAS GERAIS DAS ESCOADAS 

Em relação às escoadas, Varnes (1978) definiu-as como “forma de movimento de massa 

rápido em que a combinação de solo solto, rocha, matéria orgânica, ar e água, mobiliza como 

uma pasta que flui pela vertente” acrescentando ainda que, geralmente são causadas por um 

intenso fluxo de água à superfície (efeito de fluidificação), consequência de uma intensa 

precipitação ou rápido degelo, que desgasta e transporta o solo solto ou rocha por vertentes. 

As tensões distribuem-se por todo o material afetado, levando geralmente a uma elevada 

deformação interna e a velocidades diferenciadas, quase sempre superiores junto à superfície 

(Carson e Kirkby, 1975; Bromhead, 1992, in Zêzere, 2000). 

 

As escoadas (flows) subdividem-se em 5 categorias (Highland e Bobrowsky, 2008): as 

escoadas de detritos (debris flow); as escoadas de detritos vulcânicos (lahars); as avalanches 

de detritos (avalanche debris); os fluxos de terra (earthflow) e o fluxo lento de terra (creep).  
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Em relação aos materiais propagados, podem ser finos e aguados ou espessos com 

sedimentos e detritos e são normalmente confinados às dimensões das vertentes que 

facilitam a sua deslocação descendente; geralmente são pouco profundas e têm uma forma 

longa e estreita, que por vezes podem estender-se por quilómetros em vertentes íngremes, 

onde estes sedimentos se depositam geralmente já na base das vertentes (também podem 

terminar antes de atingir o talvegue). Relativamente à velocidade de deslocação, depende de 

vários fatores, podendo ser extremamente rápidas dependendo do grau de inclinação das 

vertentes, da consistência da carga sólida transportada, quantidade de água ou morfologia 

dos canais de transporte. Durante a deslocação, o fluxo irá perder detritos; porém, poderá 

também ganhar como resultado da confluência de escoadas, aumentando desta forma a 

carga e consequentemente o seu poder destrutivo. A propagação da escoada termina quando 

ocorre (Bardou, 2002 in Gröndahl, 2008): diminuição do declive; alargamento do canal; 

obstrução no canal ou mudança brusca na direção do canal. 

 

O conhecimento acerca deste processo das escoadas melhorou substancialmente ao longo 

dos últimos 30 anos; no entanto, pouco se sabe sobre os processos erosivos durante a 

deslocação das escoadas (Hungr et al., 1984; Cenderelli e Kite, 1998; Jakob et al., 2000; 

Rickenmann et al.,  2003; Hungr et al., 2005; Remaître et al., 2005; Coe et al., 2008, in 

Remaître e Malet, 2009). 

 

A escoada divide-se em três sectores (Figura 1.1): a frente ou cabeça (front ou head) é 

composta pelas maiores rochas; o corpo (body) é a parte principal do fluxo e representa o 

volume principal que está a ser deslocado, a dimensão das partículas é pequena e 

relativamente homogénea e esta secção está completamente saturada com água; por último, 

a cauda (tail) é composta pelas partículas mais finas e é mais fluído do que do que o corpo 

do fluxo.  
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Figura 1.1 - Composição de uma escoada. Fonte: Bardou (2002), in Grondhl (2008) 

 

A propagação das escoadas é dividida em cinco fases (Figura 1.2) (Bardou, 2002 in Grondhl, 

2008): 

 a fase pré-evento (a), que é quando a água dos poros do solo é empurrada para a 

frente, antes da chegada da frente de onda; 

 a fase frente (b) é a fase em que a escoadas se apresenta mais larga; 

 a fase principal (c), em que o volume principal do evento flui; é composto por uma 

mistura de água e pequenas partículas, em que se forma os diques laterais se a 

topografia do canal o permitir; 

 a fase final (d e e) do processo, em que a cauda segue o corpo da escoada; o fluxo 

começa a ficar mais fraco e o canal começa a encher-se com detritos; 

 a última é a fase pós-evento (f), em que o canal é limpo; o material, proveniente da 

erosão, é levado pelos cursos de água. 
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Figura 1.2 – Fases de desenvolvimento e estrutura granulométrica das escoadas. Fonte: Bardou 

(2002), in Grondhl (2008) 

 

Highland e Bobrowsky(2008) afirmam que as escoadas “podem ser mortíferas, uma vez que 

poderão ocorrer rapidamente e sem qualquer aviso prévio”; refere ainda que normalmente 

prevalecem em vertentes muito escarpadas e podem ser agravadas quando existe 

desflorestação. São muito comuns em áreas vulcânicas com solo fraco (tal como acontece na 

Ilha da Madeira) e/ou em áreas com fortes precipitações. O mesmo autor refere também que 

poderão conter grandes blocos no material transportado, destruindo objetos volumosos, como 

por vezes acontece com habitações que se encontram no seu percurso; a qualidade da água 

também pode ser afetada, depositando grandes quantidades de sedimentos e detritos. 

 

Quanto às áreas onde as escoadas possam ocorrer, estas podem ser vertentes abertas, isto 

é, a escoada “rasga” a vertente, tendo uma configuração perpendicular às curvas de nível, ou 

simplesmente serem canalizadas. No caso das primeiras, definem a sua própria trajetória, 

desde o ponto de rutura até à base das vertentes (Cruden e Varnes, 1996, in Oliveira, 2012); 
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no segundo caso, aproveitam os canais existentes e o perfil côncavo das vertentes (Cruden 

e Varnes, 1996, in Oliveira, 2012). Oliveira (2012) refere também que as condições 

preferenciais para o seu desencadeamento são vertentes cobertas por rocha não consolidada 

ou detritos e áreas desprovidas de vegetação, removida, por exemplo, por incêndios ou para 

exploração da madeira, assim como as vertentes inclinadas (Corominas et al., 1996, in 

Oliveira, 2012). 

 

3. ESTUDOS NA ILHA DA MADEIRA 

Os perigos naturais mais frequentes induzidos pela chuva, na Ilha da Madeira são as cheias 

rápidas, deslizamentos e escoadas (Rodrigues e Ayala-Carcedo, 2003, in Fragoso et al., 

2012). 

Como já referido, um dos fatores preferenciais para a ocorrência de deslizamentos e escoadas 

são as vertentes inclinadas, sendo a Madeira caracterizada pelos seus profundos vales 

inseridos em vertentes com declives fortemente acentuados, o que significa que o seu relevo 

favorece, por si só, o desencadeamento deste tipo de fenómenos. Outro fator são as 

precipitações, que podem ser um fator de preparação e/ou um fator desencadeante. Por 

exemplo, uma precipitação intensa e concentrada pode desencadear no imediato uma rutura 

na estabilidade da vertente, enquanto precipitações continuadas e prolongadas podem 

conduzir a vertente a uma estabilidade marginal, entrando em rutura apenas ao final de 

semanas ou meses (Ascenso, 2011).  

 

Existem alguns estudos que abordam, de forma independente, os deslizamentos e as 

escoadas com incidência espacial sobre Ilha da Madeira, destacando-se os trabalhos 

seguintes: Baioni (2011), que relaciona a atividade humana da Ilha com o deslizamentos e as 

inundações; Grumm (2010), que faz uma análise meteorológica do dia 20 de Fevereiro de 

2010; Fragoso et al. (2012), que explicam e caraterizam a precipitação do evento extremo de 

20 de Fevereiro; Nguyen et al. (2012), que relaciona o perigo de movimentos de vertente com 

a precipitação ocorrida; Almeida (2013), que avalia a suscetibilidade à ocorrência de 

deslizamentos em 4 municípios; Rodrigues et al. (2010) fazem um contexto histórico dos 

eventos ocorridos em 22 de Dezembro de 2009, 2 e 20 de Fevereiro de 2010. 

 

Baioni (2011) relacionou tanto os deslizamentos de terra como as escoadas, com a atividade 

humana na Ilha, apontando para a alteração do uso do solo, como uma das principais causas 

do desencadeamento dos fenómenos. Essas alterações são, em grande parte, causadas pela 

desflorestação nas áreas montanhosas e a redução da infiltração (impermeabilização dos 

terrenos) causada pela expansão desorganizada da urbanização. Este rápido crescimento 
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deveu-se ao incremento da Ilha, nas últimas décadas, como um centro de turismo e de 

negócios (paraísos fiscais), levando a uma ascensão na economia e um rápido 

desenvolvimento populacional que obviamente modificou a paisagem, devido à pressão 

dessa mesma atividade humana (Baioni, 2001); o fator antrópico necessita ser tido em conta, 

pois como já se referiu, para além de poderem desencadear, podem agravar as 

consequências dos fenómenos em estudo. 

 

Em suma, os deslizamentos e escoadas na Ilha da Madeira ocorrem por causa da combinação 

de vários fatores propícios à ocorrência dos fenómenos, nomeadamente os declives e os 

episódios de precipitação associados ao clima subtropical (Lira et al., 2011, in Lira et al., 

2013). Almeida (2013) remete também a precipitação intensa como fator desencadeante dos 

movimentos de vertente registados na Ilha da Madeira. 

Castro (2011) reforça ainda a importância da precipitação e do relevo da Madeira, nos 

fenómenos perigosos, afirmando que o transporte sólido visível nos leitos das linhas de água 

principais são o resultado das elevadas taxas de pluviosidade, do relevo muito íngreme e do 

regime de carácter torrencial. Estes depósitos sedimentares tem uma granulometria variáveis, 

desde areias a balastros de seixo, calhaus e blocos. Depositam-se em áreas menos 

declivosas, estrangulando os cursos de água, contribuindo para o risco de inundação. Os 

deslizamentos e, principalmente, as escoadas são referidas em vários estudos (Oliveira et al., 

2011; Policarpo, 2012) como os principais fornecedores de sedimentos aos fundos de vale, 

em períodos de precipitações intensas, assumindo, por isso, um papel fundamental na 

formação das “aluviões”1. 

                                                
1 Cheias rápidas e violentas que transportam concentrações elevadas de material sólido (Oliveira et 
al., 2011). 
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Capítulo 2 - ENQUADRAMENTO GERAL DA ILHA DA MADEIRA 

1. LOCALIZAÇÃO E ENQUADRAMENTO DA ÁREA DE ESTUDO 

O Arquipélago da Madeira situa-se no Atlântico Norte, aproximadamente a 900 km a SW de 

Portugal Continental e a 700 km a W da costa de Marrocos, entre os paralelos 30º 01’  e 33º 

08’, de latitude norte e os meridianos 15º 51’ e 17º 16’ de longitude oeste de Greenwich. 

Conjuntamente com os arquipélagos dos Açores, Canárias e Cabo Verde, forma a região 

biogeográfica da Macaronésia. É formado pela ilhas da Madeira, do Porto Santo, Desertas e 

Selvagens (Figura 2.1), com área total de 801 km2. 

 

Figura 2.1 - Localização do Arquipélago da Madeira. 

Fonte: Basemap do ArcGIS (“National Geographic”). 

A ilha da Madeira cobre cerca de 92,5% da área total do arquipélago (758,54 km2),  com 

extensão cerca de 58 km da Ponta de Pargo até à Ponta de São Lourenço, segundo a direção 

E-W e largura de 23 km entre o Arco de São Jorge e a Ponta da Cruz, localizado a oeste do 

Funchal, segundo a direção N-S. 
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A restante área divide-se pelas ilhas de Porto Santo, localizadas no extremo NE do 

arquipélago, com 42,45 km2, as Desertas e as Selvagens , situadas na extremidade SSE, com 

áreas de 14 km2 e 4 km2, respetivamente. 

 

A ilha da Madeira tem uma população de 263091 residentes (INE, 2011) com uma distribuição 

muito desigual pelos vários concelhos (Quadro 2.1). 

 

Quadro 2.1 - População residente na Ilha da Madeira (INE, 2011). 

Concelho 
População residente 

(2011) 
Área (km2) Densidade 

populacional 

C
o

in
c
id

e
n

te
s
 

c
o

m
 a

 á
re

a
 d

e
 

e
s
tu

d
o

 

Câmara de Lobos 34721 52,14 665,9 

Ponta do Sol 8717 46,19 188,7 

Ribeira Brava 13040 65,41 199,4 

São Vicente 5199 78,82 65,9 

O
u

tr
o

s
 c

o
n

c
e
lh

o
s

 

Calheta 11735 111,50 105,2 

Funchal 119423 76,14 1568,5 

Machico 21232 68,33 310,7 

Porto Moniz 25643 82,93 309,2 

Santa Cruz 42913 81,50 526,5 

Santana 7433 95,56 77,7 

 

 

A área de estudo é constituída pelas bacias hidrográficas localizadas na parte central da Ilha 

da Madeira (Figura 2.1). Definiram-se 30 bacias hidrográficas, as quais cobrem cerca de 30% 

da Ilha (Quadro 2.2); no entanto, a grande maioria da área (79%) é ocupada por apenas 6 

bacias hidrográficas: duas na parte norte (Ribeiras de São Vicente e do Porco) e as restantes 

na parte sul (Ribeiras da Ponta do Sol, Ribeira Brava, do Vigário e dos Socorridos). 

As bacias hidrográficas da área de estudo estão integradas em 4 concelhos: São Vicente, 

Ponta do Sol, Ribeira Brava e Câmara de Lobos. 
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Figura 2.2 – Localização da área de estudo no contexto da ilha da Madeira 

A utilização de bacias hidrográficas para este estudo prende-se com uma parte dos objetivos 

definidos no início do trabalho, que passava, na sequência da análise dos movimentos de 

vertente, por uma breve análise do transporte sedimentar ao longo dos fundos de vale. Por 

questões de tempo e de extensão do trabalho, tal componente não foi concretizada, mas a 

área de estudo manteve-se com os limites originais. 
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Quadro 2.2 - Área (ha) das bacias hidrográficas da área de estudo. 

Bacia hidrográfica Área (ha) Fração da área de 
estudo (%) 

N
o

rt
e

 Ribeira de São Vicente 3828,7 17,6 

Ribeira do Porco 2011,6 9,2 

Outras 1399,8 6,4 

 

S
u

l 

Ribeira Ponta do Sol 1912,5 8,8 

Ribeira Brava 4099,9 18,8 

Ribeira do Vigário 1555,7 7,1 

Ribeira dos Socorridos 3871,3 17,8 

Outras 3114,2 14,3 

 Total 21793.5 100 

 

2. CARATERIZAÇÃO GEOMORFOLÓGICA 

As ilhas vulcânicas são geralmente formadas por um conjunto de aparelhos vulcânicos, como 

sugere a sua configuração. Esta configuração corresponde ao relevo originado no fundo do 

oceano (cerca de -4000 m) e do qual a Madeira constitui a parte culminante acima do nível 

do mar (Neves, 2010); a morfologia da Ilha da Madeira para além da influência das estruturas 

vulcânicas é também resultado da natureza das suas rochas, das variações do nível do mar, 

do clima e do tempo de exposição aos agentes de erosão. A altitude média da ilha é 700 m e 

90% situa-se acima dos 500 m (Quadro 2.3). 

 

A área de estudo (Figura 2.3) localiza-se no Maciço Central que corresponde aos grandes 

aparelhos vulcânicos, revelando um elevado índice de erosão, sendo o seu modelado, o 

resultado das nítidas diferenças de resistência dos materiais litológicos. É onde o seu relevo 

é mais vigoroso, atingindo os 1862 m no Pico Ruivo, o ponto mais alto do Arquipélago e a 

terceira montanha mais alta de Portugal. 

 

Os vales seguem a mesma configuração do resto da ilha, que, na sua grande maioria, são 

profundos, estreitos e apresentam perfis transversais em forma de “V”, característicos de 

maciços rochosos; porém existem ainda vales com a configuração em ”V” aberto, sendo estes 

característicos de maciços terrosos (Castro, 2011). 
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Figura 2.3 - Altitude (m) das bacias hidrográficas do sector central da ilha da Madeira 

Quadro 2.3 - Frequência (ha e %) das classes de altitude nas bacias hidrográficas do sector central 
da ilha da Madeira. 

Classes de altitude (m) Área (ha) Frequência relativa (%) 

0 – 200 

200 – 400 

400 - 600 

600 – 800 

800 – 1000 

1000 – 1200 

1200 – 1400 

>1400 

1334 

3032 

3604 

3939 

3629 

2696 

1913 

1652 

6,1 

13,9 

16,5 

18,1 

16,6 

12,4 

8,8 

7,6 
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A ilha da Madeira, do ponto de vista morfológico e estrutural, é constituída por três grandes 

grupos (Zbyszewki et al., 1975, in Policarpo, 2012): o Maciço Ocidental, também conhecido 

como o Planalto do Paul da Serra; o Maciço Vulcânico Central, também designado por Maciço 

Central; e o Maciço Oriental também conhecido como Ponta de São Lourenço. 

A geologia da Ilha da Madeira é composta por três complexos vulcânicos principais (Silveira 

et al., 2010): o Complexo Vulcânico Inferior (CVI) (>5,57 Ma), o Complexo Vulcânico 

Intermédio (CVM) (5,57 – 1,8 Ma) e o Complexo Vulcânico Superior (1,8 – 0,007 Ma). 

Em cada complexo vulcânico principal são reconhecidas as seguintes unidades, da mais 

antiga para a mais recente: Unidade do Porto da Cruz (CVI1) e Unidade dos Lameiros (CVI2), 

formam o Complexo Vulcânico Inferior; Unidade da Encumeada (CVM1), Unidade de Penha 

d’Águia (CVM2) e Unidade do Curral das Freiras (CVM3) no Complexo Vulcânico Intermédio; 

Unidade dos Lombos (CVS1) e Unidade do Funchal (CVS2), no Complexo Vulcânico Superior 

(Silveira et al., 2010). 
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Figura 2.4 – Geologia das bacias hidrográficas do sector central da ilha da Madeira. 

  

Além dos referidos complexos vulcânicos, identificaram-se Depósitos Sedimentares Recentes 

(Ds), compostos por: aluviões (a), cascalheiras e areias de praia (cap), depósitos de vertentes 

e coluviões (dv), depósitos de movimentos de massa (dm), depósitos de areias eólicas (ad), 

depósitos glaciares e periglaciares (dgp) e depósitos de lahar (la). 

Observa-se ainda Rochas Intrusivas (Ri), constituídas por: rochas granulares máficas: gabros, 

traquitos, massas e filões basálticos e filões traquíticos. 

 

A Ilha da Madeira é composta maioritariamente por materiais do Complexo Vulcânico 

Superior, que cobre 52,3%; o Complexo Vulcânico Intermédio (CVI) ocupa 38,9% e o 
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Complexo Vulcânico Inferior (CVI) apenas 1,3%; os Depósitos de Praia (DP) representam 

7,5% e as Rochas Intrusiva (RI) são insignificantes na ilha (0,01%) (Figura 2.4 e Quadro 2.4. 

 

A área de estudo é constituída essencialmente pelo CVM e CVS que representam cerca de 

54% e 31% da área, respetivamente; O CVI apenas cobre 2,9% da área de estudo e os 

depósitos sedimentares 11,8%  (Figura 2.4 e Quadro 2.4). 

 

Quadro 2.4 - Frequência (ha e %) das classes de geologia na ilha da Madeira e nas bacias 
hidrográficas do sector central da ilha da Madeira. 

 Código Unidade 
Área 

da ilha 
% 

Área de 

estudo 
% 

CVI 
CVI1 Unidade do Porto da Cruz 9,6 1,3 6,3 2,9 

CVI2 Unidade dos Lameiros 0,02 0 0,02 0 

CVM 

CVM1 Unidade da Encumeada 34,9 4,7 24 11 

CVM2 Unidade Penha de Águia 127,6 17,2 51,5 23,6 

CVM3 Unidade Curral das Freiras 125,8 17 42 19,3 

CVS 

CVS1 Unidade dos Lombos 262,1 35,3 44,6 20,4 

CVS2 Unidade do Funchal 126,2 17 23,7 10,9 

Ds Depósitos sedimentares 55,3 7,5 25,7 11,8 

Ri Rochas intrusivas 0,1 0 0,05 0 

 

 

Relativamente à litologia, são as rochas ígneas ou primárias que afloram na ilha da Madeira, 

pois estão diretamente associadas ao vulcanismo que deu origem à própria ilha. As rochas 

sedimentares, embora sejam na sua grande maioria associadas à erosão das anteriores, têm 

também outras proveniências: umas poderão ter chegado à Madeira através do vento, através 

da plataforma marinha, quando emersa (Ribeiro e Ramalho, 2007); outras embora muito raras 

na Madeira (mas abundantes em Porto Santo) correspondem a depósitos marinhos com 

fósseis, com corais incluídos. O Complexo Vulcânico Inferior é o mais antigo, com litologias 

formadas provavelmente desde antes do Miocénico até ao Pliocénico, é constituído 

largamente por depósitos piroclásticos e brechas vulcânicas, em que escoadas lávicas são 

secundárias; nalgumas zonas, essencialmente na parte central da Ilha, esta unidade é 

interrompida por uma densa rede filões básicos (Ribeiro e Ramalho, 2007; Almeida, 2013); os 

complexos intermédios englobam os complexos CVM1, CVM2 e CVM3, pertencendo ao 

Miocénico – Plio-Plistocénico – Quaternário, materializa a segunda grande fase de edificação 

do vulcão escudo da Madeira, através de ambiente subaéreo (Silveira et al., 2010) e é 
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constituído por escoadas lávicas basálticas. Estes complexos afloram por toda a ilha, com 

sequências de lavas de mais de 500 metros de espessura e interrompidas pontualmente por 

filões subverticais com exceções na costa norte, sendo o que ocupa maior área de exposição 

na ilha. 

Por fim, o Complexo Vulcânico Superior (CVS) que corresponde a manifestações mais tardias 

(Quaternário – Pliocénico) e é referente à terceira fase de edificação do vulcão escudo da 

Madeira, onde afloram como cones de escórias, piroclastos, chaminés e filões. 

 

3. HIDROGRAFIA 

A água é o principal agente modelador do relevo na ilha da Madeira; associada a um regime 

torrencial, relacionado com as elevadas altitudes e taxas de precipitação elevadas, forma 

vales encaixados (Castro, 2011; Neves, 2010), bem como aos vales profundamente 

encaixados e uma grande capacidade de carga, originada pela erosão (Neves, 2010).  

 

A ilha é sulcada por uma densa rede de drenagem radial que diverge dos picos centrais até 

às extremidades da ilha, através de cursos de água que, no geral, são curtos e com uma 

direção perpendicular à linha de costa (Castro, 2011). A rede apresenta características de 

uma rede jovem, com uma grande capacidade de transporte e de erosão . 

 

Em relação às bacias hidrográficas dos cursos de água principais Figura 2.5) são, de uma 

forma geral, estreitas , alongadas e com área relativamente pequena (Castro, 2011). 

As principais bacias hidrográficas são a ribeira das Janelas, ribeira de São Vicente, ribeira de 

São Roque do Faial, ribeira de São Jorge, ribeira dos Socorridos, Ribeira Brava e ribeira de 

Machico. A Ribeira de São Vicente, Ribeira Brava e Ribeira dos Socorridos fazem parte da 

área estudo. 

 

Relativamente aos cursos de águas, a área de estudo é composta por cerca de 219 Ribeiras, 

das quais se destacam 6, que se situam nas principais bacias hidrográficas, como a Ribeiras 

Brava, Ribeira dos Socorridos, Ribeira do Vigário, Ribeira do Porco, Ribeira da Ponta do Sol 

e Ribeira de São Vicente (Figura 2.5). 
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Figura 2.5 – Bacias hidrográficas e rede hidrográfica da área de estudo. 

 

4. CLIMA 

O clima na Madeira é influenciado pela sua localização atlântica, e é condicionado 

principalmente pela intensidade e localização do anticiclone subtropical dos Açores, tendo a 

forma e a orientação do relevo um papel fundamental, pois as montanhas funcionam como 

barreiras que separam o Norte do Sul e conferem-lhe características distintas, tanto a nível 

climático como à exposição dos agentes erosivos, resultando numa variabilidade na 

distribuição de precipitação e de temperatura. 
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Durante o verão, a subsidência anticiclónica  que atinge a região, é consequência da subida 

em latitude da alta pressão subtropical do Atlântico Oriental (Ferreira, 1984, in Almeida, 2013), 

resultando numa inibição pluviométrica. Este fenómeno, vulgarmente conhecido por 

“Anticiclone dos Açores” explica a forte concentração das chuvas no Inverno e a escassez 

das mesmas na época mais quente (Almeida, 2013); enquanto na estação mais fria verificam-

se os valores de precipitação mais elevados, podendo ocorrer chuvas muito abundantes no 

Outono, Inverno e Primavera. Estas chuvas, são originadas por: (i) passagem de perturbações 

da frente polar, em superfície, acompanhando o fluxo de Oeste ou um ramo meridional deste 

posicionado numa latitude bastante meridional no Atlântico; (ii) presença de depressões 

associadas a uma circulação de bloqueio em altitude com advecção de ar muito frio na média 

troposfera (Ferreira, 1982, in Almeida, 2013). 

 

Para além da influência da altitude, o relevo tem um efeito de diferenciação climática local, 

devido à perpendicularidade à direção predominante do vento, resultando que a temperatura 

do ar e a quantidade de precipitação tenham valores díspares à mesma cota, mas em 

vertentes com diferentes exposições aos ventos predominantes (Ferreira, 1955, in Prada et 

al., 2003). 

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) atribui à Madeira, segundo a classificação 

de Köppen como Csa, clima temperado com verão quente e seco. 

A temperatura média anual do ar tem uma variação espacial entre 9ºC e 19ºC, verificando-se 

os valores mais elevados na vertente sul. As temperaturas absolutas inferiores a 0ºC são 

raras e ocorrem nas áreas mais elevadas (Paul da Serra e Pico do Areeiro). 

 

A precipitação anual varia entre 600 a 800 mm na costa Sul e 1500 a 2000 mm na costa Norte, 

ultrapassando os 3000 mm em áreas mais elevadas (Baioni, 2011); as chuvas são 

frequentemente intensas, sobretudo no Outono, e início da Primavera, e muitas vezes estão 

associados a fortes ventos e tempestades marítimas. 

No dia 29 de Outubro de 1993, registou-se um valor de precipitação de 231 mm na estação 

Posto do Poiso (Funchal), localizado a 750 metros de altitude, próximo da  cidade do Funchal 

(Pedrosa e Martins, 2004, in Sepúlveda, 2011). 

  

A Figura 2.6 apresenta a distribuição da precipitação anual média da normal climatológica de 

1961-90; observa-se uma assimetria Norte-Sul, com a costa Norte, mais exposta aos ventos 

húmidos, bastante mais pluviosa. As zonas mais altas são as mais afetadas, pelo fato das 

chuvas serem essencialmente orográficas, com valores médios acumulados anuais, próximos 

dos 3400 mm; Os valores mínimos verificaram-se junto ao Funchal (menos de 600 mm) 

(Santos e Aguiar, 2006). 
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Figura 2.6 - Precipitação anual média (1961-90) na ilha da Madeira (adaptado de Santos e Aguiar, 

2006, pag. 15; os limites representam os municípios). 

Na estação meteorológica do Funchal (situada a 58 m acima da nível do mar), para o período 

de 1981 – 2010, constata-se que os meses com precipitação média mais elevada foram os 

de Outubro, Novembro e Dezembro, com 89,5 mm, 88,8 mm e 115 mm, respetivamente 

(Figura 2.7). Por outro lado, os meses de Julho e Agosto registaram os menores valores de 

precipitação média, atingindo apenas 1,6 mm e 2 mm, respetivamente. 

Quanto à temperatura média, os meses de Agosto e Setembro registaram os dias mais 

quentes, com o mesmo valor (23,2ºC) para os dois meses; sendo  em Fevereiro o mês mais 

frio (16,6ºC). 

 

Figura 2.7 - Regime Termopluviométrico da estação meteorológica do Funchal. 

Fonte: Normais Climatológicas da Madeira de 1981 – 2010, IPMA (2014). 
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4.1. O EPISÓDIO METEOROLÓGICO DE 20 DE FEVEREIRO DE 2010 

O mês de Fevereiro de 2010 foi muito chuvoso em todo o País, incluído nos arquipélagos dos 

Açores e Madeira, associado a várias depressões com superfícies frontais associadas, que 

afetaram sobretudo as regiões Centro e Sul do Continente e a Madeira; o total de precipitação 

deste mês no Funchal foi de 458,7 mm (Boletim climatológico mensal de Fevereiro de 2010, 

IPMA, 2010). 

A Figura 2.8 representa os desvios em relação à média dos meses de Fevereiro para o 

período de 1971-2000 para Portugal Continental, de onde se observa que a maioria dos anos 

analisados foram claramente inferiores à média, no entanto, o ano de 2010 foi claramente o 

que obteve o maior desvio em relação à média. 

 

Figura 2.8 - Desvios da quantidade de precipitação (mm) para os meses de Fevereiro em relação à 

normal de 71-00. 

Extraído de: Boletim Climatológico Mensal do IPMA – Fevereiro 2010, pag. 3. 

 

O Quadro 2.5 representa os valores máximos diários de precipitação para Fevereiro desde 

1949, constatando-se que 2010 foi o ano em que este mês teve valores mais elevados, 

principalmente o dia climatológico2 2 com 111 mm; no dia climatológico 21 de Fevereiro de 

2010 registou-se 97 mm.  

 

                                                
2 O dia climatológico é o período de 24 horas das 09 UTC do dia anterior às 09 UTC do dia referido. 

Assim, a precipitação ocorrida no dia 2 de Fevereiro refere-se ao período entre as 09 UTC do dia 1 e 
as 09 UTC do dia 2; igual leitura deve ser feita para o dia 21 de Fevereiro (IPMA, 2010). 
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Quadro 2.5 - Máximos de precipitação diária (09-09UTC) em Fevereiro, entre 1949 e 2010, no 
Funchal (estação 522). Fonte: IPMA, 2010 

Ano Dia Prec. 9h/9h (mm) 

2010 2 111,0 

2010 21 97,0 

1956 22 90,6 

2009 27 83,0 

 

 

O Quadro 2.6 representa os 9 valores máximos absolutos de precipitação diária desde 1949 

a 2010 (IPMA, 2010) onde se constata que o dia climatológico 2 de Fevereiro de 2010 foi o 

quarto dia com valores máximos de precipitação e o dia climatológico 21 de fevereiro foi o 

oitavo dia com máximos de precipitação. 

 

Quadro 2.6 – Os 9 valores máximos absolutos de precipitação diária (09-09UTC) de 1949 a 2010 no 
Funchal (estação 522). Fonte: IPMA, 2010 

Ano Mês Dia Prec. 9h/9h (mm) 

1956 11 4 131,2 

1953 10 9 115,6 

1952 11 19 111,9 

2010 2 2 111 

2008 4 8 111 

1989 9 27 97,7 

1956 1 12 97,6 

2010 2 21 97 

1995 11 16 94,7 

 

O dia 20 de Fevereiro de 2010 ficou marcado por um episódio extremo de precipitação, de tal 

forma que Grumm (2010) lhe atribuiu o nome de “rio atmosférico”. Luna et al. (2011) atribuem 

este fenómeno extremo a um sistema meteorológico frontal, localizado numa área de baixa 

pressão centrada no Arquipélago dos Açores. 

Na madrugada deste dia um forte temporal assolou a Madeira, sendo responsável por mais 

de quarenta mortes, centenas de feridos e deixou ainda dezenas de famílias desalojadas 

(Jornal Expresso, dia 20 de Fevereiro de 2012). Neste dia, o período horário das 9h-10h foi, 

claramente, aquele com valores superiores, excedendo 50 mm (Figura 2.9). Observa-se ainda 

que, das 8h às 10h, ocorreu cerca de 80 mm de precipitação, pelo que se supõe que o dia 20 

tenha sido mais chuvoso do que dia 2 de Fevereiro de 2010. 
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Figura 2.9 -  Valores acumulados de precipitação em 1 hora das 00 às 24h do dia 20 de Fevereiro no 

Funchal. Extraído de: Boletim Climatológico Mensal do IPMA – Fevereiro 2010, pag. 1. 

A pertinência da análise da distribuição da precipitação no dia 20 de Fevereiro de 2010, 

prende-se com a informação utilizada para levantamento dos movimentos de massa em 

vertentes (ponto 5 do Capítulo III). De fato, a quase totalidade dos registos obtidos 

correspondem a ocorrências presentes em ortofotos de 2010 e claramente gerados ou 

reativados por aquele evento pluviométrico. 

A Figura 2.10 representa a distribuição espacial dos valores de precipitação do dia 20 de 

Fevereiro de 2010, e constata-se que o temporal se fez sentir por toda a ilha, mas afetou 

sobretudo o Funchal, a Ribeira Brava e Tabua (Castro, 2011). No Funchal, as consequências 

foram devastadores, devido ao assoreamento pelos sedimentos nos canais, causando 

inundações, destruindo habitações e zonas comercias. Na Ribeira Brava este temporal 

destruiu estradas de acesso entre a Ribeira Brava e a Serra de Água, habitações e pontes, 

deixando parte da população isolada durante dias. Na outra região afetada, Tabua, os 

estragos registados foram idênticos aos da Ribeira Brava. 
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Figura 2.10 - Distribuição da precipitação no período de 24 horas do dia 20 de Fevereiro de 2010, na 

ilha da Madeira (adaptado de SRES, 2010, in Nguyen et al., 2012). 

 

Este temporal provocou centenas de deslizamentos de terras e escoadas espalhadas por toda 

a Região; no entanto, houve uma maior concentração da precipitação na parte central da ilha, 

que afetou principalmente os municípios da Ribeira Brava e Funchal, com os valores de 

precipitação a chegarem ao dobro da média mensal: 108 mm na estação do Funchal e 146 

mm na estação do Pico do Areeiro. 
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Capítulo 3 - MÉTODOS E PROCESSAMENTO DA INFORMAÇÃO 

1. FATORES CONDICIONANTES 

A escolha dos fatores condicionantes é de elevada importância para a capacidade de 

avaliação dos modelos de suscetibilidade; ademais “a qualidade das bases cartográficas dos 

parâmetros que permitem avaliar a predisposição à ocorrência de movimentos de vertente 

reveste-se de uma importância fundamental” (Garcia, 2012). 

 

Para além da escolha dos fatores, o outro aspeto importante é a classificação ou agrupamento 

de dados, em que Garcia (2012) indica que “se é verdade que uma simplificação excessiva 

dos dados retira capacidade aos modelos, também não deixa de ser real que um número 

ilimitado de classes (ou mesmo a sua ausência considerando variáveis continuas) não garante 

melhores resultados”. É portanto necessário tratar cada variável isoladamente e ajustá-la ao 

estudo. Esta classificação é mais importante nas variáveis que apresentem valores contínuos 

(e.g. declive, exposições). No entanto, as variáveis categóricas (e.g. ocupação do solo, 

litologia) também necessitam por vezes de uma reclassificação, permitindo assim 

homogeneizar a informação. 

 

De acordo com  os diversos estudos já realizados, nomeadamente em Portugal (e.g. Zêzere, 

2001; Reis et al., 2003; Piedade et al., 2011; Almeida, 2012; Garcia, 2012; Oliveira, 2012; 

Henriques, 2009) foram consideradas as seguintes variáveis espaciais como fatores 

condicionantes para análise de predição da suscetibilidade de deslizamentos e escoadas: 

declive, exposição das vertentes, perfil transversal das vertentes, geologia, índice de 

humidade, ocupação do solo e tipos de solo. 

 

2. AQUISIÇÃO DA INFORMAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA BASE DE DADOS 

A base de dados foi criada no software SIG ArcGIS 10.1, tanto em estrutura vetorial como 

matricial. 

Para os dados geográficos referentes às variáveis independentes, houve a necessidade de 

os converter para estrutura raster de forma a permitir modelar e calcular relações espaciais 

entre eles e a distribuição dos movimentos de vertente. A resolução utilizada é 5 metros 

(células com 25 m2), pois é uma dimensão que se adequa à escala e às características da 

informação altimétrica e à informação utilizada no levantamento dos movimentos de vertente.  
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Quanto às variáveis dependentes (movimentos de vertente), a sua aquisição consistiu no 

processo de ortofotointerpretação através de ortofotos de elevada resolução.  

O Quadro 3.1 sintetiza a informação utilizada, bem como as fontes de informação e respetivas 

escalas. 

 

Quadro 3.1 - Características da informação geográfica da base de dados 

Variável 
Tipo de 

informação 
Fonte da 

informação 
Autor 

Escala/ 
Resolução 

Declive MDT 
Carta Topográfica da 

Madeira 
DRCC 1/5000 

Exposição de 
vertentes 

MDT 
Carta Topográfica da 

Madeira 
DRCC 1/5000 

Perfil transversal MDT 
Carta Topográfica da 

Madeira 
DRCC 1/5000 

Inverso do índice 
topográfico 

MDT 
Carta Topográfica da 

Madeira 
DRCC 1/5000 

Litologia 
Polígonos de 

formações 
geológicas 

Carta Geológica da 
Madeira 

SRARN, RAM 
e UM 

1/50000 

Ocupação do solo 
Polígonos de 

ocupação do solo 
Carta de Ocupação 

do Solo RAM 
IGP (2007) 1/25000 

Solos 
Polígonos de 

Solos 
Carta dos Solos da 

RAM 
DRA 1/50000 

Deslizamentos Polígonos 
Ortofotos (2007 e 

2010) 
- 

0,4 m e 0,3 
m 

Escoadas Polígonos 
Ortofotos (2007 e 

2010) 
- 

0,4 m e 0,3 
m  

 

3. PROCESSAMENTO DE VARIÁVEIS DERIVADAS DO MDT 

As variáveis espaciais declives, exposição das vertentes, perfil transversal das vertentes e o 

inverso do índice topográfico, resultam do Modelo Digital do Terreno (MDT), sendo a sua 

construção um processo importante, pelo que a sua qualidade implicará nos resultados; este 

modelo foi criado a partir de curvas de nível (equidistantes de 5 m) e pontos cotados; a 

informação altimétrica de base provém da Direção Regional de Cartografia e Cadastro da 

Madeira (DRCC, 2010) à escala 1:5000. 

 

Para a criação dos mapas derivados do MDT, utilizou-se a extensão 3D Analyst Tools. 
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3.1. DECLIVES 

O mapa de declives (Figura 3.1) foi classificado com 7 classes (0 – 5; 5 – 10; 10 – 15; 15 – 

20; 20 – 25; 25 – 45; > 45), tendo sido associado, a cada uma, um código (Quadro 3.2). 

Os declives na área de estudo são bastante vigorosos, observando-se que a classe D6 (25 – 

45), representa cerca de metade da área de estudo (48,9%) e cerca de 72% da área 

encontra-se acima dos 25. Por outro lado, os declives até 10 (D1 e D2) cobrem apenas 6,2% 

no território, sendo que grande parte dessa área localiza-se no mais extenso planalto da Ilha, 

o Paul da Serra.  

 

Figura 3.1- Declive (graus) nas bacias hidrográficas do setor central da Ilha da Madeira (significado 
dos códigos no Quadro 3.2). 
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Quadro 3.2 - Frequência (ha e %) das declives de declive nas bacias hidrográficas do sector central 
da ilha da Madeira. 

 

 

 

 

 

 

3.2. EXPOSIÇÃO DAS VERTENTES 

A exposição de vertentes encontra-se em 9 classes, representando as 8 principais orientações 

(octantes) e a outra representa áreas horizontais, aqui designadas planas (sem exposição 

definida) (Figura 3.2 e Quadro 3.3). A exposição na área de estudo possui uma distribuição 

moderadamente homogénea entre as várias classes, embora as vertentes voltadas a oeste 

(15,7%) e a sudeste (15,1%) cubram uma maior área, em contraste com as vertentes expostas 

a norte (9,5%) e nordeste (9,5%), que ocupam uma fração menor da área de estudo; as 

vertentes voltadas a sudoeste, sul, noroeste e  este, representam respetivamente, 

12,8%,12,7%, 12,5% e 12% da área estudada. As áreas sem orientação definida, apenas 

cobrem uma pequena fração no território (0,1%). 

 

Relativamente à relação entre a exposição das vertentes e declive médio e altitude média 

(Quadro 3.3), observa-se que o declive médio, à exceção obviamente do perfil plano, varia 

entre 31,4° e 35,9°; na altitude, o perfil plano situa-se em média nos 535,9 m de altitude, as 

vertentes voltadas a Norte e Noroeste, localizam-se em média nos 816,5 m e 812,6 m, 

respetivamente, constituindo as classes com maior valor médio de altitude; as restantes 

orientações situam-se em média entre 746,3 m e 799,6 m de altitude. 

Este fato sugere que a eventual influência da exposição das vertentes nos fenómenos, não 

resulta de ação indireta do declive.  

 

Código Classes (º) Área (ha) Frequência relativa (%) 

D1 
D2 
D3 
D4 
D5 
D6 
D7 

0 – 5 
5 – 10 
10 – 15 
15 – 20 
20 – 25 
25 – 45 

> 45 

519 

822 

1303 

1603 

1893 

10855 

4804 

2,4 

3,8 

6 

7,4 

8,7 

49,8 

22 
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Figura 3.2 - Exposição das vertentes das bacias hidrográficas do sector central da ilha da Madeira 

(significado dos códigos no Quadro 3.3). 

Quadro 3.3 – Frequência (ha e %), declives médios e altitude média das classes de exposição de 
vertentes, nas bacias hidrográficas do sector central da ilha da Madeira 

Código Classes Área (ha) 
Frequência relativa 

(%) 
Declive 

médio (°) 
Altitude média 

(m) 

E1 
E2 
E3 
E4 
E5 
E6 
E7 
E8 
E9 

Plano 
Norte 

Nordeste 
Este 

Sudeste 
Sul 

Sudoeste 
Oeste 

Noroeste 

28 
2077 
2067 
2605 
3302 
2775 
2795 
3428 
2721 

0,1 
9,5 
9,5 
12 

15,1 
12,7 
12,8 
15,7 
12,5 

0 
35,9 
35,1 
35,8 
33,5 
31,4 
31,9 
33,6 
35,8 

535,9 
816,5 
784,1 
752,2 
759,6 
799,6 
752,4 
746,3 
812,6 
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3.3. PERFIL TRANSVERSAL DAS VERTENTES 

O perfil transversal das vertentes (Figura 3.3) representa a curvatura, em que se podem 

identificar três formas: convexas, retilíneas e côncavas. 

O cálculo desta variável é extremamente influenciado pela dimensão da célula. Assim, 

elaborou-se testes de curvaturas das vertentes com células de diferentes dimensões (25, 50 

e 100 m), podendo assim comparar qual o tamanho ideal para a caracterização geral da 

vertente (Garcia, 2012); a dimensão da célula considerada para este trabalho foi 50 m. 

 

O perfil côncavo é ligeiramente predominante nas vertentes da área de estudo, cobrindo 

37,7% da área. Por sua vez, o perfil convexo cobre 36,8%, enquanto o perfil retilíneo cobre 

25,6% da área de estudo (Quadro 3.4). 

 

Figura 3.3 - Perfil transversal das vertentes das bacias hidrográficas do sector central da ilha da 
Madeira. (significado dos códigos no Quadro 3.4) 
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Quadro 3.4 - Frequência (ha e %), declives médios (°) e altitude média (m) das classes de perfil 
transversal das vertentes, nas bacias hidrográficas do sector central da ilha da Madeira 

Código Classes Área (ha) Frequência relativa (%) Declive médio (°) Altitude média (m) 

PT1 

PT2 

PT3 

Côncavo 

Retilíneo 

Convexo 

8186 

5557 

7998 

37,7 

25,6 

36,8 

36,3 

27,5 

36,2 

738 

768,4 

813,1 

 

 

3.4. INVERSO DO ÍNDICE TOPOGRÁFICO DA HUMIDADE 

A quantidade de água ou o grau de saturação dos terrenos é um parâmetro importante no 

desencadeamento de movimentos de vertente. Garcia (2012) considera que a sua medição à 

escala regional é extremamente difícil, demorada e dispendiosa. No entanto, este parâmetro 

pode ser obtido através de um índice topográfico (mais conhecido por topographic wetness 

índex - TWI), assumindo que este pode ser indicativo da quantidade de água no solo. Numa 

vertente com perfil convexo-côncavo o índice mantém-se aproximadamente constante no 

sector convexo, aumentando regularmente ao longo da concavidade (Borga et al., 1998, in 

Garcia, 2012). 

Assim, o inverso do índice topográfico (TWI) relaciona a área de contribuição, a montante de 

um ponto, com os perfis de vertente associados, expresso pela seguinte fórmula (Beven e 

Kirkby, 1979, in Garcia, 2012): 

 WI = ln( 𝐴𝑠/ tan 𝛽)  

Em que: 

𝐴𝑠 – É a área de contribuição específica (resulta da relação entre a área de contribuição e a 

largura da célula na direção da vertente); 

𝛽 – É o declive do local. 

 

Garcia (2012) refere que a utilização da fórmula original levanta problemas no caso de áreas 

planas, o que levou a modelar pelo método do Inverso do Índice topográfico (IWI) pela 

seguinte fórmula:  

IWI = ( 𝛽/𝐴𝑠) 

 

Este processo foi construído através da aplicação TauDEM (Terrain Analysis Using Digital 

Elevation Models), obtendo valores entre 0 (representando declives nulos) e 5,8, sendo os 

resultados agrupados em 6 classes (Garcia, 2012) (Figura 3.4 e Quadro 3.5) com uma 

amplitude logarítmica crescente do máximo para o mínimo de “humidade” (Garcia, 2012). 

 



ANÁLISE INTEGRADA DAS CONDIÇÕES DE OCORRÊNCIA DE DESLIZAMENTOS E ESCOADAS NAS BACIAS 

HIDROGRÁFICAS DO SETOR CENTRAL DA ILHA DA MADEIRA 

34 

 

Observado o Quadro 3.5, constata-se que existe uma clara relação deste parâmetro com os 

fatores declive médio e altitude média. Os valores do inverso do índice topográfico tendem a 

aumentar quanto maior o declive e a altitude. Este facto é notório nos fundos de vale, onde 

predomina a classe IWI1 que coincide com os declives mais baixos (7,5° de declive médio) e 

altitudes também mais baixas (497,2 m de altitude média). 

 

A classe IWI1 (valor 0), representa as zonas com características para a “máxima humidade”, 

e cobre uma área de apenas 0,5% da área de estudo; a classe IWI2 com uma amplitude de 

valores entre 0 - 0,0001, cobre uma área de 2,6% no território, localizando-se principalmente 

ao longo das margens dos fundos de vale; a classe IWI3 abarca os valores de 0,0001 – 0,001 

e tem uma taxa de cobertura de 7%; as classes IWI4 (0,001 – 0,01) e IWI5 (0,01 – 0,1) 

representam as classes com maior expressão no território, cobrindo uma área de 34,8% e 

48,5%, respetivamente, e observam-se particularmente nos topos das vertentes; a última 

classe, IWI6, varia entre 0,1 – 5,8, representa apenas 6,7% do total da área de estudo e 

localiza-se nos interflúvios (48° de declive médio e 859,2 m de altitude média) (Figura 3.4 e 

Quadro 3.5). 
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Figura 3.4 - Inverso do Índice Topográfico (IWI) nas bacias hidrográficas do sector central da ilha da 
Madeira (significado dos códigos no Quadro 3.5). 

Para a classificação da informação utilizou-se o padrão adotado por Pereira et. al (2012) com 

6 classes (ver Quadro 3.5). 

 

Quadro 3.5 - Frequência (ha e %), declives médios (°) e altitude média (m) das classes do Inverso do 
Índice Topográfico, nas bacias hidrográficas do sector central da ilha da Madeira 

Código 
 

Classes de 

Inverso do TWI 
Área (ha) 

Frequência 

relativa (%) 

Declive 

médio (°) 

Altitude 

média (m) 

IWI1 + Humidade 0 98 0,5 7,5 497,2 
IWI2  0 – 0,0001 558 2,6 17,6 628,5 
IWI3  0,0001 – 0,001 1536 7 21,6 722,7 
IWI4  0,001 – 0,01 7581 34,8 29,1 745,2 
IWI5  0,01 – 0,1 10567 48,5 38,5 800,4 
IWI6 - Humidade 0,1 – 5,8 1458 6,7 48 859,2 
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4. PROCESSAMENTO DAS VARIÁVEIS QUALITATIVAS 

4.1. OCUPAÇÃO DO SOLO 

A informação da ocupação do solo é obtida da Carta de Ocupação do Solo da Região 

Autónoma da Madeira (COS-RAM), de 2007, à escala 1:25000, a qual constitui, 

simultaneamente, a informação de maior escala e com data de levantamento mais próxima 

dos inventário dos movimentos de vertente (ortofotos de 2007 e de 2010). 

De acordo com esta cartografia, na área de estudo identificam-se 83 classes de ocupação de 

solo; estas foram agrupadas com base nas suas semelhanças, tendo como referência o nível 

2 de discriminação, das quais resultaram apenas 12 classes (Quadro 3.6).  

 

Quadro 3.6 - Agrupamento das classes de ocupação de solo na área de estudo. Fonte: 

COS/RAM, 2007. 
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Classe original Classe agrupada 

Agricultura com espaços naturais e seminaturais 

Áreas agrícolas 

Bananal 

Cultura de cana-de-açúcar 

Culturas temporárias de regadio 

Culturas temporárias de regadio associadas a pomar 

Culturas temporárias de regadio associado a vinha 

Estufas e viveiros 

Novas Plantações 

Pastagens Permanentes 

Pomares de frutos tropicais 

Sistemas culturais e parcelares complexos 

Viveiros florestais 

Lagoas costeiras Áreas marítimas 

Outros Pomares 

Culturas permanentes 
Pomares de citrinos 

Pomares de frutos frescos 

Vinhas 

Áreas abandonadas em território artificializado 

Espaço Urbano 

Áreas em construção 

Canais artificiais 

Tecido urbano contínuo pred. horizontal 

Tecido urbano contínuo pred. vertical 

Tecido urbano descontínuo 

Tecido urbano descontínuo esparso 

Parques e jardins Espaços Verdes artificiais 

Floresta natural da Madeira Floresta 

Cortes rasos 

Floresta aberta 

Florestas abertas de castanheiro 

Florestas abertas de espécies invasoras com resinosas 

Florestas abertas de eucalipto 

Florestas abertas de eucalipto com resinosas 

Florestas abertas de outras folhosas 

Florestas abertas de outras resinosas 

Florestas abertas de pinheiro bravo 

Florestas abertas de pinheiro bravo com folhosas 

Florestas de castanheiro 

Florestas de castanheiro com folhosas 

Florestas de castanheiro com resinosas 

Florestas de espécies invasoras 

Florestas de espécies invasoras com folhosas 

Florestas de espécies invasoras com resinosas 

Florestas de eucalipto 

Florestas de eucalipto com folhosas 

Florestas de eucalipto com resinosas 

Florestas de misturas de folhosas com resinosas 

Florestas de misturas de resinosas com folhosas 

Florestas de outra folhosa com folhosas 

Florestas de outra folhosa com resinosas 

Florestas de outras folhosas 

Florestas de outras resinosas 

Florestas de outras resinosas com folhosas 

Florestas de pinheiro bravo 

Florestas de pinheiro bravo com folhosas 

Florestas de pinheiro bravo com resinosas 

Aterros 

Improdutivos 
Cemitérios 

Lixeiras e Sucatas 

Pedreiras 

Áreas de estacionamento e logradouros 

Infraestruturas e Equipamentos 
 

Comércio 

Equipamentos culturais e zonas históricas 

Equipamentos públicos e privados 
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Indústria 

Infraestruturas de captação, tratamento e abastecimento de 
Água para consumo 

Infraestruturas de produção de energia não renovável 

Infraestruturas de produção de energia renovável 

Infraestruturas de tratamento de resíduos e águas residuais 

Instalações Agrícolas 

Marinas e docas pesca 

Outras instalações desportivas 

Outros equipamentos de lazer 

Rede viária e espaços associados 

Pauis Meios aquáticos 

Áreas ardidas 

Ocupação arbustiva e herbácea 

Matos densos autóctones 

Matos densos exóticos 

Matos pouco densos autóctones 

Matos pouco densos exóticos 

Praias, dunas e areais costeiros 

Rocha nua 

Vegetação herbácea natural 

Cursos de água naturais 
Superfícies aquáticas 

Lagos e lagoas interiores naturais 

 

Atendendo à Figura 3.5 e ao Quadro 3.7 observa-se que grande parte da área de estudo é 

coberta pela classe “Ocupação arbustiva e herbácea” (OS12) com uma cobertura perto de 

37% da área. A classe “floresta” (OS7), que coincide com a floresta de Laurissilva, cobre uma 

área com cerca de 4725 ha, representando aproximadamente 22% da área de estudo.  

O grupo das florestas abertas cobre uma área idêntica à floresta natural da Madeira, cerca de 

4543 ha, perfazendo uma taxa de cobertura de 21%. 

A classe OS1 representando as “áreas agrícolas” tem uma expressão mais reduzida, com 

apenas cerca de 13% da área. 

As restantes 8 classes têm pouca relevância, representando em conjunto apenas 8,25% da 

área de estudo. 
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Figura 3.5 - Ocupação do solo das bacias hidrográficas do sector central da ilha da Madeira 
(significado dos códigos no Quadro 3.7). Fonte: COS/RAM, 2007. 

 Outra análise que se retém da Figura 3.5 e do Quadro 3.7 é que as elevadas altitudes e os 

declives fortemente acentuados condicionam a distribuição da ocupação do solo. Também se 

observa que o padrão de localização dos grupos de ocupação do solo é muito restrito, ou seja, 

cada tipo de ocupação tem uma determinada altitude preferencial e apenas se verificam nessa 

mesma cota. Existe uma diferenciação de grupos de ocupação do solo por altitude e declive. 

 É importante referir que as “Áreas aquáticas” incluem pequenas áreas e formas longitudinais; 

neste contexto, embora alguns locais sejam efetivamente bastante inclinados (alguns cursos 

de água), o valor está exagerado devido a generalização do modelo de altitudes. 
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Quadro 3.7 - Frequência (ha e %), declives médios (°) e altitude média (m) das classes de Ocupação 
do solo nas bacias hidrográficas do sector central da ilha da Madeira 

Código Classes Área (ha) 
Frequência 

Relativa (%) 

Declive 

médio (°) 

Altitude 

média (m) 

OS1 Áreas agrícolas 2787,5 12,8 26,3 453,9 

OS2 Superfícies aquáticas 91,5 0,4 20,6 444,6 

OS3 Áreas marítimas 0,5 0,0 0,0 2,7 

OS4 Culturas permanentes 566,5 2,6 21,5 352,7 

OS5 Espaço urbano 898 4,1 18,2 361,6 

OS6 Espaços verdes artificiais 5,1 0,02 11,9 62,9 

OS7 Floresta 4724,9 21,7 39,9 851,4 

OS8 Floresta aberta 4542,7 20,8 32,6 677,5 

OS9 Improdutivos 15,5 0,07 16,8 501,3 

OS10 Infraestrutura e equipamentos 213,4 0,9 14,2 458,9 

OS11 Meios aquáticos 8,5 0,04 24,5 269,6 

OS12 Ocupação arbustiva e herbácea 7944,1 36,4 37,5 983,7 

 

4.2. LITOLOGIA 

A litologia foi obtida a partir da Carta Geológica da Ilha da Madeira, na escala 1:50000. Devido 

à semelhança entre algumas unidades litológicas da área de estudo, agrupou-se as 24 

classes originais em 17 classes  (Quadro 3.8). 

 

Quadro 3.8 - Generalização das classes de unidades litológicas das bacias hidrográficas do sector 
central da ilha da Madeira. 

Código Classes originais Classes agrupadas 

a Aluviões 

La 

Depósitos de lahar constituídos por fácies 

conglomeráticas e brechóides associados a 
fluxos de detritos e fluxos de lama, e/ou 
depósitos de movimentos de massa, do tipo 
avalanche de detritos associados a 
deslizamentos 

Depósitos de fácies conglomeráticas e 
brechóides associados a fluxos de detritos e de 
lama, e/ou depósitos de movimentos de massa 

dm 

Depósitos de movimentos de massa, do tipo 
avalanche de detritos associados a 
deslizamentos e desabamentos; brechas 
sedimentares, conglomerados e mega-blocos 
de rocha fraturada 

Depósitos de movimentos de massa; brechas 
sedimentares, conglomerados e mega-blocos de 
rocha fraturada 
 

dv Depósitos de vertente e coluviões 

Dgp Depósitos glaciares e periglaciares 

CVS2 
pihT 

Depósitos piroclásticos hidroplinianos 
traquíticos (tufos de cinzas e pedra-pomes), com 
intercalações de piroclastos hidromagmáticos 
máficos, piroclastos subaéreos de queda e 
níveis de tufito 

Depósitos piroclásticos traquíticos (tufos de 
cinzas e pedra-pomes), com intercalações de 
piroclastos máficos, piroclastos e níveis de tufito 
 

CVS1 
pid 

Depósitos piroclásticos máficos subaéreos 
distais: cinzas e lapilli de queda, geralmente 
alterados 

 
Depósitos piroclásticos máficos: cinzas e lapilli 
 CVS2 

pid 

Depósitos piroclásticos máficos subaéreos 
distais: cinzas e lapilli de queda, geralmente 
alterados 
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Código Classes originais Classes agrupadas 

CVM2 pi 

Depósitos piroclásticos máficos subaéreos 
indiferenciados: tufos de escórias e lapilli de 
cones estrombolianos/havaianos, piroclastos de 
queda distais e ocasionais produtos 
freatomagmáticos Depósitos piroclásticos máficos indiferenciados: 

tufos de escórias e lapilli, piroclastos 
 

CVM3 pi 
 

Depósitos piroclásticos máficos subaéreos 
indiferenciados: tufos de escórias e lapilli de 
cones estrombolianos/havaianos, piroclastos de 
queda distais, ocasionais produtos de atividade 
freato-magmática e níveis de tufos de cinzas 
traquíticas 

CVS1 
pic 

Depósitos piroclásticos máficos subaéreos: 
blocos e bombas, lapilli e cinzas de cones 
estrombolianos/havaianos 

Depósitos piroclásticos máficos: blocos e 
bombas, lapilli e cinzas CVS2 

pic 

CVM2 g 

Depósitos sedimentares de fácies brechóides, 
conglomeráticas e areníticas grosseiras, 
associados a fluxos detríticos ou fluxos de lama 
(lahares) e ocasionais depósitos de avalanche 

de detritos relacionados com deslizamentos 

Depósitos sedimentares de fácies 
conglomeráticas, brechóides e areníticas, 
associados a fluxos de detritos ou fluxos de lama 

CVM3g 

Depósitos sedimentares de fácies 
conglomeráticas, brechóides e areníticas, 
associados a fluxos de detritos ou fluxos de lama 
(lahares) e fluxos hiperconcentrados 

CVS2 g 

Depósitos sedimentares de fácies 
conglomeráticas, brechóides e areníticas, 
associados a fluxos de detritos ou fluxos de lama 
(lahares) e fluxos hiperconcentrados 
canalizados 

CVI 2 
 

Depósitos sedimentares marinhos de baixa 
profundidade (fácies nerítica e recifal): 
conglomerados e micro- conglomerados matriz 
carbonatada, calcários e calcarenitos, 
fossilíferos 

Depósitos sedimentares marinhos: 
conglomerados e micro-conglomerados, 
calcários e calcarenitos 

CVM3 B 

Derrames lávicos subaéreos de composição 
máfica (basaltos e basanitos) com intercalações 
de depósitos piroclásticos de queda (escórias, 
lapilli e cinzas basálticas), níveis de tufitos e 
ocasionais produtos máficos de atividade freato-
magmática 

Derrames lávicos de composição máfica 
(basaltos e basanitos), com intercalações de 
tufitos e de depósitos piroclásticos (escórias, 
lapilli e cinzas basálticas) 

CVS1 B 

Derrames lávicos subaéreos de composição 
máfica (basaltos e basanitos), com intercalações 
de tufitos, depósitos piroclásticos de queda 
(escórias, lapilli e cinzas basálticas) e ocasionais 

produtos máficos de atividade freato-magmática 

CVM2 B 

Derrames lávicos subaéreos de composição 
máfica (basanitos e basaltos), com intercalações 
ocasionais de tufos basálticos (escórias, lapilli e 

cinzas) e produtos de actividade freato-
magmática) 

Derrames lávicos de composição máfica 
(basanitos e basaltos), com intercalações de 
tufos basálticos (escórias, lapilli e cinzas) 

CVS2 b 

Derrames lávicos subaéreos de composição 
máfica (basaltos), com intercalações ocasionais 
de piroclásticos de queda (escórias, lapilli e 
cinzas basálticas) e produtos de atividade 
freato-magmática 

Derrames lávicos de composição máfica 
(basaltos), com intercalações de piroclásticos 
(escórias, lapilli e cinzas basálticas) 

CVM1 B 
Produtos vulcânicos subaéreos de composição máfica e sedimentos detríticos indiferenciados; 

intercalações sedimentares de fácies conglomeráticas, brechóides e areníticas 

CVI 1 
 

Rochas máficas muito alteradas, 
palagonitizadas, de possível origem submarina 
e hidromagmática (hialoclastitos, brechas 
hialoclastíticas e derrames lávicos submarinos) 

Rochas máficas muito alteradas: hialoclastitos, 
brechas hialoclastíticas e derrames lávicos 
submarinos 
 

t Traquitos 
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Através da Figura 3.6 e do Quadro 3.9, observa-se que a Ilha é formada maioritariamente pela 

UL8 (Depósitos piroclásticos máficos indiferenciados: tufos de escórias e lapilli, piroclastos), 

que cobrem 8150,6 ha, representando cerca de 38% da área de estudo e encontram-se 

dispersa na área de estudo, com especial concentração nas vertentes a sul; o seu declive 

médio é 34,2° e a sua altitude média é de 897,9 m.  A classe UL5 (Depósitos glaciares e 

periglaciares) é o segundo tipo de litologia mais representado na área, representando 20,35% 

do total e localiza-se na área central e também a norte; tem um declive médio de 41,5° e 735 

m de altitude. A classe UL4 (Depósitos de vertente e coluviões) cobre cerca de 11% e 

encontra-se principalmente na Ribeira Brava, Ribeira do Porco, Ribeira dos Socorridos e na 

Ribeira da Ponta do Sol; encontra-se em declives médios de 39,2°, a 735,3 m de altitude 

média. A classe UL12 (Derrames lávicos de composição máfica (basaltos e basanitos), com 

intercalações de tufitos e de depósitos piroclásticos (escórias, lapilli e cinzas basálticas) cobre 

7,5% e surge principalmente na Ribeira de São Vicente e numa faixa na Ribeira do Vigário; o 

seu declive médio é 21,9° e a sua altitude média 563,8m. 
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Figura 3.6 - Litologia das bacias hidrográficas do sector central da ilha da Madeira (significado dos 
códigos no Quadro 3.9). Fonte: Carta Geológica da ilha da Madeira 

 

A classe UL7 (Depósitos piroclásticos máficos: cinzas e lapilli), cobre cerca de 4% e encontra-

se sobretudo nas transições entre as bacias hidrográficas da Ribeira Brava com Ribeira dos 

Socorridos e Ribeira do Porco com Ribeira de São Vicente; o seu declive médio é o segundo 

mais elevado (44,2°) e a sua altitude média é acima de 1164 m.  

As formações predominantemente sedimentares localizam-se essencialmente em fundos e 

vale e em faixas costeiras. 
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Quadro 3.9 - Frequência (ha e %), declives médios (°) e altitude média (m) das classes de Litologia, 
das bacias hidrográficas do sector central da ilha da Madeira. 

Código Classes litológicas (agrupadas) Área 
(ha) 

Frequência 
relativa (%) 

Declive 
médio (°) 

Altitude 
média (m) 

UL1 Aluviões 496,9 2,28 20,0 279,9 
UL2 Depósitos de fácies conglomeráticas e 

brechóides associados a fluxos de detritos e 
de lama, e/ou depósitos de movimentos de 
massa 

634,1 2,91 30,0 409,8 

UL3 Depósitos de movimentos de massa; brechas 
sedimentares, conglomerados e mega-blocos 
de rocha fraturada 

1,9 0,01 32,4 
 

397,6 
 

UL4 Depósitos de vertente e coluviões 
2402,3 11,02 39,2 

735,3 
 

UL5 Depósitos glaciares e periglaciares 4436,5 20,35 41,5 735 
UL6 Depósitos piroclásticos traquíticos (tufos de 

cinzas e pedra-pomes), com intercalações de 
piroclastos máficos, piroclastos e níveis de 
tufito 

75 0,34 34,8 513,7 

UL7 Depósitos piroclásticos máficos: cinzas e 
lapilli 

856,2 3,93 44,2 1164,1 

UL8 Depósitos piroclásticos máficos 
indiferenciados: tufos de escórias e lapilli, 
piroclastos 

8150,6 37.39 34,2 897,9 

UL9 Depósitos piroclásticos máficos: blocos e 
bombas, lapilli e cinzas 

79,6 0.37 47,7 1058,4 

UL10 Depósitos sedimentares de fácies 
conglomeráticas, brechóides e areníticas, 
associados a fluxos de detritos ou fluxos de 
lama 

452,8 2,08 30,1 1125,9 

UL11 Depósitos sedimentares marinhos: 
conglomerados e micro-conglomerados, 
calcários e calcarenitos 

489,5 2,25 11,6 1425,2 

UL12 Derrames lávicos de composição máfica 
(basaltos e basanitos), com intercalações de 
tufitos e de depósitos piroclásticos (escórias, 
lapilli e cinzas basálticas) 

1640,2 7,52 21,9 563,8 

UL13 Derrames lávicos de composição máfica 
(basanitos e basaltos), com intercalações de 
tufos basálticos (escórias, lapilli e cinzas) 

6,6 0,03 14,4 1452,9 

UL14 Derrames lávicos de composição máfica 
(basaltos), com intercalações de piroclásticos 
(escórias, lapilli e cinzas basálticas) 

598,1 2,74 28,8 401,4 

UL15 Produtos vulcânicos subaéreos de 
composição máfica e sedimentos detríticos 
indiferenciados; intercalações sedimentares 
de fácies conglomeráticas, brechóides e 
areníticas 

796,8 3,66 26,8 458,1 

UL16 Rochas máficas muito alteradas: 
hialoclastitos, brechas hialoclastíticas e 
derrames lávicos submarinos 

675,6 3,10 26,5 356,3 

UL17 Traquitos 5,3 0,02 31,1 196,2 

 

4.3. SOLOS 

Segundo a Carta de Solos da Ilha da Madeira, existem 8 grupos principais de solos, que se 

subdividem em 15 unidades de solo; além destes, foram incluídas mais 4 classes que podem 

incluir ou não a presença de solo. 

Os grupos principais de solos presentes na ilha da Madeira são: Fluvissolos, Leptossolos, 

Arenossolos, Andossolos, Vertissolos, Cambiossolos, Calciossolos e Faeozemes. 



CAPÍTULO 3 – MÉTODOS E PROCESSAMENTO DA INFORMAÇÃO 

45 

 

Em relação aos restantes, a cartografia de solos da ilha da Madeira comporta os seguintes: 

Depósito de Praia, Terreno Rochoso, Terreno Acidentado e Acumulações Salinas. 

Para este estudo não foram consideradas as subunidades dos solos, mas apenas os grupos 

principais. 

 

Na área de estudo estão presentes 5 tipos de solos e 3 tipos particulares de terreno, onde se 

inclui o tipo “Solo Urbano” (Figura 3.7 e o Quadro 3.10).  A classe “Terreno acidentado” (SL6) 

é predominante na área de estudo, cobrindo uma área de 62,1%, tem o declive médio mais 

elevado da área de estudo, cerca de 40°, e situa-se em média a 872,2 m altitude; identifica-

se na parte central da área de estudo, onde o relevo é mais rigoroso. 

Os “Depósitos de praia” (SL7) e o “Urbano” (SL8) têm expressões insignificantes (inferiores a 

0,1%); o primeiro apenas se observa junto ao litoral da costa norte, onde o declive é menos 

vigoroso (média de 10°) e situam-se em média a 5,7 m de altitude. Por sua vez, a classe 

“Urbano”, está cartografada apenas no limite sul da área de estudo (declive médio de 17,6°; 

altitude média de 10,3 m). 

 

As caraterísticas dos Solos da área de estudo, segundo a Carta de Solos da Ilha da Madeira 

e (Castro, 2011), são: 

- Andossolos (SL1): são compostos por 4 subunidades de solo, nomeadamente “Andossolos 

háplicos”, “Andossolos Mólicos”, “Andosolos Umbicos” e “Andossolos Vítricos”. Os 

“Andossolos Úmbricos” e os “Andossolos Háplicos” tem origem predominantemente de rochas 

basálticas e são ricos em matéria orgânica. Os “Andossolos Vítricos” são compostos 

maioritariamente por  materiais soltos de piroclastos grosseiros, apresentando uma reduzida 

capacidade de retenção de água; 

 
- Cambissolos (SL2): são solos frequentemente derivados de rochas basálticas, com menos 

frequência formam-se a partir de tufos e raramente são formados por piroclastos grosseiros. 

Dividem-se em 5 subunidades de solo, nomeadamente “Cambissolos êutrícos”, “Cambissolos 

districos”, “Cambissolos húmicos”, “Cambissolos crómicos” e “Cambissolos vertico”; separam-

se ainda em 2 conjuntos, saturados e insaturados. Os “Cambissolos êutrícos”, “Cambissolos 

crómicos” e “Cambissolos vertico” correspondem ao primeiro conjunto, ou seja, com grau de 

satração base superior a 50%, os restantes, “Cambissolos districos” e “Cambissolos húmicos”,  

correspondem aos insaturados; 

 
- Faeozemes (SL3): derivam principalmente de rochas basálticas; 

 
- Vertissolos (SL4): derivarem apenas de rochas basálticas de natureza compacta; 
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- Fluviossolos (SL5): são constituídos por 2 subunidades de solo, “Fluviossolos êutrícos” e 

“Fluviossolos districos”, e têm origem aluvionar, constituídos por depósitos não consolidados 

muito heterogéneos; 

 
- Terreno acidentado (SL6): segundo a Carta de Solos da Ilha da Madeira, engloba áreas 

predominantemente montanhosas e sem escapas (as mais frequentes), áreas montanhosas 

com maior ou menor extensão de escarpas e também, embora menos frequentes,  áreas 

exclusivamente escarpadas. 

São áreas muito declivosas (declive médio de 40°) e intensamente dissecadas pelas linhas 

de água profundamente encaixadas; exibem com frequência “degraus” (geralmente baixos 

nas zonas a que correspondem os declives menos acentuados), os quais aumentam de 

desenvolvimento passando a taludes bem marcados e dando lugar, por seu turno, a 

quebradas e escarpas imponente, desde que o relevo tenha mudado para montanhoso e 

escarpado; além disso, são áreas inacessíveis em que não foi possível o reconhecimento 

sistemático dos seus solos. 

O Terreno Acidentado divide-se em dois conjuntos: o Terreno Acidentado Êutrico, que 

localiza-se essencialmente em altitude inferiores a 600 m, sob um clima semiárido a húmido 

e engloba os grupos de solos Calcissolos, Cambissolos, Faeozemes e Vertissolos; o Terreno 

Acidentado Dístrico, que localiza-se de forma distribuída a altitudes superiores a 200 m, sob 

um clima húmido a super-húmido e engloba as unidades-solo Andossolos e Cambissolos. 

 
Depósitos de praia (SL7): esta unidade é uma informação cartográfica que distingue áreas 

de deposição de materiais grosseiros rolados de natureza basáltica (sobretudo com 

granulometria de calhaus e pedras) que ocorrem ao longo da costa e que, por isso, se 

encontram sujeitas à ação das marés; 

 
Solo Urbano (SL8): a Carta dos Solos da ilha da Madeira não engloba o solo urbano, pelo 

que foi necessário recorrer à informação proveniente Carta de Ocupação do Solo para obter 

este tipo de unidade. 

 

Os “Andossolos” (SL1) encontram-se dispersos pela área de estudo e cobrem 22%, com um 

declive médio de 24,9° e a uma altitude media de 851,1 m. 

Os “Cambissolos” (SL2) cobrem apenas 4,4% da área, associados a um declive médio de 

24,4° e a 365,5 m de altitude média; restringem-se apenas à faixa litoral sul. 

Os “Faeozemes” (SL3) ocupam 9,3% do total da área de estudo, com um declive médio de 

24,1° e a uma altitude média de 271,4 m; observam-se nas altitudes mais baixas, junto à costa 

norte e sul. 
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Os “Vertissolos” (SL4) existem apenas em 1,1% da área, restringidos apenas à costa sul, com 

declive médio de 22,9° e situam-se em média a 187 m. 

Os “Fluvissolos” (SL5) cobrem 1,1% da área e estão associados às margens das linhas de 

água, pelo que possuem, em média, os menores declives (17,4°) e altitudes (111,4 m). 

 

Figura 3.7 -  Tipo de solos (SL1 a SL5), “Terreno Acidentado” (SL6), depósitos de praia (SL7) e áreas 
urbanas (SL8) nas bacias hidrográficas do setor central da ilha da Madeira (significado dos códigos 

no Quadro 3.10). 

 A classe “Terreno acidentado” (SL6) é predominante na área de estudo, cobrindo uma área 

de 62,1%, tem o declive médio mais elevado da área de estudo, cerca de 40°, e situa-se em 

média a 872,2 m altitude; identifica-se na parte central da área de estudo, onde o relevo é 

mais rigoroso. 

Os “Depósitos de praia” (SL7) e o “Urbano” (SL8) têm expressões insignificantes (inferiores a 

0,1%); o primeiro apenas se observa junto ao litoral da costa norte, onde o declive é menos 
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vigoroso (média de 10°) e situam-se em média a 5,7 m de altitude. Por sua vez, a classe 

“Urbano”, está cartografada apenas no limite sul da área de estudo (declive médio de 17,6°; 

altitude média de 10,3 m). 

 

Quadro 3.10 - Frequência (ha e %), declives médios (°) e altitude média (m)  das classes dos Solos 
nas bacias hidrográficas do setor central da ilha da Madeira. 

Código Classes Área (ha) 
Frequência 

Relativa (%) 

Declive 

médio (°) 

Altitude média 

(m) 

SL1 

SL2 

SL3 

SL4 

SL5 

SL6 

SL7 

SL8 

Andossolos 

Cambissolos 

Faeozemes 

Vertissolos 

Fluvissolos 

Terreno acidentado 

Depósito de praia 

Urbano 

4789,8 

964,2 

2016,8 

242,1 

253,2 

13529,2 

0,63 

0,18 

22,0 

4,4 

9,3 

1,1 

1,2 

62,1 

0,0 

0,0 

24,9 

24,4 

24,1 

22,9 

17,4 

39,9 

10,0 

17,6 

851,1 

365,5 

271,4 

187,3 

111,4 

872,2 

5,7 

10,3 

 

5. GRAU DE ASSOCIAÇÃO ENTRE FATORES CONDICIONANTES 

De forma a poder calcular o grau de associação entre todas as variáveis (qualitativas e 

quantitativas), calculou-se o grau de associação entre pares de variáveis, pelo método de 

Coeficiente de Contingência de Pearson, através do Qui-Quadrado de Pearson (𝑋2), o qual 

passa pela seguinte fórmula: 

     𝜒2 = ∑ ∑ [
(Oij−Eij)2

Eij
]𝐶

𝑗=1
𝐿
𝑖=1  

Em que: 

O são os valores de observados; 

E são os valores esperados para cada classe. 

 

Estes valores observados (O) e esperados (E) resultam das seguintes fórmulas: 

 

𝑂 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒
x 100 

 

 

𝐸 =
𝐹𝑟𝑒𝑞𝑢ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒

100
x Total de cada classe 
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Para medir a intensidade da relação entre as duas variáveis analisadas, calcula-se o 

Coeficiente Contingência Modificado (CCM), que varia entre 0 (totalmente independente) e 1 

(associação perfeita). Assim o CCM foi calculado a partir da seguinte forma: 

 

𝐶𝐶𝑀 = √
𝑋2

𝑋2 + 𝑁
x√

𝑘

𝑘 − 1
 

 

Em que: 

𝑋2 é o Qui-Quadrado de Pearson; 

N é o número total de observações do quadro de contingências; 

K  é o menor valor entre o número de linhas e o número de colunas do quadro de 

contingências. 

 

O Quadro 3.11 mostra os valores de CCM entre as variáveis. O maior grau de associação é 

entre os Tipos de Solos (SL) e a as Unidades litológicas (UL), com 71,6%. À exceção do 

anterior, os graus de relação são de moderados a baixos, no que se traduz numa fraca 

dependência entre os fatores de predisposição; logo, possuem independência significativa 

entre si, o que para este tipo de estudo é um bom indicativo.  

 

Quadro 3.11 – Grau de associação (%) entre fatores potenciais condicionantes dos movimentos de 
massa em vertentes (as relações mais elevadas estão destacadas). 

Variável D E PT IWI UL SL OS 

D   28,6 27,0 52,5 55,3 51,4 48,3 

E 28,6   10,8 51,9 23,5 20,5 50,5 

PT 27,0 10,8   27,5 28,0 21,3 16,3 

IWI 52,5 51,9 27,5   31,8 26,0 25,2 

UL 55,3 23,5 28,0 31,8   71,6 55,3 

SL 51,4 20,5 21,3 26,0 71,6   63,6 

OS 48,3 50,5 16,3 25,2 55,3 63,6   

 

 

6. INVENTARIAÇÃO DE DESLIZAMENTOS E ESCOADAS 

A cartografia dos deslizamentos e escoadas foi obtida através de fotointerpretação. Este 

método consistiu na análise e interpretação de ortofotos de elevada resolução (0,4 m e 0,3 

m), de dois anos diferentes (2007 e 2010),  com vista a detetar marcas visíveis da ocorrência 

daqueles movimentos de vertente (Figura 3.10). Uma parte dos deslizamentos, coincidente 

com os concelhos de Porto Moniz, Ribeira Brava, Santana e São Vicente, foi obtida a partir 
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de uma base de dados já existente (Almeida, 2013), depois de verificada e completada com 

novas ocorrências detetadas. 

 

A utilização deste método em duas datas diferentes foi fundamental no processo de 

identificação, pois a maior parte dos dois tipos de movimento de vertente não se detetam em 

2007, mas ocorreram após a intempérie de Fevereiro de 2010 (Figura 3.8). Assim, a 

identificação baseou-se em diversas caraterísticas, consideradas de forma conjunta: na 

forma, destruição da vegetação (facilitada pela comparação entre ortofotos das duas datas), 

alteração de cor e identificação da cicatriz (no caso dos deslizamentos).  

 

 
Figura 3.8 - Exemplo de uma escoada originada por um deslizamento, inexistente no ortofoto de 2007 

(A) mas claramente identificada no ortofoto de 2010 (B). 

 

A análise da topografia com auxílio das curvas de nível, com equidistância de 5 m, foi um 

complemento importante à fotointerpretação, pois, permitiu eliminar dúvidas em relação à 

existência de cicatrizes de deslizamentos (que obviamente existem apenas no setor mais 

elevado do movimento) que não raras as vezes se confundiam com sombras. Foram 

identificados deslizamentos que, à partida, continham todos os indícios (forma, eliminação da 

vegetação, presença de rutura, etc.) mas que após confrontação com as curvas de nível 

constatou-se que a suposta “cicatriz” se situava no setor de menor altitude, logo não passava 

de um efeito de sombra, pelo que o fenómeno era mais de erosão superficial e não tanto de 

movimento de vertente (ou, pelo menos não havia garantia suficiente para o considerar 

deslizamento). 

Surgiram algumas dificuldades, tanto na observação (impossibilidade de observação devido 

a nuvens, sombras de árvores, vertentes sombrias, etc.), como na delimitação, pois os 

ortofotos continham algumas distorções (cerca de 1,8% da área de estudo encontra-se 

distorcida), pelo que tornou praticamente impossível a análise nessa mesma área; outra 

dificuldade foi, nos casos em que as escoadas aparecem associadas a deslizamentos, 

identificar os limites reais da passagem destes últimos para as primeiras, visto que são 

geralmente fenómenos contínuos e não deixam qualquer tipo de vestígio visível na sua 

transição; por conseguinte, em caso de dúvida, delimitou-se os deslizamentos por defeito, 

A B 
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garantindo assim que estes não contivessem informações incorretas. Outra limitação 

associada ao processo de identificação nos ortofotos foi a impossibilidade de diferenciar os 

diferentes tipos de deslizamentos e escoadas, pelo que, estes foram considerados sem 

estabelecer qualquer diferenciação quanto à sua tipologia. 

 

A vegetação, ao contrário de outros autores (e.g. Ascenso, 2011) teve um papel fundamental, 

devido ao contraste de tonalidade causada pela “raspagem” do coberto vegetal com a área 

circundante. 

A validação do inventário através de um levantamento de campo constitui uma parte relevante 

do trabalho; no entanto, essa validação in loco não foi possível, uma vez que as dificuldades 

de deslocação à área de estudo, a sua própria morfologia acidentada e a dimensão 

relativamente extensa, não favoreceram este tipo de processo. Como consequência disso, e 

após uma fase inicial em que se efetuou um levantamento exaustivo de todas as ocorrências 

potenciais, procedeu-se à eliminação de numerosos movimentos com um grau de confiança 

considerado insuficiente para serem incluídos no modelo final. Desta forma, a base de dados 

apenas incluiu movimentos com um grau de confiança muito elevado. Assim, de um total de 

1849 movimentos iniciais, foram eliminados durante este processo um conjunto de 603. 

Em termos gerais, a área instabilizada cobre cerca de 37,5 ha, representando cerca de 0,17% 

da área de estudo, distribuída por 1246 movimentos de vertente (Figura 3.9), sendo que 993 

são deslizamentos e 253 representam escoadas (Quadro 3.12). 
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Figura 3.9 - Cartografia dos deslizamentos e escoadas nas bacias hidrográficas do setor central da 
ilha da Madeira. 
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Quadro 3.12 - Frequência, dimensão média e dimensão e área instabilizada por tipo de movimento de 
massa em vertente, nas bacias hidrográficas do setor central da ilha da Madeira. 

Parâmetros Deslizamentos Escoadas Total 

Número 

Dimensão media (m2) 

Dimensão media (m2) 

Área instabilizada (ha) 

Área instabilizada (%) 

993 

187,9 

7713,3 

18,61 

0,085 

253 

742,9 

10056,9 

19,27 

0,088 

1246 

- 

- 

37,9 

0,17 

 

Os movimentos de vertente estudados foram divididos em quatro subgrupos de forma a tentar 

perceber como estes ocorrem, quer isoladamente quer na relação entre escoadas e 

deslizamentos. Assim, os subgrupos foram definidos pelos seguintes critérios: deslizamentos 

sem escoadas associadas; deslizamentos com escoadas associadas; escoadas associadas 

à presença de deslizamentos; e escoadas sem a presença identificável de deslizamentos. 

A divisão nestes 4 grupos teve como objetivo permitir responder às questões seguintes: 

- em que medida a presença de escoadas se relaciona com a presença de deslizamentos? 

- há condições específicas associadas à ocorrência de deslizamentos que geram escoadas, 

quando comparadas com os deslizamentos que não as geram? 

- há diferenças morfológicas e dinâmicas entre escoadas originadas e não originadas a partir 

de deslizamentos? 

 

Como já constatado no Quadro 3.12, os deslizamentos são muito mais frequentes que as 

escoadas na área de estudo. Separando os deslizamentos pelos subgrupos criados (Quadro 

3.13), verifica-se que 823 (82,9% do total) ocorreram sem gerarem escoadas; por outro lado, 

existem 170 deslizamentos (17,1% do total) que desencadearam escoadas. 

Quanto às escoadas (Quadro 3.14), apenas 83 (32,8% do total) iniciaram-se sem 

deslizamento identificável, o que significa que 170 escoadas (cerca de 67,2%) originaram-se 

na sequência de deslizamentos. 

Com base na identificação efetuada, não se destaca qualquer relevância da dimensão dos 

deslizamentos no desencadeamento das escoadas, nem qualquer diferenciação de dimensão 

importante das escoadas associada à presença ou ausência de deslizamentos. 
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Quadro 3.13 - Características dos deslizamentos, de acordo com a geração ou não geração de 
escoadas 

Deslizamentos Sem escoadas Com escoadas 

Número 823 170 

Dimensão média (m2) 190,9 174,4 

Dimensão máxima (m2) 7713,4 2214 

Área Instabilizada (ha) 5,75 2,96 

Área Instabilizada (%) 0,072 0,014 

 

Quadro 3.14 - Características das escoadas, geradas ou não geradas por deslizamento 

Escoadas Sem deslizamento Com deslizamento 

Número 83 170 

Dimensão média (m2) 821,2 722,9 

Dimensão máxima (m2) 6045,12 10056,9 

Área Instabilizada (ha) 6,24 12,8 

Área Instabilizada (%) 0,029 0,059 

 

Resulta assim, da descrição anterior que, apesar da maior parte dos deslizamentos não 

evoluir para escoada, é um fato que, de acordo com o levantamento efetuado neste trabalho, 

a maior parte das escoadas (67,2%) tem origem em deslizamentos. 

Relativamente à diferenciação N-S, é nas bacias hidrográficas localizadas no setor sul (que 

cobrem 66% da área de estudo) que se registou a maior parte das ocorrências:  82,3% dos 

deslizamentos e 83,9% de escoadas (Quadro 3.15).  

 

Quadro 3.15 - Diferenciação das bacias hidrográficas localizadas a Norte e a Sul, por tipo de 
movimento de massa em vertente. 

Setor Deslizamentos Escoadas Total 

B.H. Norte 174 (17,7%) 39 (15,4%) 213 

B.H. Sul 819 (82,3%) 214 (84,6%) 1033 

Total 993 253  

 

6.1. Caraterização dos parâmetros morfométricos das escoadas 

Para caraterizar a morfometria das escoadas, houve necessidade de as compartimentar. 

Desta forma, cada escoada foi dividida em 3 setores, em que os critérios basearam-se na 

relação com a topografia original, da seguinte forma (Figura 3.10): 

- no setor 1 (montante) a escoada abre um novo canal, e tem uma progressão perpendicular 

às curvas de nível; 

- no setor 2 (intermédio) as escoadas “aproveitam” algum ligeiro entalhe, notando-se uma 

ligeira inflexão das curvas de nível; 
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- no setor 3 (jusante) as escoadas seguem uma linha de água, portanto com um fundo de vale 

bem definido, onde facilmente progridem para jusante. 

 

Figura 3.10 - Exemplo de uma escoada, em que se identificam três setores no ortofoto de 2010 (a); 
no ortofoto de 2007 (b) identificam-se os setores, mas a escoada está ausente. 

A divisão das escoadas em setores originou à repartição presente no Quadro 3.16. 

Quadro 3.16 - Número de setores por diferentes tipos de escoada 

 Escoadas associadas a 
deslizamentos 

Escoadas não associadas a 
deslizamentos 

Setor 1 156 63 

Setor 2 52 18 

Setor 3 8 2 

 

Para analisar estes setores, foram considerados 4 parâmetros simples e de aquisição direta: 

a 

b 

Setor 1 

Setor 3 

Setor 2 

Setor 1 

Setor 3 

Setor 2 
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Escoada com deslizamento    Escoada sem deslizamento 

- Área (m2) e Perímetro (m): calculados diretamente a partir do software SIG ArcGIS; 

- Declive (°) e Altitude (m): para o cálculo destes parâmetros, foi necessário cruzar as 
escoadas com a cartografia dos declives e da altitude com valores contínuos. 

Pode-se observar através do Figura 3.11 que o comportamento, não só entre setores, mas 

também entre parâmetros é próximo, o que sugere que a configuração destes não é suficiente 

para se conseguir distinguir os dois tipos apenas pela forma. Porém, as escoadas 

desencadeadas por deslizamentos, apresentam setores finais com áreas médias muito 

superiores às escoadas não associadas a deslizamentos (1837,6 m2 e 771,7 m2, 

respetivamente), tal como acontece com os respetivos perímetros médios (467,5 m e 173,7 

m, respetivamente). Estes valores levam a deduzir que o fato de as escoadas serem 

provocadas por deslizamentos leva ao aumento da sua extensão e, eventualmente, ao 

aumento do seu impacto. 

  

  

 

Figura 3.11 - Parâmetros morfométricos, por grupo de escoadas (associadas e não associadas a 
deslizamentos): área média (a); perímetro médio (b); declive médio (c); altitude média (d). 
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Constata-se assim que escoadas associadas a deslizamentos para além de surgirem com 

maior frequência (cerca de 70% do total), são também em termos médios, superiores em 

comprimento.
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Capítulo 4 - RELAÇÃO ENTRE MOVIMENTOS DE VERTENTE E 

FATORES CONDICIONANTES E AVALIAÇÃO DA SUSCETIBILIDADE 

1. RELAÇÃO ENTRE DESLIZAMENTOS, ESCOADAS E FATORES 

CONDICIONANTES 

A Probabilidade Condicionada (PC) representa a probabilidade de encontrar o fenómeno 

estudado associado a cada uma das classes de cada variável, ou seja, neste caso, é a divisão 

entre as áreas afetadas por deslizamentos ou escoadas em cada classe pela área de cada 

uma dessas classes (Reis et al., 2003). Obtém-se pela seguinte fórmula: 

 

𝑃𝐶 =
Á𝑟𝑒𝑎 𝑎𝑓𝑒𝑡𝑎𝑑𝑎 𝑛𝑢𝑚𝑎 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑎 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒
 

 

Desta forma, calculou-se as PC dos dois grupos de deslizamentos (deslizamentos com e 

sem escoadas associadas), assim como dos dois grupos de escoadas (escoadas com e 

sem associação aos deslizamentos) com a propósito de conhecer quais as classes mais 

relevantes no desencadeamento dos fenómenos; paralelamente a esta análise das escoadas, 

calculou-se de igual forma a PC para os setores onde ocorre o desencadeamento da escoada, 

designados por “cabeceiras” das escoadas. 

Dada a pequena área ocupada pelos deslizamentos e pelas escoadas (0,17%), os resultados 

obtidos são obviamente bastante pequenos no território em estudo e em cada classe dos 

diversos fatores, pelo que se optou por multiplicar todos os valores por 104, com vista a facilitar 

a leitura e compreensão dos resultados. Outra adaptação necessária foi a ponderação por 

fenómeno, dada a discrepância da frequência entre deslizamentos e escoadas. Para tal, 

dividiu-se os valores de PC pelo número de ocorrências de cada tipo de movimento, 

normalizando-os, de forma a permitir gráficos diretamente comparáveis.  

  

Com o intuito de complementar a análise das PC, determinou-se os declives médios para os 

fatores de predisposição “Inverso do índice topográfico” (IWI), “Tipos de Solos” (SL), 

“Unidades litológicas” (UL) e “Ocupação do solo” (OS), Este cálculo permite perceber de uma 

forma relativa em que medida as classes são por si só explicativas, ou se estão 

preferencialmente situadas em áreas com declives elevados, logo propícios à ocorrência de 

movimentos de vertente.  
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1.1. ANÁLISE DA DISTRIBUIÇÃO DOS DESLIZAMENTOS 

O declive é o fator de predisposição mais importante para a ocorrência de deslizamentos e 

escoadas. A variação dos valores de PC dos deslizamentos é similar nos dois subconjuntos 

(sem e com escoada associada): em ambos os casos, não se identificaram deslizamentos 

em declives abaixo de 10º; constata-se um aumento da suscetibilidade com o aumento do 

declive (embora inconstante, no caso dos deslizamentos com escoada associada), que se 

inicia essencialmente a partir da classe “D4” (15º); a partir da classe “D6” (>45º), verifica-se 

uma estabilização (ou até diminuição) da suscetibilidade (Figura 4.1). 

 

 

Figura 4.1 - Probabilidade Condicionada associada às classes de declive: a) Deslizamentos sem 
escoadas; b) Deslizamentos com escoadas. 

 

No caso da variável “Exposições”, a distribuição da PC associada às 9 classes da variável 

revela a pouca importância deste fator na ocorrência de ambos os grupos de deslizamentos 

(Figura 4.2a e Figura 4.2b ), pois não existem variações assinaláveis entre essas classes. 

 

Figura 4.2 - Probabilidade Condicionada associada às classes de exposição de vertentes: a) 
Deslizamentos sem escoadas; b) Deslizamentos com escoadas. 

 

No caso da variável “Perfil Transversal”, ambos os grupos de deslizamentos (Figura 4.3a e 

Figura 4.3b) têm um comportamento similar, com valores semelhantes nas classes PT2 e PT3 

(vertentes retilíneas e convexas), e com ligeiro destaque para as vertentes “PT1” (côncavas). 
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Figura 4.3 -  Probabilidade Condicionada associada às classes do perfil transversal: a) Deslizamentos 
sem escoadas; b) Deslizamentos com escoadas. 

A Figura 4.4 representa a  PC dos dois grupos de deslizamentos com a variável “Inverso do 

índice topográfico” (IWI), bem como os declives médios de cada classe da variável. 

Compreende-se que de uma forma geral, que as classes do IWI mais baixas (IWI1) situam-

se em zonas relativamente planas e em baixas altitudes, nomeadamente fundos de vale e 

tendencialmente vão “subindo” à medida que aumenta o valor da classe até à última classe 

(IWI6), que corresponde aos topos de vertente. Podemos constatar este fato através do 

gráfico dos declives médios (Figura 4.4c). 

  

  
Figura 4.4 - Probabilidade Condicionada associada às classes do inverso do índice topográfico: a) 
Deslizamentos sem escoadas; b) Deslizamentos com escoadas; c) Declives médios (em graus) por 

classe de IWI. 
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As classes “IWI4” e “IWI5” localizam-se nos setores intermédios superiores da vertente e são 

nestes setores onde ocorrem a maior parte dos deslizamentos, embora no caso dos 

deslizamentos com escoadas os valores mais elevados da PC ocorram no IWI5, portanto 

em setores superiores das vertentes. O decréscimo para a classe IWI6 parece consentâneo 

com o comportamento das classes de maiores declives, e com a importância bem visível da 

relação entre estes dois fatores condicionantes. 

 

A Figura 4.5 representa a  PC de ocorrência dos dois grupos de deslizamentos associada à 

variável “Solos”.  

A nível geral os movimentos são claramente condicionados pela classe “SL6” (Terreno 

Acidentado), e também pela classe “SL1” (Andossolos), embora com um valor menor nos 

deslizamentos associados a escoadas (Figura 4.5b); no tipo “Andossolos” observa-se com 

frequência erosão intensa, incluindo movimentos de vertente (Notícia Explicativa da Carta dos 

Solos da Ilha da Madeira). 

 

 

 

Figura 4.5 - Probabilidade Condicionada associada às classes de solos: a) Deslizamentos sem 
escoadas; b) Deslizamentos com escoadas; c) Declives médios (em graus) por tipo de solo. 

Como se constata, as classes de solo “SL1” e “SL6” parecem favorecer a ocorrência dos 

deslizamentos; no entanto,  nota-se que a classe “SL6” tem um declive médio perto de 40° 

(Figura 1.5c), o que poderá explicar os valores elevados de PC; porém, a classe “SL1” tem 

um declive médio bastante inferior, com cerca de 25°, representando assim uma classe muito 
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importante no condicionamento dos movimentos de vertente estudados, particularmente dos 

que não estão associados à presença de escoadas.  

 

A Figura 4.6 representa a  PC dos dois grupos de deslizamentos com a variável “ocupação 

do solo”, bem como os declives médios de cada classe da variável. Constata-se que apenas 

5 classes possuem importância significativa na ocorrência de deslizamentos sem escoadas 

(Figura 4.6a), enquanto nos deslizamentos com escoadas são apenas 4 classes (Figura 4.6b). 

  

 

Figura 4.6 - Probabilidade Condicionada associada às classes de ocupação do solo: a) 
Deslizamentos sem escoadas; b) Deslizamentos com escoadas; c) Declives médios (em graus) por 

classe de ocupação do solo. 

 

A classe com maior valor de PC é a mesma nos dois grupos de movimentos – “OS12” 

(Ocupação arbustiva e herbácea) –, assim como a segunda e terceira maior classe, “OS7” e 

“OS8” (Floresta e Floresta aberta, respetivamente) com valores muito idênticos entre si. Com 

valores mais baixos, surge a classe “OS1” (Áreas agrícolas), que possuem valores 

ligeiramente superiores nos deslizamentos que não geram escoadas. 

 

Verificando a relação das classes de ocupação do solo com os declives médios (Figura 4.6c), 

constata-se que, de uma forma geral, as classes com maior PC são as que possuem os 

maiores valores de declives médios, o que nos leva a questionar a verdadeira importância da 

ocupação do solo. Em todo o caso, a relação não é direta, visto que a classe com maior 

declive médio não é a que possui maior valor de PC. 
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A Figura 4.7, representa a  PC dos dois grupos de deslizamentos com a variável “Unidades 

litológicas”, bem como os declives médios de cada classe da variável. A par com o declive, 

as unidades litológicas são o fator de predisposição mais importante para o desencadeamento 

de movimentos de vertente, independentemente da sua tipologia. 

 

 

 

Figura 4.7 - Probabilidade Condicionada por classe de unidades litológicas: a) Deslizamentos sem 
escoadas; b) Deslizamentos com escoadas; c) Declives médios (em graus) por classe de unidade 

litológica. 
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conglomeráticas, brechóides e areníticas, associados a fluxos de detritos ou fluxos de lama), 

com valores próximos, mas ligeiramente inferiores. Quanto aos deslizamentos que 

originaram escoada (Figura 4.7b) verifica-se que, ao contrário dos anteriores, a classe “UL2” 

tem um valor de PC quase insignificante; o maior valor de PC é na classe “UL4”, seguindo-se 

das classes “UL5” (Depósitos glaciares e periglaciares) e “UL9” (Depósitos piroclásticos 

máficos: cinzas e lapilli). Assim, a classe “UL2” é mais propícia a deslizamentos sem 

escoada, enquanto a classe “UL4”, é mais favorável ao desencadeamento de deslizamentos 

associados a escoadas. 

Não é possível, neste caso, identificar qualquer relevância do declive médio nas classes com 

maior valor de PC (Figura 4.7c). 

 

1.2. ANÁLISE DA DISTRIBUIÇÃO DAS ESCOADAS 

As escoadas têm quase sempre uma forma estreita e alongada, com extensões que, na área 

de estudo, podem ultrapassar 500 m, pelo que atravessam locais com características distintas 

daquelas que lhe deram origem; por isso, para além do cálculo da PC dos dois grupos de 

escoada, foi essencial elaborar também uma análise da PC para o local de desencadeamento 

ou do início de propagação (“cabeceiras” das escoadas), neste caso apenas para as 

escoadas sem associação a deslizamentos (já que as outras assumem o deslizamento 

como o local de desencadeamento), para se perceber as caraterísticas desses locais. 

 

Tal como acontece nos deslizamentos, nas escoadas, o declive é o fator de predisposição 

que assume uma maior importância, pelo que o comportamento é idêntico aos dos 

deslizamentos (Figura 4.8). 
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Figura 4.8 - Probabilidade Condicionada por classe de declive: a) Escoadas originadas por 
Deslizamentos; b) Escoadas sem associação a deslizamentos; c) Cabeceiras das escoadas.  

 

Ambas as escoadas, associadas e não associadas a deslizamentos, possuem em comum 

alguns aspetos, pois possuem os maiores valores de PC associados a declives mais elevados 

(D5, D6 e D7). No entanto, as superfícies de propagação, relativamente extensas, acabam 

por atravessar também áreas com declives inferiores, incluindo com valores inferiores a 10º. 

Da observação da Figura 4.8, esta situação parece evidente no caso das escoadas sem 

associação a deslizamentos (Figura 4.8b), mas não ocorre nas restantes (Figura 4.8a). 

Por outro lado, as cabeceiras das escoadas apresentam um comportamento similar ao 

descrito para os deslizamentos (Figura 4.1); no entanto, há uma diferença importante, que 

pode ser considerada relevante na explicação do desencadeamento: estão ausentes dos 

locais com declive inferior a 20º e apenas se iniciam na classe D5. Isto sugere que, na 

ausência de deslizamentos como fenómeno desencadeador, as escoadas necessitam de 

maiores valores de declive para se iniciarem. 

 

A Figura 4.9, representa a  PC dos três grupos de escoadas com a variável “Exposições”. 
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Figura 4.9 - Probabilidade Condicionada por classe de exposição de vertentes: a) Escoadas 
originadas por Deslizamentos; b) Escoadas sem associação a deslizamentos; c) Cabeceiras das 

escoadas. 

 

Tal como nos deslizamentos, a distribuição da PC associada às classes da “exposição das 

vertentes” revela a pouca importância relativa do fator no desencadeamento de todos os 

grupos de escoadas visto que, na maior parte dos casos, têm valores similares em todos os 

octantes, e valores nulos, como seria de esperar, nas áreas planas; porém é a classe E3 (NE) 

que se destaca claramente das demais, seguida das classes E4 e E5 (E e SE).  

 

A Figura 4.10 representa a PC dos três grupos de escoadas com a variável “Perfil 

Transversal”. 

  

 

Figura 4.10 -  Probabilidade Condicionada por classe do perfil transversal: a) Escoadas originadas 
dos Deslizamentos; b) Escoadas sem associação a deslizamentos; c) Cabeceiras das escoadas. 
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As escoadas originadas por deslizamentos tem valores de PC superiores nas vertentes 

“côncavas” (PT1), seguindo-se as vertentes “retilíneas” (PT2) e por último as “convexas” 

(PT3). Nas escoadas sem associação a deslizamentos, a diferença em relação às 

anteriores resulta apenas  do menor valor da PC ocorrer nas vertentes “retilíneas” (PT2).  

As “cabeceiras” das escoadas, por sua vez tem uma distribuição de PC muito semelhante, 

no entanto é a classe “PT3” que tem valores ligeiramente superiores às restantes classes. 

 

A Figura 4.4 representa a PC dos três grupos de escoadas com a variável “Inverso do índice 

topográfico”. 

Os três grupos de escoadas possuem comportamentos diferentes entre eles; nas escoadas 

originadas por deslizamentos, a PC atinge o valor mais elevado na classe central (IWI3), 

diminuindo drasticamente até à classe “IWI6”; não há registos de ocorrências na classe “IWI1”. 

  

 

Figura 4.11 - Probabilidade Condicionada por classe do inverso do índice topográfico: a) Escoadas 
originadas dos Deslizamentos; b) Escoadas sem associação a deslizamentos; c) Cabeceiras das 

escoadas. 
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um decréscimo na classe “IWI6”; a classe “IWI1” não possui qualquer valor, o que significa 

que nenhuma escoada se iniciou nesta classe. 

 

A Figura 4.5 representa a PC associada à variável “Tipos de solos” para os três grupos de 

escoadas. 

O comportamento em relação às escoadas originadas por deslizamentos e sem 

associação a deslizamentos é fortemente condicionando sobretudo por 5 classes: “SL1”  

(Andossolos), “SL2”, “SL3”, “SL4” e “SL6” (Terreno Acidentado). Em relação ao primeiro grupo 

de escoadas, é a classe de solo “SL6” que tem maior valor de PC, seguindo-se a classe “SL1” 

e “SL4”. Esta última classe só surge neste tipo de escoada (originada por deslizamentos). 

 

 

 

Figura 4.12 - Probabilidade Condicionada por tipo de solos: a) Escoadas originadas por 
deslizamentos; b) Escoadas sem associação a deslizamentos; c) Cabeceiras das escoadas. 
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“SL6”).  
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a deslizamentos, embora a classe “SL1” surja muito menos destacada das restantes.  
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A Figura 4.6, representa a  PC dos três grupos de escoadas com a variável “ocupação do 

solo”.  

 

 

Figura 4.13 - Probabilidade Condicionada por classe de ocupação do solo: a) Escoadas originadas 
dos Deslizamentos; b) Escoadas sem associação a deslizamentos; c) Cabeceiras das escoadas. 

 

Tal como acontece com a variável “Tipos de Solos”, a ocorrência de escoadas só se verifica 

em algumas classes. Há 4 classes que aparecem nos 3 grupos de escoadas, embora os 

valores relativos de PC possam ser diferentes: “OS1” (Área agrícolas), “OS7” (Floresta), “OS8” 

(Floresta aberta)  e “OS12” (ocupação arbustiva e herbácea). A classe “OS9” (Improdutivos), 

embora seja a com maior valor de PC nas “cabeceiras” de escoadas, não possui presença 

de escoadas originadas por deslizamentos. As “cabeceiras” de escoadas diferem das 

restantes duas por serem as únicas que não estão presentes na classe “OS10” 

(Infraestruturas e equipamentos). Este facto indica que esta classe de ocupação do solo, 

embora não seja propícia ao desencadeamento de escoadas, pode ser atingida por este tipo 

de movimentos, quando gerados em outros locais. 

 

A Figura 4.7 representa a  PC dos três grupos de escoadas com a variável “Unidades 

litológicas”. 
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Figura 4.14 - Probabilidade Condicionada por tipo de unidades litológicas: a) Escoadas originadas 
dos Deslizamentos; b) Escoadas sem associação a deslizamentos; c) Cabeceiras das escoadas. 

 

Pode-se observar que em relação à variável “Declive”, a classe “D6” (25º- 45º) é a classe que 

obtém maior valor de PC em todos os grupos analisados; em contrapartida as classes “D1”, 

“D2” e “D3” apresentam valores de PC no geral baixos. 

Em relação à variável “Wetness index”, esta tem um comportamento diferente entre os grupos, 

ou seja, o grupo dos deslizamentos, tal como seria de esperar, obteve valores de PC 

semelhantes com a variável “Declive”, visto que as sua classes são fortemente condicionadas 

por este fator; por sua vez, o segundo grupo possui valores elevados nas classes onde 

hipoteticamente o declive é inferior, principalmente nas escoadas sem associação a 

deslizamentos. Porém, observando o gráfico relacionado com as “cabeceiras” das 

escoadas (Figura 4.11c) nota-se que os valores obtidos assemelham-se aos dos 

deslizamentos (Figura 4.4). 
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A variável “Tipos de solos” em geral é bastante semelhante entre os dois grupos, observando 

que os tipos de solos mais afetados são: “SL1” (Andossolos) e “SL6”(Terreno acidentado); No 

sentido inverso estão as classes “SL7” (Depósito de praia) e “SL8” (Urbano) que apresentam 

valores de PC muito baixos nos dois grupos. 

Em relação à ocupação do solo, ambos os grupos assemelham-se, sendo que as classes 

“OS7” (Floresta), “OS8” (Floresta aberta), “OS12” (Ocupação arbustiva e herbácea) são 

aquelas que são mais representativos na influência para o desencadeamento dos fenómenos; 

relativamente às classes com menores valores de PC voltam a ser semelhantes, com os 

valores das classes a coincidirem. 

Por fim, em relação às unidade litológicas, observa-se que as classes “UL4” (Depósitos de 

vertente e coluviões), “UL5”(Depósitos glaciares e periglacares), “UL7” (Depósitos 

piroclásticos máficos: cinzas e lapilli), “UL8” (Depósitos piroclásticos máficos indiferenciados: 

tufos de escórias e lapilli e piroclastos) e “UL12” (Derrames lávicos de composição máfica, 

com intercalações de tufitos e de depósitos piroclásticos) apresentam valores em todos os 

grupos de movimentos de vertente. 

 

No geral as classes das variáveis têm valores de PC com bastante semelhança entre os 

grupos analisados, sendo que estas semelhanças aumentam aquando a comparação entre o 

grupo dos deslizamentos com as “cabeceiras” das escoadas, que é na verdade onde estas 

se iniciam. Desta maneira pode-se aferir que genericamente as classes dos fatores 

condicionantes com mais influência na ocorrência dos movimentos são idênticas. 

 

2. ENSAIO DE MODELAÇÃO DA SUSCETIBILIDADE À OCORRÊNCIA DE 

DESLIZAMENTOS E ESCOADAS 

Embora o objetivo fundamental proposto tenha sido perceber qual a ligação espacial entre os 

deslizamentos e as escoadas, e qual a sua relação com os fatores condicionantes, optou-se 

for efetuar um ensaio na avaliação da suscetibilidade; criaram-se assim, mapas de 

suscetibilidade para os seguintes grupos de movimentos de vertente: todos os 

deslizamentos; deslizamentos que geram escoadas; “cabeceiras” das escoadas; todas 

as escoadas; e escoadas geradas por deslizamentos. 

2.1. A SUSCETIBILIDADE NO MODELO CONCEPTUAL DE RISCO 

O conceito de risco (risk), envolve a relação entre a perigosidade (hazard) e a vulnerabilidade 

(vulnerability). A perigosidade corresponde à probabilidade de ocorrência temporal 

(eventualidade) e espacial (suscetibilidade), de um fenómeno potencialmente danoso. Além 
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da dimensão temporal e espacial, a perigosidade integra a magnitude do evento. A avaliação 

da perigosidade requer não só a identificação da suscetibilidade à instabilidade do local em 

estudo, mas também a determinação de eventos futuros (Varnes, 1984, in Pereira, 2009). A 

vulnerabilidade, por sua vez, corresponde, num sentido muito lato, às consequências 

previsíveis sobre a sociedade e pode ser dividido por três elementos: população exposta, 

valor dos bens afetados e vulnerabilidade social. 

Deste modo, a suscetibilidade é definida por  como “a propensão para uma área ser afetada 

por um determinado perigo, em tempo indeterminado, sendo avaliada através dos fatores de 

predisposição para a ocorrência dos processos ou ações, não contemplando o seu período 

de retorno ou a probabilidade de ocorrência” (Julião et al., 2009, in Neves, 2010). 

 

Desta forma, os princípios fundamentais subjacentes à avaliação da suscetibilidade e da 

perigosidade geomorfológica são (Varnes, 1984; Carrara et. al., 1991; Hutchinson, 1995; 

Turner e Schuster, 1996, in Zêzere, 2005): 

 “O passado e o presente são as chaves para o futuro”; 

 Os movimentos de massa em vertentes podem ser reconhecidos, classificados e cartografados; 

 As condições que causam os movimentos (fatores de instabilidade) podem ser identificadas, 

registadas e utilizadas para construir modelos preditivos; 

 A ocorrência de movimentos de vertente pode ser inferida no espaço e no tempo. 

Para Aleotti e Chowdhury (1999, in Pereira, 2009) a avaliação da suscetibilidade a 

movimentos de vertente, necessita de responder às questões: que tipos de ruturas poderão 

acontecer? Como podem ocorrer? Onde vão ocorrer? 

Todavia, para uma avaliação completa da perigosidade, devem estar implícitas as questões: 

Quando é que os movimentos de vertente ocorrerão? Qual a sua frequência temporal? (Aleotti 

e Chowdhury, 1999, in Pereira, 2009). 

 

Portanto, a avaliação da suscetibilidade compreende a identificação e classificação das áreas 

com maior propensão de serem atingidas por um determinado fenómeno. Esta avaliação é 

feita de forma quantitativa e num tempo indeterminado, tendo em conta os fatores de 

predisposição propícios à ocorrência desse fenómeno, sempre com a ideia subjacente que os 

fatores que condicionaram a atividades dos eventos passados irão ser da mesma forma 

responsáveis pelos futuros movimentos. 
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2.2. CONSTRUÇÃO DO MODELO PREDITIVO 

2.2.1. O MÉTODO DO VALOR INFORMATIVO  

Para a criação dos modelos de suscetibilidade foi utilizado o método estatístico bivariado Valor 

Informativo (VI) proposto por Yin e Yan (1988). Segundo Henriques (2009), o VI é um método 

onde cada fator condicionante é combinado individualmente com o mapa de distribuição dos 

movimentos de vertente, atribuindo a respetiva ponderação com base na densidade de 

movimentos de vertente, observada em cada classe de cada variável. A sua utilização parte 

do pressuposto que a área em estudo foi previamente dividida em unidades de terreno 

homogéneo (Garcia, 2002).  

Este método abarca os seguintes passos  (Soeters e van Westen, 1996; Chung et al., 1995; 

in Pereira, 2009): 

i) Seleção e cartografia dos parâmetros significativos e a sua divisão em classes relevantes; 

ii) Cartografia dos movimentos de vertente devidamente georreferenciados; 

iii) Cruzamento do mapa de movimentos de vertente com cada mapa de parâmetros; 

iv) Determinação da densidade de movimentos de vertente para cada classe dos parâmetros 

e definição dos valores ponderados; 

v) Estimação dos valores de favorabilidade através de relações bivariadas entre o mapa dos 

movimentos de vertente e os mapas temáticos dos fatores condicionantes para se obter 

os valores de suscetibilidade para cada variável com base na equação da função de 

favorabilidade; 

vi) Integração dos fatores de instabilidade por sobreposição dos mapas; 

vii) Cálculo final do valor de suscetibilidade de cada unidade de terreno identificado. 

O VI é o logaritmo natural da divisão entre a probabilidade de encontrar uma unidade de 

terreno deslizada em cada classe de cada variável (probabilidade condicionada – Si/Ni) e a 

probabilidade de encontrar uma unidade deslizada na área de estudo (probabilidade à priori 

– S/N), obtido de acordo com a seguinte fórmula (Yan, 1988, in Garcia, 2002): 

l𝑖 = log 𝑛
Si/Ni

S/N
 

Em que: 

li – valor informativo da variável i; 

Si – número de unidades de terreno (UT) com o fenómeno perigoso e com presença da 

variável i; 

Ni – número de UT com a variável i; 

S – número de UT com fenómeno perigoso; 

N – número de UT existentes na área de estudo. 
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Quando (Si/Ni)/(S/N) = 0, dada a normalização logarítmica, li não é determinável, sendo 

atribuído um valor de VI correspondente ao mais baixo encontrado nas variáveis (classes) 

utilizadas em cada tipo de fenómeno. Esta necessidade resulta da impossibilidade de 

determinar o logaritmo natural de zero e do carácter não neutro e não nulo de VI=0, no que 

respeita à probabilidade de ocorrência de deslizamentos (Henriques, 2009). 

Assim, atribuíram-se os valores seguintes: -3,445 nos deslizamentos (todos); -2,612 nos 

deslizamentos que originaram escoadas; -4,138 nas escoadas (todas); -2,027 nas 

escoadas provocadas por deslizamentos ; -2,612 nas “cabeceiras” de escoadas  

(Anexo). 

 

Os scores do VI significam que quanto mais positivos, maior será a probabilidade de 

ocorrência, ou seja, existe uma estreita relação entre a presença da classe e a ocorrência do 

fenómeno; por outro lado, quanto mais negativos forem, menor a probabilidade de ocorrência 

aos fenómenos, pelo que um VI negativo elevado é um indicador de estabilidade na vertente. 

 

2.2.2. MÉTODO DE VALIDAÇÃO DOS MAPAS DE SUSCETIBILIDADE 

Os mapas de suscetibilidade apenas fornecem uma classificação da área de estudo em 

termos de “probabilidade espacial”, pelo que a sua capacidade de predição de futuros 

movimentos necessita de ser validada (Zêzere et al., 2004; Pereira, 2009); Chung e Fabbri 

(2003) consideram insignificantes e mesmo inúteis do ponto de vista científico, os modelos 

preditivos sem qualquer de validação. 

Tendo sido considerada esta parte do trabalho como um “ensaio”, optou-se por prescindir da 

taxa de predição. A classificação dos mapas de suscetibilidade foi, assim, obtida através da 

curva da taxa de sucesso que consiste no cruzamento dos resultados da suscetibilidade com 

os movimentos de vertente que lhe deram origem, permitindo assim determinar o ajuste do 

modelo de suscetibilidade aos dados que o geraram (Zêzere, 2005). As classes de 

suscetibilidade resultaram das quebras observadas nas curvas de sucesso. 

Relativamente à validação dos mapas, foi obtida através do cálculo da Área Abaixo da Curva 

(AAC) que permite a avaliação quantitativa da capacidade dos modelos preditivos (Bi e 

Bennett, 2003; Beguería, 2006; Zêzere, 2010 in Henriques, 2014), tendo uma variação entre 

0 e 1. Desta forma, quanto mais perto de 1 melhor a capacidade preditiva dos modelos; 

valores perto de 0,5, mas acima deste limite, representado por uma linha quase linear (quanto 

mais perto de 0,5) no gráfico das curvas de sucesso, identificam modelos com capacidade 

preditivas ainda consideradas admissíveis. Os valores abaixo de 0,5 revelam uma má 

capacidade de predição e não deveriam ser considerados (Bi e Bennett, 2003; Beguería, 

2006; in Henriques, 2014). 
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A expressão calculada para a AAC foi (Gorservski et al., 2000; Bi e Bennett, 2003; in Garcia 

et al., 2007): 

𝐴𝐴𝐶 = ∑ [𝐿𝑠𝑖 − 𝐿𝑖.
𝑎𝑖 + 𝑏𝑖

2
]

𝑛

𝑖=1

 

Em que: 

(Lsi - Li) – amplitude da classe;  

ai – valor da ordenadas correspondente a Li; 

bi – valor da ordenadas correspondente a Lsi. 

 

2.3. ANÁLISE DE SUSCETIBILIDADE À OCORRÊNCIA DE DESLIZAMENTOS E 

ESCOADAS 

As Figura 4.15 a Figura 4.20 representam os scores do VI obtidos para cada variável estudada 

(a “exposição de vertentes”, pelo pouco significado na ocorrência de ambos os tipos de 

deslizamentos e escoadas, não foi tida em conta nos modelos de suscetibilidade); no entanto, 

a análise será efetuada por tipo de movimento de vertente, com o objetivo de facilitar a 

perceção de quais as classes mais representativas em cada fenómeno. 

 

Desta forma, para o grupo todos os deslizamentos observa-se que a que a classe “OS12” 

(Ocupação arbustiva e herbácea), a classe “UL2” (Depósitos de fácies conglomeráticas e 

brechóides associados a fluxos de detritos e de lama, e/ou depósitos de movimentos de 

massa), “UL4” (Depósitos de vertente e coluviões), “D6” (25 – 45°) e “UL8” (Depósitos 

piroclásticos máficos indiferenciados: tufos de escórias e lapilli, piroclastos) são as que têm 

scores mais elevados, pela respetiva ordem. 

 

Em relação aos deslizamentos associados a escoadas observamos que são as classes 

“UL4” (Depósitos de vertente e coluviões), “OS12” (Ocupação arbustiva e herbácea), “UL5” 

(Depósitos glaciares e periglaciares) e “UL9” (Depósitos piroclásticos máficos: blocos e 

bombas, lapilli e cinzas) que possuem os scores mais elevado. 

Relativamente às “cabeceiras” das escoadas, os scores mais elevamos estão presentes 

nas classes “SL1” (Andossolos), “UL5” (Depósitos glaciares e periglaciares) e “OS8” (Floresta 

aberta).  

 

Finalmente, em relação a todas as escoadas, é a classe “UL6” (Depósitos piroclásticos 

traquíticos, com intercalações de piroclastos máficos, piroclastos e níveis de tufito) que se 

destaca das restantes classes; porém, as classes “UL5” (Depósitos glaciares e periglaciares), 
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“UL4” (Depósitos de vertente e coluviões) e “OS12” (Ocupação arbustiva e herbácea) têm 

valores ligeiramente positivos. 

Figura 4.15 - Valor informativo em cada classe de “Declive”, por tipo de movimento de vertente 

(ver legenda na Figura 4.20). 

 

 

Figura 4.16 - Valor informativo em cada classe do “Inverso do índice topográfico”, por tipo de 

movimento de vertente (ver legenda na Figura 4.20). 

 

Figura 4.17 - Valor informativo em cada classe de “Unidade litológica”, por tipo de movimento de 

vertente (ver legenda na Figura 4.20). 
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Figura 4.18 - Valor informativo em cada classe de “Ocupação do solo”, por tipo de movimento de 

vertente (ver legenda na Figura 4.20). 

 

Figura 4.19 - Valor informativo em cada classe do “Perfil transversal”, por tipo de movimento de 

vertente (ver legenda na Figura 4.20). 

 

 

 Figura 4.20 - Valor informativo em cada classe de “Tipo do solo”, por tipo de movimento de vertente. 
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Os modelos de suscetibilidade resultam do somatório dos scores de cada variável presente 

em cada unidade de terreno, aplicando-se pela seguinte fórmula (Yan,1988, in Garcia,2002): 

 

I𝐽 = ∑ 𝜒𝑗𝑖 𝑙𝑖

𝑛

𝑖=1

 

Em que: 

Ij – Valor informativo da unidade de terreno; 

n – Número de variáveis; 

Xji – 0 se a variável, não está presente na unidade de terreno e 2 no caso contrário. 

 

A Figura 4.1 representa a suscetibilidade à ocorrência de todos os deslizamentos. A Figura 

4.22 mostra a curva de sucesso resultante da modelação de todos os deslizamentos, onde 

se observa os limites das classes de suscetibilidade.  

Através do Quadro 4.1 observam-se os valores de AAC, que permitem classificar o modelo 

como aceitável (0,753) de acordo com a classificação de Guzzetti (2005). 

 

Em relação à distribuição da suscetibilidade (Figura 4.21), observa-se que as bacias 

hidrográficas com maior suscetibilidade a deslizamentos são as da Ribeira da Ponta do Sol, 

Ribeira Brava e Ribeira dos Socorridos, nomeadamente nas zonas mais elevadas, sendo que 

junto ao litoral a suscetibilidade é em geral reduzida ou nula. A bacia hidrográfica da Ribeira 

do Porco, bem como a zona contígua a esta com a da Ribeira de São Vicente representam a 

zona mais suscetível das bacias hidrográficas na parte norte. 

Em geral, os deslizamentos ocorrem fundamentalmente nas áreas onde o declive é elevado 

(zona central da área de estudo) e observa-se que as bacias das vertentes sul são mais 

suscetíveis. 

 

Constata-se que na classe “Baixa”, que representa 25% do território, estão inseridos 2,5% 

dos deslizamentos; a classe “Moderada”, que cobre 43% da área, contém 27,5% dos 

deslizamentos; as classes “Elevada” e “Muito elevada”, no seu conjunto, agregam 70% da 

área deslizada em apenas 32% da área (Quadro 4.1).  
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Figura 4.21 – Suscetibilidade à ocorrência de todos os deslizamentos. 

 

 

Quadro 4.1 – Valores dos limites das classes de suscetibilidade, fração da área de estudo (%) e AAC 
do modelo de suscetibilidade à ocorrência de todos os deslizamentos. 

Classe de 
suscetibilidade 

Valores limites 
das classes do 

VI 

Área acumulada 

AAC Área 
territorial 

(%) 

Área 
instabilizada 

(%) 

Muito elevada 1,981 – 1,277 12 40 

0,753 
Elevada 1,277 – 0,267 32 70 

Moderada 0,267 – -1.964 75 97,5 

Baixa -1.964 – -11.539 100 100 
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Figura 4.22 - Curva de sucesso do modelo de avaliação de suscetibilidade, com base em  todos 
deslizamentos, pelo método do Valor Informativo. 

 

A Figura 4.23 identifica a suscetibilidade de ocorrência de deslizamentos que originaram 

escoadas. A Figura 4.24 representa a curva de sucesso que resulta da modelação dos 

referidos deslizamentos, onde se observa os limites das classes de suscetibilidade.  

Através do Quadro 4.2 observam-se os valores de AAC revelam que o modelo é considerado 

aceitável (0,782). 

 

As áreas mais suscetíveis são as bacias hidrográficas da Ribeira Brava, Ribeira do Porco e 

um pouco da Ribeira da Ponta do Sol. A bacia hidrográfica da Ribeira do Porco tem alguma 

área de suscetibilidade elevada e muito elevada, embora em pequena percentagem. 

 

Constata-se que na classe “Baixa”, que representa 46% do território, estão inseridos 5% dos 

deslizamentos que geraram escoadas; a classe “Moderada”, que cobre 29% da área, contém 

32% dos deslizamentos; as classes “Elevada” e “Muito elevada”, no seu conjunto, agregam 

63% da área deslizada em apenas 25% da área (Quadro 4.2).  
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Figura 4.23 - Suscetibilidade à ocorrência de deslizamentos que geram escoadas. 

 

Quadro 4.2 - Valores dos limites das classes de suscetibilidade, fração da área de estudo (%) e AAC 
do modelo de suscetibilidade à ocorrência de deslizamentos que geram escoadas. 

Classe de 
suscetibilidade 

Valores limites 
das classes do 

VI 

Área acumulada 

AAC Área 
territorial 

(%) 

Área 
instabilizada 

(%) 

Muito elevada 1,159 – 0,826 6 30 

0,782 
Elevada 0,826 – 0,343 25 63 

Moderada 0,343 – -0,362 54 95 

Baixa -0,362 – -8,307 100 100 

 



CAPÍTULO 4 – RELAÇÃO ENTRE MOVIMENTOS DE VERTENTE E FATORES CONDICIONANTES E AVALIAÇÃO DA 

SUSCETIBILIDADE 

83 

 

 
Figura 4.24 - Curva de sucesso do modelo de avaliação de suscetibilidade a deslizamentos que 

geram escoadas pelo método do Valor Informativo 

A Figura 4.25 identifica a suscetibilidade de ocorrência das “cabeceiras” das escoadas. A 

Figura 4.26 representa a curva de sucesso que resulta da modelação das referidas áreas de 

desencadeamento das escoadas, onde se pode observar os limites das classes de 

suscetibilidade. 

Através do Quadro 4.3 observamos os valores de AAC revelam que o modelo é considerado 

aceitável (0,736). 

 

É importante referir que apesar do grau de confiança elevado na inventariação das escoadas, 

existe um grau de incerteza não quantificado na  delimitação das respetivas “cabeceiras”; por 

isso, poderá haver cabeceiras de escoadas que, na verdade, sejam deslizamentos. 

Assim, observa-se que as áreas mais suscetíveis à ocorrência das “cabeceiras” das 

escoadas são em geral as bacias hidrográficas localizadas a sul e principalmente entre as 

bacias hidrográficas Ribeira do Vigário e Ribeira Brava; observa-se também a presença da 

classe mais elevada na margem este da bacia hidrográfica da Ribeira dos Socorridos, assim 

como na Ribeira da Caixa, situada a este da Ribeira da Ponta do Sol. A norte, a área mais 

representativa da classe de suscetibilidade mais elevada encontra-se na bacia hidrográfica 

da Ribeira de São Vicente, sensivelmente na zona central (Povoação de Ginjas). 

 

Através do Quadro 4.3 constata-se que a classe “Baixa”, que representa 35% do território, 

contempla 7% das “cabeceiras” das escoadas; a classe “Moderada”, que cobre 23% da área, 
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contém 15% das “cabeceiras”; as classes “Elevada” e “Muito elevada”, no seu conjunto, 

acumulam 78% da área afetada em 42% da área.  

 

Figura 4.25 - Suscetibilidade à ocorrência de “cabeceiras” das escoadas. 

 
Quadro 4.3 - Valores dos limites das classes de suscetibilidade, fração da área de estudo (%) e AAC 

do modelo de suscetibilidade à ocorrência a “cabeceiras” das escoadas. 

Classe de 
suscetibilidade 

Valores limites 
das classes do 

VI 

Área acumulada 

AAC 
Área 

territorial 
(%) 

Área 
instabilizada 

(%) 

Muito elevada 1,230 – 0,563 6 30 

0,736 
Elevada 0,563 – -0,09 42 78 

Moderada -0,09 – -0,537 65 93 

Baixa -0,537 – -3,480 100 100 
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Figura 4.26 - Curva de sucesso do modelo de avaliação de suscetibilidade a “cabeceiras” das 

escoadas pelo método do Valor Informativo. 

 

A Figura 4.27 representa a suscetibilidade de ocorrência escoadas (todas), incluem a 

totalidade de cada movimento, ou seja, área de desencadeamento e de propagação. A Figura 

4.28 mostra a curva de sucesso resultante da modelação das referidas áreas das escoadas, 

com os  respetivos limites das classes de suscetibilidade. 

Através do Quadro 4.4 observa-se que AAC é 0,676, valor que, embora moderado, permite 

considerar o modelo admissível. 

 

As áreas mais suscetíveis estão bem demarcadas principalmente entre as bacias 

hidrográficas da Ribeira Brava e Ribeira do Vigário, observa-se também ao longo das margens 

das ribeiras da Lapa e do Arvoredo, afluentes da Ribeira dos Socorridos e ainda na Ribeira 

da Caixa (adjacente à Ribeira da Ponta do Sol). Nas bacias hidrográficas a norte, a Ribeira 

de São Vicente é a mais afetada principalmente ao longo da Ribeira Grande (afluente da 

Ribeira de São Vicente) e na Ribeira Seca (próximo da povoação de Ginjas). 

 

Constata-se que na classe “Baixa”, que representa 39% do território, estão inseridos 14% das 

escoadas; a classe “Moderada”, que cobre 23% da área, contém 21% das escoadas; as 

classes “Elevada” e “Muito elevada”, no seu conjunto, agregam 65% da área com escoadas 

em apenas 38% da área (Quadro 4.4). 
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Figura 4.27 - Suscetibilidade à ocorrência de todas as escoadas. 

 

Quadro 4.4 - Valores dos limites das classes de suscetibilidade, fração da área de estudo (%) e AAC 
do modelo de suscetibilidade à ocorrência de todas as escoadas. 

Classe de 
suscetibilidade 

Valores limites 
das classes do 

VI 

Área acumulada 

AAC Área 
territorial 

(%) 

Área 
instabilizada 

(%) 

Muito elevada 2,410 - -2,457 18 27 

0,676 
Elevada -2,457 - -3,487 38 65 

Moderada -3,487 - -4,179 61 86 

Baixa -4,179 - -15,468 100 100 
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Figura 4.28 - Curva de sucesso do modelo de avaliação de suscetibilidade de todas as escoadas pelo 

método do Valor Informativo. 

 

A Figura 4.29 representa a suscetibilidade à ocorrência de escoadas geradas por 

deslizamentos. A Figura 4.30 mostra a curva de sucesso resultante da modelação de 

escoadas geradas por deslizamentos, onde se observa os limites das classes de 

suscetibilidade.  

Através do Quadro 4.5 observam-se os valores de AAC, que permitem classificar o modelo é 

como aceitável (0,773). 

 

Em relação à distribuição da suscetibilidade (Figura 4.29), a classe mais elevada observa-se 

maioritariamente nas bacias hidrográficas da Ribeira da Ponta do Sol, Ribeira Brava e Ribeira 

dos Socorridos, a sul; a norte com bastante menos área afetada identifica-se a no interflúvio 

entre as duas principais bacias hidrográfica a norte, Ribeira de São Vicente e Ribeira do 

Porco. 

 

Constata-se que na classe “Baixa”, que representa 33% do território, estão inseridos 3% dos 

deslizamentos; a classe “Moderada”, que cobre 37% da área, contém 27% dos deslizamentos; 

as classes “Elevada” e “Muito elevada”, no seu conjunto, agregam 70% da área das escoadas 

em apenas 30% da área (Quadro 4.5).  
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Figura 4.29 - Suscetibilidade à ocorrência de escoadas geradas por deslizamentos. 

 

Quadro 4.5 - Valores dos limites das classes de suscetibilidade, fração da área de estudo (%) e AAC 
do modelo de suscetibilidade a escoadas geradas por deslizamentos. 

Classe de 
suscetibilidade 

Valores limites 
das classes do 

VI 

Área acumulada 

AAC Área 
territorial 

(%) 

Área 
instabilizada 

(%) 

Muito elevada 1,188 – 0,7 6 24 

0,773 
Elevada 0,7 – 0,253  30 70 

Moderada 0,253 – -0,809 67 97 

Baixa -0,809 – -9,149 100 100 
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Figura 4.30 - Curva de sucesso do modelo de avaliação de suscetibilidade a escoadas geradas por 

deslizamentos pelo método do Valor Informativo. 

 

2.4. COMPARAÇÃO ENTRE OS RESULTADOS DA SUSCETIBILIDADE 

A comparação entre os resultados da suscetibilidade foi elaborada para grupos previamente 

já modelados, onde se pretendeu analisar e perceber se o comportamento da modelos de 

suscetibilidade são semelhantes e se é possível prever um tipo fenómeno através do outro. A 

comparação consistiu na observação e quantificação da distribuição das classes de 

suscetibilidade elevada e muito elevada nos dois grupos de deslizamentos, de forma a 

perceber o comportamento entre cada grupo analisado. 

  

As comparações efetuadas foram entre os seguintes grupos: 

 Todos os deslizamentos e deslizamentos que desencadearam escoadas; 

 Deslizamentos que desencadearam escoadas e “cabeceiras” das escoadas; 

 Todas as escoadas e escoadas geradas por deslizamentos. 

O resultado da primeira comparação dá-nos conta da relação da dependência que existe  

entre deslizamentos e escoadas; será indiferente utilizar todos os deslizamentos ou deverão 

ser apenas utilizados os que geram escoadas? 

Através do Quadro 4.6, constata-se que estes grupos sobrepõem-se em 83,4% nas duas 

classes de maior suscetibilidade, pelo que estes modelos podem ser considerados 

semelhantes, significando que qualquer um dos conjuntos pode ser utilizado para representar 
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a suscetibilidade a deslizamentos ou para identificar as áreas potenciais de desencadeamento 

de escoadas; por sua vez 16,6% da área dos modelos não é coincidente. 

 

Quadro 4.6 – Comparação entre a suscetibilidade (classes elevada e muito elevada) a todos os 
deslizamentos e deslizamentos que geraram escoadas. 

Tipo % 

Área coincidente 83,4 
Área não coincidente 16,6 

 

Relativamente à segunda comparação, permite-nos responder à questão: será que os 

deslizamentos que geram escoadas e as cabeceiras das escoadas (onde estas são geradas) 

têm repartições espaciais similares, ou seja, estando a analisar a suscetibilidade de um destes 

fenómenos estaremos, também, de forma indireta, a analisar o outro? 

Os resultados obtidos através da comparação destes modelos analisados (Quadro 4.6), 

permite concluir que, apesar de cerca de 65% dos modelos se sobreporem, as semelhanças 

não são suficientes para se puder afirmar que ambos tem repartições espaciais similares, ou 

seja, não é indiferente a utilização de um ou outro grupo. 

 

Quadro 4.7 - Comparação entre a suscetibilidade a deslizamentos que geraram escoadas e 
“cabeceiras” das escoadas 

Tipo % 

Área coincidente 64,2 
Área não coincidente 35,8 

 

Por último, e tendo em conta que ambos os grupos incorporam o “corpo” dos movimentos, 

será que as condições de propagação são idênticas para ambos os conjuntos? 

Embora o grau de semelhança face à comparação anterior seja ligeiramente mais elevado 

(Quadro 4.8), traduz, ainda assim, uma diferença de comportamento relevante. 

 

Quadro 4.8 - Comparação entre suscetibilidade todas as escoadas e escoadas geradas por 
deslizamentos 

Tipo % 

Área coincidente 67,1 
Área não coincidente 32,9 
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CONCLUSÕES 

 

A relação entre os deslizamentos e as escoadas, assim como a relação entre estes 

movimentos de vertente e os fatores que supostamente os condicionam, constituiu a base 

para o trabalho desenvolvido nesta dissertação. Uma conclusão relevante, baseada numa 

simples contabilização de deslizamentos e de escoadas, permitiu concluir que, apesar da 

maior parte dos deslizamentos não ter evoluído para escoada, a maior parte das escoadas 

(70%) foram provocadas ou, pelo menos, encontram-se associadas a deslizamentos. 

 

Por outro lado, a diferenciação de parâmetros morfométricos das escoadas - área, perímetro, 

declive e altitude – não revelou diferenças relevantes entre os grupos de escoadas, não sendo 

portanto possível distinguir, segundo estes parâmetros, quais as escoadas que foram 

desencadeadas ou não por deslizamentos. 

O cálculo da Probabilidade Condicionada foi importante para perceber quais as classes de 

cada variável que condicionam cada tipo de movimento de vertente analisado, constatando-

se que, em geral, os fatores propícios ao desencadeamento de escoadas originadas por 

deslizamentos são o mesmos que estão presentes nas escoadas sem relação com 

deslizamentos. 

 

Relativamente aos modelos de suscetibilidade, permitiram observar que a área de estudo, no 

geral, apresenta uma suscetibilidade muito elevada e confinada na parte central da área de 

estudo (junto às linhas divisórias de águas), onde os declives apresentam valores muito 

elevados. 

 

A comparação dos modelos de suscetibilidade permitiu obter algumas conclusões importantes 

acerca da relação entre os deslizamentos e escoadas: 

 Os setores de maior suscetibilidade à ocorrência de todos os deslizamentos coincide 

em grande parte (83,4%) com os mesmos setores de suscetibilidade apenas para os 

deslizamentos que geram escoadas; 

 Os mapas de suscetibilidade a deslizamentos que geram escoadas são apenas 64,2% 

coincidentes com o modelo de suscetibilidade a “cabeceiras” das escoadas, o que 

significa que não é indiferente utilizar um grupo, para modelar a suscetibilidade do 

outro grupo; 
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 Relativamente à propagação das escoadas, após confrontação com a suscetibilidade 

do conjunto formado por todas as escoadas e apenas as que são geradas por 

deslizamentos, conclui-se que estas não têm uma taxa de sobreposição  

suficientemente grande (67,1%) para se considerar indiferente o cálculo da 

suscetibilidade com ou com outro conjunto, relativamente à suscetibilidade das 

escoadas. 

 

A metodologia adotada consistiu em processos e métodos que se consideraram fundamentais 

para responder às questões de partida propostas; no entanto, com o avanço do trabalho, 

foram surgindo cada vez mais questões. Embora não tenha sido possível avançar e 

aprofundar mais o trabalho, por motivos de disponibilidade de tempo e de limites impostos 

pela sua dimensão,  fica em aberto uma série de questões que poderão servir de base para 

trabalhos futuro, e que a seguir se referem.: 

Não ficou totalmente claro em que medida as condições associadas às áreas de 

desencadeamento das escoadas (aqui designadas por “cabeceiras” das escoadas”) devem 

ser tratadas de forma separada em relação à sua área de propagação. Na análise efetuada, 

tanto no cálculo da probabilidade condicionada como de avaliação da suscetibilidade, o grupo 

que engloba a totalidade da área de cada escoada utilizou, também, a sua área de 

desencadeamento; fica a dúvida em relação aos resultados que se obteriam, caso se 

utilizasse apenas o setor para jusante das “cabeceiras”, ou, ainda, diferentes setores da área 

de propagação das escoadas. 

 

Outra questão relevante, e que pode ter interferido nos resultados da análise, e que pode 

estar na base de alguns resultados mais difíceis de explicar prende-se com a dificuldade em 

distinguir entre deslizamentos e “cabeceiras” das escoadas. De fato, tendo em conta a 

dificuldade em estabelecer esta separação com base nos ortofotos, não se coloca de parte 

que algumas áreas de desencadeamento de escoadas que foram classificadas como 

“cabeceiras” sejam, na verdade, deslizamentos. Esta situação, a verificar-se, teria claramente 

influência nas análises de probabilidade condicionada e de suscetibilidade obtidas para os 

conjuntos em questão, ou seja, “deslizamentos que geram escoadas”, “cabeceiras de 

escoadas” e “escoadas geradas por deslizamentos”.  

Ademais, tendo em conta a semelhança de comportamento da probabilidade condicionada 

no que diz respeito aos “deslizamentos (total)”, “deslizamentos que geram escoadas” e 

“cabeceiras de escoadas”, e particularmente em relação a estes dois últimos grupos, parece 
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reforçar-se a possibilidade destes poderem ser trabalhados como um único conjunto na 

avaliação das condições de ocorrência das escoadas. Fica, assim, como hipótese de trabalho, 

e sabendo das relações estabelecidas ao longo deste trabalho, avaliar em que medida a 

utilização de um mapa de suscetibilidade à ocorrência de deslizamentos pode melhorar os 

resultados obtidos para a suscetibilidade à ocorrência de escoadas na área estudada. 

Como já se referiu, cerca de 2% da área de estudo está numa área designada por “áreas de 

sombra” que se traduzem como áreas em que os ortofotos estão distorcidos ou com sobras  

e é impossível de analisar essas áreas; como tal seria interessante calcular as 

suscetibilidades sem essas “áreas sombra” e equiparar com os atuais modelos de 

suscetibilidade, medindo assim o enviesamento que esses “buracos” trazem aos modelos. 

Por último, resta saber em que medida os resultados deste trabalho poderão ser 

extrapolados e aplicados ao resto da ilha da Madeira, observando-se condições similares de 

desencadeamento para outros setores.
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Quadro 1 - Scores do Valor Informativo para modelo com todos os deslizamentos. 

Variável Código Classe Score VI 

D
ec

liv
e 

D1 0 – 5° -1.703 

D2 5 – 10° -2.327 

D3 10 – 15° -1.524 

D4 15 – 20° -1.277 

D5 20 – 25° -0.799 

D6 25 – 45° 0.297 

D7 > 45° 0.124 

In
ve

rs
o

 d
o

 ín
d

ic
e 

to
p

o
gr

áf
ic

o
 

IWI1 0 0.156 

IWI2 0 – 0,0001 -0.646 

IWI3 0,0001 – 0,001 -0.476 

IWI4 0,001 – 0,01 0.081 

IWI5 0,01 – 0,1 0.078 

IWI6 0,1 – 5,8 -0.611 

Li
to

lo
gi

a 

UL1 Aluviões -1.418 

UL2 

Depósitos de fácies conglomeráticas e brechóides associados a 
fluxos de detritos e de lama, e/ou depósitos de movimentos de 
massa 0.454 

UL3 
Depósitos de movimentos de massa; brechas sedimentares, 
conglomerados e megablocos de rocha fraturada -3.445 

UL4 Depósitos de vertente e coluviões 0.313 

UL5 Depósitos glaciares e periglaciares 0.010 

UL6 

Depósitos piroclásticos traquíticos (tufos de cinzas e pedra-
pomes), com intercalações de piroclastos máficos, piroclastos e 
níveis de tufito -0.868 

UL7 Depósitos piroclásticos máficos: cinzas e lapilli -0.054 

UL8 
Depósitos piroclásticos máficos indiferenciados: tufos de 
escórias e lapilli, piroclastos 0.239 

UL9 Depósitos piroclásticos máficos: blocos e bombas, lapilli e cinzas 0.077 

UL10 
Depósitos sedimentares de fácies conglomeráticas, brechóides 
e areníticas, associados a fluxos de detritos ou fluxos de lama 0.026 

UL11 
Depósitos sedimentares marinhos: conglomerados e micro-
conglomerados, calcários e calcarenitos -1.557 

UL12 

Derrames lávicos de composição máfica (basaltos e basanitos), 
com intercalações de tufitos e de depósitos piroclásticos 
(escórias, lapilli e cinzas basálticas) -1.214 

UL13 
Derrames lávicos de composição máfica (basanitos e basaltos), 
com intercalações de tufos basálticos (escórias, lapilli e cinzas) -3.445 
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UL14 

Derrames lávicos de composição máfica (basaltos), com 
intercalações de piroclásticos (escórias, lapilli e cinzas 
basálticas) -1.580 

UL15 

Produtos vulcânicos subaéreos de composição máfica e 
sedimentos detríticos indiferenciados; intercalações 
sedimentares de fácies conglomeráticas, brechóides e areníticas -0.928 

UL16 
Rochas máficas muito alteradas: hialoclastitos, brechas 
hialoclastíticas e derrames lávicos submarinos -1.571 

UL17 Traquitos -3.445 

O
cu

p
aç

ão
 d

o
 S

o
lo

 

OS1 Áreas agrícolas -1.316 

OS2 Superfícies com água -0.825 

OS3 Áreas marítimas -3.445 

OS4 Culturas permanentes -2.396 

OS5 Espaço urbano -3.445 

OS6 Espaços verdes artificiais -3.445 

OS7 Floresta -0.547 

OS8 Floresta aberta -0.655 

OS9 Improdutivos -3.445 

OS10 Infraestrutura e equipamentos -1.913 

OS11 Meios aquáticos -3.445 

OS12 Ocupação arbustiva e herbácea 0.689 

P
er

fi
l 

Tr
an

sv
er

sa
l 

PT1 Convexo 0.223 

PT2 Retilíneo -0.233 

PT3 Côncavo -0.111 

So
lo

s 

SL1 Andossolos 0.086 

SL2 Cambissolos -2.231 

SL3 Faeozemes -1.395 

SL4 Vertissolos -1.719 

SL5 Fluvissolos -3.095 

SL6 Terreno acidentado 0.163 

SL7 Depósito de praia -3.445 

SL8 Urbano -3.445 
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Quadro 2 - Scores do Valor Informativo para modelo com deslizamentos associados a 

escoadas. 

Variável Código Classe Score VI 
D

ec
liv

e 

D1 0 – 5° -1.6495 

D2 5 – 10° -1.6495 

D3 10 – 15° -1.3723 

D4 15 – 20° -0.2319 

D5 20 – 25° -0.6314 

D6 25 – 45° 0.1169 

D7 > 45° 0.1063 

In
ve

rs
o

 d
o

 ín
d

ic
e 

to
p

o
gr

áf
ic

o
 

IWI1 0 -1.6495 

IWI2 0 – 0,0001 -1.6495 

IWI3 0,0001 – 0,001 -0.2874 

IWI4 0,001 – 0,01 -0.0653 

IWI5 0,01 – 0,1 0.1078 

IWI6 0,1 – 5,8 -0.1907 

Li
to

lo
gi

a 

UL1 Aluviões -1.6495 

UL2 

Depósitos de fácies conglomeráticas e brechóides associados a 
fluxos de detritos e de lama, e/ou depósitos de movimentos de 
massa 

-1.2357 

UL3 
Depósitos de movimentos de massa; brechas sedimentares, 
conglomerados e megablocos de rocha fraturada 

-1.6495 

UL4 Depósitos de vertente e coluviões 0.4189 

UL5 Depósitos glaciares e periglaciares 0.2161 

UL6 

Depósitos piroclásticos traquíticos (tufos de cinzas e pedra-
pomes), com intercalações de piroclastos máficos, piroclastos e 
níveis de tufito 

-1.6495 

UL7 Depósitos piroclásticos máficos: cinzas e lapilli -0.3054 

UL8 
Depósitos piroclásticos máficos indiferenciados: tufos de 
escórias e lapilli, piroclastos 

-0.1392 

UL9 Depósitos piroclásticos máficos: blocos e bombas, lapilli e cinzas 0.2093 

UL10 
Depósitos sedimentares de fácies conglomeráticas, brechóides 
e areníticas, associados a fluxos de detritos ou fluxos de lama 

-0.2141 

UL11 
Depósitos sedimentares marinhos: conglomerados e micro-
conglomerados, calcários e calcarenitos 

-0.1233 

UL12 

Derrames lávicos de composição máfica (basaltos e basanitos), 
com intercalações de tufitos e de depósitos piroclásticos 
(escórias, lapilli e cinzas basálticas) 

-0.3366 

UL13 
Derrames lávicos de composição máfica (basanitos e basaltos), 
com intercalações de tufos basálticos (escórias, lapilli e cinzas) 

-1.6495 

UL14 

Derrames lávicos de composição máfica (basaltos), com 
intercalações de piroclásticos (escórias, lapilli e cinzas 
basálticas) 

-1.6495 
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UL15 

Produtos vulcânicos subaéreos de composição máfica e 
sedimentos detríticos indiferenciados; intercalações 
sedimentares de fácies conglomeráticas, brechóides e areníticas 

-0.4319 

UL16 
Rochas máficas muito alteradas: hialoclastitos, brechas 
hialoclastíticas e derrames lávicos submarinos 

-1.6495 

UL17 Traquitos -1.6495 

O
cu

p
aç

ão
 d

o
 S

o
lo

 

OS1 Áreas agrícolas -1.0336 

OS2 Superfícies com água -1.6495 

OS3 Áreas marítimas -1.6495 

OS4 Culturas permanentes -1.6495 

OS5 Espaço urbano -1.3868 

OS6 Espaços verdes artificiais -1.6495 

OS7 Floresta -0.1734 

OS8 Floresta aberta -0.2158 

OS9 Improdutivos -1.6495 

OS10 Infraestrutura e equipamentos -1.6495 

OS11 Meios aquáticos -1.6495 

OS12 Ocupação arbustiva e herbácea 0.2923 

P
er

fi
l 

Tr
an

sv
er

sa
l 

PT1 Convexo 0.0840 

PT2 Retilíneo -0.0595 

PT3 Côncavo -0.0566 

So
lo

s 

SL1 Andossolos -0.2505 

SL2 Cambissolos -0.8138 

SL3 Faeozemes -0.8339 

SL4 Vertissolos -1.6495 

SL5 Fluvissolos -1.6495 

SL6 Terreno acidentado 0.1399 

SL7 Depósito de praia -1.6495 

SL8 Urbano -1.6495 
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Quadro 3 - Scores do Valor Informativo para modelo com escoadas geradas por 

deslizamentos. 

Variável Código Classe Score VI 
D

ec
liv

e 

D1 0 – 5° -1.391 

D2 5 – 10° -0.785 

D3 10 – 15° -0.592 

D4 15 – 20° -0.250 

D5 20 – 25° -0.181 

D6 25 – 45° 0.108 

D7 > 45° 0.037 

In
ve

rs
o

 d
o

 ín
d

ic
e 

to
p

o
gr

áf
ic

o
 

IWI1 0 -2.027 

IWI2 0 – 0,0001 0.060 

IWI3 0,0001 – 0,001 0.218 

IWI4 0,001 – 0,01 0.128 

IWI5 0,01 – 0,1 -0.118 

IWI6 0,1 – 5,8 -0.585 

Li
to

lo
gi

a 

UL1 Aluviões 0.259 

UL2 

Depósitos de fácies conglomeráticas e brechóides associados a 
fluxos de detritos e de lama, e/ou depósitos de movimentos de 
massa -1.700 

UL3 
Depósitos de movimentos de massa; brechas sedimentares, 
conglomerados e megablocos de rocha fraturada -2.027 

UL4 Depósitos de vertente e coluviões 0.240 

UL5 Depósitos glaciares e periglaciares 0.209 

UL6 

Depósitos piroclásticos traquíticos (tufos de cinzas e pedra-
pomes), com intercalações de piroclastos máficos, piroclastos e 
níveis de tufito -2.027 

UL7 Depósitos piroclásticos máficos: cinzas e lapilli -0.062 

UL8 
Depósitos piroclásticos máficos indiferenciados: tufos de 
escórias e lapilli, piroclastos -0.065 

UL9 Depósitos piroclásticos máficos: blocos e bombas, lapilli e cinzas -2.027 

UL10 
Depósitos sedimentares de fácies conglomeráticas, brechóides 
e areníticas, associados a fluxos de detritos ou fluxos de lama -0.387 

UL11 
Depósitos sedimentares marinhos: conglomerados e micro-
conglomerados, calcários e calcarenitos -0.835 

UL12 

Derrames lávicos de composição máfica (basaltos e basanitos), 
com intercalações de tufitos e de depósitos piroclásticos 
(escórias, lapilli e cinzas basálticas) -0.745 

UL13 
Derrames lávicos de composição máfica (basanitos e basaltos), 
com intercalações de tufos basálticos (escórias, lapilli e cinzas) -2.027 

UL14 

Derrames lávicos de composição máfica (basaltos), com 
intercalações de piroclásticos (escórias, lapilli e cinzas 
basálticas) -0.084 
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UL15 

Produtos vulcânicos subaéreos de composição máfica e 
sedimentos detríticos indiferenciados; intercalações 
sedimentares de fácies conglomeráticas, brechóides e areníticas -0.039 

UL16 
Rochas máficas muito alteradas: hialoclastitos, brechas 
hialoclastíticas e derrames lávicos submarinos -2.027 

UL17 Traquitos -2.027 

O
cu

p
aç

ão
 d

o
 S

o
lo

 

OS1 Áreas agrícolas -0.866 

OS2 Superfícies com água -2.027 

OS3 Áreas marítimas -2.027 

OS4 Culturas permanentes -2.027 

OS5 Espaço urbano -2.027 

OS6 Espaços verdes artificiais -2.027 

OS7 Floresta 0.088 

OS8 Floresta aberta -0.143 

OS9 Improdutivos -2.027 

OS10 Infraestrutura e equipamentos -0.528 

OS11 Meios aquáticos -2.027 

OS12 Ocupação arbustiva e herbácea 0.190 

P
er

fi
l 

Tr
an

sv
er

sa
l 

PT1 Convexo 0.151 

PT2 Retilíneo -0.028 

PT3 Côncavo -0.204 

So
lo

s 

SL1 Andossolos -0.387 

SL2 Cambissolos -1.358 

SL3 Faeozemes -1.135 

SL4 Vertissolos -0.525 

SL5 Fluvissolos -2.027 

SL6 Terreno acidentado 0.160 

SL7 Depósito de praia -2.027 

SL8 Urbano -2.027 
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Quadro 4 Scores do Valor Informativo para modelo com todas as escoadas. 

  

Código Classe Score VI 
D

ec
liv

e 

D1 0 – 5° -2.501 

D2 5 – 10° -1.737 

D3 10 – 15° -1.438 

D4 15 – 20° -0.757 

D5 20 – 25° -0.467 

D6 25 – 45° 0.292 

D7 > 45° 0.006 

In
ve

rs
o

 d
o

 ín
d

ic
e 

to
p

o
gr

áf
ic

o
 

IWI1 0 -0.365 

IWI2 0 – 0,0001 0.250 

IWI3 0,0001 – 0,001 0.339 

IWI4 0,001 – 0,01 0.247 

IWI5 0,01 – 0,1 -0.189 

IWI6 0,1 – 5,8 -1.279 

Li
to

lo
gi

a 

UL1 Aluviões 0.299 

UL2 

Depósitos de fácies conglomeráticas e brechóides associados a 
fluxos de detritos e de lama, e/ou depósitos de movimentos de 
massa -1.517 

UL3 
Depósitos de movimentos de massa; brechas sedimentares, 
conglomerados e megablocos de rocha fraturada -4.138 

UL4 Depósitos de vertente e coluviões 0.405 

UL5 Depósitos glaciares e periglaciares 0.405 

UL6 

Depósitos piroclásticos traquíticos (tufos de cinzas e pedra-
pomes), com intercalações de piroclastos máficos, piroclastos 
e níveis de tufito 1.490 

UL7 Depósitos piroclásticos máficos: cinzas e lapilli -0.421 

UL8 
Depósitos piroclásticos máficos indiferenciados: tufos de 
escórias e lapilli, piroclastos -0.006 

UL9 
Depósitos piroclásticos máficos: blocos e bombas, lapilli e 
cinzas -4.138 

UL10 
Depósitos sedimentares de fácies conglomeráticas, brechóides 
e areníticas, associados a fluxos de detritos ou fluxos de lama -1.287 

UL11 
Depósitos sedimentares marinhos: conglomerados e micro-
conglomerados, calcários e calcarenitos -2.155 

UL12 

Derrames lávicos de composição máfica (basaltos e basanitos), 
com intercalações de tufitos e de depósitos piroclásticos 
(escórias, lapilli e cinzas basálticas) -1.539 

UL13 
Derrames lávicos de composição máfica (basanitos e basaltos), 
com intercalações de tufos basálticos (escórias, lapilli e cinzas) -4.138 

UL14 

Derrames lávicos de composição máfica (basaltos), com 
intercalações de piroclásticos (escórias, lapilli e cinzas 
basálticas) -0.119 
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UL15 

Produtos vulcânicos subaéreos de composição máfica e 
sedimentos detríticos indiferenciados; intercalações 
sedimentares de fácies conglomeráticas, brechóides e 
areníticas -0.484 

UL16 
Rochas máficas muito alteradas: hialoclastitos, brechas 
hialoclastíticas e derrames lávicos submarinos -1.253 

UL17 Traquitos -4.138 

O
cu

p
aç

ão
 d

o
 S

o
lo

 

OS1 Áreas agrícolas -1.519 

OS2 Superfícies com água -4.138 

OS3 Áreas marítimas -4.138 

OS4 Culturas permanentes -4.138 

OS5 Espaço urbano -4.138 

OS6 Espaços verdes artificiais -4.138 

OS7 Floresta -0.048 

OS8 Floresta aberta 0.121 

OS9 Improdutivos -0.997 

OS10 Infraestrutura e equipamentos -0.876 

OS11 Meios aquáticos -4.138 

OS12 Ocupação arbustiva e herbácea 0.385 

P
er

fi
l 

Tr
an

sv
er

sa
l 

PT1 Convexo 0.351 

PT2 Retilíneo -0.178 

PT3 Côncavo -0.337 

So
lo

s 

SL1 Andossolos 0.079 

SL2 Cambissolos -1.199 

SL3 Faeozemes -1.523 

SL4 Vertissolos -1.594 

SL5 Fluvissolos -4.138 

SL6 Terreno acidentado 0.170 

SL7 Depósito de praia -4.138 

SL8 Urbano -4.138 
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Quadro 5 - Scores do Valor Informativo para modelo com as “cabeceiras” das escoadas. 

  

Código Classe Score VI 

D
ec

liv
e 

D1 0 – 5° -1.220 

D2 5 – 10° -1.220 

D3 10 – 15° -1.220 

D4 15 – 20° -1.214 

D5 20 – 25° -0.082 

D6 25 – 45° 0.156 

D7 > 45° -0.033 

In
ve

rs
o

 d
o

 ín
d

ic
e 

to
p

o
gr

áf
ic

o
 

IWI1 0 -0.760 

IWI2 0 – 0,0001 -0.755 

IWI3 0,0001 – 0,001 -0.542 

IWI4 0,001 – 0,01 -0.093 

IWI5 0,01 – 0,1 0.129 

IWI6 0,1 – 5,8 -0.328 

Li
to

lo
gi

a 

UL1 Aluviões -0.403 

UL2 

Depósitos de fácies conglomeráticas e brechóides associados a 
fluxos de detritos e de lama, e/ou depósitos de movimentos de 
massa 0.122 

UL3 
Depósitos de movimentos de massa; brechas sedimentares, 
conglomerados e megablocos de rocha fraturada -0.641 

UL4 Depósitos de vertente e coluviões -0.242 

UL5 Depósitos glaciares e periglaciares 0.275 

UL6 

Depósitos piroclásticos traquíticos (tufos de cinzas e pedra-
pomes), com intercalações de piroclastos máficos, piroclastos 
e níveis de tufito -0.641 

UL7 Depósitos piroclásticos máficos: cinzas e lapilli -0.477 

UL8 
Depósitos piroclásticos máficos indiferenciados: tufos de 
escórias e lapilli, piroclastos 0.075 

UL9 
Depósitos piroclásticos máficos: blocos e bombas, lapilli e 
cinzas -0.641 

UL10 
Depósitos sedimentares de fácies conglomeráticas, brechóides 
e areníticas, associados a fluxos de detritos ou fluxos de lama -0.641 

UL11 
Depósitos sedimentares marinhos: conglomerados e micro-
conglomerados, calcários e calcarenitos -0.641 

UL12 

Derrames lávicos de composição máfica (basaltos e basanitos), 
com intercalações de tufitos e de depósitos piroclásticos 
(escórias, lapilli e cinzas basálticas) -0.641 

UL13 
Derrames lávicos de composição máfica (basanitos e basaltos), 
com intercalações de tufos basálticos (escórias, lapilli e cinzas) -0.641 
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UL14 

Derrames lávicos de composição máfica (basaltos), com 
intercalações de piroclásticos (escórias, lapilli e cinzas 
basálticas) -0.224 

UL15 

Produtos vulcânicos subaéreos de composição máfica e 
sedimentos detríticos indiferenciados; intercalações 
sedimentares de fácies conglomeráticas, brechóides e 
areníticas -0.641 

UL16 
Rochas máficas muito alteradas: hialoclastitos, brechas 
hialoclastíticas e derrames lávicos submarinos -0.323 

UL17 Traquitos -0.641 

O
cu

p
aç

ão
 d

o
 S

o
lo

 

OS1 Áreas agrícolas -0.330 

OS2 Superfícies com água -0.330 

OS3 Áreas marítimas -0.330 

OS4 Culturas permanentes -0.330 

OS5 Espaço urbano -0.330 

OS6 Espaços verdes artificiais -0.330 

OS7 Floresta -0.617 

OS8 Floresta aberta 0.268 

OS9 Improdutivos -0.330 

OS10 Infraestrutura e equipamentos -0.330 

OS11 Meios aquáticos -0.330 

OS12 Ocupação arbustiva e herbácea 0.139 

P
er

fi
l 

Tr
an

sv
er

sa
l 

PT1 Convexo 0.222 

PT2 Retilíneo -0.607 

PT3 Côncavo -0.074 

So
lo

s 

SL1 Andossolos 0.399 

SL2 Cambissolos 0.089 

SL3 Faeozemes -0.3275 

SL4 Vertissolos -0.3275 

SL5 Fluvissolos -0.3275 

SL6 Terreno acidentado -0.3275 

SL7 Depósito de praia -0.3275 

SL8 Urbano -0.251 
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