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Resumo 
 

O presente trabalho explora metodologias que possibilitam a avaliação das características 

dos movimentos de vertente registados na bacia do rio Alenquer, sua distribuição espacial 

(Susceptibilidade), probabilidades de ocorrência e magnitude (Perigosidade). 

Adicionalmente, efectua-se uma análise do grau de danos expectável nos elementos 

expostos (Vulnerabilidade), bem como dos custos associados (Valor), quando afectados por 

este tipo de fenómeno perigoso (Risco). 

A capacidade preditiva dos modelos de susceptibilidade, obtida através do método do Valor 

Informativo, revela que a melhor opção de modelação consiste na utilização de 6 factores de 

predisposição, sendo o declive aquele que, individualmente, melhor justifica a ocorrência de 

deslizamentos rotacionais. A probabilidade de ocorrência de deslizamentos por unidade de 

terreno é inferior a 0,5%, num cenário com período de retorno de 5,5 anos. No entanto, se o 

cenário utilizado tiver como suporte os deslizamentos ocorridos num período de 45 anos, 

verifica-se que, num horizonte temporal de 50 anos, cerca de 13% da área em estudo tem 

probabilidade superior a 1% (ocorrência muito provável ou quase certa).  

O índice de vulnerabilidade da população é moderado ou fraco. Contudo, em edifícios de 

habitação e vias, verifica-se a possibilidade de interrupção da funcionalidade ou destruição 

total. As matrizes de risco revelam que é na área envolvente da Vila de Alenquer que o risco 

é mais elevado. Não obstante o potencial destruidor dos deslizamentos analisados, mais de 

85% dos elementos apresenta risco baixo. Os valores de risco anual, associado a 

deslizamentos, podem ser considerados baixos (±5.000 €). Todavia, em termos potenciais 

encontram-se expostos mais de 1.500M €. Num cenário de interrupção da EN9, verifica-se 

que, se a interrupção for superior a 3 meses, os custos indirectos, devido a consumo extra 

de combustível e perda de horas produtivas, ultrapassam o valor dos custos directos, 

decorrentes da recuperação da via (±1M €). 

 

Palavras-chave: Movimentos de vertente; Susceptibilidade; Perigosidade; Vulnerabilidade; 

Risco. 
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Abstract 
 

This thesis aims to explore different methodologies for the characterization of landslides and 

their spatial distribution (Susceptibility), occurrence and magnitude probabilities (Hazard), in 

the Alenquer river basin. Additionally, analysis of the expected degree of loss of the exposed 

elements (Vulnerability) were performed and the costs (Value) associated with the losses 

caused by this sort of natural hazard (Risk) were evaluated. 

The predictive capacity of susceptibility models, based on the Information Value method, 

indicates that the best models were obtained with 6 predisposing factors, with slope degree 

being the factor that best predicts rotational slides on an individual level. Moreover, the 

probability of landslide occurrence assessed on a terrain unit basis in a scenario of 5.5 years 

return period is lower than 0.5 %. However, for a scenario based on the landslides which 

occurred in the last 45 years and for a 50-year period, approximately 13 % of the study area 

presents a probability of occurrence higher than 1 % (i.e., the event is likely or is almost 

certain to occur). 

Whilst the vulnerability index of population is medium to low, residential buildings and roads 

may have a high degree of functional disruption or indeed, be completely destroyed. 

Through the analysis of risk matrices the area near the Alenquer village is identified as 

having the highest risk. Despite the destructive potential of landslides in the study area, over 

85 % of the elements have a low level of risk. Thus, the value of the total annual risk is 

considered low (±5.000 €). Nevertheless, the potential damage values can surpass 1.500M €. 

For instance, if circulation  in the EN9 road is disrupted for over a 3-month period, the 

indirect costs associated with additional fuel consumption and loss of working hours may 

outweigh the direct costs associated with road repair (±1M €). 

 

 

Key-words: Landslide; Susceptibility; Hazard; Vulnerability; Risk. 
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Introdução 
 

A  importância  atribuída  aos  perigos  naturais,  tecnológicos  e  ambientais  tem  sofrido  um 

evidente incremento nas últimas décadas. O aumento da atenção prestada prende‐se não só 

com a mediatização de verdadeiras catástrofes, como por exemplo os sismos e maremotos 

de  Sumatra  (2004)  ou  de  Tohoku  (2011),  mas  também  pela  adopção  de  estratégias  e 

políticas  que  visam mitigar  as  consequências  dos  processos  perigosos.  O mediatismo  de 

alguns  fenómenos  origina  uma  população  mais  exigente  dos  seus  níveis  de  segurança 

(Mendes e Tavares, 2009) e as mudanças legislativas, registadas na última década, procuram 

traduzir‐se numa sociedade mais resiliente.  

De  facto,  várias  têm  sido  as  iniciativas  que  procuram  melhorar  o  conhecimento  e 

implementar  políticas  com  o  intuito  de  reduzir  a  exposição  das  sociedades  ao  risco.  Em 

termos internacionais destaca‐se a Hyogo Framework for Action 2005‐2015, promovido pela 

UNISDR  (The  United  Nations  Office  for  Disaster  Risk  Reduction)  para  a  generalidade  dos 

riscos,  ou  as  directivas  europeias  dedicadas  aos  acidentes  com  substância  perigosas 

(Directiva 96/82/CE e Directiva 2003/105/CE) e ao risco de cheia (Directiva 2007/60/CE). 

A  nível  nacional  o  Programa  Nacional  da  Política  de  Ordenamento  do  Território 

(PNPOT, 2007)  é  o  primeiro  instrumento  de Ordenamento  do  Território  que  atribui  uma 

importância explícita à prevenção e minimização dos  riscos,  traduzida num dos objectivos 

estratégicos do Programa. Adicionalmente, a gestão dos riscos constitui um dos 3 pilares do 

modelo territorial proposto pelo PNPOT, passando a ser considerado de inclusão obrigatória 

em todos os  instrumentos de gestão territorial (e.g., PROT e PMOT). No mesmo sentido, a 

nova  legislação  sobre  a  Reserva  Ecológica  Nacional  (Decreto‐Lei  n.°  166/2008,  de  22  de 

Agosto)  contempla  a  delimitação  das  áreas  de  prevenção  de  riscos  naturais  como  uma 

componente essencial desta restrição de utilidade pública. 

Numa  óptica  de  custo‐benefício  a  longo  prazo,  a  implementação  de  legislação  e 

regulamentação que permitam minimizar a exposição ao perigo poderão ser mais eficientes 

do que a aplicação de medidas de mitigação de engenharia, usualmente muito dispendiosas 
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Metodologias de avaliação da perigosidade e risco associado a movimentos de vertente 
 

(Guzzetti  et  al.,  1999).  De  facto,  ocorreram  em  Portugal  na  última  década,  melhorias 

significativas  no  que  concerne  ao  tratamento  do  risco  no  âmbito  dos  instrumentos  de 

planeamento  territorial  e  da  emergência,  pelo  que  é  expectável  que  no  futuro  haja  uma 

menor  aceitação  de  danos  sociais  e  económicos  consequentes  de  fenómenos  perigosos 

(Mendes e Tavares, 2009). 

Os  movimentos  de  vertente  são  um  tipo  de  perigo  natural  que  tem  recebido  uma 

importante  atenção  por  parte  da  comunidade  científica.  Nas  últimas  décadas  têm  sido 

desenvolvidos  esforços  para  homogeneizar  conhecimentos  e  metodologias,  no  que  diz 

respeito à análise de  risco associada a movimentos de vertente. Contudo,  também nestes 

trabalhos se verifica que a atenção da investigação em movimentos de vertente tem vindo a 

"mover‐se" dos processos de  investigação e estabilidade para a análise das consequências, 

associando uma maior  “utilidade  social” dos  resultados obtidos pela  redução e gestão do 

risco  (Glade et al., 2005). A nível europeu destacam‐se, por exemplo, os projectos ALARM 

(Assessment  of  Landslide Risk and Mitigation  in Mountain Areas,  2001‐2004)  ou Moutain 

Risks:  from prediction  to management and governance  (2007‐2010). No que  se  refere  ao 

âmbito nacional, projectos como o MapRisk  (Metodologias de avaliação da perigosidade e 

risco  de  movimentos  de  vertente  e  sua  aplicação  no  âmbito  dos  Planos  Municipais  de 

Ordenamento  do  Território,  2008‐10)  ou  DISASTER  (Desastres  naturais  de  origem  hidro‐

geomorfológica em Portugal: base de dados SIG para apoio à decisão no ordenamento do 

território  e  planeamento  de  emergência,  actualmente  em  curso),  servem  de  exemplo  da 

atenção que tem vindo a ser dada aos movimentos de vertente pela comunidade científica, 

mas  também  da  importância  atribuída  à  transferência  da  informação  e  sua  aplicação  no 

ordenamento do território. 

Apesar de lhes ser atribuído um potencial destrutivo médio e da sua abrangência não atingir 

a  escala  global  (Figura  I.1),  as  consequências  dos movimentos  de  vertente  são  por  vezes 

bastante nefastas, ao nível de perdas pessoais e económicas (EM‐DAT, 2012). 
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Figura I.1 — Abrangência e potencial destrutivo de perigos naturais. 
(adaptado de Ranguelov, 2011) 

 

Assim, os movimentos de  vertente  são uma  fonte de perigo que origina  avultados danos 

ambientais,  perdas  humanas  e  financeiras,  em  áreas  montanhosas  e  de  colinas  (e.g., 

Schuster,  1996;  Schuster  e  Highland,  2001;  Spiker  e  Gori,  2003;  Blahut  et  al.,  2010; 

Sterlacchini  et  al.,  2011).  Adicionalmente,  o  crescimento  da  população  e  consequente 

pressão e expansão urbana têm provocado um aumento dos problemas relacionados com a 

instabilidade das vertentes, devido à ocupação de áreas naturalmente perigosas (NRC, 2004; 

Schuster e Highland, 2007). 

No contexto nacional, as cheias e os fogos florestais são os perigos mais "visíveis" (Mendes e 

Tavares, 2009). Contudo, e apesar dos movimentos de vertente em Portugal não terem um 

carácter tão mortífero como noutras regiões do globo, as análises históricas dos danos que 

lhes  estão  associados  (e.g.,  Rodrigues  e  Coelho,  1989;  Zêzere  et  al.,  2007ab,  2008c, 

2007/2008;  Quaresma,  2008),  revelam  a  importância  de  uma  avaliação  das  suas 

consequências, efectuada com critérios científicos. Na realidade, de acordo com Quaresma 

(2008), ascende a 147 o número de indivíduos que perderam a vida devido a movimentos de 

massa em Portugal continental no  século XX, contabilizando‐se ainda milhares de pessoas 
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evacuadas  ou  desalojadas  (Quaresma,  2008).  Adicionalmente,  apesar  de  ser muito  difícil 

quantificar  os  prejuízos  causados  por  movimentos  de  vertente,  algumas  análises  já 

efectuadas verificaram que, quando considerados os danos directos e  indirectos, os custos 

podem ser muito significativos (Rodrigues e Coelho, 1989; Zêzere et al., 2007a; 2008c). 

Avaliar  a  perigosidade  e  risco  com  dados  rigorosos,  métodos  replicáveis  e  Sistemas  de 

Informação  Geográfica  tem  sido  um  desafio  para  cientistas,  autoridades  e  gestores  do 

ordenamento do território e da protecção civil (Glade et al., 2005). 

Neste  contexto,  é  objectivo  geral  deste  trabalho  a  exploração  e  aplicação  de  diferentes 

metodologias  de  avaliação  de  susceptibilidade,  perigosidade,  vulnerabilidade  e  risco 

associados a movimentos de  vertente,  recorrendo ao uso de  cartografia e modelação em 

ambiente de sistemas de informação geográfica (SIG). Os métodos e técnicas são aplicados à 

bacia  do  rio  Alenquer,  por  ser  uma  área  com  características  geomorfológicas  que 

possibilitam  a  ocorrência  de  movimentos  de  vertente  e  pela  existência  de  elementos 

expostos (pessoas e bens), de algum modo decorrente da sua proximidade à capital do país.  

Subjacente ao objectivo principal, foram estabelecidos cinco objetivos específicos: 

i)  identificar,  cartografar  e  analisar  os  movimentos  de  vertente  e  os  seus  factores 

condicionantes; 

ii) construir e validar mapas de susceptibilidade por tipologia de movimentos, determinando 

as melhores combinações entre factores condicionantes; 

iii) avaliar a probabilidade de ocorrência de movimentos de acordo com a sua magnitude e 

produzir cartografia de perigosidade contemplando as dimensões espaço, tempo e tamanho; 

iv)  construir  uma matriz  qualitativa  de  danos  estruturais  e  converter  os  resultados  para 

valores quantitativos de vulnerabilidade; avaliar e caracterizar a população exposta; 

v) estimar o risco directo e indirecto associado aos movimentos de vertente na bacia do rio 

Alenquer. 

Deste modo, utiliza‐se uma  abordagem  centrada no  risco, na  concepção de Picarelli et al. 

(2005).  Este  tipo de  abordagem pretende  alcançar  respostas para uma  série de questões 

iniciais: Qual é o fenómeno perigoso? Onde pode ocorrer? Que dimensão terá? Qual é a sua 
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probabilidade? Quais são os elementos expostos? Qual é o seu valor? Qual é o grau de perda 

expectável? Qual é o dano potencial? Qual é o Risco?. 

A aplicação de diferentes métodos de análise e de validação procura comprovar a hipótese 

de que maior  complexidade não  significa,  forçosamente, melhor qualidade dos  resultados 

finais. Por outro lado, procuram‐se enunciar as limitações e incertezas que estão associadas 

a cada método, assim como as fragilidades dos resultados obtidos.  

O presente trabalho encontra‐se estruturado em 7 capítulos, que procuram responder aos 

objectivos supra citados, seguidos de um bloco com considerações finais sobre os resultados 

obtidos.  

Os dois primeiros capítulos efectuam uma abordagem geral às características físicas, sociais 

e da rede viária da bacia do rio Alenquer (Capítulo 1) e à definição dos conceitos e termos 

utilizados no trabalho (Capítulo 2). 

O  capítulo  3  aborda  as  principais  fontes  de  informação  geográfica  utilizadas  e  os 

procedimentos  gerais  da  produção  da  cartografia  utilizada  (e.g.,  unidade  de  terreno, 

dimensão  da  célula).  Este  capítulo  contempla  ainda  a  descrição  do  procedimento  de 

produção  da  cartografia  de  cada  um  dos  factores  de  predisposição,  bem  como  a 

inventariação dos movimentos de vertente efectuada.  

A análise estatística descritiva básica, por tipologia de movimento de vertente, é efectuada 

no  capítulo  4.  Adicionalmente,  a  caracterização  das  populações  estatísticas,  dos  seus 

parâmetros morfométricos e grau de associação e variância entre tipologias são analisados, 

permitindo avaliar os resultados da classificação automática de tipos de movimentos através 

de  análise  discriminante. No  final  do  capítulo  efectua‐se  uma  avaliação  da  relação  área‐

volume comparando‐a com as descritas na literatura. 

O  capítulo  5  é  dedicado  à  avaliação  da  susceptibilidade  aos  deslizamentos  mais 

representativos  na  bacia  do  rio  Alenquer  através  do método  estatística  bivariado,  Valor 

Informativo.  É  feito  o  estudo  da  sensibilidade  ao  número  e  ao  tipo  de  factores  de 

predisposição  integrados  no modelo,  e  são  avaliadas  e  validadas  limitações  e  incertezas 

associadas  a  este  tipo  de modelação  espacial.  A  selecção  do melhor modelo  é  realizada 

através do  cálculo de  taxas de  sucesso e  taxas de predição, bem  como da estimativa das 
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áreas  abaixo  da  curva.  Por  último,  é  ainda  abordada  a  concordância  espacial  ente  os 

modelos obtidos e são testados métodos de classificação dos resultados finais. 

A análise da perigosidade é efectuada no  capítulo 6. Esta etapa do  trabalho aborda,  com 

base nas relações dimensão‐frequência e na elaboração de curvas de densidade‐frequência, 

a definição da probabilidade de ocorrência de movimentos de  vertente  com base na  sua 

magnitude. A estimativa da probabilidade temporal é efectuada para períodos diferenciados 

sobre  dois  cenários  distintos:  i)  considerando  o  período  de  retorno  do  evento 

desencadeante;  ii)  baseado  no  número  de  deslizamentos  rotacionais  profundos  ocorridos 

num período de 45 anos. 

O último capítulo (7) aborda as duas últimas componentes indispensáveis à análise de risco: 

vulnerabilidade  e  risco.  A  análise  da  vulnerabilidade  é  efectuada  para  edifícios  com 

habitação e vias, com base na construção de uma matriz de danos segundo a magnitude dos 

movimentos e sua posterior conversão numa escala de vulnerabilidade entre 0 (sem danos) 

e  1  (destruição  total). No  que  se  refere  à  população,  esta  é  analisada  na  perspectiva  do 

potencial  de  exposição,  tendo  em  conta  as  suas  características  individuais  (e.g.,  idade, 

educação), do local que habita (e.g., densidade, idade da habitação, material de construção) 

e com quem habita (e.g., presença de idosos ou crianças). A análise de risco é efectuada de 

modo qualitativo através da identificação de elementos em locais perigosos e construção de 

matrizes  de  risco  para  as  sub‐bacia  hidrográfica.  A  avaliação  quantitativa  do  risco  é 

efectuada em termos de custos directos em edifícios de habitação e vias, e custos indirectos 

em cenários de interrupção de vias.  

A  análise  de  risco  a  deslizamentos  realizada  no  âmbito  desta  dissertação  é  um  trabalho 

científico e não uma aplicação para o ordenamento do território. Com efeito, a transferência 

das  limitações e  incertezas dos modelos  aos utilizadores  finais nem  sempre é uma  tarefa 

simples, implicando quase sempre a opção por simplificações, que não se coadunam com as 

exigências e  regras do  trabalho científico. De qualquer modo, espera‐se que os  resultados 

deste  trabalho  possam  contribuir,  mesmo  que  modestamente,  para  melhorar  os 

procedimentos metodológicos utilizados na prática e aumentar a segurança dos bens e das 

pessoas que vivem na bacia do rio Alenquer. 
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1. Enquadramento 
 

O presente capítulo tem como objectivo a descrição geral da região em que se insere a área 

em estudo. Assim, efectua‐se uma descrição da localização e critérios de delimitação da área 

em estudo, bem como a análise do seu quadro geomorfológico, estrutura da população e 

rede viária.  

 

1.1  Localização e critérios de delimitação 
 

A  bacia  do  rio  Alenquer,  com  uma  superfície  de  138  km2,  situa‐se  na  Estremadura 

portuguesa, cerca de 40 km a N de Lisboa (Figura 1.1). 
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Figura 1.1 — Localização, limites da bacia hidrográfica do rio Alenquer e área de estudo. 
(Fonte: CAOP, 2011) 
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A delimitação da área de estudo  teve como base os  seguintes critérios:  (i)  inserção numa 

única bacia hidrográfica; (ii) homogeneidade do ponto de vista geomorfológico. Assim, para 

cumprimento destes critérios, o limite da área de estudo foi definido pela linha de festo da 

bacia hidrográfica do rio Alenquer, tendo por base a altimetria à escala 1:10 000. Contudo, o 

sector  jusante  da  bacia  (±  20  km2)  encontra‐se  numa  unidade morfoestrutural  diferente 

(Bacia  do  Tejo),  pelo  que  a  superfície  estudada  não  compreende  a  totalidade  da  bacia 

hidrográfica,  tendo‐se optado por  terminar a análise  junto a Alenquer. Este  limite  tem em 

conta a morfologia do  terreno e é  suportado por outros  critérios geomorfológicos. Assim, 

toda  a  área  estudada  fica  inserida  nas  chamadas  “colinas  de  Alenquer”,  talhadas  em 

materiais Mesozóicos (com excepção dos depósitos recentes), ficando de fora a planície do 

Tejo, caracterizada por superfícies planas de fraca inclinação, em rochas de idade Cenozóica. 

Indirectamente, através desta delimitação ficaram separadas as sub‐bacias terminais do Rio 

Alenquer,  onde  grande  parte  do  escoamento dos  cursos  de  água  se  efectua  ao  longo  de 

valas artificiais, facto que não ocorre na área em estudo, onde os vales sofreram uma menor 

interferência  antrópica.  Assim,  a  área  de  estudo  apresenta  uma  superfície  de  cerca  de 

118 km2, abrangendo a maioria da bacia hidrográfica do rio Alenquer, pelo que se manterá 

esta designação sempre que fizer referência à área de trabalho. 

Em  termos administrativos a área de estudo  insere‐se na NUT  III  ‐ Oeste, no  concelho de 

Alenquer,  abrangendo  a  totalidade  das  freguesias  de  Aldeia Galega  da Merceana,  Aldeia 

Gavinha, Ribafria, Olhalvo, Ventosa, Pereiro de Palhacana, e parcialmente, Vila Verde dos 

Francos, Abrigada, Cabanas de Torres, Carnota, Meca, Alenquer  (Santo Estevão), Alenquer 

(Triana).  
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1.2  Quadro geomorfológico 

1.2.1  Estrutura geológica 
 

A secção da bacia do rio Alenquer em análise encontra‐se  inserida na Orla Mesocenozoica 

Ocidental, podendo‐se, em sentido  lato, considerar como o sector setentrional da Região a 

Norte  de  Lisboa.  Em  termos  físicos  encontra‐se  rodeada  por  unidades  geomorfológicas 

distintas  e  variadas,  resultado  da  complexidade  (tectónica  e  sedimentar)  da  formação  da 

bacia  lusitaniana  (Kullberg  et  al.,  2006).  Assim,  a  N  e  NW  encontra‐se  o  alinhamento 

anticlinal  da  Serra  de  Montejunto,  a  W  o  diapiro  de  Matacães,  a  SW  a  depressão  de 

afundamento de Runa, a S e SE o empolamento de Arruda dos Vinhos e o anticlinal de Vila 

Franca de Xira, a ESE a planície do Tejo e a NE a depressão da Ota. 

Estruturalmente,  a  bacia  em  estudo  caracteriza‐se,  em  termos  gerais,  por  sistemas  de 

dobras  onde  se  podem  diferenciar  duas  áreas  distintas:  a  E,  uma  faixa  de  estruturas 

complexas  (anticlinal,  flexura, estruturas  falhadas) e na  restante área a dobra  sinclinal, de 

maior  raio de  curvatura, A‐dos‐Carneiros ‐ Olhalvo  (designação de Zbyszewski e Assunção, 

1965). 

O  sinclinal  A‐dos‐Carneiros ‐ Olhalvo,  que  abrange  praticamente  75%  da  área  de  estudo, 

caracteriza‐se  por  uma  depressão  de  orientação  NE‐SW,  com  um  raio  de  curvatura 

relativamente  amplo,  aspectos  frequentes  nos  relevos  ondulados  da  Região  a  Norte  de 

Lisboa  (Ribeiro et al., 1979). As camadas geológicas que compõem o sinclinal apresentam, 

em geral, inclinações inferiores a 15°. No entanto, nos bordos da depressão, nomeadamente 

no  flanco  N,  com  a  proximidade  do  complexo  de Montejunto,  o  pendor  das  camadas  é 

maior, chegando a atingir valores superiores a 45° (Figura 1.2). 

 

 

 

Figura 1.2 — Cortes geológicos no sinclinal A‐dos‐Carneiros ‐ Olhalvo (bacia do rio Alenquer). 
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O sector E da bacia em estudo, caracteriza‐se por um anticlinal de eixo N‐S que contacta com 

o anticlinal de Arruda dos Vinhos através de uma "goteira sinclinal" (Bateira, 1991: 61) onde 

se  desenvolve  o  vale  do  rio  Alenquer  (Figura  1.3).  A  W  liga‐se  com  o  sinclinal 

A‐dos‐Carneiros ‐ Olhalvo e a E com a planície do Tejo. 

 

 

 

Figura 1.3 — Corte geológico no anticlinal Alenquer ‐Bairro (bacia do rio Alenquer). 
(Fontes: Carta Militar de Portugal, 1:25 000, Folha 376; Carta Geológica de Portugal, 1:50 000, Folha 30‐D) 

 

No que diz respeito ao pendor das camadas, observam‐se inclinações de orientação variada 

devido  à  intensa  fracturação,  sendo  mais  suaves  a  ocidente  que  a  oriente,  devido  ao 

contacto entre a Orla Mesocenozóica Ocidental e a Bacia Sedimentar do Tejo. Como se pode 

observar na figura 1.4, o contacto entre as duas unidades geomorfológicas apresenta nesta 

região como que uma transição S‐N. Assim, apesar do limite oriental da Orla apresentar em 

"quase  toda  a  sua  extensão  um  ressalto  topográfico,  por  vezes  muito  acentuado" 

(Cabral, 1995: 171),  na  área  de  Alenquer,  a  passagem  entre  as  duas  unidades 

morfoestruturais  caracteriza‐se  pelo  domínio  de  um  contacto  por  flexura  (Ferreira,  1981; 

Bateira, 1991), embora possam existir contactos por falha (Martins, 2004). A N desta faixa o 

contacto  dominante  corresponde  a  um  escarpado  de  falha,  mais  ou  menos  complexo 

(Cabral,  1995),  associado  a  uma  tectónica  compressiva  que  coloca,  no  sector  NE  de 

Montejunto,  formações mesozóicas  com  tendência  a  cavalgarem  sobre  os  sedimentos  da 

bacia do Tejo (Zbyszewski et al., 1966; Ribeiro et al., 1979; Cabral, 1995).  
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Figura 1.4 — Cortes geológicos na área de contacto entre Orla Mesocenozoica Ocidental e Bacia Sedimentar 
do Tejo (bacia do rio Alenquer). 

(Fontes: Carta Militar de Portugal, 1:25 000, Folhas 375 e 376; Carta Geológica de Portugal, 1:50 000, Folha 30‐D) 

 

A  rede de  fracturação na área em estudo apresenta uma maior densidade nos bordos da 

bacia hidrográfica, a N, influenciada pela passagem para o maciço de Montejunto e a E pelo 

contacto com bacia sedimentar do Tejo (Figura 1.5). 

Esta  região  é  caracterizada  por  famílias  de  acidentes  de  direcções  variadas  que 

correspondem, sobretudo, ao rejogo de falhas mais antigas que afectam o soco (Ribeiro et 

al., 1979; Ferreira, 1981). No entanto, podem ocorrer estruturas associadas a uma tectónica 

mais  pelicular  (Kullberg  et  al.,  2006).  As  estruturas  falhadas  apresentam  uma  expressão 

bética  dominante,  com  direcção  NE‐SW,  associadas  ao  primeiro  episódio  de  rifting  da 

abertura do Atlântico  (Manuppella  et al., 1999). No entanto,  a N de Alenquer  a direcção 

destes acidentes tende a torcer para NNE‐SSW (Zbyszewski e Assunção, 1965; Kullberg et al., 
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2006)  podendo  por  vezes  apresentar,  no  complexo  de Montejunto,  variações  para  E‐W 

(Fonseca,  2009). À  direcção  predominante  de  dobras  e  fracturas  está  também  associada, 

desde  o  Pliocénico,  a  compressão  efectuada  pela  placa  africana  que  se  manifesta, 

sobretudo, na orientação NW‐SE (Ribeiro et al., 1979). 

 

Figura 1.5 — Rede de fracturação na bacia do rio Alenquer. 
(Fonte: Carta Geológica de Portugal, 1:50 000, Folhas 30‐B e 30‐D) 

 

Os  acidentes  tectónicos  descritos,  embora  com  componente  mais  ou  menos  vertical, 

apresentam,  no  complexo  sector  a  N  da  bacia  do  rio  Alenquer,  tendência  para 

cavalgamentos, por vezes de sentidos contrários (Zbyszewski et al., 1966), enquanto que a E 

predominam as falhas normais, devido à subsidência da bacia sedimentar (Ferreira, 1981). O 

encaixe de alguns vales e o escalonamento de níveis de erosão denunciam a tendência para 

um  regime  tectónico  positivo  na  área  a N  de  Lisboa,  embora  com  ausência  de  depósitos 

correlativos expressivos que o permitam comprovar (Ferreira et al., 1987). 
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Os  grandes  blocos  tectónicos,  alongados  na  direcção NE‐SW,  são  por  vezes  cortados  por 

acidentes  secundários  mais  recentes  de  orientação  NW‐SE,  provocando  a  sua  rejeição 

(Zbyszewski e Assunção, 1965; Zbyszewski et al., 1966; Ribeiro et al., 1979; Ferreira, 1981; 

Ferreira et al., 1987). Esta família de fracturas, para além de efeitos directos na morfologia, 

provoca,  segundo  Ferreira et al.  (1987), efeitos  indirectos,  sendo de  salientar na área em 

estudo  os  que  se  identificam  através  do  contacto  anormal  de  rochas  de  natureza  e 

comportamento diferentes e variações locais de inclinação das camadas. 

 

1.2.2 Litologia 
 

A  Orla  Ocidental  é  composta  por  rochas  muito  variadas  que  se  formaram  durante  o 

Mesozóico e Cenozóico, sobretudo na altura em que a W da mini‐placa Ibérica se abriu um 

fosso, prefigurando o  oceano Atlântico  (Daveau,  2004). A  sedimentação que  então  se  foi 

efectuando chegar a atingir, em alguns  locais, mais de 4000 m de espessura (Ribeiro et al., 

1979; Ferreira, 1981, Ferreira e Ferreira, 2004). 

A  bacia  do  rio  Alenquer  é,  em  termos  geológicos,  constituída  por  formações  de  idades 

diferenciadas, sendo as mais antigas de  idade Jurássica e a mais recente do Quaternário. O 

Jurássico da Orla  expressa‐se por  espessos  afloramentos de  rocha  carbonatada,  sendo  as 

camadas  superiores  caracterizadas  por  importantes  intercalações  de  rochas  margosas, 

argilosas  e  gresosas,  enquanto  a  sedimentação  cretácica  e  pós‐cretácica  é  sobretudo 

detrítica (Fonseca, 2009). 

Podem observar‐se, na área em estudo, 17  formações distintas  (Figura 1.6)1. No entanto, 

destacam‐se,  pela  importância  em  área  ocupada,  4  unidades  litológicas:  grés  do  Sobral 

(74%), arenitos e calcários do Freixial  (7%), calcários de Amaral  (6%) e camadas da Abadia 

(5%). As restantes unidades, com excepção dos depósitos aluvionares, com uma expressão 

em cerca de 6% da área, afloram no seu conjunto em cerca de 2% da superfície analisada. 

 

                                                            
1 Baseado na nomenclatura utilizada nas novas edições da Carta Geológica de Portugal (1:50 000 e 1:25 000). 



    Enquadramento 
 

 

Figura 1.6 — Formações geológicas da bacia do rio Alenquer. 
(Fonte: Carta Geológica de Portugal, 1:50 000, Folhas 30‐B e 30‐D) 
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Os afloramentos observados apresentam as seguintes características  (segundo Zbyszewski, 

1964; Zbyszewski e Assunção, 1965; Zbyszewski et al., 1966; Bateira, 1991; Kullberg et al., 

2006 e levantamentos de campo): 

Formação  de  Cabaços‐Montejunto  (J3CM)  —  as  camadas  de  Montejunto  assentam  em 

concordância sobre as camadas de Cabaços, destacando‐se a intrincada variação de fácies e 

intensa fracturação (Fonseca, 2009). Esta formação aflora numa estreita faixa (0,05 Km2) no 

sector Norte da área em estudo. Em termos litológicos, caracteriza‐se por calcários corálicos 

compactos, com esporádicas intercalações betuminosas e de calcários em plaquetas. 

Formação de Ota  (J3Ot) — com pequenos afloramentos  (0,8 Km2) no extremo Este da área 

em  estudo,  caracteriza‐se  por  calcários  recifais  oolíticos,  com  bancadas  por  vezes muito 

compactas. Na extremidade sul, as espessuras deste maciço não ultrapassam 3 a 4 metros, 

mas apresentado um elevado grau de resistência. 

Formação  de  Abadia  (J3Ab) —  esta  unidade  litológica,  com  cerca  de  5,4 Km2,  é  uma  das 

dominantes, aflorando na parte N da área de trabalho e no vale da ribeira da Espiçandeira. 

Esta  formação  é  constituída  por  um  espesso  (chega  a  atingir  800 m)  complexo  argiloso, 

composto,  por  argilas  e margas,  cinzentas  ou  azuladas,  podendo  estas  apresentar  outras 

tonalidades dependendo do grau de alteração. As bancadas margosas são, em alguns casos, 

arenosas  e micáceas,  contendo  nódulos  calcários  ou  limoníticos.  A  Formação  da  Abadia 

inclui  ainda  intercalações  gresosas  ou  conglomeráticas  mais  ou  menos  desenvolvidas, 

principalmente na parte superior da formação. 

Formação de Amaral (J3Am) — é um complexo com espessuras que variam entre a dezena e a 

centena  de  metros,  constituído  por  assentadas  de  calcário  corálico  mais  ou  menos 

arredondadas,  que  tanto  se  apresentam  soldadas  umas  às  outras  como  separadas  por 

margas  ou  margo‐calcários.  Surgem,  com  alguma  frequência,  no  meio  deste  complexo 

bancadas  de  oolítos miliares  e  grés  compactos.  O  contacto  entre  esta  formação  e  a  de 

Abadia  é,  geralmente, muito  irregular,  pois  o  desenvolvimento  diferenciado  dos  recifes 

permitiu, em determinados  locais, um recobrimento destes por uma  fácies margosa muito 

semelhante à Abadia. Na área em estudo a Formação de Amaral aflora numa faixa estreita e 

recortada  por  falhas  a N  e  a  S  e  SE,  associado  não  só  ao  entalhe  nos  sectores médio  e 

terminal dos vales do rio Alenquer e ribeira da Espiçandeira, mas também num bloco mais 
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ou menos extenso  a  SSW da  aldeia da Espiçandeira. Em  termos de  superfície, é uma das 

formações mais relevantes na área em estudo, ocupando 7,5 Km2. 

Formação  de  Sobral  (J3So)  e  Formação  de  Arranhó  (J3Ar)  —  o  denominado  complexo 

pteroceriano, encontra‐se, na  cartografia mais  recente,  subdividido na área de estudo em 

duas  formações:  (i)  a  formação  de  Sobral,  dominante  no  sector  da  bacia  em  estudo 

(88,1 Km2),  caracteriza‐se,  em  termos  gerais, por um  grés‐margoso, de  coloração  variada, 

mas sobretudo avermelhada, com  intercalações calcárias. Esta formação não é homogénea 

na área em estudo, apresentando alternâncias de níveis detríticos e carbonatados, mais ou 

menos espessos, bem evidentes. A componente detrítica, que predomina no sector a norte, 

parece, ao deslocarmo‐nos no  sentido  sul,  ir perdendo preponderância a  favor da  fracção 

margosa, voltando nos sectores sul e sudeste da área em estudo, a ser mais representativa. 

Esta  disposição  da  componente margosa  e  calcária,  na  zona  central  da  área  de  estudo, 

parece estar relacionada com a estrutura sinclinal e com o encaixe da rede hidrográfica, que 

permitem  que  aflore mais  frequentemente  a  base  do  complexo  pteroceriano  composto 

pelas camadas com  lima pseudo‐alternicosta, onde a componente carbonatada e argilosa é 

frequente; (ii) a formação de Arranhó aflora em pequenas manchas (0,4 Km2) na parte W da 

área de estudo e na vertente direita do vale do rio Alenquer, aquando da sua passagem para 

a  depressão  da  Ota.  Caracteriza‐se  litologicamente  por margas  e  calcários,  com  alguma 

resistência. 

Formação  de  Freixial  (J3Fr)  —  a  mais  recente  das  formações  Jurássicas  caracteriza‐se, 

segundo Choffat (1901 in Zbyszewski e Assunção, 1965: 30), por uma variabilidade litológica 

elevada de  local para  local, alternando, principalmente, entre conglomerados, grés, margas 

e  margo‐calcários.  Na  superfície  aflorante  no  sector  ENE  da  área  em  estudo  (8,0 Km2) 

predominam as rochas detríticas, de matriz margosa e argilosa, com espessuras superiores a 

150 m. No entanto, nos pequenos retalhos da área envolvente do monte de Santa Quitéria a 

espessura não é tão elevada. 

Formação de Serreira (C1Se), Formação de Santa Susana e São Lourenço (C1SL) e Formação de 

Almargem (C1Al) — Assente sobre a formação do Freixial, na parte ENE da área em estudo, 

encontra‐se  o  anteriormente  designado  grés  de  Torres  Vedras  (C1‐2),  que,  segundo  a 

cartografia geológica mais recente, aparece neste  local dividido nas 3  formações referidas. 
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As  formações de  Serreira  (0,2 Km2)  e de Almargem  (0,5 Km2)  são  compostas por  arenitos 

conglomeráticos  cauliníferos,  de  granulometria  variável,  com  intercalações  de  argilas 

(amarelas ou  avermelhadas). A  formação de  Santa  Susana  e  São  Lourenço  (0,1 Km2), que 

aflora numa posição intermédia entre as duas anteriores, apresenta uma sedimentação mais 

fina,  sendo  composta  especialmente  por  argilas  e  siltes.  Em  termos  gerais,  as  formações 

cretácicas apresentam fraca consolidação. 

Formação de Quinta da Marquesa (φQM) — esta formação de orientação N ‐ S, na zona entre 

Ota  e  Alenquer,  aflora  numa  pequena  superfície  da margem  esquerda  do  rio  Alenquer 

(0,06 Km2), no sector SE da área em estudo. O complexo composto por grés avermelhado e 

argilas castanhas apresenta por vezes intercalações calcárias que, pela sua importância, são 

representadas diferenciadamente na cartografia geológica 1:50 000. 

Aluviões (a) — esta formação de fundo de vale observa‐se ao longo dos principais cursos de 

água,  depositando‐se,  particularmente,  sobre  materiais  da  formação  do  Sobral, 

apresentando uma superfície de cerca de 7,1 Km2. Destacam‐se as aluviões do rio Alenquer e 

das  ribeiras  das  Ceroulas  e  Espiçandeira,  embora  nos  vales  dos  afluentes  da  margem 

esquerda da  ribeira das Ceroulas  também  se encontre este  tipo de depósitos. As aluviões 

argilo‐arenosas  são  de  reduzida  espessura,  sobretudo  quando  comparadas  com  as 

espessuras que se atingem na Lezíria do Tejo (60 m). 

Filões e massas magmáticas (β; δ; τ; ω) — as rochas eruptivas, de pouca expressão na área 

em  estudo  (0,1 Km2),  afloram  essencialmente  associadas  a  filões  e  chaminés  vulcânicas. 

Neste aspecto destaca‐se a chaminé basáltica  (β) presente no monte de Santa Quitéria de 

Meca,  onde  se  observa  basalto  de  tipo  porfírico,  com  fenocristais  de  augite  e  olivina, 

apresentando disjunção colunar. No que diz  respeito aos  filões  (geralmente de orientação 

NE‐SW),  são  de  composição  variada:  (i)  dolerítica  (δ),  com  constituição  mineralógica 

semelhante aos basaltos diferenciando destes pela granularidade mais grosseira; (ii) brecha‐

traquítica  (τ),  traquito  anfibólico,  com  fenocristais,  cercados por uma pasta microlítica de 

diversos minerais; (iii) rocha básica alterada (ω), estando com esta designação os materiais 

em  que,  devido  ao  seu  avançado  grau  de  alteração,  não  foi  possível  determinar  o  tipo 

petrográfico original. 
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1.2.3 Rede de drenagem 
 

A  bacia  hidrográfica  em  estudo,  com  o  rio  Alenquer  como  curso  de  água  principal, 

caracteriza‐se  por  uma  rede  hidrográfica  de  ordem  6  (hierarquia  de  Strahler)  com  uma 

densidade de cursos de água de 4,6 km/km2. 

Constituída por cerca de 17 sub‐bacias destacam‐se, pela sua dimensão, as das ribeiras da 

Espiçandeira (26 km2) e das Ceroulas (12 km2) e o sector montante do rio Alenquer (14 km2) 

(Figura 1.7). 

 

Figura 1.7 — Bacia hidrográfica do rio Alenquer. 

 

A  análise  da  figura  1.7  permite  observar  claras  assimetrias  entre  os  sectores  N  e  S, 

nomeadamente se tivermos como referência os cursos de água que atravessam a bacia nas 

direcções W‐E/NW‐SE/W‐E, dividindo‐a em 2  sectores distintos. Assim, enquanto o  sector 
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Sul se caracteriza, sobretudo, pela  longa e  larga sub‐bacia da  ribeira da Espiçandeira, com 

uma drenagem W‐E, no  sector Norte dominam bacias de drenagem estreitas e alongadas 

com  drenagem,  em  termos  gerais,  N‐S.  Com  uma  forma muito  destacada  das  restantes 

apresenta‐se  a  ribeira  da  Prezada  que,  utilizando  uma  faixa  fragilizada  por  uma  falha, 

ultrapassa a barreira dos calcários do Amaral talhando o seu sector montante nas margas da 

Abadia. 

No  que  diz  respeito  ao  condicionalismo  estrutural,  no  sector  N  os  cursos  de  água  são 

maioritariamente  cataclinais,  enquanto  no  sector  Sul  os  cursos  de  água  dominantes  são 

ortoclinais,  não  acompanhando,  contudo,  a  charneira  da  dobra  sinclinal.  Apesar  das 

diferenças de forma e direcção de escoamento dos cursos de água principais, estas não se 

reflectem nas densidades de drenagem dos dois  sectores, o que  será devido  ao  facto da 

maior  parte  do  escoamento  se  efectuar  na  mesma  formação  geológica  (Formação  de 

Sobral). As zonas fragilizadas por falhas também condicionam de forma evidente o traçado 

de  alguns  cursos  de  água,  como  são  exemplo  a  ribeira  dos Quentes  e  a  ribeira  da Ossa 

(Figura 1.5). 

 

1.2.4 Morfologia 
 

Como  já  foi  referido,  a  bacia  analisada  caracteriza‐se,  em  termos  estruturais,  por  uma 

depressão sinclinal e um conjunto de dobras anticlinais com elevado grau de fracturação, no 

sector  E,  relacionado  com  o  contacto  entre  a  Orla  Mesocenozóica  Ocidental  e  a  Bacia 

Sedimentar do Tejo. 

No que concerne às formas de relevo da área em estudo, as colinas de Alenquer‐Merceana 

(designação de Bateira, 1991) apresentam altitudes que variam entre os 373 m, no vértice 

geodésico de Penedo dos Ovos, e os 20 m, no sector mais a jusante do vale do rio Alenquer.  

A alternância de substratos rochosos de diferente resistência influencia os relevos da região. 

As formações plásticas cobertas por calcários rígidos comandam os traços geomorfológicos 

da Orla, quer quando sujeitas à acção de sucessivos esforços tectónicos (Daveau, 2004), quer 

devido  às  suas  diferenciadas  características  de  resistência  aos  processos  erosivos.  O 

24 



    Enquadramento 
 

substrato  de  plasticidade  diversificada  apresenta  de  um modo mais  ou menos  nítido  as 

deslocações do soco sobre o qual assentam (Ferreira, 1981), contrastando com o relevo da 

Bacia Sedimentar do Tejo, com vastos horizontes, excepcionalmente planos, praticamente 

desconhecidos  no  resto  do  país  (Martins,  2004:  49).  Assim,  os  relevos  existentes  são 

condicionados pela estrutura (tectónica, litologia e rede de fracturação), nomeadamente no 

sector  E  da  área  em  estudo.  No  entanto,  apesar  da  ligação  entre  formas  de  relevo  e 

estrutura, as superfícies estruturais são muito reduzidas (Ferreira, 1981: 26). 

Os afloramentos calcários das formações do Amaral e da Ota, devido às suas características 

de compacidade e resistência, suportam cornijas com algumas dezenas de metros de altura, 

facto observável na parte Norte da área de estudo ou no sector  intermédio e  jusante dos 

vales da ribeira da Espiçandeira e do rio Alenquer. 

A  bacia  do  rio Alenquer  caracteriza‐se  no  sector Norte  (a N  da  ribeira  das  Ceroulas)  por 

interflúvios em geral regulares, estreitos e alongados na direcção NNW‐SSE (Figura 1.8). As 

vertentes  têm  um  perfil  longitudinal  côncavo,  evidenciando  algumas  irregularidades 

associadas  ao  afloramento  de  rochas  de  maior  resistência,  nomeadamente  calcários  e 

calcários margosos.  

Os vales, de direcção semelhante aos interflúvios, apresentam um encaixe médio a fraco (20 

a 60 m) que, de um modo  geral,  se mantém bastante  similar de montante  a  jusante. Os 

fundos dos  vales  são muitas  vezes planos ou pseudo‐planos,  com  larguras  superiores  aos 

100 m mas  que  podem  atingir mais  de  300 m,  como  na  ribeira  da Madalena,  ribeira  da 

Prezada ou no rio Alenquer antes da sua confluência com a ribeira das Ceroulas. 
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Figura 1.8 — Hipsometria da bacia do rio Alenquer. 

 

As vertentes dos vales apresentam uma dissimetria, que se atenua de W para E, quanto ao 

comprimento e declive, mas também, em alguns casos no sector jusante dos cursos de água, 

quanto ao seu perfil  (Figura 1.3, Figura 1.8 e Figura 1.9). Assim, enquanto as vertentes da 

margem direita se caracterizam por menor comprimento, maior declive e perfil rectilíneo ou 

rectilíneo‐côncavo,  na  margem  esquerda  as  vertentes  são  mais  longas  e  suaves 

apresentando perfis côncavos a convexo‐côncavos. Esta assimetria poderá estar relacionada 

com  a  inclinação  geral  das  camadas  para  o  quadrante  S  que  origina  que  as  margens 

esquerdas  acompanhem,  ainda  que  obliquamente,  o  pendor  e  sentido  de  inclinação  das 

bancadas, enquanto as vertentes da margem direita são dominantemente anaclinais.  
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Figura 1.9 — Declive na bacia do rio Alenquer. 

 

O  sector  Central  (a  W  da  Espiçandeira,  englobando  as  ribeiras  das  Ceroulas  e  da 

Espiçandeira)  caracteriza‐se  por  um  interflúvio  orientado  W‐E,  com  contorno  irregular 

devido à incisão dos cursos de água secundários que drenam para as ribeiras principais. Em 

contrapartida, o  sector Sul apresenta  características  semelhantes às observadas no  sector 

Norte,  embora  as  vertentes  apresentem menores  extensões  (quer  em  largura  quer  em 

comprimento),  mas  limitando‐se  à  separação  da  rede  hidrográfica  de  primeira  ordem 

afluente da margem direita da ribeira da Espiçandeira. 

No que concerne aos vales dos cursos principais, de orientação ortoclinal, caracterizam‐se 

por entalhes médios a fortes chegando a atingir valores superiores à centena de metros. No 

que diz  respeito aos  fundos de vale, e ao contrário do  sector N, dominam os  fundos com 

pouco mais  que  uma  centena  de metros,  principalmente  na  ribeira da  Espiçandeira.  Este 
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facto  dever‐se‐á  ao  facto  de  praticamente  todo  o  vale  intermédio  e  jusante  da  referida 

ribeira  ser  dominado  pela  formação  do  Amaral  que,  ao  apresentar  maior  resistência  à 

erosão,  levou  a  que  a  evolução  do  vale,  nomeadamente  a  sua  abertura  e  recuo  das 

vertentes,  se  faça  de  modo  mais  lento  do  que  os  vales  talhados  nos  materiais  areno‐

argilosos  do  sector  N.  Quanto  ao  perfil  das  vertentes,  este  caracteriza‐se  por  um  cariz 

convexo ou  rectilíneo ou pela  conjugação de  ambos,  correspondendo  a última  fisionomia 

aos troços de vertente de maior declive. A simetria é outro factor que diferencia o sector N 

dos restantes, uma vez que, quer na ribeira da Espiçandeira quer na ribeira das Ceroulas, as 

vertentes  dos  vales  tendem  a  apresentar  características  semelhantes  (Figura  1.2: p. 14 , 

Figura 1.8 e Figura 1.9). 

O sector E é aquele onde os relevos estruturais, no sentido estrito do termo, dominam (e.g., 

o monte de Santa Quitéria,  resultado de uma  intrusão basáltica e o  interflúvio a NNW de 

Alenquer correspondente a um monte anticlinal). A uniformidade do monte anticlinal só é 

interrompida  devido  a  uma  rede  de  fracturação  com  uma  densidade  muito  superior  à 

observada na restante área em estudo. Estas áreas de  fragilidade, para além dos ressaltos 

altimétricos  que  originam  entre  blocos,  possibilitaram  a  instalação  de  alguns  troços  dos 

cursos de água que  recortam o  relevo principal. Neste sector os vales caracterizam‐se por 

um encaixe muito elevado (superior a 100 m), com vertentes de declive muito acentuado e 

perfil  dominantemente  rectilíneo,  nomeadamente  quando  a  incisão  foi  suficiente  para 

atingir  o  substrato  calcário  abaixo  da  formação  do  Sobral,  o  que  acontece  ao  longo  de 

praticamente todos os fundos de vale deste sector (Figura 1.3: p. 15, Figura 1.5: p. 17, Figura 

1.8 e Figura 1.9). 

A  figura 1.9 mostra o predomínio dos declives moderados na área em estudo. Os declives 

menos  acentuados  correspondem  aos  fundos  de  vale  com  o  sector  terminal  côncavo. O 

perfil côncavo resulta do contributo da erosão dos materiais areno‐argilosos que suavizam o 

sector  terminal da  vertente. Os  interflúvios,  com um  fraco  grau de  conservação devido  à 

forte  dissecação  pelos  cursos  de  água,  apresentam  declives  suaves  embora  sem  grande 

expressão  espacial,  o  que  demonstra  a  importância  da  acção  erosiva  na  região  (Bateira, 

1991). Os declives  fortes, como se referiu anteriormente, estão associados à existência de 

abruptos  rochosos ou vales encaixados, em calcários ou arenitos  resistentes, bem como à 

presença da chaminé vulcânica de Santa Quitéria. 
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1.3 População e rede viária 
 

O concelho de Alenquer apresentava em 2001 cerca de 39 mil habitantes, a que corresponde 

uma densidade populacional de cerca de 128 hab./km2. A análise da evolução da população 

(Figura 1.10) revela que o incremento do número de habitantes foi particularmente notório 

entre 1850  e 1960  tendo‐se  verificado nos  anos 1981 e 1991  como que uma estagnação 

desse crescimento. Contudo, de acordo com os dados dos últimos dois Censos, a população 

volta a aumentar nas últimas duas décadas. De facto, com base nos valores preliminares do 

recenseamento geral da população 2011, verifica‐se que a população cresce cerca de 10%, 

quando comparada com os valores de 2001. 

 

Figura 1.10 — Evolução da população no concelho de Alenquer (1801‐2011). 
(Fonte: INE) 

 

A representação gráfica da estrutura etária da população no concelho de Alenquer  (Figura 

1.11),  revela  que  é  dominante  a  presença  de  indivíduos  em  idade  activa  (25‐64  anos), 

representando cerca de 52%, sendo à data superior à média nacional (Maia, 2008). Apesar 

de  alguma  variabilidade  inter‐freguesias  (Figura  1.11),  a  distribuição  da  sua  população  é 

idêntica à do concelho, i.e., com um predomínio claro de indivíduos entre os 25‐64 anos em 

todas elas. Não obstante a importância do escalão etário activo, as populações mais idosa e 

mais jovem ainda são significativas (18% e 16%, respectivamente). 
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Figura 1.11 — Estrutura etária da população no concelho de Alenquer. 
(Fonte: INE; Esquerda: concelho de Alenquer; Direita: freguesias do concelho de Alenquer) 

 

A  consideração  destes  escalões  etários  é  de  elevada  importância  na  análise  da 

vulnerabilidade das populações a  fenómenos perigosos, pelo modo como  se desloca, pelo 

nível  de  conhecimentos  ou  pela  sua  dependência  de  terceiros.  Assim,  efectuou‐se  uma 

análise mais  pormenorizada  tendo  como  base  apenas  os  15.201  habitantes  presentes  na 

área em estudo (Figura 1.12). 

 

Figura 1.12 — Estrutura etária da população na bacia do rio Alenquer (2001). 
(Fonte: INE) 

 

Em  termos  gerais,  o  domínio  dos  indivíduos  com  idade  activa mantém‐se. No  entanto,  a 

faixa  etária  de  indivíduos  com  idade  igual  ou  superior  a  65  anos  (3.337  hab.)  aumenta 
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ligeiramente a sua importância em relação à distribuição concelhia, representando cerca de 

22% do total. No que diz respeito a idades inferiores a 15 anos a sua presença (1.922 hab.) é 

inferior em 4% aos resultados médios do concelho. 

Deste modo,  pode  considerar‐se  que  a  população  da  área  em  estudo  é  uma  população 

potencialmente  activa,  com  tendência  para  o  envelhecimento  demográfico,  persistindo  a 

redução de proporção de jovens em favor de um aumento da representatividade dos idosos 

(CMA, 2008a). 

No que concerne ao nível de escolaridade, os dados obtidos para a bacia do rio Alenquer são 

muito semelhantes aos do concelho de Alenquer (Figura 1.13). 

 

 

Figura 1.13 — Grau de escolaridade no concelho de Alenquer (2001). 
(Fonte: INE) 

 

Neste contexto, há a  realçar o  reduzido nível de escolaridade que a população apresenta, 

com cerca de 61% a não possuir mais do que o primeiro ciclo de escolaridade, dos quais 24% 

não sabem ler nem escrever. Este facto, muito importante, deve ser tido em conta aquando 

da transmissão de informações em situações de catástrofe, pelo que se pode considerar que 

a população da área de estudo apresenta uma exposição elevada, de acordo com o seu nível 

de escolaridade. 
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No  que  diz  respeito  à  distribuição  da  população,  o  concelho  de  Alenquer  apresenta  um 

padrão  disperso  com  pequenos  núcleos  de  pequena  dimensão  (CMA,  2008a). No  que  se 

refere aos principais aglomerados populacionais (mais de 500 habitantes) na área de estudo 

destacam‐se:  Alenquer  (4.954 hab.);  Olhalvo  (1.646 hab.);  Canados  (884  hab.);  Labrujeira 

(588  hab.)  e  Mercena  (514  hab.).  A  figura  1.14  mostra  a  localização  dos  principais 

aglomerados  populacionais,  que  se  concentram  sobretudo  nas  partes  E  e  SE  da  área  em 

estudo. 

 

Figura 1.14 — Aglomerados populacionais na bacia do rio Alenquer (> 500 habitantes). 
(Fonte: CMA, 2008) 
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Esta  distribuição  está  sobretudo  relacionada  com  a  proximidade  aos  principais  acessos 

rodoviários que possibilitam o acesso a Lisboa e ao Carregado, como ponto de partida para 

outros destinos (CMA, 2008ab). 

Assim, em termos de rede viária, a  localização do concelho de Alenquer, proxima do nó do 

Carregado no IP1/A1 (eixo mais importante da rede nacional), confere‐lhe boas condições de 

acessibilidade  rodoviária,  nomeadamente  no  acesso  à  Área Metropolitana  de  Lisboa  e  à 

região Litoral Centro e Norte (CMA, 2008b). No entanto, estas vias principais não atravessam 

a bacia do rio Alenquer (Figura 1.15). 

 

Figura 1.15 — Rede viária principal na bacia do rio Alenquer. 
(Fonte: CMA) 
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A bacia do rio Alenquer é atravessada pela EN9 (Alenquer‐Torres Vedras), via que efectua a 

principal  ligação  transversal  no  concelho  (CMA,  2008b).  No  que  respeita  a  estradas 

nacionais, há ainda a realçar a presença da EN115 que atravessa longitudinalmente o sector 

poente da área de estudo e a estrada e a EN1‐4 que efectua a ligação às localidades na parte 

NE da área em estudo. As restantes vias são de hierarquia inferior mas indispensáveis para a 

circulação e acessibilidade intra‐área de estudo. 
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2. Movimentos de vertente e riscos 
associados: conceitos fundamentais 

 

2.1  Classificação dos movimentos de vertente 
 

A ocorrência de fenómenos de instabilidade é analisada a nível mundial. No entanto, apesar 

da  generalização  da  terminologia  anglo‐saxónica,  há  por  vezes  termos  que,  parecendo 

equivalentes,  não  descrevem  uma  mesma  realidade.  Na  literatura  especializada  ainda 

surgem  alguns  problemas  com  o  termo  landslide,  cuja  abrangência  histórica  tem  grande 

variedade  (Cruden,  1991),  e  que  em  sentido  restrito  (adoptado  pela maioria  dos  autores 

ingleses) significa deslizamento, enquanto no seu sentido mais lato (adoptado pelo grupo de 

trabalho  da  UNESCO,  Working  Party  on  World  Landslide  Inventory,  pela  Associação 

Internacional de Engenharia Geológica), significa movimento de vertente (Zêzere, 2005). 

Na presente dissertação, a expressão movimento de vertente  representa, na  sua acepção 

mais simples, um movimento de descida, numa vertente, de uma massa de  rocha ou solo 

(Varnes,  1978;  Cruden,  1991).  Neste  âmbito,  são  excluídos  os  movimentos  verticais  de 

abatimento  e  subsidência,  efeitos  da  expansão/retracção  de  solos  argilosos  (geralmente 

ambos  englobados  na  expressão movimentos  de  terreno)  e  processos  ligados  à  acção  da 

neve e do gelo (incluídos nos movimentos de massa) (Zêzere, 1997). 

Os termos e os critérios de classificação de movimentos são também eles diversificados. A 

classificação adoptada neste estudo é essencialmente  suportada na  classificação proposta 

por  Varnes (1978),  adaptada  por WP/WLI (1990  e  1993a), Dikau  et  al. (1996)  e  Cruden  e 

Varnes  (1996),  que  tem  como  critério  principal  de  classificação  o  tipo  de mecanismo  do 

movimento de vertente. Deste modo, na bacia do rio Alenquer foram apenas inventariados 

movimentos de terreno dos seguintes tipos (Figura 2.1): 

(i)  deslizamento  (escorregamento)  ‐  movimento  de  uma  massa,  com  maior  ou  menor 

coerência, ao longo de uma ou mais superfícies de ruptura, onde as tensões tangenciais são 

elevadas. Assim, este tipo de movimentos resulta da concentração de tensões tangenciais ao 
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longo  de  uma  superfície  na  base  do  corpo  da  massa  deslizada,  apresentando  alguma 

deformação  interna  causada  pela  redistribuição  de  tensões  (que  variam  ao  longo  do 

movimento) e diferente viscosidade do material (Picarelli et al., 2005); 

(ii) escoada  (fluxo)  ‐ movimento de material  com deformação  contínua, que  rapidamente 

perde a sua coesão, cujas superfícies de tensão tangencial são efémeras e frequentemente 

não preservadas. A massa movimentada apresenta variações significativas de velocidade e 

conteúdo em água, assemelhando‐se a um fluído viscoso. 

 

 

A) B) C)

Figura 2.1 — Tipos de movimentos de vertente inventariados na bacia do rio Alenquer. 
(A) Deslizamento rotacional; B) Deslizamento translacional; C) Escoada – adaptado de Highland e Bobrowsky, 2008) 

 

Quando  um  mesmo  fenómeno  de  instabilidade  apresenta  mais  do  que  um  tipo  de 

movimento de vertente, em sequência, este é classificado como complexo. De acordo com 

Varnes (1978),  no  detalhe  os  movimentos  de  vertente  são  quase  sempre  complexos. 

Todavia, nesta inventariação só se catalogaram as instabilidades como complexas quando as 

tipologias que compõem o movimento são evidentes e com peso semelhante, em termos de 

contributo para o desenvolvimento da instabilidade. 

Nesta  dissertação  utilizam‐se  como  critérios  secundários  para  a  diferenciação  de 

movimentos, nomeadamente para a subdivisão dos deslizamentos, a geometria do plano de 

ruptura e a sua profundidade. 

Assim, cada deslizamento foi classificado como: 
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(i) rotacional ‐ superfície de ruptura mais ou menos curva, geralmente associada a litologias 

que apresentam alguma homogeneidade e isotropia (Figura 2.1 A); 

(ii) translacional ‐ superfície de ruptura de forma dominantemente planar, frequentemente 

associada  a um  controlo  estrutural  (e.g., plano  estratificação,  contacto  entre depósito de 

cobertura e o substrato rochoso) (Figura 2.1 B). 

A  profundidade  do  plano  de  ruptura  dos  deslizamentos  foi  usada  de modo  a  diferenciar 

movimentos  talhados,  sobretudo,  em  depósitos  de  cobertura  ou  substrato  alterado 

daqueles  que  afectam  o  substrato  rochoso  consolidado.  Assim,  os  deslizamentos  foram 

classificados em: 

(i) superficial ‐ categoria que engloba os movimentos cuja superfície de ruptura se localiza a 

uma profundidade  inferior a 3 m. O valor de 3 m é relativamente arbitrário, mas aproxima‐

se da espessura típica dos depósitos que recobrem as vertentes. Com efeito, os resultados 

obtidos  em  trabalhos  efectuados  na  região  apontam  para  espessuras  dos  depósitos 

superficiais,  independentemente  da  sua  génese,  entre  1  e  5 m  (Ferreira,  1985;  Bateira, 

1991). Este tipo de movimento ocorre tipicamente em materiais de baixa coesão (Thompson 

et al., 1986);  

(ii)  profundo  – movimentos  cuja  superfície  de  ruptura  se  encontra  a  uma  profundidade 

superior a 3 m, afectando dominantemente o substrato rochoso. 

O  estado  de  actividade  foi  outra  das  características  identificadas  para  a  totalidade  dos 

movimentos de vertente. A separação efectuada resulta de uma simplificação das propostas 

de  classificação geralmente utilizadas  (WP/WLI, 1993b; Cruden e Varnes, 1996). Assim, os 

movimentos de vertente foram classificados como: 

(i) activo – movimento que apresentou actividade durante o último ciclo chuvoso capaz de 

desencadear  fenómenos  de  instabilidade  de  vertente.  Assim,  esta  categoria  engloba 

movimentos  accionados  pela  primeira  vez  ou  reactivações de  instabilidades mais  antigas, 

que tenham ocorrido entre Setembro de 2009 e Agosto de 2010; 

(ii)  dormente  –  movimento  inactivo  que,  não  apresentando  actividade  no  último  ciclo 

chuvoso capaz de desencadear fenómenos de  instabilidade de vertente, mantém as causas 

que condicionaram a sua ocorrência.  
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Os movimentos de vertente inventariados foram categorizados de acordo com o seu grau de 

desenvolvimento,  que  classifica  o  estado  de  evolução  do movimento  numa  de  3  fases: 

incipiente, avançado e declarado, de acordo com a extensão da deslocação, deformação do 

material afectado e altura da cicatriz. 

Assim, os movimentos de vertente foram classificados como: 

(i)  incipiente ‐ fenómenos de  instabilidade em que se verifica deformação de material, mas 

cujo deslocamento horizontal e a altura da cicatriz são praticamente  inexistentes. O estado 

de incipiente relaciona‐se com o conceito de confinamento proposto por Hutchinson (1988), 

onde é visível o  início de uma deformação mas o seu desenvolvimento é confinado. Nestes 

casos a deformação no sector montante da instabilidade é suportada pela compressão e, por 

vezes, um ligeiro empolamento, dos materiais a jusante; 

(ii) avançado ‐ movimentos cuja deslocação ou cicatriz são evidentes mas cujo deslocamento 

não ultrapassa cerca de 50 cm; 

(iii)  declarado  ‐  instabilidades  cuja  cicatriz,  deslocamento  horizontal  ou  deformação  de 

material, visíveis e deslocamento superior a 50 cm. 

A  figura 2.2 apresenta exemplos de deslizamentos  rotacionais classificados com diferentes 

graus de desenvolvimento. 

A

I

D

 

Figura 2.2 — Grau de desenvolvimento de deslizamentos rotacionais, na bacia do rio Alenquer. 
(I – incipiente; A – Avançado; D – Declarado) 
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A  velocidade  é  um  dos  parâmetros  fundamentais  para  a  definição  da  intensidade  do 

movimento de vertente e dos potenciais danos associados. Por essa razão, é particularmente 

importante na análise do risco de perda de vida (Picarelli et al., 2005). 

Todavia, não obstante a sua  importância, na presente análise, a velocidade não é  tida em 

conta, por várias razões:  

(i)  não  existem  registos  suficientemente  robustos  da  velocidade  dos  movimentos  de 

vertente na região; 

(ii) o acompanhamento de alguns deslizamentos ocorridos na região Norte de Lisboa  (e.g., 

Calhandriz 1979  ou CREL  2010) mostrou que, pese  embora  as  suas elevadas magnitudes, 

estes movimentos não causaram qualquer fatalidade por terem velocidade de deslocamento 

reduzida. 

(iii) o presente trabalho não pretende efectuar qualquer análise de risco de perda de vida, 

mas somente do número de pessoas potencialmente afectadas, sobretudo indirectamente e 

não por danos físicos. 

Assim, assume‐se que os deslizamentos rotacionais (profundos ou superficiais), expectáveis 

nesta  região,  possuirão  uma  velocidade  moderada  a  baixa  (segundo  os  critérios  da 

IUGS/WGL  (1995),  i.e.,  < 1,8 m/h.  Deste  modo,  a  magnitude  dos  movimentos  depende 

sobretudo  das  características  de  dimensão,  pois  embora  possam  haver  em  futuros 

deslizamentos  velocidades  de  pico  superiores  à  considerada,  deverão  permitir  a  um 

indivíduo sem mobilidade reduzida escapar. 

 

2.2 Factores de predisposição, condicionantes e 
desencadeantes 

 

A ocorrência de movimentos de vertente é  influenciada por um conjunto de  factores que, 

embora  se  conjuguem  para  uma  determinada  consequência,  apresentam  funções  e 

dinâmicas consideravelmente distintas (Figura 2.3). 
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Figura 2.3 — Factores dos movimentos de vertente. 
o de Zêzere, 2010, segundo Popescu, 1994 e Glade e Crozier(extraíd , 2005) 

 

Assim, os diferentes factores podem ser agrupados em dois conjuntos distintos consoante a 

sua função condicionante ou desencadeante. 

Por sua vez, os factores condicionantes podem por ser subdivididos em dois subconjuntos: 

i)  factores  de  predisposição  ‐  são  estáticos  (e.g.,  declive,  litologia,  coberto  vegetal)  e 

representam  as  características  do  terreno,  influenciando  a  variação  espacial  da 

susceptibilidade do território à  instabilidade. De facto, apesar de controlarem a propensão 

de  um  local  à  ocorrência  de  fenómenos  de  instabilidade,  estes  factores  por  si  só  não 

originam  movimentos  de  vertente,  funcionando  como  catalisadores  de  outros  factores 

(dinâmicos) que potenciam e originam a instabilização (Glade e Crozier, 2005). Apesar do seu 

estatuto  de  estáticos,  não  significa  que  ao  longo  do  tempo  não  possam  sofrer  algumas 

alterações. No entanto, estas mudanças verificam‐se normalmente a longo ou médio prazo; 

ii)  factores  preparatórios  ‐  são  dinâmicos  e  fomentam  a  diminuição  da  margem  de 

estabilidade de uma vertente mas sem iniciar o movimento. Englobam‐se nestes factores os 

relacionados com processos geomorfológicos (e.g., tectónica, erosão), processos físicos (e.g., 

meteorização,  degelo,  sismos)  e  processos  antrópicos  (e.g.,  abertura  de  taludes, 

desflorestação). 
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Os  factores desencadeantes  são aqueles que originam o  início  imediato da  instabilidade e 

controlam a dinâmica temporal dos movimentos de vertente. Estes factores são igualmente 

dinâmicos  e  incluem‐se  nas mesmas  categorias  referidas  para  os  factores  preparatórios. 

Com efeito, não é o tipo de processo que os distingue, mas antes o efeito que provocam no 

grau de estabilidade da vertente (estabilidade marginal, no caso dos factores preparatórios; 

instabilidade activa, no caso dos factores desencadeantes). Os factores desencadeantes mais 

frequentes podem ser de cariz natural  (e.g., chuva  intensa ou prolongada, degelo, sismos, 

erupções  vulcânicas)  ou  antrópico  (e.g.,  alteração  no  uso  do  solo,  desflorestação, 

escavações, mudanças no perfil das vertentes,  irrigação) (Glade e Crozier, 2005; Guzzetti et 

al.,  2005).  Consoante  a magnitude  e  abrangência  espacial  do  fenómeno  desencadeante, 

podem  ser  originados  desde  a  um  único  a  várias  centenas  ou milhares  de movimentos, 

simultaneamente.  Adicionalmente,  os  movimentos  podem  ser  desencadeados  durante 

alguns segundos, num sismo, ou durante um período de horas ou dias de chuva ou degelo 

(Reichenbach et al., 2005). 

 

2.3 Susceptibilidade, perigosidade, vulnerabilidade e 
risco 

 

A  avaliação  da  probabilidade  de  ocorrência  de  fenómenos  naturais  perigosos  e  das  suas 

consequências  é, há  várias décadas, uma preocupação  em  todo  o Mundo. No  entanto,  é 

frequente  a  existência  de  confusões  na  terminologia  adoptada,  que  nem  sempre  tem 

associada conceitos similares, no seu significado e abrangência. Por esse motivo são várias 

as  instituições  e  publicações  que  procuram  uniformizar  designações,  conceitos  e 

metodologias relacionadas com avaliação e gestão do risco. Uma das primeiras tentativas de 

homogeneização de conceitos e terminologia foi sugerida pelo UNDRO (Office of the United 

Nations Disaster Relief Co‐ordinator), em 1979, definindo os termos propostos e indicando a 

sua  equivalência  nas  designações  utilizadas  por  essa  instituição  e  pela  UNESCO  (United 

Nations Educational, Scientific and Cultural Organization). Essas definições constituem, em 

alguns casos indirectamente, a base das diferentes listas de termos e conceitos apresentadas 

ao longo dos tempos, nomeadamente na última década, que culminaram com a publicação 
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das  normas  ISO/IEC  Guide  73,  ISO 31000,  ISO 31010  e  o manual  de  termos  da  UNISDR 

(United Nations  International  Strategy  for Disaster  Reduction),  cujos  conceitos  gerais  são 

semelhantes  aos  vertidos  no  relatório  UNDRO  (1979).  Numa  tentativa  de  reforçar  a 

coerência  e  consistência  nas  avaliações  de  risco,  entre  os  estados membros,  a  Comissão 

Europeia publicou, no  final de  2010, um working paper para  a  avaliação  e  cartografia de 

riscos (Risk Assessment and Mapping Guidelines for Disaster Management).  

Em  Portugal,  os  trabalhos  sobre  “riscos”  têm  evidenciado  problemas  com  os  termos  e 

conceitos empregues, cuja origem estará associada a diversos motivos, de entre os quais se 

destacam: (i) terminologia de base anglo‐saxónica ou francófona; (ii) âmbito académico ou 

técnico‐administrativo; (iii) formação de base dos técnicos.  

Embora  longe de  resolver na globalidade o problema, a publicação do Guia metodológico 

para  a  produção  de  cartografia  municipal  de  risco  e  para  a  criação  de  sistemas  de 

Informação Geográfica  (SIG)  de  base municipal  (Julião  et  al.,  2009)  constitui  um  esforço 

assinalável  para  a  homogeneização  de  termos  e  conceitos  de  risco  em  Portugal.  A 

supracitada  obra  tem  um  efeito  directo  ao  nível  administrativo  municipal,  mas  terá, 

certamente, uma influência indirecta em termos legislativos e académicos. 

Neste contexto, a terminologia e os conceitos adoptados neste trabalho têm como suporte a 

aplicação aos movimentos de vertente dos conceitos e termos do relatório UNDRO (1979), 

efectuada  por  Varnes  e  a  IAEG‐CLOMMS  (1984),  e  o  guia metodológico  de  Julião  et  al. 

(2009).  Refira‐se  que,  embora  mais  técnicas  que  a  legislação  internacional  e  europeia 

mencionadas, estas publicações são concordantes nos termos e conceitos utilizados. 

Assim, não obstante a sua descrição mais pormenorizada em capítulos mais avançados desta 

dissertação,  apresentam‐se,  em  seguida,  os  conceitos  fundamentais  utilizados  neste 

trabalho: 

Susceptibilidade  –  probabilidade  de  ocorrência  de  um  fenómeno  perigoso  com  base  nas 

características do terreno (Soeters e van Westen, 1996), i.e., a propensão que uma área tem 

para  gerar  instabilidades de  terreno  (Crozier  e Glade,  2005; Guzzetti  et al.,  2006). Assim, 

uma  análise  de  susceptibilidade  produz  a  hierarquização  do  território  quanto  à 
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predisposição  para  ser  afectado  por movimentos  de  vertente,  indicando  “onde”  é mais 

provável que estes ocorram (Guzzetti, 2005b); 

Perigosidade – probabilidade de ocorrência de um fenómeno danoso numa dada área e num 

determinado  período  de  tempo  (Varnes  e  IAEG‐CLOMMS,  1984),  i.e.,  possibilidade  de 

acontecer um evento capaz de causar prejuízos numa unidade de  tempo  (Crozier e Glade, 

2005).  Este  conceito  abrange  três  componentes  (Guzzetti  et  al.,  1999):  (i)  espacial 

(identificação  do  local  onde  o  fenómeno  pode  ocorrer ‐ Susceptibilidade);  (ii)  temporal 

(determinação da probabilidade ou da recorrência do fenómeno); (iii) magnitude (avaliação 

da dimensão ou  intensidade do fenómeno, que possibilite estimar o seu comportamento e 

potencial destrutivo); 

Vulnerabilidade  –  grau  de  danos  expectável  de  um  elemento  ou  conjunto  de  elementos 

expostos,  quando  afectados  por  um  fenómeno  de  determinada  magnitude  (Varnes  e 

IAEG‐CLOMMS, 1984). O parâmetro é expresso numa escala entre 0 (sem danos) e 1 (perda 

total).  Em  propriedades,  o  dano  pode  ser  obtido  através  da  relação  entre  o  valor  dos 

estragos  e  o  valor  global  da  propriedade.  A  vulnerabilidade  das  pessoas  expressa, 

normalmente,  a probabilidade de perda de  vida, no  caso de  ser  afectado pelo  fenómeno 

(e.g., AGS, 2000 e 2007a);  

Risco  –  perdas  expectáveis  associadas  a  um  fenómeno  perigoso  com  determinada 

magnitude num determinado período,  i.e., probabilidade e severidade de efeitos negativos 

para  seres  vivos,  propriedades,  actividades  económicas  entre  outros  elementos  expostos 

(e.g., Varnes e  IAEG‐CLOMMS, 1984; AGS, 2000, 2007a; Glade et al., 2005). É usualmente 

obtido  pelo  produto  do  risco  específico  (Perigosidade  x  Vulnerabilidade)  e  o  valor  dos 

elementos expostos  (e.g., Varnes  e  IAEG‐CLOMMS,  1984; AGS,  2000,  2007a; Glade  et al., 

2005).   
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3. Informação cartográfica e bases 

de dados 
 

A existência de uma base de informação robusta e coerente é indispensável para a 

realização de uma análise de perigosidade e risco associados a movimentos de 

vertente. Contudo, nem sempre a preparação e compatibilização das diferentes fontes 

de informação é tarefa simples. 

Assim, este capítulo tem como objectivo a explicitação resumida das principais fontes 

de informação e procedimentos de recolha e tratamento, para a obtenção de uma 

base de dados cartográfica digital que permita a integração da informação por meio 

dos Sistemas de Informação Geográfica (SIG).  

 

3.1 Aquisição de informação: fontes e procedimentos 

gerais 
 

A informação geográfica utilizada na elaboração do trabalho foi toda ela transformada 

em formato digital para possibilitar a sua integração e cruzamento através de um SIG. 

O quadro 3.1 apresenta as principais fontes cartográficas que serviram de suporte à 

produção de mapas e à análise de risco na presente dissertação. 

A construção da base de dados cartográfica digital é uma etapa importante na 

preparação e uniformização da informação a analisar. De facto, as diferentes origens 

da informação de base, tipo e estruturas de dados obrigam a uma série de tarefas para 

que a sua inclusão num sistema de informação geográfica seja possível. 
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Quadro 3.1 — Fontes de informação geográfica. 

 

A preparação da base de dados implica a execução de alguns procedimentos básicos 

que resumidamente se descrevem em: 

i) conversão do formato do ficheiro; 

ii) digitalização; 

iii) georeferenciação e transformação de sistemas de coordenadas; 

iv) vectorização; 

v) topologia; 

Escala Designação Formato/Estrutura Produtor (Proprietário)

1:50 000 Carta Geológica de Portugal Analógico Serviços Geológicos (SC); Instituto 

Geológico e Mineiro (IGM)

1:25 000 Carta Militar de Portugal Analógico / Vectorial 

(l inhas, pontos)

Serviços Cartográficos do Exército 

(SCE); Instituto Geográfico do 

Exército (IGE)

Carta de Ocupação do Solo 

(COS90)

Vectorial (polígonos) Instituto Geográfico Português 

(IGP)

Carta de Solos 

(SROA/CNROA/IEADR)

Vectorial (polígonos) Direccão-Geral de Agricultura e 

Desenvolvimento Rural (DGADR)

Carta Administrativa Oficial 

de Portugal (CAOP)

Vectorial (polígonos) Instituto Geográfico Português

1:10 000 Altimetria Vectorial (l inhas, pontos)  Associação de Municípios do 

Oeste (ao abrigo de protocolo com 

o Instituto Português de 

Cartografia e Cadastro - IPCC)

Ortofotomapas Imagem (célula 0,5x0,5 m) Instituto Geográfico Português 

(informação cedida pela Comissão 

de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional - Oeste e Vale do Tejo)

Rede viária e infraestruturas Vectorial (l inhas, pontos, 

polígonos,

Câmara Municipal de Alenquer

Base Geográfica de 

Referenciação de Informação

Vector (polígonos) Instituto Nacional de Estatística
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vi) criação e preenchimento da base de dados alfanumérica; 

vii) conversão para estrutura matricial (raster). 

A identificação e conversão do formato dos ficheiros é uma das primeiras tarefas a 

executar. De facto, apesar de estarem em formato digital e poderem ser visualizados, 

ocorrem por vezes conflitos se a informação não se encontrar no formato nativo do 

programa usado, impossibilitando o processamento de algumas análises. Assim, 

sempre que necessário, a informação foi convertida para formato ArcGIS (shapefile, 

grid e dbase), nomeadamente ficheiros gráficos CAD e alfanuméricos em formato 

Microsoft Excel. 

No caso da informação obtida em suporte papel (geologia), foi necessária a sua 

digitalização através de scanner, para possibilitar a sua inclusão no SIG como imagem. 

A definição do sistema de coordenadas a utilizar é indispensável para a sobreposição 

de informação na cartografia automática. Neste tipo de trabalhos, dependendo dos 

dados de base, foram realizados 3 procedimentos distintos: 

i) confirmação/definição do sistema de coordenadas de cada um dos temas e do 

projecto SIG; 

ii) georreferenciação da informação digitalizada ou sem sistema de coordenadas; 

iii) transformação de sistemas de coordenadas. No presente trabalho utilizou-se como 

sistema de referenciação de base o Hayford-Gauss (Datum 73, IPCC), pelo que a 

informação com sistema diferente (e.g., COS90 sistema Hayford-Gauss, Datum Lisboa, 

IGeoE), foi convertida. 

Os procedimentos ii) e iii) têm sempre alguns erros inerentes, pelo que foi sempre 

avaliado qual o método (algoritmo) disponível no software ArcGIS (ArcInfo) que 

melhor ajustava os dados convertidos ao sistema base. Esta análise foi efectuada em 

pontos de referência como cruzamentos ou lagoas, visualizando a cartografia 

convertida sobreposta aos ortofotomapas cujo sistema de referenciação original é 

idêntico ao adoptado neste trabalho. 
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A vectorização da informação que não se encontrava em formato digital constituiu a 

tarefa seguinte. No caso da geologia, ela foi efectuada com base nas imagens da carta 

geológica de Portugal (1:50 000), desenhando-se os limites das formações geológicas 

(polígono), falhas (linha) e áreas homogéneas em direcção de inclinação das camadas 

(polígono). No que se refere ao tema de movimentos de vertente, a sua delineação foi 

efectuada com base na cartografia de campo, tendo como suporte visual os 

ortofotomapas e a altimetria (ambos na escala 1:10 000). 

Nos temas de polígonos analisados (exceptuando os movimentos de vertente) é 

imprescindível que seja efectuada uma confirmação da não existência da sobreposição 

de elementos ou espaços vazios entre eles. Assim, foi criada a topologia desses temas 

e verificada a ocorrência de erros de topologia. Sempre que detectada a presença de 

algum erro este foi corrigido, mesmo que a sua existência seja negligenciável aquando 

da conversão da informação para estrutura matricial e consequente generalização de 

limites. 

O preenchimento da informação alfanumérica associada a cada elemento cartográfico 

constituiu a fase seguinte. Assim, nos temas obtidos da carta geológica foram 

considerados os seguintes atributos: 

a) formações geológicas: ID, código, designação, idade; 

b) falhas: ID, certa ou provável; 

c) direcção de inclinação: ID, direcção (alfabética e em graus). 

No caso dos movimentos de vertente, para cada polígono foram sendo preenchidos 

(sempre que possível) os seguintes atributos: ID, tipologia, estado de actividade, 

posicionamento, dimensão da cicatriz, deslocamento horizontal, grau de 

desenvolvimento, profundidade, ID campo, folha de campo, data do levantamento, 

data do início da actividade, data da última actividade, e observações. Para minimizar 

erros na inserção de dados, alguns destes campos são de preenchimento 

condicionado, ou seja, é criada uma lista com as alternativas possíveis de cada campo, 

tendo, no acto de preenchimento da tabela, apenas de se seleccionar uma das opções 

disponíveis (Figura 3.1). 
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Figura 3.1 — Preenchimento condicionado da tabela de atributos. 

 

No entanto, sempre que necessário, foram acrescentados campos à tabela de 

atributos dos vários temas, cujo preenchimento é semi-automático, e.g., área, volume 

dos movimentos de vertente. 

A última fase da preparação geral da informação de base vectorial prendeu-se com a 

sua conversão para uma estrutura de dados matricial, sobre a qual foram realizados 

todos os processamentos essenciais à avaliação do risco associado a movimentos de 

vertente na bacia do rio Alenquer. 

No caso das variáveis derivadas do modelo digital de elevação, já adquiridas numa 

estrutura matricial, estas são obtidas através de 2 algoritmos: método de Horn (1981) 

(declive, exposição) e método de Zeverbergen e Thorne (1987) (curvatura do terreno). 

Em estudos comparativos dos resultados da aplicação de algoritmos diferentes 

verifica-se que, apesar de algumas disparidades, os resultados obtidos são, na 

generalidade dos métodos, muito similares (Jones, 1998; Burrough e McDonnell, 1998; 

Rodríguez e Suárez, 2010). Por outro lado, a escala tem muito mais influência nos 

valores dos declives do que o método utilizado para a sua extração do MNE (Zhang et 

al., 1999). Adicionalmente, o facto dos dados obtidos para os parâmetros derivados 

nunca serem utilizados com os seus valores absolutos, mas sim classificados, faz 

diminuir algum eventual erro proveniente da aplicação do algoritmo.  

A descrição dos pormenores de elaboração de cada um dos factores predisposição é 

efectuada no §3.3. Todos os temas foram trabalhados com uma superfície maior que a 

área em estudo, só sendo restringida a esta após conclusão de todos os procedimentos 
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de criação, validação e conversão. Evita-se deste modo alguns problemas e distorções 

que possam ocorrer junto aos limites da área de estudo. 

 

3.2 Unidades de terreno 
 

As bases de dados (cartográfica e alfanumérica) foram elaboradas ou inseridas num 

sistema de informação geográfica (SIG) de modo a permitir as análises espaciais 

efectuadas. 

A selecção da unidade espacial de trabalho, vulgo unidade de terreno (UT), é um dos 

aspectos praticamente indispensável na modelação da susceptibilidade a movimentos 

de vertente, quer por exigência do método estatístico quer por facilitar as operações 

matemáticas ou de sobreposição. Cada UT terá informação específica no que diz 

respeito aos factores condicionantes das instabilidades de vertente utilizados na 

análise. Assim, unidade de terreno pode ser definida, em termos gerais, como uma 

porção de terreno que apresenta características internas homogéneas, à escala de 

análise (van Westen et al., 1997), independentemente das UT adjacentes (Luckman et 

al., 1999). 

Os critérios de delimitação de UT podem ser muito distintos, sendo mais utilizados os 

cartográficos (células), os físicos (e.g., topográficos, morfo-estruturais, morfo-

hidrográficos) e os político-administrativos (e.g., freguesias, bgri). Contudo, de acordo 

com o objectivo final, todos pretendem uma coerência de informação na UT, i.e., à 

escala de análise pretende-se maximizar a homogeneidade interna e a 

heterogeneidade entre UT (Guzzetti et al., 1999; Guzzetti, 2005a,b). Uma vez que 

todos os tipos de UT apresentam vantagens e desvantagens, a sua selecção depende 

do método estatístico, das características do terreno, do SIG que se pretende 

implementar, entre outros (Baeza et al., 2010). No entanto, apesar da importância 

desta etapa, a opção por um tipo de UT de terreno é muitas vezes unicamente 

motivada por limitações computacionais ou da tipologia (estrutura) dos dados de base.  
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Nos trabalhos de avaliação da susceptibilidade a movimentos de vertente com base 

em métodos estatísticos, duas das unidades mais frequentemente utilizadas e 

apropriadas (Carrara et al., 1995) são as matrizes de células regulares (estrutura 

matricial ou raster) e as unidades morfo-hidrográficas, entendidas como metade da 

unidade física que corresponde a uma sub-bacia hidrográfica, delimitada pela linha de 

festo e curso de água (Carrara et al., 1991, 1995; Guzzetti et al., 1999, 2006b; Chung e 

Fabbri, 1999; Ardizzone et al., 2002; Cardinalli et al., 2002; Garcia, 2002; Remondo et 

al., 2003; Pereira, 2009; Piedade, 2009; Baeza et al., 2010; entre muitos outros). Van 

Den Eeckhaut et al. (2009) realizam uma análise utilizando uma combinação heurística 

de mapas obtidos utilizando diferentes UT (topográficas e célula), de modo a procurar 

um mapa final mais coerente e que minimize as limitações inerentes a cada tipo de UT. 

Nos poucos estudos efectuados onde se compara a influência das UT nos resultados 

finais de um modelo de susceptibilidade, verifica-se que a alteração do tipo de UT 

produz mudanças muito significativas no produto final (e.g., Carrara et al., 2008; 

Garcia et al., 2009; Baeza et al., 2010). Carrara et al. (2008), no seu trabalho 

comparativo entre tipo de método (determinístico vs estatístico), tipo de UT (célula vs 

morfo-hidrográfica), dimensão da UT e ferramenta estatística (análise discriminante vs 

regressão logística), verificam que a alteração da UT é aquela que maiores 

discrepâncias cria entre resultados finais (>30%). No mesmo sentido, o trabalho de 

Garcia et al. (2009) indica uma maior sensibilidade dos resultados à alteração da UT do 

que ao método estatístico utilizado. No entanto, mais estudos são necessários para 

que se possa afirmar (se for possível) que um tipo de unidade de terreno é melhor do 

que outro, pois, como referido anteriormente, a sua escolha depende de diversos 

critérios e todos apresentam virtudes e fragilidades, sendo os resultados 

condicionados pelas características da população de instabilidades e do terreno em 

análise. 

A UT morfo-hidrográfica, por ser uma porção de terreno homogénea, possibilita a 

extracção de parâmetros morfológicos e hidrológicos que possuem um carácter 

geomorfológico mais significativo que os obtidos de modo “pontual”, como no caso 

das UT em células (Guzzetti, 2005). Por outro lado, a sua forte componente 

morfológica permite que determinados tipos de movimentos sejam melhor 
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circunscritos numa única unidade (e.g., Carrara et al., 2008). No entanto, nem sempre 

um movimento de vertente é condicionado pelas características globais da UT morfo-

hidrográfica. Este tipo de UT apresenta dimensões muito diferentes, numa área de 

estudo, o que origina problemas na utilização de alguns métodos estatísticos, bem 

como a necessidade de obter um valor médio da UT para cada factor condicionante. 

Este valor médio contribui para os resultados menos bons verificados neste tipo de UT 

com movimentos de vertente de pequena dimensão, onde as características 

condicionantes da instabilidade são mais localizadas (Garcia et al., 2009). Acresce, a 

classificação da susceptibilidade é uniforme em toda a extensão da UT, mesmo quando 

é evidente que apenas uma pequena parte da UT é susceptível à ocorrência de 

movimentos de vertente. No caso de UT de pequena dimensão, este aspecto não é tão 

problemático, mas quando a sua área é muito grande, poder-se-á estar a ser 

excessivamente conservador na classificação. A dificuldade e especificidade do 

programa necessário para a sua demarcação automática (para evitar o demorado 

processo de delimitação manual das sub-bacias e tornar reproduzível os resultados) e 

a sua dependência da qualidade e densidade da rede de drenagem, que podem não 

expressar limites geomorfológicos ou de terreno importantes no condicionamento de 

movimentos de vertente são também limitações deste tipo de UT (Guzzetti, 2005). 

A utilização de uma estrutura matricial não está isenta de problemas, nomeadamente, 

qual o significado físico da “célula”, quais os seus limites no campo, a inerente 

generalização ou valores médios, a compatibilidade entre a estrutura de dados e 

variáveis contínuas, a representação de características lineares, etc.. No entanto, num 

estudo à escala regional e através de uma correcta selecção da dimensão da célula, 

estes problemas dissipam-se.  

Pese embora os problemas atrás referidos, num estudo comparativo de UT na 

avaliação da susceptibilidade numa área amostra na região Norte de Lisboa, os 

melhores resultados foram obtidos com as UT célula, independentemente do método 

estatístico ou da dimensão dos movimentos utilizados (Garcia et al., 2009).  

No presente trabalho optou-se pela utilização da UT célula pelas seguintes razões: 

a) cerca de 60% dos movimentos de vertente têm dimensão inferior a 600 m2; 
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b) um conjunto significativo de factores de predisposição apresenta uma estrutura 

matricial;  

c) o modelo estatístico utilizado (Valor Informativo) é mais robusto quando utilizado 

com UT de dimensão semelhante e, em estudo efectuado numa área amostra, foram 

obtidos melhores resultados com este tipo de unidades de terreno; 

d) na perspectiva da análise de risco é preferível ter as áreas consideradas susceptíveis 

o mais constrangidas possível, o que se conseguem mais facilmente com UT célula do 

que com UT morfo-hidrográfica; 

e) ser a UT mais frequentemente utilizada por utilizadores de SIG matricial (Carrara et 

al., 1995). 

A escolha da resolução a adoptar, por regras empíricas e/ou analíticas, depende 

sempre de diversos factores como as características dos dados e conceitos 

relacionados, nomeadamente: escala, capacidade de processamento, exactidão de 

localização, auto-correlação espacial, complexidade do terreno, dimensão da área, 

entre outros (Hengl, 2006). 

Assim, neste estudo decidiu-se a utilização de uma célula de 5 m. A escolha desta 

resolução procura uma situação de equilíbrio entre 3 critérios base (escala, topografia 

e movimentos de vertente) e os objectivos do trabalho, suportando-se em cinco 

comprometimentos:  

(i) compromisso entre a maior exactidão e a escala de menor pormenor dos factores 

condicionantes utilizados na modelação da susceptibilidade (com uma exactidão de 

0,1 mm na escala 1:50 000 a célula a adoptar é de 5 m); 

(ii) compromisso entre os dados altimétricos, topográficos e o erro de graficismo. Se 

tivermos em conta as irregularidades do terreno, uma célula 5 m está claramente 

exagerada. No entanto, a distância entre curvas de nível e o erro de graficismo indicam 

que a célula devia ser de dimensão inferior; 

(iii) representar o máximo de movimentos com um mínimo de 2 células (só 1% (5) dos 

movimentos a modelar têm representação através de uma única célula); 

(iv) perder o menor número possível de movimentos cartografados. A opção por esta 

resolução originou uma perda de cerca de 2% de movimentos, o que se considera um 
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valor bastante aceitável, sendo mesmo desprezível se tivermos em conta a sua 

importância relativa no total da área instabilizada (0,06%); 

(v) utilização de uma resolução que permita a obtenção de variáveis derivadas do 

modelo digital de elevação com uma generalização e qualidade suficiente para a 

modelação de susceptibilidade. 

A adopção generalizada de uma célula de menor dimensão não traria melhorias 

significativas, tendo em conta os movimentos modelados, enquanto uma dimensão 

mais grosseira poderia causar uma generalização excessiva no modelo digital de 

elevação e, consequentemente, nas variáveis derivadas. De facto, a altitude e o declive 

por vezes têm boas relações estatísticas com a realidade mas outras variáveis 

derivadas não são representadas realisticamente quando derivadas de um MDE com 

célula muito grosseira (Kienzle, 2004). 

 

3.3 Factores de predisposição 
 

3.3.1 Introdução 
 

A avaliação de modelos de susceptibilidade a movimentos de vertente de base 

estatística baseia-se na relação espacial entre as instabilidades e os factores que as 

condicionam, directa ou indirectamente. Neste contexto, a qualidade das bases 

cartográficas dos parâmetros que permitem avaliar a predisposição à ocorrência de 

movimentos de vertente reveste-se de uma importância fundamental. 

A fiabilidade do MDE, e consequentemente dos parâmetros dele derivados, é um 

factor relevante na qualidade dos resultados finais da avaliação da susceptibilidade a 

movimentos de vertente. Os problemas associados ao MDE e às variáveis derivadas 

constituem uma importante fonte de incerteza. Contudo, num estudo onde o 

objectivo principal é a hierarquização intra e inter factores de predisposição para 

comparação da susceptibilidade a movimentos de vertente efectuada numa base 

cartográfica única, que apresenta sempre as mesmas características e, eventualmente, 

as mesmas incorrecções, as falhas nos valores absolutos advindas do MDE não se 
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tornam tão graves. No entanto, há que ter sempre presente as generalizações 

existentes, por exemplo, devido à dimensão da célula adoptada, e erros e incertezas 

que poderão originar. Certo é que não existe nenhum modelo perfeito pelo que grave 

não é ter um modelo com algumas deficiências, conhecidas e de certo modo 

controladas, mas sim esquecer que estas existem. Acresce o facto dos procedimentos 

de correcção dos MDE (e.g., Eastman, 2003; Reis, 2006) aplicados à área em estudo se 

terem repercutido em diferenças negligenciáveis na capacidade preditiva dos modelos 

de susceptibilidade (Garcia et al., 2012). 

Assim, o MDE utilizado suporta-se no uso das curvas de nível à escala 1:10 000, sem 

informação complementar, pelas seguintes razões:  

i) em princípio, há maior fiabilidade e precisão nos dados altimétricos na escala 1:10 

000 do que na escala 1:25 000; 

ii) os dados altimétricos na escala 1:10 000 são mais recentes, pelo que se apresentam 

mais de acordo com a realidade actual; 

iii) a adição de informação suplementar (pontos cotados, vértices geodésicos ou 

pontos auxiliares) e procedimentos de correcção não revelaram trazer diferenças 

significativas aos MDE, nomeadamente à capacidade preditiva da sua derivada declive. 

Adicionalmente às características dos MDE, na preparação da informação cartográfica 

que sustenta o modelo de avaliação de susceptibilidade são várias as fases que 

influenciam o mapa final de uma variável de predisposição. Com efeito, para além da 

generalização e erros associados à cartografia, destacam-se dois aspectos: a dimensão 

da célula e a classificação/agrupamento de dados. 

No que diz respeito à dimensão da célula a utilizar, o uso de maior 

pormenor/resolução nem sempre é a melhor solução. De facto, poder-se-á salientar 

que o aumento de pormenor determina uma maior dependência da qualidade da 

cartografia de base. Ziadat (2007) verifica que, à medida que aumenta a resolução, os 

erros médios quadráticos dos declives tendem também a aumentar. No entanto, este 

facto está obviamente relacionado com a precisão dos dados que se analisam, uma vez 

que em células muito grosseiras os declives apresentam valores médios menores, pelo 
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que é de esperar que os erros a estes associados também o sejam. Em contrapartida, 

com a altimetria acontece precisamente o contrário. Por outro lado, um aumento de 

pormenor nem sempre reflecte melhor a realidade que fisicamente influencia uma 

instabilidade de vertente. Por exemplo, o perfil transversal que influencia um 

deslizamento deve ser analisado no contexto geral da vertente e não restrito à área de 

uma célula de pequena dimensão (e.g., 25 m2). Por este motivo, algumas das variáveis 

de predisposição foram calculadas com base em células de maior dimensão 

verificando-se, com base no seu relacionamento com a realidade analisada e na sua 

capacidade preditiva, qual a melhor solução. As varáveis obtidas com célula de 

dimensão superior à adoptada (5 m) foram posteriormente transformadas em células 

de 5 m, sem qualquer distorção da informação base. 

Outro aspecto influente na cartografia da susceptibilidade é a classificação ou 

agrupamento de dados. Chung e Fabbri (2005) consideram que devido ao 

desenvolvimento tecnológico esta etapa, responsável pela deficiência de alguns 

modelos, deve ser considerada “coisa do passado”. Contudo, 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 contínuas) não garante melhores resultados finais. De facto, 

“preciosismos” de cálculo podem não contribuir para a obtenção de ajustes superiores 

dos modelos à realidade, servindo antes para maior demora na computação e criando, 

muitas vezes, ruído, uma vez que a escala dos dados de origem não propicia tanto 

pormenor na relação com os movimentos de vertente. Deste modo, a classificação de 

dados é, quase sempre, imprescindível quando a variável contínua em análise 

apresenta uma infinidade de valores (e.g., declives, exposições), não sendo 

estatisticamente comportável a sua aplicação em dados brutos. No entanto, não são 

apenas as variáveis contínuas que necessitam de uma classificação. Variáveis 

categóricas também podem apresentar um número excessivo de classes (e.g., uso do 

solo, litologia), ou estas não se diferenciarem em termos de condicionamento a 

movimentos de vertente, pelo que a junção de categorias pode ser uma das tarefas a 

realizar. Por outro lado, a classificação dos dados de base dos modelos de 

susceptibilidade, ao homogeneizar a informação, pode permitir a diminuição de 



  Informação cartográfica e bases de dados 
 

61 

divergência de resultados, devido a problemas na cartografia de base, facto relevante 

em estudos comparativos. Adicionalmente, não é garantido que um elevado número 

de classes permita alcançar melhores resultados uma vez que muitas delas podem 

apresentar as mesmas capacidades condicionantes e preditivas de movimentos de 

vertente. Em alguns métodos, demasiadas classes resultam numa menor robustez dos 

pesos estimados e o seu agrupamento em novas classes pode reflectir, com maior 

precisão, aquilo que na realidade favorece ou desfavorece o aparecimento de 

evidências (Kemp et al., 1999). No entanto, os referidos autores alertam que é 

preferível ter mapas multi-classe do que uma simples classificação binária. Apesar da 

importância absolutamente determinante desta etapa são poucos os trabalhos que 

explicitam claramente os procedimentos realizados na classificação de dados. 

A resolução adoptada e classificação dos dados utilizada procurou, ainda que por vezes 

empiricamente, maximizar as diferenças inter-classes e minimizar as intra-classes, 

assunções base de técnicas de agrupamento de dados (Fonseca, 2005). No que diz 

respeito a variáveis contínuas, são várias as metodologias que podem ser adoptadas 

para definir o número de classes e os seus limites. No entanto, quase todos eles 

apresentam problemas de reprodutibilidade ou adaptação ao fenómeno em questão 

(Süzen e Doyuran, 2004). Süzen e Doyuran (2004) propõem, para evitar estes 

problemas, que se tenha em conta na divisão das classes percentis da distribuição das 

células que apresentam o fenómeno. Contudo, o objectivo principal desse trabalho era 

comprovar que uma divisão de base estatística é preferível à baseada unicamente no 

conhecimento do autor. Todavia, essa opção prende-se unicamente com a diminuição 

da subjectividade e não porque uma divisão do tipo "expert knowledge" não possa ter 

qualidade. Nesta dissertação não se adoptou uma partição por percentis mas, quando 

necessário, foram avaliadas probabilidades condicionais (i.e., área ocupada por 

movimentos de vertente ponderada pela dimensão da classe), bem como curvas de 

sucesso e área abaixo da curva2, para se ter certeza da opção tomada e evitar 

deficiências infundamentadas nos resultados finais devidas a esta fase do trabalho 

(Chung e Fabbri, 2005). 

                                                           
2
 Detalhes de procedimentos de validação no §5. 
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A análise da literatura sobre avaliação da susceptibilidade revela que o número e 

diversidade de factores de predisposição utilizados são extremamente diversificados, 

variando de valores próximos da meia dúzia até várias dezenas (Guzzetti et al., 1999, 

2006b; Remondo et al., 2003 van Westen et al., 2003; Thiery et al., 2007; Carrara et al., 

2008; entre muitos outros). No entanto, a literatura também mostra que o elevado 

número de factores de predisposição inicial é consideravelmente reduzido no final, 

quando se verificam os parâmetros com capacidade discriminante e maior influência 

nos resultados finais, i.e., poder-se-á reduzir o esforço sem comprometer os resultados 

(Remondo et al., 2003). 

Actualmente, a cartografia digital e a automatização de alguns procedimentos de 

aquisição e produção de informação permitem obter uma quantidade muito elevada 

de parâmetros integráveis no sistema de informação geográfica onde se realiza a 

análise da susceptibilidade. Contudo, muitas destas variáveis são utilizadas apenas 

para experimentação ou por facilidade de obtenção, não sendo muitas vezes claro o 

seu papel como condicionantes de instabilidades de vertente.  

Face ao exposto, conclui-se que a escolha das variáveis independentes não é uma 

tarefa simples, não existindo nem critérios nem guia universais para efectuar essa 

tarefa (Ayalew e Yamagishi, 2005). A selecção inicial de parâmetros a utilizar como 

descritores de fenómenos naturais, muitas vezes complexos, é sempre uma tarefa que 

envolve uma larga componente de decisão baseada no conhecimento de técnicos 

especializados nos processos de movimentos de vertente (Carrara et al., 2003). 

Contudo, parece ser consensual que as variáveis independentes devem ser (Ayalew e 

Yamagishi, 2005): (i) operacionais (terem um grau de afinidade com o fenómeno 

dependente); (ii) completas (cobrirem toda a área de estudo); (iii) não-uniformes 

(apresentarem diversidade espacial); (iv) mensuráveis (poderem ser medidas ou 

expressas numa escala); (v) não-redundantes (o seu efeito não deve contribuir mais 

que uma vez para os resultados finais). 

A escolha dos temas a integrar numa análise de susceptibilidade devem ser escolhidos 

com base na escala de análise, nas características da área de estudo e nas tipologias 

dos movimentos de vertente presentes (Glade e Crozier, 2005). Critérios como a 

facilidade de produção, obtenção ou integração devem ser evitados. Todavia, é óbvio 
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que qualquer escolha estará, na maioria dos casos, longe de ser a ideal para o autor. O 

tempo, dinheiro e a informação disponíveis para realizar o trabalho são fortes 

condicionantes das escolhas efectuadas. 

No presente trabalho são utilizadas 7 variáveis de predisposição, que se revelaram 

influentes na ocorrência de movimentos de vertente na região Norte de Lisboa e se crê 

terem influência similar na bacia do rio Alenquer. Assim, são considerados como 

factores de predisposição: declive, perfil transversal da vertente, inverso do índice 

topográfico (inverse wetness index), litologia, morfoestrutura, tipo e uso do solo.  

A escolha destes factores tem como objectivo caracterizar as condições naturais que 

controlam a localização, número e tipo de movimento de vertente. Guzzetti et al. 

(2008: baseado em Crozier, 1986; Turner e Schuster, 1996) referem como 

condicionantes naturais de movimentos de vertente: (i) contexto morfológico e 

litológico regional e local; (ii) presença/ausência de descontinuidades (e.g., planos de 

estratificação, falhas, diaclases); (iii) propriedades mecânicas e hidrológicas das rochas 

e solos; (iv) tipo e espessura do solo; (v) tipo e extensão do coberto vegetal. As 

variáveis utilizadas não cobrem, de modo algum, todas estas características (e.g. 

informação pormenorizada sobre planos de estratificação ou espessura do solo), pelo 

que haverá sempre a possibilidade de, futuramente, incrementar a quantidade e 

qualidade dos factores naturais utilizados.  

Os factores condicionantes de cariz antrópico (e.g., abertura de taludes) não são 

contemplados nesta dissertação. Esta exclusão deve-se ao facto de haver limitações na 

cartografia e representação destes elementos à escala de análise. Neste contexto, os 

movimentos utilizados na análise da susceptibilidade são apenas de cariz "natural", 

não se englobando os que ocorrem exclusivamente devido a actividade antrópica, 

como é o caso de muitos movimentos em talude. 

Apesar das limitações nos factores de predisposição utilizados, estes cobrem a 

generalidade das variáveis aconselhadas pelo guia metodológico para a produção de 

cartografia municipal de risco (Julião et al., 2009). De facto, não se usa um mapa de 

formações superficiais, mas a inserção do mapa de solos, que poderá funcionar como 
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um indicador da formação superficial, ou de um mapa de morfo-estrutura vão além do 

requerido. 

Toda a informação utilizada é classificada, por van Westen et al. (2008), como crítica 

ou de elevada importância para análises de susceptibilidade a média escala, como é o 

caso do trabalho desenvolvido no âmbito desta dissertação. 

A figura 3.2 representa as etapas elementares de aquisição e tratamento da 

informação. Os mapas iniciais são posteriormente classificados para a elaboração do 

mapa final de cada uma das variáveis. A descrição de todos estes procedimentos é 

efectuada seguidamente, para cada uma das variáveis consideradas.  

 

 

 
Figura 3.2 — Factores de predisposição na avaliação da susceptibilidade a movimentos de vertente na 

bacia do rio Alenquer. 

 

 

3.3.2 Declive 
 

A variável declive, indicadora da inclinação do terreno, é umas das mais influentes e 

utilizadas em modelação de susceptibilidade a movimentos de vertente. O declive 

MDE corrigido
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controla directamente as tensões tangenciais nas vertentes e, de acordo com Ayalew e 

Yamagishi (2005), afecta o conteúdo em água e sua pressão nos poros na escala local, 

enquanto à escala regional controla a continuidade hidráulica. Na verdade, o declive 

pode não ser o factor mais importante, mas é sem dúvida um dos mais influentes em 

análises de susceptibilidade em SIG (e.g. Guzzetti et al., 1999; Dai et al., 2001; Dai e 

Lee, 2002). 

No presente trabalho a variável declive foi derivada do MDE, apresentando os 

resultados obtidos uma variação entre 0° e 63°. Sendo o uso da variável contínua 

pouco adaptado à modelação e não isenta de erros, uma vez que os valores obtidos 

são preciosismos matemáticos (a esta escala de análise não é credível a obtenção de 

um valor com várias casas decimais), procedeu-se à classificação dos dados. 

Nesta etapa foram testadas 3 tipos de divisão, i.e., classes com amplitudes de 1°, 5° e 

10°, diferenciando-se movimentos superficiais e profundos. A opção por uma das 

classificações foi baseada nos seguintes pressupostos:  

i) valor de probabilidade condicionada (probabilidade de uma classe apresentar 

movimentos de vertente); 

ii) influência da generalização na capacidade preditiva da variável; 

iii) selecção de um número de classes suficientemente exemplificativo das diferenças 

registadas; 

iv) número de classes não excessivo, permitindo agilizar o processo de modelação. 

Deste modo, com base na probabilidade condicionada, através da curva de sucesso e 

da área abaixo da curva, foi avaliado o grau de ajuste de cada uma das 3 classificações, 

de modo a verificar como a classificação dos dados de base influenciava os resultados 

preditivos. 

Os resultados obtidos (Quadro 3.2, Figura 3.3), indicam que à medida que a amplitude 

das classes vai aumentando a capacidade preditiva geral do parâmetro declive vai 

diminuindo, pelo que a divisão obtida com amplitude de 1 grau seria a melhor opção. 
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Quadro 3.2 — Grau de ajuste global aos movimentos de vertente de diferentes classificações de dados 
do factor declive, na bacia do rio Alenquer. 

 

 

 

Figura 3.3 — Curvas de sucesso de modelos com diferente classificação de dados do declive, na bacia 
do rio Alenquer. 

(A - movimentos de vertente superficiais; B - movimentos de vertente profundos) 
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No entanto, o número de classes (63) é muito elevado, não se justificando muitas 

dessas classes, uma vez que apresentam uma probabilidade condicional próxima de 0 

(e.g., declives inferiores a 5°). Adicionalmente, não há qualquer ocorrência de 

movimentos de vertente das tipologias analisadas nos declives superiores a 58° (Figura 

3.4). 

Por outro lado, verifica-se que entre os declives 43° - 58°, apenas se verificam 

movimentos superficiais (Figura 3.4). As fortes probabilidades condicionadas 

correspondentes são justificadas pelo facto das áreas que apresentam esta inclinação 

representarem, em conjunto, apenas 0,03 % do total da bacia em estudo, originando 

uma sobrevalorização de qualquer célula de massa deslizada que aí se localize. 

Adicionalmente, em termos de importância nos movimentos superficiais, a área 

instabilizada que ocorre em declives superiores 45°, representa apenas 0,5 %. 

 

 

Figura 3.4 — Probabilidade condicionada por classe de declive (amplitude 1°), na bacia do rio 
Alenquer. 

 

Face a este contexto, optou-se por uma situação de compromisso através da 

classificação dos valores de declive em 9 classes, com amplitude de 5° e 1 classe 

agregadora de inclinações superiores a 45°, num total de 10 classes (Quadro 3.2). 

Com esta divisão mantém-se a capacidade preditiva da variável, com um ajuste global 

de 0,76, e diminui-se o número de classes a utilizar na modelação. Paralelamente, as 

classes são similares a outros estudos efectuados na região a norte de Lisboa, com 
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bons resultados e facilitando posteriores comparações (e.g., Zêzere et al., 2004; 

Piedade, 2009). 

 

3.3.3 Perfil transversal das vertentes 
 

A topografia do terreno e sua forma geral podem, em conjunto com outros factores, 

condicionar a ocorrência de movimentos de vertente pela sua influência no modo 

como a água (superficial ou subsuperficial) se distribui. Os perfis tornam-se uma 

variável indirecta do modo como os fluxos se irão distribuir ao longo de uma vertente. 

Assim, se pensarmos no escoamento, de um modo simplificado, o perfil longitudinal 

afecta a velocidade, enquanto o perfil transversal controla a sua divergência ou 

concentração. 

O perfil das vertentes pode ser analisado de 3 modos distintos: i) o perfil longitudinal 

(profile curvature), que expressa a forma da vertente na direcção da sua maior 

inclinação indicando o modo como o declive se comporta de montante para jusante na 

vertente; ii) o perfil transversal (plan curvature), que indica a forma da vertente em 

termos laterais, i.e., a forma da vertente numa orientação perpendicular à do perfil 

longitudinal, expressando as alterações da exposição da vertente; e iii) a curvatura 

(tangencial curvature), cujo resultado é a combinação das duas anteriores. 

O cálculo dos 3 parâmetros foi obtido automaticamente derivando do MDE os perfis 

simples e a respectiva curvatura. Nos casos do perfil transversal e curvatura valores 

negativos indicam vertentes côncavas, valores positivos estão associados a vertentes 

convexas, sendo o valor 0 atribuído a superfícies rectilíneas ou planas. No que diz 

respeito ao perfil longitudinal, o raciocínio é o inverso, valores positivos indicam 

vertentes de perfil côncavo enquanto dados negativos caracterizam as vertentes de 

perfil convexo, mantendo-se o 0 para os perfis rectilíneos e áreas planas. 

Em termos práticos, o cálculo das curvaturas é extremamente influenciado pela 

dimensão da célula utilizada. Assim, efectuaram-se testes comparativos com células de 

diferente dimensão (5, 10, 25 e 50 m) utilizando um dos perfis simples (transversal) 

para não haver influência da associação de parâmetros. Comparando os resultados 
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obtidos com a altimetria base do MDE (curvas de nível, 1:10 000) verifica-se que 

quanto maior a resolução pior se consegue efectuar uma caracterização da forma da 

vertente (Figura 3.5). 

 

Figura 3.5 — Exemplo do perfil transversal da vertente a diferentes resoluções. 

 

De facto, se analisarmos o mapa obtido com uma célula de 5 m, constata-se que o 

pormenor é demasiado elevado para o objectivo pretendido, uma vez que ficam 

delineadas as faces da triangulação efectuada para obter o MDE, sendo complexa a 

caracterização do tipo de perfil da vertente. À medida que diminui a resolução verifica-

se que, embora os limites gerais se tornem mais grosseiros, a homogeneidade vai 

sendo cada vez maior, permitindo fazer uma boa associação entre os resultados 

obtidos e a realidade representada pelas curvas de nível. Deste modo, optou-se pela 

utilização de uma célula de 50 m, por se considerar que o respectivo modelo é o que 

representa melhor o perfil das vertentes na escala de análise, mantendo a 

homogeneidade. Esta solução é sobretudo baseada numa interpretação morfológica e 

não nos resultados estatísticos. No entanto, para evitar problemas no cruzamento com 

os movimentos e restantes factores predispositivos, com resolução diferente, o tema é 

depois convertido directamente para uma célula de 5 m, i.e., a conversão é realizada 
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Célula 25 m
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sem qualquer tipo de operação adicional, resultando da divisão de cada célula de 50 m 

em 100 células de 5 m. 

Outra opção que é necessário tomar é qual o parâmetro de forma da superfície 

topográfica a usar na modelação. Na realidade, poder-se-iam utilizar todos, mas isso 

não trás uma capacidade discriminante significativa uma vez que todos pretendem 

representar o mesmo tipo de condicionante, i.e., concentração de água nas vertentes. 

Associada à utilização dos 3 parâmetros está ainda o problema de autocorrelação de 

variáveis, geralmente prejudiciais na aplicação de modelos de base estatística, como 

sucede no presente trabalho. Assim, efectuou-se a comparação da capacidade 

preditiva dos 3 parâmetros de forma de vertente (Quadro 3.3, Figura 3.6). 

 
Quadro 3.3 — Grau de ajuste global aos movimentos de vertente dos três tipos de formas da 
superfície topográfica, na bacia do rio Alenquer. 

 

Em termos teóricos a curvatura, seria a melhor opção uma vez que conjuga ambos os 

perfis. Contudo, a análise dos resultados indica que para os deslizamentos da bacia do 

rio Alenquer parece ser o perfil transversal da vertente o que melhor discrimina áreas 

onde ocorreram instabilidades de vertente, das restantes. De facto, nos movimentos 

profundos parece ser indiferente qual o parâmetro a utilizar, sendo o perfil 

longitudinal o que apresenta uma área abaixo da curva ligeiramente superior (Quadro 

3.3). Contudo, nos deslizamentos superficiais verifica-se que o ajuste global obtido 

através do perfil transversal é o que obtém um valor que se destaca, pela sua 

superioridade (Quadro 3.3). Deste modo, tendo em conta que as instabilidades 

superficiais são as que ocorrem com maior frequência na área em estudo, e que os 

deslizamentos mais profundos são similarmente discriminados por qualquer dos 
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parâmetros de forma da superfície topográfica, optou-se pelo uso, único, do perfil 

transversal. 

 

 

Figura 3.6 — Curvas de sucesso de modelos com diferentes tipos de formas da superfície topográfica, 
na bacia do rio Alenquer. 

(A - movimentos de vertente superficiais; B - movimentos de vertente profundos) 

 

A etapa de classificação de dados é outro dos aspectos a considerar na preparação 

deste parâmetro. De facto, o número de valores diferentes é extremamente elevado. 

Contudo, o seu preciosismo é estatístico e sem grande significado real. Por tal, é 

indispensável o agrupamento dos dados em classes que transpareçam o objectivo 

final, i.e., a separação de formas rectilíneas/planas, convexas e côncavas. Na escolha 

da classificação a adoptar teve-se como bases estudos com derivação automática dos 

perfis comparando-se os resultados obtidos para uma divisão em 3 (e.g., Zêzere et al., 
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2009a; Baeza et al., 2010) e 5 classes (e.g., Clerici et al., 2010), separando as formas 

ligeiramente côncavas/convexas das que têm a forma bem pronunciada. O quadro 3.4 

apresenta os valores utilizados na classificação dos dados para caracterização da 

curvatura do terreno. 

 
Quadro 3.4 — Limite de classes para classificação do perfil transversal da vertente. 

 

Refira-se que se pretende com esta variável classificar a curvatura da superfície pelo 

que as áreas planas se encontram inseridas na classe rectilínea. Esta classe não se 

restringe apenas aos valores 0 mas a todos aqueles que se aproximem muito deste, 

tendo-se utilizado o valor de ±0,0025, apresentado por Zêzere et al. (2009a) e Clerici et 

al. (2010), para classificação das superfícies com ausência de curvatura. 

A observação dos resultados obtidos revela que não há grande diferença entre as 

classificações com diferente número de classes, pelo que a opção por uma 

classificação simples não se repercute num prejuízo significativo da capacidade 

preditiva do factor forma da superfície (Quadro 3.5, Figura 3.7). Adicionalmente, a 

separação física de vertentes de perfil curvilíneo, bem declarado ou apenas ligeiro (5 

classes), não é facilmente exequível através do significado dos valores, uma vez que 

estes têm um suporte sobretudo estatístico e são de difícil transposição para as 

características reais da vertente.  

Deste modo, na modelação da susceptibilidade é utilizada a classificação da superfície 

topográfica em 3 categorias: côncavo, rectilíneo/plano, convexo. 

 

 

Classe 3 classes 5 classes

1 Côncavo < -0,0025 < -0,025

2 ↑ -0,025 a -0,0025

3 Rectilíneo -0,0025 a 0,0025 -0,0025 a 0,0025

4 ↓ 0,0025 a 0,025

5 Convexo > 0,0025 > 0,025
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Figura 3.7 — Curvas de sucesso de modelos com diferente classificação de dados do perfil transversal 
da vertente, na bacia do rio Alenquer. 

(A - movimentos de vertente superficiais; B - movimentos de vertente profundos) 
 

 

 

Quadro 3.5 — Grau de ajuste global aos movimentos de vertente do perfil transversal da vertente 
com diferentes classificações de dados, na bacia do rio Alenquer. 
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3.3.4 Inverso do Índice Topográfico 
 

O conteúdo em água ou grau de saturação dos terrenos é, reconhecidamente, um 

parâmetro importante na ocorrência de movimentos de vertente. Contudo, a sua 

medição à escala regional é extremamente difícil, demorada e dispendiosa. No 

entanto, este parâmetro pode ser obtido, indirectamente, através do índice 

topográfico (também conhecido como Wetness Index - WI), assumindo que este pode 

servir como indicador da quantidade de água no terreno. Por exemplo, numa vertente 

de perfil convexo-côncavo, o índice mantém-se aproximadamente constante no sector 

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

Assim, o índice topográfico (WI) relaciona a área de contribuição, a montante de um 

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

Kirkby, 1979): 

  ln / tansWI A   (3.1) 

sendo: 

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

a largura da célula na direcção da vertente); 

β – o declive do local. 

 

O índice topográfico permite obter informação sobre o potencial de 

humidade/saturação de um local, a partir das suas características topográficas 

(Remmel et al., 2008), sendo frequentemente utilizado para quantificar a influência 

dessas características nos processos hidrológicos (Sorensen et al., 2006). 

No entanto, a utilização da fórmula original levanta problemas no caso da presença de 

áreas planas, i.e., de declive = 0. Assim, para evitar os erros derivados da divisão por 0, 

na modelação optou-se pela utilização do inverso do índice topográfico (IWI), inserido 

no módulo de análise hidrológica através de MDE (TauDEM), desenvolvido pela Utah 

State University (Tarboton, 2010): 
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  / sIWI A  (3.2) 

sendo: 

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

a largura da célula na direcção da vertente); 

β – o declive do local. 

 

Um dos factores que influencia fortemente os resultados destes índices é o algoritmo 

utilizado para a obtenção da direcção do fluxo e, consequentemente, da área de 

contribuição. Tradicionalmente, considera-se o método de direcção única (D8), onde a 

área de uma célula é transferida para uma das 8 células vizinhas na direcção do maior 

declive, restrita aos 8 pontos cardiais /colaterais (Sorensen et al., 2006). No entanto, 

outros métodos têm sido testados, verificando-se que a escolha da melhor solução é 

sempre condicionada pelos objectivos do trabalho e pelas características do local em 

análise (e.g., Fonseca, 2005; Sorensen et al., 2006). Procurando a aplicação de 

algoritmos simples, optou-se pela utilização do método de fluxo de direcção infinita 

(Dinf), proposto por Tarboton (1997), e que revela, na maior parte dos casos, bons 

resultados para a distribuição do escoamento (Sorensen et al., 2006). Adicionalmente, 

o algoritmo de escoamento infinito (Dinf) é mais ponderado do que o escoamento 

para uma única célula. O método Dinf, calculado a partir do centro de uma grelha de 3 

x 3 células, embora tenha em conta a direcção do maior declive, no sentido 

descendente da vertente (tal como D8), fá-lo considerando duas facetas triangulares, 

distribuindo proporcionalmente o fluxo por cada uma das duas células vizinhas 

(Tarboton, 1997; Tarboton e Mohammed, 2010).  

A figura 3.8 ilustra, de um modo esquemático, as diferenças entre os métodos D8 e 

Dinf. Enquanto no modelo unidireccional (D8) todo o fluxo seria imputado à célula B 

(devido à diferença em relação à direcção de referência ser menor nessa célula: α2 < 

α1), no modelo proposto por Tarboton (1997), é atribuída uma proporção do 

escoamento a ambas as células que podem ser afectadas, tendo em conta a direcção 

de maior declive no sentido descendente da vertente e as diferenças em relação às 

duas direcções de referência. 
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Figura 3.8 — Direcção de escoamento segundo os métodos D8 e Dinf. 
(baseado em Tarboton e Mohammed, 2010) 

 

O cálculo do IWI segue, de modo resumido, as seguintes etapas: 

i) criação e correcção do MDE; 

ii) avaliação e correcção de áreas sem drenagem; 

iii) extracção de declives;  

ii) criação de mapa da direcção de fluxos; 

iii) criação de mapa da área de contribuição; 

iv) cálculo do IWI. 

As depressões topográficas são extremamente importantes sempre que se tem em 

conta o sistema hidrológico, nomeadamente, na avaliação do teor em água dos 

terrenos através do inverso do índice topográfico. Assim, embora, como referido, o 

MDE de base não tenha sofrido quaisquer correções anteriores ao cálculo das suas 

derivadas, no caso da estimativa do IWI, isso é imprescindível, para a eliminação de 

áreas deprimidas artificiais que não apresentem drenagem (em vertentes ou fundos de 

vale), pelo que se efectuaram as correcções necessárias para a sua eliminação. 

À semelhança de outros parâmetros derivados do MDE, foram testados os resultados 

obtidos com células de diferente dimensão (5, 10, 25 e 50 m) e a sua influência na 
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capacidade preditiva de deslizamentos superficiais e profundos, na bacia do rio 

Alenquer (Quadro 3.6, Figura 3.9). 

 

Quadro 3.6 — Grau de ajuste global aos movimentos de vertente do inverso do índice topográfico 
segundo a dimensão da célula, na bacia do rio Alenquer. 

 

 

 

Figura 3.9 — Curvas de sucesso do índice topográfico segundo a dimensão da célula, na bacia do rio 
Alenquer. 

(A - movimentos de vertente superficiais; B - movimentos de vertente profundos) 
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Os resultados revelam que, embora com diferenças ligeiras, é, de um modo geral com 

maiores resoluções que se obtêm melhores resultados, pelo que a opção pela célula 

base de 5 m é a adoptada. 

Sendo uma variável de cálculo automático, os resultados finais apresentam uma 

infinidade de valores. No presente estudo esses valores foram classificados de modo a 

facilitar a modelação de susceptibilidade, tendo sido testadas classificações com 5 e 6 

classes (Quadro 3.7). As classes adoptadas individualizam os valores 0 (associados a 

declives nulos), apresentando uma amplitude logarítmica crescente do máximo para o 

mínimo de “humidade”. 

O uso deste tipo de amplitude tem como objectivo uma melhor repartição dos locais 

onde há maior concentração de água e o agrupamento de áreas onde haja escassez 

(por serem, à partida, as menos influentes na ocorrência de movimentos de vertente 

desencadeados por precipitação). 

 

Quadro 3.7 — Limite de classes na classificação do inverso do índice topográfico. 

 

 

A análise dos resultados (Quadro 3.8, Figura 3.10) permite constatar que no caso dos 

movimentos superficiais é quase irrelevante o número de classes utilizadas, enquanto 

em deslizamentos mais profundos a separação das áreas com maior índice de 

humidade se revela produtiva na capacidade geral de predição de movimentos de 

vertente na bacia do rio Alenquer. 

Classe 5 classes 6 classes

1 0 0

2 + humidade 0 a 0,001 0 a 0,0001

3 0,001 a 0,01 0,0001 a 0,001

4 0,01 a 0,1 0,001 a 0,01

5 > 0,1 0,01 a 0,1

6 - humidade > 0,1

Inverso do Índice Topográfico
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Quadro 3.8 — Grau de ajuste global aos movimentos de vertente do inverso do índice topográfico 
segundo o número de classes, na bacia do rio Alenquer. 

 

 

 

Figura 3.10 — Curvas de sucesso de modelos com diferente classificação de dados do inverso do índice 
topográfico, na bacia do rio Alenquer. 

(A - movimentos de vertente superficiais; B - movimentos de vertente profundos) 
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Deste modo, a classificação adoptada é a de 6 classes, por prever melhor os 

movimentos profundos, que são os que maior influência sofrem pela acumulação de 

água (superficial e subsuperficial), factor que se pretende avaliar indirectamente com a 

variável inverso do índice topográfico. 

 

 

3.3.5 Litologia 
 

O tipo de material que constitui o substrato rochoso é outra variável frequentemente 

utilizado em avaliações de susceptibilidade a movimentos de vertente. Características 

dos materiais como coesão, ângulo de atrito interno, limites de liquidez e plasticidade, 

entre outros, influenciam a possibilidade de ocorrência de instabilidades, aquando de 

um evento desencadeante. As características litológicas e geotécnicas das formações 

geológicas presentes, mas também o modo como os materiais se dispõem e 

relacionam no terreno (e.g., bancadas espessas, intercalações de materiais de 

permeabilidade e resistência diferentes), podem propiciar a ocorrência de rupturas ao 

serem sujeitos a tensões de corte. 

Não sendo objectivo deste trabalho o estudo das características físicas e geotécnicas 

dos materiais que compõem o substrato, procura-se indirectamente verificar a 

existência de relações estatísticas fortes, que indiquem quais as unidades geológicas 

mais propensas à ocorrência das tipologias de movimentos de vertente em análise. 

A informação geológica de base provém da Carta Geológica de Portugal (1:50 000), 

sendo o seu processo de conversão para estrutura vectorial descrito na secção 3.1. No 

entanto, à cartografia de base foram efectuadas algumas alterações dos limites 

geológicos, com base na interpretação dos afloramentos (observações de campo e 

análise de ortofotomapas - escala 1:10 000) e na sua relação com a altimetria do 

terreno (escala 1:10 000). 

A carta geológica de base permite a diferenciação de 17 formações geológicas. 

Contudo, com o intuito de simplificar, sem perder a diferenciação das especificidades 
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das unidades litológicas (UL), agruparam-se algumas destas formações, tendo como 

critérios base: i) as características litológicas; ii) a idade das formações; e iii) a 

expressão das formações na área em estudo. O quadro 3.9 apresenta o agrupamento 

efectuado e as 10 unidades litológicas consideradas para fins da modelação da 

susceptibilidade. 

 

Quadro 3.9 — Unidades litológicas na bacia do rio Alenquer. 
(baseado na Carta Geológica de Portugal) 

 

Assim, optou-se por agrupar as formações jurássicas dominantemente calcárias 

(Formação de Cabaços-Montejunto (J3
CM); Formação de Ota (J3

Ot); Formação de Amaral 

(J3
Am)) numa única unidade litológica (UL1). Embora os calcários de Cabaços-

Unidade 

litológica
Designação Formação(ões) 

UL1 Calcários J3
CM - Formação de Cabaços-Montejunto

J3
Ot - Formação da Ota 

J3
Am - Formação do Amaral

UL2 Argilas e margas J3
Ab - Formação de Abadia

UL3 Grés margoso J3
So - Formação de Sobral

UL4 Margas e calcário J3
Ar - Formação de Arranhó

UL5 Conglomerados e grés J3
Fr - Formação de Freixial

UL6 Conglomerados C1
Se - Formação de Serreira

C1
Al - Formação de Almargem

UL7 Argilas e siltes C1
SL - Formação de São Lourenço

UL8 Grés φQM - Formação de Quinta da Marquesa

UL9 Aluviões a - Aluviões

UL10 Filões e massas magmáticas β - Basalto

δ - Dolerito

τ - Traquito

ω - Rocha básica alterada
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Montejunto apresentem algumas características diferentes das outras formações, por 

também eles serem compactos, apresentarem facturação e aflorarem numa superfície 

quase insignificante na área de estudo, considerou-se não ser imprescindível a sua 

individualização. 

As restantes formações jurássicas encontram-se isoladas pelas suas características: 

argilas e margas, por vezes com intercalações gresosas ou carbonatadas (UL2), grés 

margosos (UL3), margas e calcários com alguma resistência (UL4) e conglomerados e 

grés de matriz margo-argilosa (UL5). Numa primeira análise, poder-se-ia considerar a 

junção das UL3 e UL5 mas, tendo em conta a variabilidade característica da formação 

do Freixial (UL5) e o facto da formação do Sobral (UL3) representar individualmente 

74 % da área em estudo, optou-se pela sua separação. 

No que diz respeito às 3 formações cretácicas iniciais, embora todas elas detríticas, 

foram agrupadas em dois conjuntos consoante domine a presença de elementos 

grosseiros (UL6) ou finos (UL7). 

A formação paleogénica da Quinta da Marquesa (UL8) e os depósitos aluvionares (UL9) 

constituem as UL mais recentes. 

Por último, independentemente do seu grau de alteração, foram agrupados todos os 

filões e massas magmáticas (UL10), pela diminuta expressão que apresentam na área 

em estudo (0,08 %). 

 

 

3.3.6 Morfoestrutura 
 

A relação entre a morfologia da vertente e a estrutura litológica é outra das variáveis 

que se considera capaz de influenciar a ocorrência de movimentos de vertentes. De 

facto, este tipo de relação é sobretudo evidente em áreas de deposição sedimentar ou 

xistosidade, onde as descontinuidades são mais frequentes (Cruden, 1987). As áreas de 

menor resistência e possível diferença de permeabilidade podem influenciar o 

escoamento subsuperficial, a localização da superfície de ruptura, bem como o tipo de 
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movimento de vertente. Usualmente, na literatura especializada, procura-se o 

relacionamento entre a direcção e grau de inclinação da formação geológica com as 

características de orientação e declive da vertente (e.g., Cruden, 1987, 2000; Cruden e 

Hu, 1996; Meentemeyer e Moody, 2000; Clerici et al., 2002, 2006).  

Na presente dissertação avalia-se apenas a relação entre a exposição da vertente e o 

sentido de inclinação da estrutura geológica, face à ausência de dados suficientes 

relativos ao valor da inclinação das camadas. A não utilização da relação entre o 

pendor da inclinação das camadas e o declive da vertente não compromete o objectivo 

principal que se pretende com a utilização desta variável, que consiste em verificar a 

sua influência em deslizamentos de tipologias diferentes, nomeadamente 

diferenciando os de tipo translacional (mais relacionados com a disposição das 

camadas) dos de cariz rotacional (frequentemente relacionados com a homogeneidade 

litológica). 

A construção deste parâmetro resulta da combinação entre os dados do sentido de 

inclinação geral das camadas, obtidos através da cartografia geológica (1:50 000), 

interpretações de campo e perfis da estrutura geológica, e a exposição da vertente, 

derivada do MDE (ambos os valores expressos em graus azimutais), resumindo-se a 

sua elaboração nos seguintes passos (Figura 3.11): 

i) identificação e vectorização de áreas homogéneas quanto ao sentido de inclinação 

das camadas; 

ii) criação de atributo com sentido de inclinação em graus azimutais; 

iii) derivação das exposições das vertentes em graus azimutais; 

iv) cálculo das diferenças entre direcção de inclinação e exposição; 

v) classificação das vertentes quanto à sua morfoestrutura. 
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Figura 3.11 — Etapas de elaboração do factor de predisposição Morfoestrura. 

 

As superfícies planas são categorizadas numa classe à parte e, consoante a 

concordância entre os dois parâmetros (direcção de inclinação das camadas e 

exposição da vertente), as vertentes foram classificadas numa das seguintes categorias 

(Figura 3.12): 

Cataclinal - vertente e estrutura em concordância, i.e. a relação entre o sentido de 

inclinação e a exposição da vertente apresenta uma diferença inferior a 20 °; 

Ortoclinal - vertente perpendicular à estrutura, i.e. a vertente apresenta uma 

exposição com uma diferença em relação à orientação do pendor das camadas de 

cerca de 90° (± 20°) ou 270° (± 20°); 

Anaclinal - vertente contrária à estrutura, i.e. a exposição da vertente é oposta à 

direcção de inclinação das camadas (diferença de 180 ± 20°); 

Plagioclinal - vertente oblíqua em relação à direcção do pendor das camadas. Neste 

caso, englobam-se as vertentes que não se enquadram em nenhuma das outras 

categorias tendo-se efectuado a distinção entre as que se aproximam mais das 

vertentes cataclinais (Plagioclinal-Cat) ou das vertentes anaclinais (Plagioclinal-Ana). 

  

i) Área homogénea inclinação ii) Direcção  inclinação iii) Exposições

v) Morfoestrutura iv) Cálculo diferenças
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Figura 3.12 — Critérios de classificação das vertentes, na bacia do rio Alenquer. 

 

A terminologia (Powell, 1875 e Callaway 1879 in Cruden, 1987) e os critérios de 

classificação foram baseados nos trabalhos de Cruden (1987, 2000) e Cruden e Hu 

(1996). Deste modo, segundo os referidos autores, consideram-se como concordantes 

diferenças entre inclinação de camadas e exposição da vertente inferiores a 20 °, pelo 

que se considerou este valor como o intervalo a adoptar também para a classificação 

das vertentes ortoclinais e anaclinais.  

Uma vez que a informação base provem de escalas diferentes (MDE - 1:10 000 e 

Geologia - 1:50 000) foram comparados os resultados obtidos em análises com células 

de dimensão diferente (5, 10, 25 e 50 m), influente sobretudo no detalhe da variável 

exposição. Assim, apesar de a geologia apresentar uma escala menos pormenorizada 

verifica-se que a capacidade preditiva deste parâmetro aumenta com o incremento da 

resolução utilizada (Quadro 3.10, Figura 3.13). Todavia, esta diferença é sobretudo 

evidente nos deslizamentos mais profundos, situação expectável uma vez que, à 

partida, as instabilidades superficiais são pouco influenciadas pela estrutura geológica. 
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Quadro 3.10 — Grau de ajuste global aos movimentos de vertente do parâmetro morfoestrutura por 
dimensão de célula, na bacia do rio Alenquer. 

 

 

 

 

Figura 3.13 — Curvas de sucesso da morfoestrutura segundo a dimensão da célula, na bacia do rio 
Alenquer. 

 

Assim, tendo em conta os resultados alcançados, optou-se pela utilização do 

parâmetro morfoestrutura obtido com a exposição derivada do MDE base com uma 

resolução de 5 m. 
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3.3.7 Tipo de Solo 
 

O tipo de solo é uma variável que poderá ser uma condicionante importante à 

ocorrência de movimentos de vertente, quer pelo tipo de materiais quer pela sua 

espessura. A cartografia de base deste tema é a Carta de Solos (escala 1:25 000), com a 

classificação e fase de desenvolvimento do Serviço de Reconhecimento e 

Ordenamento Agrário (SROA), complementada pelos organismos competentes que lhe 

sucederam. A cartografia apresenta as unidades (simples ou complexas) em cada 

unidade cartografada, indicando a presença do tipo e peso relativo das unidades que 

compõem os complexos. No entanto, numa primeira simplificação dos dados com 

elevado detalhe, apenas se tive em conta o tipo de solo dominante por unidade. No 

caso de igual importância entre unidades (± 8 % área) optou-se pela utilização do 1º 

código registado na base de dados, por se considerar ser este o mais relevante. Por 

outro lado, por falta de informação, a espessura do solo não pode ser considerada 

neste trabalho. 

Assim, foram identificados na área em estudo 76 tipos de solo, que foram agrupados 

em 8 categorias, que procuram simultaneamente reduzir o número de classes e manter 

uma eventual discriminação no modo como influenciam a ocorrência de instabilidades 

de vertente (Quadro 3.11). 

O agrupamento de unidades de solo foi realizado com base na ordem e subordem da 

classificação SROA, suportado no trabalho de Pimenta (1998), que relaciona os tipos de 

solo nacionais com a classificação internacional da FAO (Food and Agriculture 

Organisation) das Nações Unidas, e a mais recente classificação efectuada por esta 

organização (IUSS Working Group WRB, 2006 - actualizada em 2007), que pretende 

uniformizar a informação dos solos a nível mundial, sem comprometer as 

especificidades e classificações nacionais. 

Deste modo, os solos foram classificados em 4 grandes grupos, e posteriormente 

subdivididos em categorias de menor dimensão: 
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i) Solos muito influenciados pela água: onde se destacam os Vertissolos (solos com 

grandes proporções de argilas expansivas - barros) e os Fluvissolos (solos associados a 

planícies de inundação); 

ii) Solos com forte acumulação de matéria orgânica e saturação da base: em que se 

integram os Castanozemes (solos geralmente associados à transição para climas secos 

e, no caso de estudo, a rochas eruptivas); 

iii) Solos de base rica em argila: encontram-se os Luvissolos (solos com diferença 

textural marcada e de horizontes ricos em argila, quando comparados com os 

horizontes que o sobrepõem, apresentando na sua base elevados níveis de saturação). 

iv) Solos recentes ou com pouco/nenhum desenvolvimento de perfil: onde se 

observam os Cambissolos (solos de desenvolvimento moderado com, pelo menos, o 

início da diferenciação de horizontes) ou os Regossolos-coluviais (solos com 

desenvolvimento insignificante resultante de depósitos de vertentes, apresentando 

frequentemente uma camada superficial influenciada pela actividade antrópica). 

Na classificação final, o grupo dos cambissolos apresenta uma separação entre os tipos 

litólicos e calcários. Esta situação prende-se com o facto de esta unidade representar 

cerca de 55 % da área, potenciando uma fraca capacidade discriminante deste factor, 

por falta de diversidade de tipologias de solo. Deste modo, optou-se pela sua 

separação, que mesmo assim não evita que os cambissolos calcários sejam a classe 

dominante na área (51 %).  
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Quadro 3.11 — Unidades de tipo de solo na bacia do rio Alenquer. 
(baseado na Carta de Solos) 

 

Unidade de Tipo de 

Solo*

Código

Fluvissolos S1 A Solos Incipientes - Aluviossolos Modernos, Não Calcários, de textura mediana

A(a) Solos Incipientes - Aluviossolos Modernos, Não Calcários, de textura mediana (fase 

agropédica)

Aa Solos Incipientes - Aluviossolos Modernos, Não Calcários, de textura pesada

Aac Solos Incipientes - Aluviossolos Modernos, Calcários, (Para-Solos Calcários), de textura pesada

Ac Solos Incipientes - Aluviossolos Modernos, Calcários, (Para-Solos Calcários), de textura 

mediana

Vertissolos S2 Ba Barros Pardos, Não Calcários, de arenitos argilosos, argilas ou argilitos

Ba(a) Barros Pardos, Não Calcários, de arenitos argilosos, argilas ou argilitos (fase agropédica)

Bac(a) Barros Pardos, Calcários, Muito Descarbonatados, de arenitos argilosos, argilas ou argilitos, 

calcários

Bc Barros Pardos, Calcários, Não Descarbonatados, de arenitos argilosos, argilas ou argilitos, 

calcários

Bc(a) Barros Pardos, Calcários, Não Descarbonatados, de arenitos argilosos, argilas ou argilitos, 

calcários (fase agropédica)

Castanozemes S3 Kb Solos Mólicos - Castanozemes, (Não Argiluviados), Normais, de basaltos ou outras rochas 

eruptivas básicas

Luvissolos S4 Paco Solos Argiluviados Pouco Insaturados - Solos Mediterrâneos, Pardos, de Materiais Calcários, 

Para-Barros, de arenitos finos, argilas ou argilitos, calcários (de textura franco-argilosa a 

argilosa) Paco(a) Solos Argiluviados Pouco Insaturados - Solos Mediterrâneos, Pardos, de Materiais Calcários, 

Para-Barros, de arenitos finos, argilas ou argilitos, calcários (de textura franco-argilosa a 

argilosa) (fase agropédica) Pao Solos Argiluviados Pouco Insaturados - Solos Mediterrâneos, Pardos, de Materiais Não 

Calcários, Para-Barros, de arenitos finos, argilas ou argilitos

Pao(a) Solos Argiluviados Pouco Insaturados - Solos Mediterrâneos, Pardos, de Materiais Não 

Calcários, Para-Barros, de arenitos finos, argilas ou argilitos (fase agropédica)

Patc Solos Argiluviados Pouco Insaturados - Solos Mediterrâneos, Pardos, de Materiais Calcários, 

Normais, de arenitos finos, argilas ou argilitos, calcários

Patc(a) Solos Argiluviados Pouco Insaturados - Solos Mediterrâneos, Pardos, de Materiais Calcários, 

Normais, de arenitos finos, argilas ou argilitos, calcários (fase agropédica)

Pato Solos Argiluviados Pouco Insaturados - Solos Mediterrâneos, Pardos, de Materiais Não 

Calcários, Normais, de arenitos finos, argilas ou argilitos

Pato(a) Solos Argiluviados Pouco Insaturados - Solos Mediterrâneos, Pardos, de Materiais Não 

Calcários, Normais, de arenitos finos, argilas ou argilitos (fase agropédica)

Vao(a) Solos Argiluviados Pouco Insaturados - Solos Mediterrâneos, Vermelhos ou Amarelos, de 

Materiais Não Calcários, Para-Barros, de arenitos finos, argilas ou argilitos (fase agropédica)

Vatc Solos Argiluviados Pouco Insaturados - Solos Mediterrâneos, Vermelhos ou Amarelos, de 

Materiais Calcários, Normais, de arenitos finos, argilas ou argilitos, calcários

Vatc(a) Solos Argiluviados Pouco Insaturados - Solos Mediterrâneos, Vermelhos ou Amarelos, de 

Materiais Calcários, Normais, de arenitos finos, argilas ou argilitos, calcários (fase 

agropédica)Vatc(p) Solos Argiluviados Pouco Insaturados - Solos Mediterrâneos, Vermelhos ou Amarelos, de 

Materiais Calcários, Normais, de arenitos finos, argilas ou argilitos, calcários (fase pedregosa)

Vato Solos Argiluviados Pouco Insaturados - Solos Mediterrâneos, Vermelhos ou Amarelos, de 

Materiais Não Calcários, Normais, de arenitos finos, argilas ou argilitos (de textura franco-

argilosa a argilosa)Vato(a) Solos Argiluviados Pouco Insaturados - Solos Mediterrâneos, Vermelhos ou Amarelos, de 

Materiais Não Calcários, Normais, de arenitos finos, argilas ou argilitos  (de textura franco-

argilosa a argilosa) (fase agropédica)Vato(a,p) Solos Argiluviados Pouco Insaturados - Solos Mediterrâneos, Vermelhos ou Amarelos, de 

Materiais Não Calcários, Normais, de arenitos finos, argilas ou argilitos  (de textura franco-

argilosa a argilosa) (fase agropédica, fase pedregosa)Vcd Solos Argiluviados Pouco Insaturados - Solos Mediterrâneos, Vermelhos ou Amarelos, de 

Materiais Calcários, Normais, de calcários compactos ou dolomias

Vcd(d,p) Solos Argiluviados Pouco Insaturados - Solos Mediterrâneos, Vermelhos ou Amarelos, de 

Materiais Calcários, Normais, de calcários compactos ou dolomias (fase delgada, fase 

pedregosa)Vcmo Solos Argiluviados Pouco Insaturados - Solos Mediterrâneos, Vermelhos ou Amarelos, de 

Materiais Calcários, Para-Barros, de arenitos finos, argilas ou argilitos, calcários

Tipo de Solo (SROA)
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Quadro 3.11 — Unidades de tipo de solo na bacia do rio Alenquer. (cont.) 
(baseado na Carta de Solos) 

 

Unidade de Tipo de 

Solo*

Código

Cambissolos (litólicos)

S5 Lb Solos Litólicos, Não Húmicos, Pouco Insaturados, Normais, de basaltos, doleritos ou outras 

rochas eruptivas básicas

Lpt Solos Litólicos, Não Húmicos, Pouco Insaturados, Normais, pardos de arenitos finos e 

grosseiros inter-estratificados

Lpt(a) Solos Litólicos, Não Húmicos, Pouco Insaturados, Normais, pardos de arenitos finos e 

grosseiros inter-estratificados (fase agropédica)

Lvt Solos Litólicos, Não Húmicos, Pouco Insaturados, Normais, vermelhos de arenitos finos e 

grosseiros inter-estratificados

Lvt(a) Solos Litólicos, Não Húmicos, Pouco Insaturados, Normais, vermelhos de arenitos finos e 

grosseiros inter-estratificados  (fase agropédica)

Par Solos Litólicos, Não Húmicos Pouco Insaturados, Normais, de materiais arenáceos pouco 

consolidados (de textura arenosa a franco-arenosa)

Pto Solos Litólicos, Não Húmicos, Pouco Insaturados, Normais, pardos, de arenitos finos micáceos 

(de textura franco-arenosa a franca)

Pto(a) Solos Litólicos, Não Húmicos, Pouco Insaturados, Normais, pardos, de arenitos finos micáceos 

(de textura franco-arenosa a franca) (fase agropédica)

Vt Litólicos, Não Húmicos, Pouco Insaturados Normais, de arenitos grosseiros

Vt(a) Litólicos, Não Húmicos, Pouco Insaturados Normais, de arenitos grosseiros (fase agropédica)

Vt(p) Litólicos, Não Húmicos, Pouco Insaturados Normais, de arenitos grosseiros (fase pedregosa)

Vto Solos Litólicos, Não Húmicos Pouco Insaturados, Normais, avermelhados, de arenitos finos 

micáceos (de textura franco-arenosa a franca)

Vto(a) Solos Litólicos, Não Húmicos Pouco Insaturados, Normais, avermelhados, de arenitos finos 

micáceos (de textura franco-arenosa a franca) (fase agropédica)

Cambissolos 

(calcários)

S6 Pcs' Solos Calcários, Pardos dos Climas de Regime Xérico, Para-Barros, de margas ou materiais 

afins

Pcs'(a) Solos Calcários, Pardos dos Climas de Regime Xérico, Para-Barros, de margas ou materiais 

afins (fase agropédica)

Pcsd Solos Calcários, Pardos dos Climas de Regime Xérico, Normais, de margas e calcários 

compactos inter-estratificados 

Pcsd(a) Solos Calcários, Pardos dos Climas de Regime Xérico, Normais, de margas e calcários 

compactos inter-estratificados (fase agropédica)

Pcsd'(a) Solos Calcários, Pardos, dos Climas de Regime Xérico, Para-Barros, de margas e calcários 

compactos inter-estratificados (fase agropédica)

Pcst Solos Calcários, Pardos dos Climas de Regime Xérico Normais, de margas e arenitos finos inter-

estratificados

Pcst' Solos Calcários, Pardos dos Climas de Regime Xérico, Para-Barros, de margas e arenitos finos 

inter-estratificados

Pcst(a) Solos Calcários, Pardos dos Climas de Regime Xérico Normais, de margas e arenitos finos inter-

estratificados (fase agropédica)

Pcst'(a) Solos Calcários, Pardos dos Climas de Regime Xérico, Para-Barros, de margas e arenitos finos 

inter-estratificados (fase agropédica)

Pcst(d,p) Solos Calcários, Pardos dos Climas de Regime Xérico Normais, de margas e arenitos finos inter-

estratificados (fase delgada, fase pedregosa)

Pcst(p) Solos Calcários, Pardos dos Climas de Regime Xérico Normais, de margas e arenitos finos inter-

estratificados (fase pedregosa)

Ptc(d) Solos Calcários, Pardos dos Climas de Regime Xérico, Normais, de arenitos finos calcários (de 

textura franco-arenosa a franca) (fase delgada)

Spc' Solos Calcários, Pardos dos Climas de Regime Xérico, Para-Barros, de materiais coluviados de 

solos calcários

Spc'(a) Solos Calcários, Pardos dos Climas de Regime Xérico, Para-Barros, de materiais coluviados de 

solos calcários (fase agropédica)

Spcs' Solos Calcários, Pardos dos Climas de Regime Xérico, Para-Barros, de materiais coluviais de 

margas

Spcs'(a) Solos Calcários, Pardos dos Climas de Regime Xérico, Para-Barros, de materiais coluviais de 

margas (fase agropédica)

Svc' Solos Calcários, Vermelhos dos Climas de Regime Xérico, Para-Barros, de materiais coluviados 

de solos calcários

Tipo de Solo (SROA)
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Quadro 3.11 — Unidades de tipo de solo na bacia do rio Alenquer. (cont.) 
(baseado na Carta de Solos) 

 

 

 

3.3.8 Coberto vegetal e uso do solo 
 

O coberto vegetal e uso do solo (CVUS) é outra das variáveis frequentemente utilizada 

em análises de susceptibilidade a movimentos de vertente, pela influência que pode 

ter nas condições hidrológicas e na resistência dos solos e rochas (Poli e Sterlacchini, 

2007). Na realidade, esta variável é utilizada como indicador indirecto de algumas 

características que podem condicionar o aparecimento de movimentos de vertente, 

quer em termos de processos mecânicos (e.g., reforço do substrato pelas raízes, 

Unidade de Tipo de 

Solo*

Código

Cambissolos 

(calcários)

S6 Vac'(a) Solos Calcários, Vermelhos dos Climas de Regime Xérico, Para-Barros, de rochas detríticas 

argiláceas calcárias (fase agropédica)

Vcsd Solos Calcários, Vermelhos dos Climas de Regime Xérico, Normais, de margas e calcários 

duros margosos inter-estratificados

Vcsd' Solos Calcários, Vermelhos dos Climas de Regime Xérico, Para-Barros, de margas inter-

estratificadas associadas a calcários compactos

Vcsd(a) Solos Calcários, Vermelhos dos Climas de Regime Xérico, Normais, de margas e calcários 

duros margosos inter-estratificados (fase agropédica)

Vcsd'(a) Solos Calcários, Vermelhos dos Climas de Regime Xérico, Para-Barros, de margas inter-

estratificadas associadas a calcários compactos (fase agropédica)

Vcsd(d,p) Solos Calcários, Vermelhos dos Climas de Regime Xérico, Normais, de margas e calcários 

duros margosos inter-estratificados (fase delgada, fase pedregosa)

Vcst Solos Calcários, Vermelhos dos Climas de Regime Xérico, Normais, de margas e arenitos inter-

estratificados

Vcst(a) Solos Calcários, Vermelhos dos Climas de Regime Xérico, Normais, de margas e arenitos inter-

estratificados (fase agropédica)

Vcst'(a) Solos Calcários, Vermelhos dos Climas de Regime Xérico, Para-Barros, de margas e arenitos 

inter-estratificados (fase agropédica)

Vcst(a,p) Solos Calcários, Vermelhos dos Climas de Regime Xérico, Normais, de margas e arenitos inter-

estratificados (fase agropédica, fase pedregosa)

Vcst(d,p) Solos Calcários, Vermelhos dos Climas de Regime Xérico, Normais, de margas e arenitos inter-

estratificados (fase delgada, fase pedregosa)

Regossolos coluviais S7 Sb Solos Incipientes - Solos de Baixas (Coluviossolos), Não Calcários, de textura mediana

Sb(a) Solos Incipientes - Solos de Baixas (Coluviossolos), Não Calcários, de textura mediana (fase 

agropédica)

Sbc Solos Incipientes - Solos de Baixas (Coluviossolos), Calcários. (Para-Solos Calcários), de 

textura mediana

Sbc(a) Solos Incipientes - Solos de Baixas (Coluviossolos), Calcários. (Para-Solos Calcários), de 

textura mediana (fase agropédica)

Sbl Solos Incipientes - Solos de Baixas (Coluviossolos), Não Calcários, de textura ligeira

Área Social S8 ASoc Área Social

* Designações baseadas na World Reference Base for Soil Resources 2006

Tipo de Solo (SROA)
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protecção da superfície, diminuição de resistência devido à acção do vento na 

vegetação, aumento/diminuição de carga) quer em processos hidrológicos (e.g., 

infiltração potencial pelas raízes, perda de precipitação por intercepção, diminuição da 

humidade no solo por evapotranspiração, influência na condutividade hidráulica) (e.g., 

van Beek, 2002; Wilkinson et al., 2002; Glade, 2003; van Beek e van Asch, 2004). 

A cartografia de base deste tema é a Carta de Ocupação do Solo (escala 1:25 000) 

obtida com base em fotografia aérea tirada em Agosto de 1990 e com uma unidade 

mínima cartográfica de 1 ha. Apesar desta cartografia apresentar alguma 

desactualização, considerou-se preferível a sua utilização, pelo pormenor cartográfico 

que apresenta em relação à cobertura Corine Land Cover (1:100 000). É certo que esta 

cartografia pode não representar o coberto vegetal dos movimentos ocorridos em 

2009/10, mas poderá estar mais de acordo com a realidade aquando dos movimentos 

desencadeados em eventos mais antigos (e.g., 1987, 1989 ou mesmo 1981, 1983, 

1996, 2001), documentados na região a norte de Lisboa (Zêzere et al., 1999ab; Zêzere, 

2001; Garcia, 2002; Zêzere et al., 2005; Zêzere e Trigo, 2011). Adicionalmente, a 

análise dos ortofotomapas e os levantamentos de campo permitiram a correcção de 

usos do solo, quando estes tinham mudado completamente. 

Assim, foram identificados na área em estudo 75 tipos diferenciados de ocupação do 

solo, os quais foram agrupados em 8 categorias, que procuram, simultaneamente, 

reduzir o número de classes e diferenciar a sua influência na ocorrência de 

instabilidades de vertente (Quadro 3.12). 

Na classe “Arbóreo” foram englobadas todas as formações florestais (folhosas e ou 

resinosas), independentemente do seu grau de cobertura, bem como todos os outros 

usos em que o coberto vegetal de porte arbóreo seja dominante (e.g., pomares, olival 

+ vinha, etc.). 

No que diz respeito à classe Agrícola, agruparam-se as formações com influência 

antrópica de estrato herbáceo ou arbustivo dominante (e.g., culturas de sequeiro, 

culturas anuais + sobreiros), não tendo em conta o carácter perene ou sazonal das 

culturas. No entanto, foi dado um tratamento autónomo aos terrenos com Vinha 

(dominante), uma vez que estes representam mais de 52 % da área em estudo e a 
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Vinha (VV1) cerca de 13 %, pelo que a sua união à classe “Agrícola” levaria a que uma 

única classe representasse quase a totalidade da área, podendo fazer diminuir a 

capacidade discriminante que a variável coberto vegetal e uso do solo pode 

apresentar, unicamente por falta de diversidade de classes. 

 

Quadro 3.12 — Unidades de coberto vegetal e uso do solo na bacia do rio Alenquer. 
(baseado no COS90) 

 

Unidade de Uso do Solo
Código Coberto Vegetal e Uso do Solo

Arbóreo CVUS1 AA1 Pomar Citrinos

AA2 Pomar Pomoideas

AA3 Pomar Prumoideas (sem a amendoeira)

AAx Misto de Pomares

AVx Pomar + Vinha

BB (0,3) Sobreiro 

BF2 Sobreiro + Outras folhosas (grau de cobertura de 30 % a 50 %)

BP (2,3) Sobreiro + Pinheiro bravo (grau de cobertura > 30 %)

EB3 Eucalipto + Sobreiro (grau de cobertura > 50 %)

EE (1,2,3) Eucalipto (grau de cobertura > 10 %)

EF3 Eucalipto + Outras folhosas (grau de cobertura > 50 %)

EP (1,2,3) Eucalipto + Pinheiro bravo (grau de cobertura > 10 %)

ER3 Eucalipto + Outras resionosas (grau de cobertura > 50 %)

FE (2,3) Outras folhosas + Eucalipto (grau de cobertura > 30 %)

FF (0,2,3) Outras folhosas

FM2 Outras folhosas + Pinheiro manso (grau de cobertura de 30 % a 50 %)

FP (2,3) Outras folhosas + Pinheiro bravo (grau de cobertura > 30 %)

MP (1,3) Pinheiro manso + Pinheiro bravo (grau de cobertura > 10 %)

OC1 Olival + Cultura anual

OO1 Olival

OV1 Olival + Vinha

PB3 Pinheiro bravo + Sobreiro (grau de cobertura > 50 %)

PE3 Pinheiro bravo + Eucalipto (grau de cobertura > 50 %)

PF (0,1,3) Pinheiro bravo + Outras folhosa

PM3 Pinheiro bravo + Pinheiro manso (grau de cobertura > 50 %)

PP (0,1,2,3,4) Pinheiro bravo

Agrícola CVUS2 CA (1-2, x) Culturas anuais + Pomar

CB0 Culturas anuais + Sobreiro

CC1 Sequeiro

CC2 Regadio

CC9 Outros (estufas, viveiros, etc.)

CF0 Culturas anuais + Outras folhosas

CO (1,2) Culturas anuais + Olival

CV (1-2) Culturas anuais + Vinha

CX1 Sistemas culturais e parcelares complexos

Vinha CVUS3 VA1 Vinha + Pomar

VC1 Vinha + Cultura anual

VV1 Vinha

Semi-natural CVUS4 II1 Pastagens naturais pobres

II2 Vegetação arbustiva baixa - matos

I_0 Vegetação arbustiva alta e floresta degradada ou de transição

IO0 Olival abandonado

CVUS5 SW1 Zonas industriais e comerciais

SW9 Outras infraestruturas e equipamentos

UU1 Tecido urbano contínuo

UU2 Tecido urbano descontínuo

UU9 Outros espaços fora do tecido urbano consolidado

Áreas urbanas e 

equipamentos
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Quadro 3.12 — Unidades de coberto vegetal e uso do solo na bacia do rio Alenquer (cont.). 
(baseado no COS90) 

 

 

Os terrenos “Semi-naturais” integram áreas com coberto vegetal natural (e.g., 

pastagens naturais, matos) ou áreas que, tendo sido trabalhados pelo Homem, não o 

são actualmente (e.g., olival abandonado), apresentando-se dominantemente 

ocupadas por matos. 

A classe áreas urbanas e equipamentos reúne os locais onde domina a construção de 

edifícios ou outros equipamentos, integrando: espaços urbanos, zonas industriais e 

outras infraestruturas. As áreas de cariz mais “natural” mas que estão fortemente 

associadas ao meio urbano (e.g., Espaços verdes para actividades desportivas e de 

lazer) foram agregadas a esta classe de zona verde urbana ou de protecção (CVUS6). 

As duas últimas classes de ocupação do solo correspondem aos espelhos de água 

(HH2) e à extracção de inertes (JJ1). Apesar da sua pouca representatividade na área 

em estudo (HH2 = 0,02 %; JJ1 = 0,09 %), as suas características são muito específicas, 

pelo que se considera preferível mantê-las separadas das restantes categorias. 

O quadro 3.13 apresenta os factores de predisposição e respectiva classificação 

utilizados como informação independente na modelação de susceptibilidade a 

movimentos de vertente na bacia do rio Alenquer. 

 

 

 

 

Unidade de Uso do Solo
Código Coberto Vegetal e Uso do Solo

Zona verde urbana CVUS6 FF5 Outras folhosas (zona verde urbana ou de protecção)

ou de protecção SL1 Espaços verdes urbanos (florestais)

SL2 Espaços verdes (não florestais) para actividades desportivas e de lazer

Extracção de inertes CVUS7 JJ1 Pedreiras, saibreiras, minas a céu aberto

Espelho de Água CVUS8 HH2 Lagoas e albufeiras



  Informação cartográfica e bases de dados 
 

95 

Quadro 3.13 — Factores de predisposição na avaliação de susceptibilidade a movimentos de vertente 
na bacia do rio Alenquer. 

 

 

 

Variável Código Classes Informação base Resolução 
análise 

# células 
 (5 m) 

Declive (°) 

 

D1 [0 - 5] MDE (curvas de nível à 
escala 1:10 000; célula 

5 m) - IPCC 

5 m 1198435 

D2 ]5 - 10] 1811766 

D3 ]10 - 15] 1039644 

D4 ]15 - 20] 400052 

D5 ]20 - 25] 165816 

D6 ]25 - 30] 73881 

D7 ]30 - 35] 29967 

D8 ]35 - 40] 9637 

D9 ]40 - 45] 3020 

D10 > 45 1333 

Perfil 
transversal  

 
 
 

P1 Côncavo MDE (curvas de nível à 
escala 1:10 000; célula 

5 m) - IPCC 

50 m 2102752 

P2 Rectilíneo/ Plano 240174 

P3 Convexo 2390625 

Inverso índice 
topográfico 

 
 
 

I1 0 MDE (curvas de nível à 
escala 1:10 000; célula 

5 m) - IPCC 

5 m 514534 

I2 ]0 – 0,0001] 164250 

I3 ]0,0001 – 0,001] 891503 

I4 ]0,001 – 0,01] 2635511 

I5 ]0,01 – 0,1] 526125 

I6 > 0,1 1628 

Litologia 
 

UL1 Calcário Carta Geológica de 
Portugal (1:50 000) – 

SG/IGM 

5 m 332432 

UL2 Argila e marga 216555 

UL3 Grés margoso 3521939 

UL4 Marga e calcário 17451 

UL5 Conglomerado e grés 320763 

UL6 Conglomerado 29530 

UL7 Argila e silte 3575 

UL8 Grés 2201 

UL9 Aluvião 284507 

UL10 Filão/massa magmática 4598 

Morfoestrutura 
 

 

M1 Cataclinal Exposições - MDE 
(curvas de nível à 

escala 1:10 000; célula 
5 m) – IPCC;  

Sentido inclinação - 
Carta Geológica de 

Portugal (1:50 000) – 
SG/IGM 

5 m 717509 

M2 Plagioclinal (cataclinal) 1537727 

M3 Ortoclinal 939097 

M4 Plagioclinal (anaclinal) 860104 

M5 Anaclinal 270396 

M6 Plano 408718 
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Quadro 3.13 — Factores de predisposição na avaliação de susceptibilidade a movimentos de vertente 
na bacia do rio Alenquer (cont.). 

 

 

3.4 Inventariação de movimentos de vertente na 

bacia do rio Alenquer 
 

A inventariação de movimentos de vertente (localização, data, morfometria, etc.) é 

uma etapa imprescindível na avaliação da susceptibilidade, perigosidade ou risco de 

instabilidades de vertente. A inventariação pode ser efectuada a escalas diversificadas 

(Malamud et al., 2004): i) pequena escala, (< 1:200 000), baseada em pesquisa em 

fontes documentais (e.g. jornais, relatórios técnico-científicos, outras publicações); ii) 

ii) média (1:25 000 a 1:200 000) e grande escala (> 1:25 000), suportada pela 

interpretação de fotografia-aérea e levantamentos de campo. 

Os factores que podem influenciar a qualidade e robustez dos inventários de 

movimentos de vertente são muito variados, incluindo (Malamud et al., 2004; 

Guzzetti, 2005b): 

i) a idade e evidência das marcas de instabilidade; 

 

Variável Código Classes Informação base Resolução 
análise 

# células 
 (5 m) 

Solo 

 
 

S1 Fluvissolo Carta de solos 
(1:25 000) – DGADR 

5 m 316082 

S2 Vertissolo 91248 

S3 Castanozeme 963 

S4 Luvissolo 1483754 

S5 Cambissolo (litólico) 139593 

S6 Cambissolo (calcário) 2493013 

S7 Regossolo coluvial 38591 

S8 Área social 170307 

Coberto vegetal 
e uso do solo  
 

 

CVUS1 Arbóreo Carta de ocupação do 
solo (1:25 000) - IGP 

5 m 379041 

CVUS2 Agrícola 3252022 

CVUS3 Vinha 733387 

CVUS4 Semi-natural 157353 

CVUS5 Áreas urbanas e 
equipamentos 

201128 

CVUS6 Zona verde urbana ou de 
protecção 

2480 

CVUS7 Extracção de inertes 1074 

CVUS8 Espelho de água 7066 
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ii) a resolução das fotografias-aérea utilizadas e a escala dos mapas de base; 

iii) a complexidade geomorfológica da região em estudo; 

iv) o tipo e intensidade do uso do solo, e as suas alterações ao longo do tempo; 

v) a experiência do técnico que efectua os levantamentos. 

A estes factores podemos ainda adicionar o tipo e intensidade dos processos erosivos 

naturais, e o tipo e velocidade de crescimento do coberto vegetal. 

Os inventários de instabilidades podem, de um modo geral, ser agrupados em 2 

conjuntos distintos (Malamud et al., 2004): 

a) inventário de evento, geralmente associado à ocorrência de um fenómeno 

desencadeante bem definido, obtido com base em informação recolhida próximo da 

data do evento; 

b) inventário histórico (geomorfológico), que poderá ser a soma de inventários de 

evento na região e e de outras ocorrências que foram levantadas ao longo do tempo, 

mas não associadas a um evento desencadeante específico. No último caso, os registos 

são, por vezes, efectuados muito após a data do evento, pelo que a "frescura" das 

instabilidades pode não ser a melhor, contribuindo para o aumento da incerteza que 

caracteriza o inventário histórico. 

Um inventário de evento pode conter desde uma a milhares de ocorrência de 

instabilidade. No entanto, desde que os levantamentos tenham sido efectuados com 

critério e rigor, são normalmente considerados inventários completos.  

Segundo Malamud et al. (2004), existem duas definições para inventário completo. A 

definição formal, que requer que o inventário inclua todas as instabilidades de 

vertente associadas a um ou vários eventos. Esta definição assume que todos os 

movimentos são visíveis e reconhecíveis e que os levantamentos cobrem toda a área 

afectada. Por razões práticas, este critério de "completo" nunca é obtido. Porém, há 

também uma definição funcional, em que o "completo" indica que o inventário inclui 

uma parte significativa de todas as instabilidades, independentemente da sua 

dimensão, i.e., são registadas fracções significativas de movimentos de vertente de 
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grande mas também de pequena dimensão. Esta definição só é possível alcançar em 

inventários de evento, uma vez que nos inventários históricos há sempre lacuna de 

instabilidades de pequena a média dimensão.  

No presente trabalho utiliza-se a definição funcional de “completo”, sendo o 

inventário geral obtido do tipo histórico. No entanto, em 2009-10, ocorreu um evento 

de instabilidade, pelo que os movimentos de vertente registados para esse período 

configuram um inventário de evento. 

Assim, os movimentos de vertente utilizados nesta dissertação provêm essencialmente 

da inventariação e cartografia dos fenómenos de instabilidade, por uma metodologia 

de observação directa e entrevistas à população local, através de levantamentos de 

campo realizados entre Novembro de 2007 e Março de 2010, na escala 1:2000. 

Adicionalmente, o inventário foi complementado por: (i) interpretação de 

ortofotomapas digitais, datados de 2004, pertencentes ao Instituto Geográfico 

Português (escala 1:10 000), (ii) registos de Serviços Municipais e Autoridade Nacional 

de Protecção Civil; (iii) o trabalho de Bateira (1991); e (iv) fotografias pessoais tiradas 

no inverno de 1996/97. 

O uso de ortofotomapas com uma resolução de 0,5 m permite, com o auxílio da 

altimetria, nomeadamente curvas de nível, identificar movimentos cuja dimensão seja 

suficiente para provocar alteração na topografia original ou cuja actividade seja 

recente, em relação à data em que foi tirada a fotografia aérea de base, para que os 

seus vestígios se encontrem visíveis. A inventariação com base nesta técnica tem sido 

cada vez mais utilizada em trabalhos cujas áreas de trabalho são na ordem das 

centenas de km2, mas implica sempre um bom conhecimento do terreno em estudo 

(Pereira, 2009). No entanto, mesmo nestes casos, o trabalho de campo é indispensável 

para que: (i) se efectue uma aferição da validade do inventário, pois é geralmente 

utilizada a marcação de um ponto por hipotética instabilidade de vertente (muitos são 

falsos movimentos); (ii) se identifiquem os limites do movimento e consequentemente 

a passagem para formato polígono; (iii) se realize a identificação de algumas das suas 

características, tais como: tipologia, altura da cicatriz, data de ocorrência, entre outras 

(Henriques, 2009; Pereira, 2009; Zêzere et al., 2009). No presente, trabalho apenas se 
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inventariaram através de ortofotomapas movimentos em que fosse possível delimitar, 

ainda que de forma parcial, cicatrizes e flancos, tendo a sua tipologia sido aferida nos 

levantamentos de campo. 

Apesar do rigor e levantamento exaustivo há sempre problemas associados aos 

inventários, sobretudo quando estes não são multi-temporais mas sim o inventário 

genérico histórico das instabilidades numa determinada área.  

Os vestígios de movimento de vertente são, ao longo do tempo, degradados, 

dissimulados ou apagados, quer por processos naturais (erosão, crescimento de 

cobertura vegetal, etc.), quer por processos relacionados com a actividade antrópica 

(actividade agrícola, alteração do tipo de uso do solo, etc.), pelo que a inventariação de 

movimentos ocorridos num passado mais longínquo seja mais complicada. No entanto, 

a deterioração dos indícios de instabilidade é sobretudo mais marcante em 

movimentos de menor dimensão e mais superficiais.  

Estas lacunas podem ser atenuadas, quer por registos em serviços cuja actividade 

esteja relacionada com obras em via pública ou protecção civil, quer através de 

inquéritos à população. Contudo, estes funcionam, em geral, para movimentos que 

afectaram de algum modo a funcionalidade da infra-estrutura ou a actividade 

desenvolvida numa propriedade. Nos casos em que tal não acontece, as instabilidades 

não são, na maioria dos casos, registadas em arquivo ou na memória. 

No que diz respeito à tipologia de movimento esta inventariação teve como objectivo 

apenas movimentos de tipo deslizamento e escoada, não abrangendo movimentos 

geralmente só associados a vertentes de declive muito elevado, como por exemplo, 

desabamentos ou balançamentos. Este inventário também não contempla fenómenos 

de instabilidade que apresentem as seguintes características: 

a) movimentos cujo posicionamento e ocorrência seja somente devido à existência de 

talude artificial; 

b) movimentos com área inferior a 25 m2; 

c) movimentos prováveis. 
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A figura 3.14 apresenta exemplos de fenómenos que seriam passíveis de poder ser 

considerados numa inventariação através de trabalho de campo mas que foram 

excluídos com base na metodologia aplicada. 

 

 

Figura 3.14 — Exemplos de fenómenos de instabilidade de vertentes excluídos do inventário. 
 (A - movimento em talude e de pequena dimensão; B – movimento com área < 25 m

2
; C - movimento provável) 

 

A não utilização de movimentos situados em taludes antrópicos deve-se 

essencialmente com a impossibilidade de estes serem representados em Modelos 

Digitais de Terreno (MDT), com base nas fontes altimétricas disponíveis para este 

trabalho, do qual derivam outras bases cartográficas utilizadas na modelação, de onde 

sobressai o mapa de declives. A utilização de movimentos neste tipo de contexto sem 

que o MDT expresse “algo” parecido com a realidade, consequentemente o verdadeiro 

factor condicionante, pode levar a erros na análise final, originando a sub ou 

sobrevalorização de determinada classe ou variável em detrimento de outra. No 

entanto, na perspectiva prática dos serviços camarários e de gestão de estradas, estes 

movimentos têm importância pois são responsáveis por algumas interrupções de vias, 

embora geralmente facilmente resolvidas.  

No que diz respeito à rejeição de movimentos com uma área menor que 25 m2 esta foi 

considerada exclusiva. Uma vez que foi utilizada a quadrícula de 5 x 5 metros como 

unidade matricial mínima utilizada na modelação, instabilidades com superfícies 

inferiores não serão representadas ou estariam sobrevalorizadas. 

A eliminação dos movimentos prováveis foi efectuada para não introduzir mais um 

factor de incerteza na modelação. 

A B C
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Mesmo inventariando apenas movimentos de vertente certos não deixa de existir 

sempre alguma incerteza associada à sua delimitação. Na figura 3.15 podem observar-

se as 3 situações mais comuns que ocorrem aquando da cartografia de instabilidades 

no terreno. Assim, sempre que a cartografia é realizada num período de tempo 

próximo do evento de instabilidade é frequente ser possível a identificação exacta de 

todos os componentes do movimento de vertente (A). No entanto, muitas vezes 

acontece ser possível identificar parcialmente alguns dos elementos da instabilidade, 

mas não delinear com precisão os limites de todo o material deslizado (B). O exemplo 

C ocorre quando não é visível no terreno qualquer sinal de instabilidade, mas onde se 

consegue, através de registos e informações da população, ter referências suficientes 

para esboçar um polígono mais ou menos grosseiro que se pensa circunscrever a área 

afectada. 

 

Figura 3.15 — Certeza e incerteza na delimitação de movimentos de vertente. 
 (A – limites exactos; B – limites prováveis em deslizamento visível; C – limites prováveis em deslizamento 

referenciado pela população) 

 

Neste contexto é frequente que os limites traçados possam não coincidir, na sua 

totalidade, com a realidade. Contudo, ao longo deste trabalho a cartografia da área 

deslizada foi sempre delimitada por defeito tentando nunca sobrevalorizar a superfície 

do movimento. Por outro lado, utilizando no processo de modelação, dados em 

estrutura matricial, os pormenores de delimitação desvanecem-se. 

  

Movimentos certos

Limites exactos Limites prováveis

A CB
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4. Movimentos de vertente na bacia 

do rio Alenquer 
 

A expressão movimento de vertente engloba diversos tipos de instabilidade, tendo 

estes, características diferentes no que diz respeito ao mecanismo, fisionomia do plano 

de ruptura, espessura do material afectado, entre outros parâmetros de forma. O 

presente capítulo incide sobre a análise dessas características e suas relações 

estatísticas, tendo como principais objectivos:  

(i) analisar estatisticamente os parâmetros que permitam descrever e caracterizar os 

diversos tipos de movimentos de vertente;  

(ii) verificar a existência de variáveis que permitam diferenciar tipologias de 

instabilidades;  

(iii) analisar e comparar a relação entre áreas e volumes procurando o 

estabelecimento de uma relação empírica para aplicar aos movimentos da área em 

estudo; 

(iv) estabelecer uma relação empírica entre áreas e volumes. 

 

A figura 4.1 representa o procedimento esquemático da análise estatística aos 

movimentos de vertente efectuada neste capítulo. 
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Figura 4.1 — Procedimento metodológico da análise estatística dos movimentos de vertente na bacia 
do rio Alenquer. 

 

Estas análises são efectuadas para o conjunto dos movimentos de vertente mas 

também separadamente por tipologia e, em alguns casos, por estado de actividade, 

para verificação da uniformidade existente entre os movimentos ocorridos num dos 

últimos eventos de instabilidade (inverno de 2009/10) e outros mais antigos. 

 

 

4.1 Tipologia, estado de actividade e grau de 

desenvolvimento dos movimentos de vertente da 

bacia do rio Alenquer  
 

A inventariação efectuada permitiu identificar 449 movimentos, pertencentes a 

diferentes tipologias, com fisionomias do plano de ruptura e material afectado 

diversificados (Quadro 4.1), sendo de destacar os deslizamentos com características 

rotacionais que representam cerca de 84 % das instabilidades (rotacional, 166: 26 %; 

Tipologia
Parâmetros 

morfométricos

Estatística descritiva

Associação e 
variância estatística

Classificação 
automática

Relação área-volume
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rotacional superficial, 261: 58 %) e cerca de 85 % da área instabilizada (rotacional: 

67,8 %; rotacional superficial: 16,9 %). Os movimentos de cariz superficial são os mais 

representativos, nomeadamente os deslizamentos rotacionais superficiais (261: 58 %), 

translacionais superficiais (31: 7 %) e os movimentos de tipo escoada (8: 2 %), 

representando em conjunto cerca de 67 % da instabilidade de vertente observada.  

 

Quadro 4.1 — Frequência e densidade de movimentos de vertente, na bacia do rio Alenquer. 

 

 

No caso dos movimentos complexos, que representam cerca de 6 % dos registos, em 

21 (81 %) dos casos o processo de instabilidade inicia-se por deslizamento rotacional, 

evoluindo posteriormente para escoada 

Apesar de mais de 4 centenas de movimentos poder ser considerado um número 

razoável de instabilidades, a densidade de 3,8 movimentos/km2 é relativamente baixa, 

quando comparada com outros trabalhos realizados na região a Norte de Lisboa 

(Zêzere, 1997; Garcia, 2002; Piedade, 2009). No entanto, a área estudada neste 

trabalho (118 km2) é muito superior à dos referidos estudos que incidiram, 

unicamente, em pequenas áreas (< 20 km2) caracterizadas por forte instabilidade 

geomorfológica. Neste contexto, na Bacia de Alenquer destacam-se os deslizamentos 

rotacionais superficiais com uma densidade de 2,2 movimentos/km2.   

A dimensão da bacia em análise influencia de igual modo a percentagem da área em 

estudo que se encontra instabilizada, que corresponde a apenas cerca de 0,8 % da 

totalidade do território. Neste parâmetro, são os movimentos profundos, em especial 

Tipo de Movimento

# movimentos % Densidade 

(#/km2)

% área de 

estudo 

instabilizada

Área 

instabilizada 

(m2)

% área 

instabilizada

Rotacional 116 25,8 0,98 0,56 663.508 67,8

Rotacional superficial 261 58,1 2,21 0,14 165.645 16,9

Translacional 7 1,6 0,06 0,03 34.873 3,6

Translacional superficial 31 6,9 0,26 0,01 9.470 1,0

Escoada 8 1,8 0,07 0,00 5.450 0,6

Complexo 26 5,8 0,22 0,08 100.378 10,2

Conjunto movimentos 449 100 3,79 0,83 979.324 100,0
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os deslizamentos rotacionais, que maior valor de área instabilizada apresentam, 

apesar do número de movimentos ser significativamente menor quando comparado 

com os movimentos superficiais. Este facto é obviamente devido à maior dimensão 

que as instabilidades profundas apresentam por comparação com os movimentos 

superficiais. 

O quadro 4.2 apresenta o estado de actividade dos movimentos de vertente na bacia 

do rio Alenquer. Assim, 157 dos movimentos inventariados (35 %) apresentaram 

actividade no último evento chuvoso capaz de desencadear instabilidades 

(2009/2010), enquanto 292 movimentos (65 %) tiveram a sua actividade numa data 

anterior. É de referir ainda que, dos fenómenos de instabilidade activos, apenas 15 

foram classificados como sendo reactivações de movimentos anteriores, o que nos 

indica que há um elevado número de novas ocorrências. No entanto, este facto pode 

ser devido a eventuais lacunas na inventariação e delimitação de movimentos antigos. 

 

Quadro 4.2 — Estado de actividade dos movimentos de vertente na bacia do rio Alenquer. 

 

 

No que diz respeito ao grau de desenvolvimento verifica-se que a maioria das 

instabilidades de vertente (393: 87,5 %) apresenta uma evolução bem pronunciada 

encontrando-se no estado Declarado em contraponto com os movimentos com 

desenvolvimentos menos evidentes nomeadamente Incipiente e Avançado, que 

representam, respectivamente, 1,6 % e 8,9 % da totalidade dos fenómenos 

inventariados (Quadro 4.3). 

Tipo de Movimento # % # %

Rotacional 25 22 91 78

Rotacional superficial 99 38 162 62

Translacional 1 14 6 86

Translacional superficial 12 39 19 61

Escoada 8 100 - -

Complexo 12 46 14 54

Conjunto movimentos 157 35 292 65

Estado de Actividade

Activo Dormente
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Quadro 4.3 — Grau de desenvolvimento dos movimentos de vertente na bacia do rio Alenquer. 

 

 

As discrepâncias, quanto ao estado evolutivo dos movimentos de vertente, são mais 

significativas quando analisamos os tipos de instabilidade em separado. Assim, na 

inventariação efectuada, os deslizamentos translacionais (superficiais e profundos), as 

escoadas e os movimentos complexos apresentam um grau de desenvolvimento 

Declarado em todas as suas ocorrências. De facto, os estados Incipiente e Avançado, 

apenas se encontram em deslizamentos cuja superfície de ruptura apresenta uma 

forma não plana. Os deslizamentos rotacionais superficiais são a tipologia em que se 

pode observar maior frequência de movimentos incipientes (14: 5,4 %) e avançados 

(34: 7,6 %). 

Estas diferenças estão relacionadas com o tipo de mecanismo e material afectado, 

nomeadamente o cariz rotacional da deslocação da massa deslizada e o seu teor em 

argilas, o que possibilita a ocorrência de movimentos confinados. Com efeito, o facto 

de as argilas possuírem uma plasticidade elevada e uma acentuada capacidade de se 

compactar, possibilita que haja deformação de material sem que ocorra um 

deslocamento horizontal significativo nem aparecimento do plano de ruptura 

(Hutchinson, 1988), sendo a cicatriz, em alguns casos de movimentos incipientes, 

praticamente inexistente. 

O quadro 4.4 apresenta o grau de desenvolvimento em associação ao estado de 

actividades dos movimentos de vertente. Numa primeira observação conclui-se que a 

Tipo de Movimento # % # % # %

Rotacional 2 2 6 5 108 93

Rotacional superficial 14 5 34 13 213 82

Translacional - - - - 7 100

Translacional superficial - - - - 31 100

Escoada - - - - 8 100

Complexo - - - - 26 100

Conjunto movimentos 16 4 40 9 393 87

Incipiente Avançado Declarado

Grau de desenvolvimento
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totalidade de instabilidades incipientes e 80 % das classificadas como avançadas se 

apresentam activas, no que se refere ao seu estado de actividade.  

 

Quadro 4.4 — Grau de desenvolvimento por estado de actividade dos movimentos de vertente na 
bacia do rio Alenquer. 

 

 

Este facto pode levar a concluir que a um grau de desenvolvimento menos elevado 

correspondem apenas movimentos activos. Contudo, isso não acontece devido ao 

estado de actividade mas sim à proximidade entre a inventariação e o evento de 

instabilidade, que possibilita que mesmo movimentos com poucos indícios no terreno 

sejam cartografados. Os 8 movimentos dormentes com desenvolvimento avançado 

foram contabilizados porque o levantamento fotográfico de campo se efectuou logo 

após a sua ocorrência. Por este motivo, é natural que cerca de 97 % dos movimentos 

dormentes tenham o seu estado de evolução como declarado, uma vez que devido à 

sua idade só ficam evidências no terreno de instabilidades cujo grau de 

desenvolvimento seja elevado, mesmo havendo alguma degradação natural desses 

vestígios.  

Estes dados, permitem mais uma vez aferir a importância entre a proximidade dos 

levantamentos e o evento de instabilidade, que pode originar diferenças significativas 

não só no número de registos mas também na qualidade dos parâmetros recolhidos. 

 

 

Grau de desenvolvimento # % # %

Incipiente 16 100 - -

Avançado 32 80 8 20

Declarado 109 28 284 72

Estado de Actividade

Activo Dormente
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4.2 Análise da morfometria dos movimentos de 

vertente da bacia do rio Alenquer  
 

A análise estatística dos parâmetros morfométricos foi efectuada através de estatística 

descritiva simples (média, mediana, desvio padrão, etc.), mas também utilizando 

métodos, bivariados e multivariados, que permitam verificar a existência de relações 

entre as diversas variáveis e tipos de movimentos (correlação, análise de variância, 

análise discriminante).  

As metodologias que possibilitam comparações entre populações e testar os seus 

resultados podem ser efectuadas através de processos paramétricos (aplicável a 

variáveis quantitativas) e não paramétricos (no caso de variáveis qualitativas ou que 

não cumprem os requisitos necessários para uma análise paramétrica). Uma vez que 

os parâmetros morfométricos analisados são medidos numa escala quantitativa optou-

se, sempre que possível, pela utilização de testes paramétricos. 

Os testes efectuados dão como resultado a validação ou rejeição entre duas hipóteses. 

À primeira hipótese (H0) está normalmente associada a verificação do pressuposto do 

teste enquanto à segunda hipótese (H1) se relaciona o não cumprimento de H0, e.g., 

num teste de verificação da igualdade de médias, a H0 corresponde igualdade das 

médias de todas as populações, enquanto H1 significa que a média de pelo menos duas 

das populações de entrada no teste não são iguais. 

Uma vez que os valores críticos de cada teste e para populações de dimensão 

diferentes são distintos, para simplificar a interpretação dos quadros, optou-se, em 

alguns casos, por indicar o p-value, enquanto noutros se indica apenas se determinada 

hipótese é cumprida ou não. O p-value indica qual o valor mínimo a partir do qual se 

pode considerar verdadeira H0, com uma significância estatística (α), i.e., se pretender 

resultados com uma significância estatística de 0,05 para que H0 não seja rejeitada tem 

que apresentar p-value > 0,05, havendo uma probabilidade de 95 % de esta conclusão 

ser correcta. Durante a aplicação das medidas estatísticas, salvo indicação em 

contrário, o nível de significância utilizado é de 0,05. 
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4.2.1 Caracterização dos parâmetros morfométricos dos movimentos 

de vertente da bacia do rio Alenquer 
 

Na caracterização morfométrica dos fenómenos de instabilidade de vertente na bacia 

do rio Alenquer utilizaram-se 14 parâmetros distintos. A metodologia de 

registo/levantamento utilizada foi distinta consoante a variável em questão, sendo 

alguns dos parâmetros conjugação de outros mais simples (e.g., área, volume, índices, 

etc.). Assim, resumidamente, foram considerados na caracterização morfométrica: 

Deslocamento horizontal (m) – este parâmetro, medido aquando dos levantamentos 

de campo indica em termos de equivalente horizontal, corresponde ao deslocamento 

máximo que a massa deslizada apresenta, independentemente de ser sobre ou para 

além do plano de ruptura. Nos movimentos de tipo escoada não se registou este 

parâmetro por este ser muito semelhante ao comprimento total do movimento, nas 

ocorrências inventariadas. 

Altura da cicatriz (m) – corresponde à altura máxima registada na cicatriz principal do 

movimento de vertente, medida, grosso modo, pelo segmento vertical virtual com 

início na base da superfície da cicatriz a descoberto e uma perpendicular que delimita 

verticalmente a cabeceira do movimento. 

Comprimento do movimento (m) e Largura do movimento (m) – correspondem ao 

comprimento total do movimento e à largura máxima possível obtida através de uma 

perpendicular ao eixo do comprimento. Este procedimento foi efectuado de forma 

semi-automática com base no polígono correspondente aos limites do movimento de 

vertente. O procedimento automático desenha virtualmente uma figura quadrangular 

que contenha o polígono do movimento atribuindo ao eixo maior o valor do 

comprimento e ao eixo menor o valor de largura. No entanto, duas situações causam 

erros frequentes nestes dados automáticos, no caso dos movimentos de vertente:  

1 – o polígono que melhor se adapta ao movimento é muito próximo de um quadrado. 

Nestes casos comprimento e largura são dadas pelas diagonais do polígono 

quadrangular, o que leva a exageros na atribuição do comprimento/largura; 
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2 – o movimento de vertente é mais largo que comprido. Como automaticamente o 

eixo maior corresponde ao comprimento, as dimensões comprimento/largura estão 

trocadas sendo registadas no campo errado. 

Devido aos factos atrás referidos, após o cálculo automático, os valores foram 

confirmados (e corrigidos quando necessário) para a totalidade dos movimentos da 

base de dados. 

Profundidade (m) – este parâmetro é a dimensão mais difícil de avaliar 

(WP/WLI, 1990), sendo na maioria dos casos um valor estimado, salvo se houver 

perfurações suficientes para identificar a fisionomia do plano de ruptura e sua 

profundidade. Determinar a profundidade é sempre uma tarefa que acarreta alguma 

subjectividade, dependente da técnica e experiência do geomorfólogo (Galli et al., 

2008). No presente trabalho não se efectuaram sondagens com perfuração, sendo que 

a dimensão estimada foi a espessura máxima do material deslizado, que resulta da 

distância perpendicular entre o plano de ruptura e a superfície do material deslizado 

(WP/WLI, 1990). 

A estimativa da profundidade do movimento de vertente foi suportada por: 

i) altura da cicatriz; 

ii) altura da massa deslizada acima da superfície topográfica original; 

iii) tipo e morfologia do movimento. 

O registo deste parâmetro foi apenas efectuado para os movimentos que apresentam 

devidamente conservadas características que permitam realizar esta operação. Assim, 

nas instabilidades onde a degradação dos vestígios de movimento é significativa (por 

acção erosiva ou antrópica) ou onde o coberto vegetal não permite a identificação dos 

elementos essenciais (cicatriz, flancos, pé, etc.) a profundidade não foi estimada. 

Perímetro (m) e Área (m2) – o cálculo destes parâmetros foi efectuado 

automaticamente pelo software onde se efectuou a vectorização dos polígonos 

(ArcGIS). 
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Volume (m3) – o cálculo do volume resulta sempre de uma simplificação da forma do 

movimento de vertente. A avaliação do volume pode por vezes ser estimada com base 

em relações geométricas com a área. Guzzetti et al. (2009) calcularam esta relação 

para deslizamentos na região da Umbria (Itália), comparando os seus resultados com 

outros trabalhos, estando estes, de modo geral, em concordância. No entanto, 

segundo os referidos autores, a fiabilidade dos resultados finais depende não só da 

qualidade dos dados de área e da equação resultante, mas também da qualidade das 

medições de base dos movimentos individuais e da robustez do inventário. Deste 

modo, tendo em conta que alguns dos parâmetros necessários para o cálculo do 

volume já são estimados e se conseguiu obter volumes apenas para 257 movimentos, 

optou-se por não procurar uma relação empírica para preencher os registos em falta, 

pois os resultados finais poderiam não ser credíveis, uma vez que seria uma tentativa 

de estimar relações com bases em dados obtidos por estimativas. 

Assim, o cálculo do volume foi efectuado apenas para as instabilidades de vertente em 

que, durante a realização do inventário, foi possível o registo dos dados de base 

necessários à sua computação. No caso da profundidade máxima da massa deslizada, 

apesar de estimada, como se referiu anteriormente, esta só foi efectuada quando se 

cumpriam determinados critérios, pelo que se considera estes valores como 

suficientemente credíveis para estimar volumes, que não sendo rigorosamente 

calculados expressam, em termos relativos, as diferenças entre movimentos de 

vertente. 

Consoante a tipologia do movimento, são distintos, os dados necessários e fórmulas 

utilizadas. No caso de deslizamentos translacionais, translacionais superficiais e 

movimentos complexos cuja componente principal seja translacional utiliza-se a 

fórmula sugerida por Surdeanu (1986):  

 0,785* * *V a b h  (4.1) 

sendo: 

V – volume; 

a –  metade da largura máxima da área afectada; 

b –  comprimento do plano de ruptura; 
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h –  altura da cicatriz. 

 

No entanto, devido à falta de dados como o comprimento do plano de ruptura, 

optou-se por utilizar as adaptações propostas por Zêzere (1997), nomeadamente: 

i) no parâmetro h utiliza-se o valor de profundidade da massa deslizada sempre que 

disponível; 

ii) o uso do comprimento da área de depleção para o parâmetro b ou no caso da não 

existência deste considerou-se um valor equivalente a metade do comprimento total 

(deslizamentos translacionais) ou ao comprimento total do movimento (deslizamentos 

translacionais superficiais), assumindo neste caso que o material afectado se desloca 

para além dos limites do plano de ruptura (Zêzere, 1997). 

Aos movimentos de tipo escoada foi aplicada fórmula semelhante à dos deslizamentos 

de componente translacional, uma vez que sendo instabilidades muito superficiais se 

assemelham, na área em estudo, a deslizamentos translacionais superficiais com 

elevado deslocamento horizontal do material afectado. 

Quando a massa deslizada não tem dimensões regulares, o volume pode ser estimado 

ajustando o movimento a uma figura geométrica, sendo metade de uma elipsoide 

apropriada para planos de ruptura rotacionais (WP/WLI, 1990). Assim, para os 

deslizamentos rotacionais, rotacionais superficiais e movimentos complexos cuja 

componente principal seja rotacional, foi aplicada a seguinte equação (WP/WLI, 1990): 

 
1

* * * *
6

dV L W D  (4.2) 

sendo: 

V – volume; 

L – comprimento total da área afectada; 

W – largura máxima da área afectada; 

Dd  – profundidade máxima da massa deslizada. 
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Contudo, apesar da tentativa da utilização de dados pormenorizados e credíveis, as 

incertezas associada, sobretudo à profundidade utilizada para estimar o volume dos 

movimentos de vertente e a formulação que tende a uniformizar a forma geral das 

instabilidades, originam que os valores de volume obtidos devam ser considerados 

apenas como indicativos. No entanto, os resultados obtidos são extremamente úteis 

para a comparação entre tipologias de instabilidade e posteriormente na análise de 

risco. 

Altitude máxima e mínima (m) – as altitudes, máxima e mínima, foram extraídas 

automaticamente do MDT, elaborado com altimetria base à escala 1:10 000. 

Desnível do movimento (m) – resulta da diferença obtida entre a altitude máxima e 

mínima. 

Índice de alongamento (IA) – este índice resulta do quociente entre 

Largura/Comprimento. Este indicador de forma permite verificar qual o 

desenvolvimento preponderante do movimento: longitudinal (IA < 1) ou transversal 

(IA > 1). 

Índice de circularidade (IC) – Este índice generalista, proposto por Miller (1953) para 

bacias de drenagem, relaciona a área de um polígono (A) com a área de um círculo 

(Ac), tendo ambos igual perímetro. 

Assim, se o perímetro de um círculo se expressa por 2P r e a sua área por 2Ac r , 

logo 
2

2

P
Ac 



 
  

 
, o índice de circularidade (Ic) resulta da seguinte fórmula: 

 
2 2 2 2 2

2

4 12,57

4 42

A A A A A A
Ic

P PAc P PP






 

    
 
 
 

  (4.3) 

sendo: 

A – área do movimento de vertente; 

P – perímetro do movimento de vertente. 
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O valor do Ic varia entre 0 e 1, correspondendo ao valor máximo um movimento de 

vertente perfeitamente circular. 

Este índice, ao utilizar a área e o perímetro, e não se limitando ao comprimento e 

largura máximos, permite analisar a forma do movimento de um modo mais 

abrangente. Assim, complementa os dados obtidos no índice de alongamento, 

verificando se existe na realidade uma tendência para um desenvolvimento 

longitudinal dos movimentos ou se, pelo contrário, estes têm tendem para uma 

evolução mais transversal em relação ao sentido de inclinação da vertente em que 

ocorrem. O equilíbrio entre comprimento e largura dará um índice próximo de 1. 

Índice de desnível (ID) – este parâmetro, que resulta do quociente desnível e 

comprimento, pretende de forma indirecta indicar o declive da área instabilizada, 

servindo como complemento aos dados de desnível simples uma vez que o pondera 

pela extensão do movimento. Valores maiores que 1 significam que a diferença 

altimétrica entre coroa e pé de deslizamento é superior à sua extensão, logo o 

movimento ocorre numa superfície com declive acentuado. No entanto, há que ter 

cautela na interpretação dos resultados pois muitas vezes, esta situação pode dever-se 

ao uso do equivalente como indicador do comprimento da vertente. 

Com base nas referidas variáveis morfométricas foram calculadas algumas medidas 

estatísticas com a finalidade de descrever as populações de cada parâmetro bem como 

a sua distribuição. Os resultados destas análises para o conjunto dos movimentos e 

separados por tipologia são apresentados no quadro 4.5, onde se observam 

parâmetros de estatística descritiva, e na figura 4.2, com a representação gráfica das 

frequências absolutas de cada parâmetro morfométrico. 
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Quadro 4.5 — Estatística descritiva dos parâmetros morfométricos dos movimentos de vertente da 
bacia do rio Alenquer.  

 

 

 

 

 

 

Tipo de Movimento N Mín. Máx. X Md N Mín. Máx. X Md

Rotacional 52 0,10 10,0 1,8 2,0 81 0,25 15,0 2,0 1,5

Rotacional superficial 193 0,10 5,0 1,3 1,0 222 0,20 5,0 1,0 1,0

Translacional 2 2,00 3,0 2,5 2,5 2 0,50 1,5 1,0 1,0

Translacional superficial 27 0,75 5,0 2,0 2,0 28 0,30 4,0 1,1 1,0

Escoada 0 8 1,00 2,0 1,5 1,5

Complexo 21 1,00 7,0 3,5 3,0 26 0,50 3,0 1,7 1,5

Conjunto movimentos 295 0,10 10,0 1,6 1,0 367 0,20 15,0 1,3 1,0

Deslocamento horizontal (m) Altura da cicatriz (m)

Tipo de Movimento N Mín. Máx. X Md N Mín. Máx. X Md

Rotacional 116 12,1 346,1 80,6 66,1 116 10,1 421,8 72,6 59,2

Rotacional superficial 261 2,0 113,8 22,2 17,2 261 1,0 240,4 31,9 24,6

Translacional 7 42,7 130,0 95,0 97,6 7 33,0 107,0 69,5 70,0

Translacional superficial 31 3,1 51,8 17,2 12,9 31 6,1 60,1 21,6 15,9

Escoada 8 33,2 178,5 76,5 56,7 8 7,9 29,4 16,4 14,5

Complexo 26 11,3 208,9 82,8 81,2 26 6,0 214,8 55,9 48,1

Conjunto movimentos 449 2,0 346,1 42,5 25,8 449 1,0 421,8 43,4 31,0

Comprimento (m) Largura (m)

Tipo de Movimento N Mín. Máx. X Md N Mín. Máx. X Md

Rotacional 39 2,0 45,0 5,2 4,0 116 43,9 1.205,7 246,1 203,0

Rotacional superficial 164 0,5 3,0 1,6 1,5 261 19,4 510,1 88,2 71,0

Translacional 1 3,5 3,5 3,5 3,5 7 172,5 403,1 270,1 252,8

Translacional superficial 26 0,3 2,0 0,8 0,8 31 23,2 165,6 63,7 43,3

Escoada 8 1,0 1,5 1,1 1,0 8 76,8 388,8 170,1 131,2

Complexo 19 0,5 8,0 3,8 4,0 26 31,6 578,5 233,2 224,9

Conjunto movimentos 257 0,3 45,0 2,2 1,5 449 19,4 1.205,7 139,9 101,0

Profundidade (m) Perímetro (m)

Tipo de Movimento N Mín. Máx. X Md N Mín. Máx. X Md

Rotacional 116 129 86.784 5.720 2.811 39 412 1.046.738 35.438 4.449

Rotacional superficial 261 26 9.697 635 312 162 6 10.086 802 389

Translacional 7 1.721 11.840 4.982 3.439 1 852 3.139 1.995 1.995

Translacional superficial 31 26 1.387 305 117 28 7 1.060 164 47

Escoada 8 174 2.257 681 511 8 137 3.095 770 319

Complexo 26 60 18.282 3.861 2.533 19 27 102.537 17.653 4.493

Conjunto movimentos 449 26 86.784 2.181 594 257 6 1.046.737 7.168 490

Area (m2) Volume (m3)

Tipo de Movimento N Mín. Máx. X Md N Mín. Máx. X Md

Rotacional 116 51,3 265,8 147,8 142,6 116 39,3 254,9 128,6 125,0

Rotacional superficial 261 48,3 279,7 149,7 144,5 261 40,0 270,6 142,4 139,1

Translacional 7 81,9 207,6 149,1 172,4 7 59,7 183,6 128,0 160,6

Translacional superficial 31 65,3 248,9 150,2 141,6 31 58,5 241,7 142,5 140,0

Escoada 8 99,3 219,6 140,4 131,0 8 86,9 209,2 118,7 102,0

Complexo 26 77,1 282,6 150,4 146,8 26 63,8 217,8 128,3 122,2

Conjunto movimentos 449 48,3 282,6 149,1 142,5 449 39,3 270,6 137,4 129,9

Altitude máxima (m) Altitude mínima (m)

Tipo de Movimento N Mín. Máx. X Md N Mín. Máx. X Md

Rotacional 116 3,5 89,7 19,3 16,7 116 0,23 4,20 1,05 0,83

Rotacional superficial 261 0,4 35,4 7,3 6,1 261 0,09 20,32 1,76 1,58

Translacional 7 11,7 30,4 21,1 23,7 7 0,46 2,51 0,87 0,59

Translacional superficial 31 1,6 21,9 7,7 6,8 31 0,41 9,23 1,95 1,34

Escoada 8 5,9 43,5 21,7 22,9 8 0,09 0,43 0,25 0,26

Complexo 26 3,8 64,8 22,1 21,2 26 0,29 1,91 0,70 0,56

Conjunto movimentos 449 0,4 87,7 11,7 8,5 449 0,09 20,32 1,49 1,16

Desnível do movimento (m) Índice de alongamento
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Figura 4.2 — Histogramas de frequências dos parâmetros morfométricos dos movimentos de vertente 
da bacia do rio Alenquer. 

Tipo de Movimento N Mín. Máx. X Md N Mín. Máx. X Md

Rotacional 116 0,45 0,96 0,83 0,86 116 0,12 0,60 0,27 0,25

Rotacional superficial 261 0,11 0,96 0,75 0,78 261 0,05 1,61 0,39 0,34

Translacional 7 0,68 0,92 0,77 0,77 7 0,15 0,34 0,23 0,21

Translacional superficial 31 0,24 0,95 0,70 0,74 31 0,21 1,32 0,54 0,51

Escoada 8 0,14 0,58 0,34 0,36 8 0,11 0,52 0,30 0,26

Complexo 26 0,32 0,86 0,67 0,69 26 0,16 0,59 0,28 0,25

Conjunto movimentos 449 0,11 0,96 0,76 0,79 449 0,05 1,61 0,36 0,31

Índice de desnívelÍndice de circularidade

Deslocamento horizontal

Movimentos complexos

Deslizamentos rotacionais

Deslizamentos rotacionais 
superficiais

Deslizamentos translacionais 

Deslizamentos translacionais 
superficiais

Altura da cicatriz

Movimentos complexos

Deslizamentos rotacionais

Deslizamentos rotacionais 
superficiais

Deslizamentos translacionais 

Deslizamentos translacionais 
superficiais

Escoadas
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Figura 4.2 — Histogramas de frequências dos parâmetros morfométricos dos movimentos de vertente 

da bacia do rio Alenquer (cont.). 
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Figura 4.2 — Histogramas de frequências dos parâmetros morfométricos dos movimentos de vertente 

da bacia do rio Alenquer (cont.). 
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Figura 4.2 — Histogramas de frequências dos parâmetros morfométricos dos movimentos de vertente 

da bacia do rio Alenquer (cont.). 
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Figura 4.2 — Histogramas de frequências dos parâmetros morfométricos dos movimentos de vertente 
da bacia do rio Alenquer (cont.). 
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Verifica-se que, em geral, o deslocamento horizontal dos tipos de movimento é pouco 

acentuado, com a maioria dos movimentos a apresentar valores entre 1-1,5 m. No 

entanto, movimentos como os translacionais superficiais (2 m), deslizamentos 

translacionais (2,5 m) e movimentos complexos (3,5 m) apresentam deslocamentos 

médios superiores à média geral (1,6 m), facto esperado, sobretudo nos movimentos 

complexos, uma vez que uma das suas componentes é a escoada. Os deslizamentos 

rotacionais são os que apresentam os valores mínimos de deslocação de 0,1 m 

(associados à sua actividade confinada) e no caso dos movimentos profundos o valor 

máximo de 10 m. No entanto, este valor é claramente influenciado pelo deslizamento 

rotacional da Balaqueira, a W do Casal da Ramalhoa, ocorrido em 25/26 de Novembro 

de 1967 (Bateira, 1991), cujas dimensões atípicas em relação aos outros movimentos 

inventariados na bacia do rio Alenquer (Figura 4.3), originam que a tipologia dos 

deslizamentos rotacionais apresente os máximos em quase todos os parâmetros 

morfométricos estudados. 

 

 

Figura 4.3 — Fotografia da cicatriz e área deslizada do movimento da Balaqueira, ocorrido em 
Novembro de 1967. 

 

No que diz respeito à altura da cicatriz, verifica-se que, em geral, os seus valores não 

ultrapassam 5 m, apresentando a maioria dos movimentos alturas máximas de cicatriz 

iguais ou inferiores a 1,5 m. O valor máximo é registado no deslizamento rotacional da 
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Balaqueira (15 m). Contudo, ao observar-se os valores da média (2 m) e da mediana 

(1,5 m), constata-se que esta tipologia de movimento se assemelha às restantes. 

Os movimentos de vertente registados na bacia do rio Alenquer apresentam, em 

média, um comprimento de 42,5 m, com a maioria dos movimentos a apresentar 

valores inferiores a 50 m. No entanto, há uma diferenciação evidente entre 

movimentos superficiais (comprimento médio < 25 m, onde se destacam os 

deslizamentos translacionais superficiais com todos os seus registos inferiores a 52 m) 

e profundos (comprimento médio > 75 m, onde, à excepção do deslizamento da 

Balaqueira, se destacam os movimentos complexos com um comprimento máximo de 

209 m). 

A largura, média dos movimentos de vertente é de cerca de 43 m. A generalidade dos 

movimentos tem uma largura menor que 50 m, o que poderia levar à ideia de que os 

movimentos eram tão largos como compridos. Contudo, analisando os valores médios 

por tipologia, isoladamente, isso não se verifica uma vez que a maioria dos tipos de 

instabilidade apresenta comprimento superior à largura. Os valores médios e 

medianos resultam do facto dos deslizamentos rotacionais, maioritários na base de 

dados, apresentarem valores médios de largura máxima (32 m) superiores aos de 

comprimento em cerca de 10 m. Os menores valores médios (16 m) e máximos 

(29,5 m) são observados nos movimentos de tipo escoada, que na área em estudo são 

em geral pouco desenvolvidos. 

Os dados das instabilidades de vertente registadas revelam que o típico na área em 

estudo, nos 257 movimentos em que foi possível estimar a profundidade, são 

espessuras inferiores a 10 m, dominando as inferiores a 4 m. No entanto, como seria 

de esperar, distinguem-se dois grupos diferentes quanto aos seus valores médios: por 

um lado os deslizamentos translacionais superficiais (0,8 m), deslizamentos rotacionais 

superficiais (1,6 m) e escoadas (1,1 m) com espessuras pouco elevadas; por outro os 

movimentos mais profundos com espessuras médias superiores a 3,5 m 

(deslizamentos translacionais – 3,5 m; deslizamentos rotacionais - 5,2 m; movimentos 

complexos – 3,8 m). O deslizamento da Balaqueira regista o valor mais elevado com a 

espessura da massa deslizada estimada em 45 m. 



Metodologias de avaliação da perigosidade e risco associados a movimentos de vertente 
 

126 

No que diz respeito ao perímetro verifica-se que os deslizamentos superficiais 

apresentam os valores médios e medianos menos elevados, não atingindo nestes 

casos valores superiores a 100 m. Em termos de frequência, a maioria dos movimentos 

não ultrapassa os 400 m de perímetro. 

A área da massa deslizada, revela mais uma vez uma uniformidade relativa entre 

tipologias de movimentos com cerca de 375 casos a apresentarem uma superfície de 

massa deslizada inferior a 3.000 m2. Num total de cerca de 979.300 m2 instabilizados, 

os movimentos profundos são aqueles cuja área apresenta valores médios mais 

significativos (movimentos complexos – 3.861 m2, deslizamentos translacionais – 

4.982 m2 e deslizamentos rotacionais – 5.720 m2), com um dos deslizamento 

rotacionais a apresentar uma superfície de mais de 86.000 m2. Os movimentos 

superficiais apresentam valores médios inferiores a 700 m2, onde se destacam os 

deslizamentos translacionais superficiais com uma área média de 305 m2. 

Assim, tendo em conta os resultados anteriores, não surpreendem os valores de 

volume observados, com os deslizamentos translacionais superficiais a apresentar os 

valores médios mais baixos (164 m3) e os deslizamentos rotacionais com os registos 

mais elevados (35.437 m3). No entanto, os movimentos complexos, onde uma das 

componentes principais é o deslizamento rotacional, apresentam, também, grandezas 

bastante significativas na área em estudo, com um volume médio de 17.653 m3. O 

deslizamento da Balaqueira tem, mais uma vez, um papel de elevada importância 

neste parâmetro, uma vez que os seus 1.046.738 m3 representam cerca de 56 % dos 

1.863.688 m3 de material deslizado total identificado na área de estudo. Em situação 

oposta, 230 movimentos (em 257) registam um volume acumulado inferior a 5.000 m3. 

Em termos altimétricos, os movimentos da área em estudo não apresentam uma 

concentração em torno de uma gama de valores, quer se analisem os valores máximos 

ou mínimos, o conjunto ou cada uma das tipologias de movimento em separado. Este 

facto era expectável uma vez que a altitude não influencia directamente o 

aparecimento de instabilidades de vertente nem é uma característica importante no 

seu desenvolvimento, sendo por isso natural que estes sejam os parâmetros em que a 

distribuição de movimentos pela gama de valores possível é mais equilibrada. 
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Quanto ao desnível dos movimentos observa-se que a fenómenos de maior dimensão 

estão associados maiores desníveis, sendo os mais frequentes aqueles cujo desnível é 

igual ou inferior a 10 m. Este facto deve-se em grande parte às diferenças verificadas 

no comprimento. Aos deslizamentos superficiais (rotacionais e translacionais) 

correspondem desníveis médios entre 7 e 8 m. As escoadas e os movimentos 

complexos, devido à sua evolução em termos longitudinais, são os que apresentam os 

valores médios de desnível mais elevados (± 22 m). Os deslizamentos rotacionais 

apresentam valores ligeiramente inferiores ( X  – 19 m e Md – 16,7 m), sendo, no 

entanto, muito superiores aos movimentos superficiais.  

No que concerne ao índice de alongamento, apesar de valores médios próximos de 1, 

verifica-se que a maioria dos movimentos apresenta um comprimento superior à 

largura, i.e. índices de alongamento < 1. Contudo, com a excepção das escoadas, cujo 

valor de 0,25 neste índice revela um claro desenvolvimento longitudinal do 

movimento, os resultados do índice para os outros tipos de instabilidade revelam que 

a componente largura é muito importante, em especial nos deslizamentos superficiais 

onde o valor médio é superior a 1,75, destacando-se os deslizamentos translacionais 

superficiais onde o índice em análise indica que a largura chega a ser quase o dobro do 

comprimento (1,96). Este facto está, em alguns casos, certamente relacionado com a 

ocorrência destes movimentos em vertentes de pequeno comprimento o que 

constrange o desenvolvimento longitudinal dos movimentos. É num deslizamento 

rotacional superficial que resulta de sapamento por erosão lateral de um curso de 

água que se regista o valor mais elevado deste índice - 20,3 (Figura 4.4). 
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Figura 4.4 — Exemplo de deslizamento rotacional superficial devido a erosão por sapamento lateral 
de curso de água. 

 

O índice de circularidade revela mais uma vez o equilíbrio entre comprimento e 

largura, ou melhor, um desenvolvimento longitudinal pouco acentuado dos 

movimentos de vertente, com a maioria das instabilidades a apresentar um índice 

superior a 0,75. No entanto, analisando por tipologia verifica-se que são os 

deslizamentos de cariz rotacional (superficial ou profundo) que mais tendem a 

aproximar a sua forma a um círculo com valores médios de 0,75 e 0,83, 

respectivamente. As escoadas, são mais uma vez, os movimentos que se destacam dos 

restantes com os menores valores médios (0,34) revelando o seu típico 

desenvolvimento longitudinal. 

Os resultados do índice de desnível revelam que os deslizamentos que se desenvolvem 

pouco em profundidade são aqueles cujo declive da área instabilizada é mais elevado 

(deslizamentos translacionais superficiais – 0,54, deslizamentos rotacionais 

superficiais – 0,39 e escoadas – 0,30), com alguns casos, embora raros, em que o 

desnível do movimento é superior à equivalente horizontal do seu comprimento 

(Figura 4.4). Em oposição, os movimentos mais profundos (cuja necessidade de 

infiltração de água a maiores profundidades é superior) apresentam índices de 

desnível médios menos acentuados (deslizamentos rotacionais - 0,27 e deslizamentos 

translacionais – 0,23). 
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Em síntese, com a excepção das escoadas, que em parâmetros que revelem o 

desenvolvimento longitudinal do fenómeno se separam claramente dos restantes tipos 

de movimento, as instabilidades de vertente na área em estudo parecem separar-se 

sobretudo devido à profundidade da massa deslizada e não tanto devido à fisionomia 

do plano de ruptura. 

 

4.2.2 Caracterização das populações estatísticas 
 

Muitas das metodologias estatísticas paramétricas de comparação de duas ou mais 

populações exigem que: (i) a população apresente uma distribuição normal; (ii) haja 

homogeneidade de variâncias. 

Assim, embora a análise de histogramas nos permita retirar algumas conclusões acerca 

da normalidade da distribuição, para testar se a distribuição das variáveis em estudo é 

normal foi utilizado o método de Kolmogorov-Smirnov (K-S), que se baseia nas 

diferenças entre as frequências acumuladas de cada observação (Fxi) e a observação 

anterior (Fxi-1) e a frequência acumulada que essa observação teria numa distribuição 

normal (Fn), sendo a diferença máxima o valor da estatística de teste, 

representando-se pela seguinte expressão: 

     max max ( ) ( ) ;max ( 1) ( )K S n nD F xi F xi F xi F xi      (4.4) 

 

Com o mesmo intuito que o teste anterior foi utilizado o teste Shapiro-Wilk (S-W) por 

ser "particularmente apropriado, e preferível ao teste de K-S, para amostras de 

pequena dimensão (n < 30)" (Maroco, 2003: 114). Este método foi utilizado para 

comparar com os resultados de K-S nos movimentos translacionais (superficiais e 

profundos), complexos e escoadas, pela sua frequência ser inferior a 30. Esta 

metodologia baseia-se nas diferenças entre o valor das observações (xi) e a sua média 

( x ) e a sua conjugação com constantes geradas a partir da média, variância e 

covariância de n ordens com a distribuição normal N(0,1), expressando-se por: 
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Na verificação da homogeneidade das variâncias utilizou-se o teste de Levene, sendo 

este considerado por Maroco (2003) um dos mais potentes para este objectivo e 

particularmente robusto a desvios da normalidade. Este teste só é possível realizar se 

existirem grupos de amostras. Neste caso foi considerado que cada tipo de movimento 

de vertente seria uma amostra. 

Assim, 
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sendo: 

N – dimensão da população; 

k – amostras representativas, i.e., tipos movimentos; 

ni – dimensão de cada uma das k amostras representativas, i.e., tipos movimentos; 

i – identificador da amostra (i = 1...k); 

j – identificador da observação (j = 1...ni); 

Zij = 
i j iX X em que Xij é a observação j da amostra i e 

iX a média da amostra. 

Efectuados os testes à normalidade da distribuição dos 14 parâmetros morfométricos 

em estudo, para o conjunto dos movimentos, verificou-se que nenhum destes 

apresentava uma distribuição normal.  

Esta situação era expectável uma vez que na análise de frequências efectuada 

anteriormente já se percebia que as distribuições apresentavam alguma assimetria. 

Não se verificando a normalidade da distribuição é frequente a realização de 

transformações matemáticas dos dados de base, de modo a que os critérios para 
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aplicação de metodologias paramétricas se verifiquem (Baeza e Corominas, 1996; 

Davis, 2002), antes de se optar por métodos não-paramétricos, que são em geral 

menos robustos que os paramétricos, sobretudo em amostras de pequenas e 

diferentes dimensões (Maroco, 2003). 

Neste caso, foi realizada a normalização dos dados através do logaritmo natural por 

ser, segundo Maroco (2003), um dos mais adequados, tendo em conta os valores e a 

sua dispersão, e por ter sido aplicado em trabalhos desta índole, na região norte de 

Lisboa, com bons resultados (Zêzere, 1997; Garcia, 2002). Assim, ao efectuar-se a 

transformação matemática dos dados de base pretende-se: 

a) normalizar a distribuição; 

b) homogeneizar as variâncias; 

c) minimizar a influência de erros que possam existir na base de dados (quer por 

problemas no levantamento quer na passagem de formato analógico para digital). 

Este processo permite ainda que se comparem unidades de medida diferentes e se 

diminua o peso dos valores extremos (Marchand, 1972 in Zêzere, 1997: 99) obtendo 

uma maior confiança e realce nos resultados alcançados (Haigh, 1984). 

O quadro 4.6 permite comparar os resultados obtidos no teste K-S para dados com e 

sem transformação pelo logaritmo natural, através de exemplos das 3 situações que 

ocorreram quanto à normalidade da distribuição, nomeadamente: 

i) a transformação não trouxe qualquer melhoria ao p-value (A); 

ii) a transformação melhorou o p-value mas não o suficiente para que seja 

estatisticamente significativo (B); 

iii) a transformação melhorou o p-value o suficiente para se poder considerar a 

distribuição normal (C). 
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Quadro 4.6 — Exemplos da comparação de resultados do teste K-S para variáveis com e sem 
normalização por logaritmo natural. 

 

 

Assim, como se pode verificar no quadro 4.7, que indica a existência/ausência de 

normalidade na distribuição e homogeneidade de variâncias, a transformação pelo 

logaritmo natural, levou a uma clara melhoria das distribuições, uma vez que permitiu 

que 7 em 14 parâmetros (comprimento, largura, perímetro, área, volume, desnível e 

índice de desnível) passem a apresentar uma distribuição normal. Por este motivo, 

todas as estatísticas não descritivas foram efectuadas com os dados normalizados. 

Os dados do quadro 4.7 mostram que a normalidade da distribuição pode variar entre 

os movimentos observados em conjunto ou separados por tipologia. Contudo, 

parâmetros como comprimento, largura, área, e desnível dos movimentos apresentam 

distribuição normal no conjunto ou por tipo de movimento, enquanto o contrário 

apenas ocorre no deslocamento horizontal e na profundidade.  

Quando se observam isoladamente os resultados obtidos para os deslizamentos 

rotacionais (superficiais e profundos) verifica-se que, em geral, estão de acordo com os 

registados para o conjunto dos movimentos, acrescentando às variáveis com 

distribuição normal o perímetro e o volume. Este facto era expectável pela grande 

representatividade que estes tipos de instabilidade de vertente têm no total de 

registos. 

Quanto à comparação dos resultados obtidos entre os métodos K-S e S-W, realizado 

para os tipos de movimento cuja população é de pequena dimensão (deslizamentos 

translacionais, superficiais e profundos, movimentos complexos e escoadas), verifica-

se que dos 51 paralelismos possíveis de efectuar em 43 casos (84 %) os resultados são 

semelhantes, sendo que 50% das diferenças ocorrem nos deslizamentos translacionais 

A) B) C)

K-S p-value K-S p-value K-S p-value

Índice de 

Circularidade
0,106 ,000 Altitude máxima 0,059 0,001 Perímetro 0,176 0,000

Índice de 

Circularidade (ln)
0,161 ,000

Altitude máxima 

(ln)
0,045 0,032 Perímetro (ln) 0,041 0,071
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superficiais que são aqueles cujo número de indivíduos da amostra mais se aproxima 

do limite de indivíduos aconselhável para a utilização do teste Shapiro-Wilk (n < 30). 

 
Quadro 4.7 — Normalidade de distribuição e homogeneidade das variâncias para os parâmetros 
morfométricos dos movimentos de vertente da bacia do rio Alenquer. 
(Normalidade: testes de Kolmogorov-Smirnov e Shapiro-Wilk; Variância: teste de Levene) 

 

 

No que diz respeito à homogeneidade das variâncias, estas tendem a seguir os 

resultados obtidos para a normalidade das distribuições, i.e., parâmetros como 

comprimento, largura, área e desnível do movimento apresentam homogeneidade. No 

entanto, há excepções como o deslocamento horizontal que, apesar de não apresentar 

uma distribuição normal tem variâncias similares, sucedendo o contrário nos 

parâmetros volume e índice de desnível. Deste modo, pode afirmar-se que 

deslocamento horizontal, comprimento, largura, perímetro, área e desnível 

apresentam variâncias similares entre os tipos de movimento e o seu conjunto. 

Em síntese, quer para o conjunto dos movimentos quer para os diferentes tipos 

considerados, os parâmetros comprimento, largura, área e desnível satisfazem os 

Parâmetro 

morfométrico

Conjunto dos 

movimentos

Deslizamentos 

rotacionais

Deslizamentos 

rotacionais 

superficiais

Deslizamentos 

translacionais

Deslizamentos 

translacionais 

superficiais

Escoadas
Movimentos 

complexos

Deslocamento 

horizontal
Não Não Não Não (Não) Não (Não) Sim

Altura da cicatriz Não Não Não Não (Sim) Não (Sim) Sim (Não) Não

Comprimento do 

movimento
Sim Sim Sim Sim (Sim) Sim (Sim) Sim (Sim) Sim (Sim) Sim

Largura do 

movimento
Sim Sim Sim Sim (Sim) Sim (Sim) Sim (Sim) Sim (Sim) Sim

Profundidade Não Não Não Não (Não) Não (Não) Não (Não) Não

Perímetro Sim Sim Sim Sim (Sim) Não (Não) Sim (Sim) Sim (Sim) Sim

Área Sim Sim Sim Sim (Sim) Sim (Sim) Sim (Sim) Sim (Sim) Sim

Volume Sim Sim Sim Não (Sim) Sim (Sim) Sim (Sim) Não

Altitude máxima Não Não Sim Sim (Não) Sim (Não) Sim (Sim) Sim (Sim) Não

Altitude mínima Não Não Não Não (Não) Sim (Não) Sim (Sim) Sim (Sim) Não

Desnível do 

movimento
Sim Sim Sim Sim (Sim) Sim (Sim) Sim (Sim) Sim (Sim) Sim

Índice de 

alongamento
Não Não Não Não (Não) Sim (Sim) Sim (Sim) Sim (Não) Não

Índice de 

circularidade
Não Não Não Sim (Sim) Não (Não) Sim (Sim) Sim (Não) Não

Índice de desnível Sim Não Sim Sim (Sim) Sim (Sim) Sim (Sim) Sim (Sim) Não

Valores  não ca lculados  por fa l ta  de dados  ou igualdade entre todos  os  dados α = 0,05

Homogeneidade 

de variâncias
Normalidade da distribuição - K-S (S-W)
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critérios para aplicação de estatísticas paramétricas, enquanto apenas a profundidade 

não obedece a nenhum desses requisitos. Nos restantes parâmetros poderá haver 

cumprimento ou não dos dois critérios dependendo do par de amostras analisado. 

 

4.2.3 Grau de associação entre os parâmetros morfométricos dos 

movimentos de vertente da bacia do rio Alenquer 
 

Na avaliação da intensidade e direcção da associação entre duas variáveis os métodos 

mais utilizados são: a correlação linear de Pearson (indicada para séries contínuas com 

distribuição normal) e o coeficiente de correlação de Spearman (indicado para séries 

ordinais). 

O quadro 4.8 apresenta os resultados obtidos para a correlação linear de Pearson 

entre os parâmetros morfométricos dos movimentos de vertente da bacia do rio 

Alenquer. A opção pelo coeficiente de Pearson (Cp; expressão 4.7), prende-se com os 

seguintes factos: (i) todas as variáveis estão numa escala contínua; (ii) metade das 

variáveis apresenta a distribuição normal exigida pelo método; (iii) testado o 

coeficiente de Spearman verificou-se que as diferenças de valores de correlação são 

mínimas e irrelevantes para a interpretação de resultados. 
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 (4.7) 

sendo: 

n – número de observações; 

i – identificador da observação; 

X1 e X2 – variáveis a ser comparadas; 

iX  – média da variável. 
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Quadro 4.8 — Matriz de correlações entre os parâmetros morfométricos dos movimentos de vertente 
da bacia do rio Alenquer. 
(Triângulo superior: valores de correlação do coeficiente de Pearson; triângulo inferior: número de casos contabilizados) 

 

 

Numa primeira análise verifica-se que as correlações apresentam níveis de significância 

elevados entre a maioria dos parâmetros, com a excepção das altitudes máxima e 

mínima dos movimentos, deslocamento horizontal e índice de circularidade. As 

correlações entre parâmetros são, grosso modo, positivas, excepto com a altitude 

mínima e índices de alongamento e desnível. 

No entanto, se analisarmos apenas os coeficientes de correlação superiores a 0,8, 

verifica-se a elevada associação entre os parâmetros “simples” comprimento e largura 

dos movimentos com o seu perímetro e área. Situação semelhante ocorre em relação 

ao volume, adicionando o parâmetro profundidade como muito associado. Este facto 

era expectável uma vez que área e volume dependem directamente dessas variáveis. A 

relação entre os parâmetros perímetro, área e volume é igualmente muito elevada. 

O desnível dos movimentos apresenta uma associação forte com comprimento, 

perímetro e área. As altitudes, máxima e mínima, apresentam uma correlação 

fortemente positiva entre si.  

Contudo, há que ter em conta que estas associações não indicam a existência de 

relações de causa/efeito entre variáveis, apesar de em alguns casos se poder retirar 

essa ilação por conhecimento empírico. 

 

Deslocamento 

Horizontal

Altura 

cicatriz
Comprimento Largura Profundidade Perímetro Área Volume

Altitude 

máxima

Altitude 

mínima
Desnível

Índice de 

alongamento

Índice de 

desnível

Índice de 

circularidade

Deslocamento 

Horizontal 0,679
**

0,139
*

-0,115
*

0,169
* 0.012 0.014 0.007 -0.070 -0,129

*
0,251

**
-0,320

**
0,118

* 0.010

Altura cicatriz 294 0,283
** 0.088 0,374** 0,195

**
0,210

**
0,182

** -0.061 -0,148
**

0,354
**

-0,272
** 0.043 0.073

Comprimento 295 367 0,703
** 0,553** 0,915

**
0,935

**
0,857

**
0,152

** -0.036 0,843
**

-0,571
**

-0,522
**

0,132
**

Largura 295 367 449 0,499
**

0,906
**

0,898
**

0,844
**

0,119
* -0.018 0,620

**
0,182

**
-0,325

** -0.036

Profundidade 231 257 257 257 0,554
**

0,598
**

0,798
** -0.005 -0.111 0,429

** -0.103 -0,278
**

0,132
*

Perímetro 295 367 449 449 257 0,986
**

0,920
**

0,140
** -0.040 0,802

**
-0,219

**
-0,429

** -0.072

Área 295 367 449 449 257 449 0,945
**

0,151
** -0.027 0,800

**
-0,256

**
-0,471

**
0,096

*

Volume 234 260 260 260 257 260 260 0.114 -0.018 0,677
** -0.088 -0,420

** -0.002

Altitude 

máxima
295 367 449 449 257 449 449 260 0,966

** 0.090 -0.073 -0,140
** 0.063

Altitude 

mínima
295 367 449 449 257 449 449 260 449 -0,122

** 0.029 -0,127
** 0.074

Desnível 295 367 449 449 257 449 449 260 449 449 -0,451
** 0.018 -0.005

Índice de 

alongamento
295 367 449 449 257 449 449 260 449 449 449 0,347

**
-0,225

**

Índice de 

desnível
295 367 449 449 257 449 449 260 449 449 449 449 -0,253

**

Índice de 

circularidade
295 367 449 449 257 449 449 260 449 449 449 449 449

** Correlações com grau de significância de 0,01. * Correlações com grau de significância de 0,05.
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4.2.4  Análise de variância entre os parâmetros morfométricos dos 

movimentos de vertente da bacia do rio Alenquer 
 

A simples observação da figura 4.5, com exemplos dos diferentes tipos de movimento 

registados no inventário, permite-nos afirmar que as características morfométricas dos 

diferentes géneros de instabilidades de vertente não são, certamente, semelhantes. 

Contudo, somente a aplicação de metodologias para comparação de populações 

poderá permitir efectuar esta afirmação baseada e suportada por um grau de 

confiança estatística. 

Neste contexto, aplicou-se em primeiro lugar uma Análise de Variância (ANOVA) que 

permite comparar a variância dentro dos grupos com a variância entre os grupos, i.e., 

relaciona a variância que cada tipo de movimento de vertente apresenta com a 

variância entre os vários tipos de instabilidade. Como existe apenas 1 factor de 

separação de grupos, ou seja, uma variável independente (tipo de movimento), esta 

análise é designada de one-way ANOVA ou ANOVA a um factor. 
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Figura 4.5 — Tipologias de movimentos de vertente inventariados na bacia do rio Alenquer. 
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Nesta análise interessam principalmente não tanto os resultados do modelo de 

ANOVA mas sim a estatística de teste (F) que este realiza. Este cálculo é dado pela 

razão entre a variância do factor (soma do quadrado dos factores) e a variância dos 

erros (soma do quadrado dos erros), exprimindo-se na seguinte expressão: 
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                                                               (4.8) 

 

sendo: 

N – dimensão da população; 

k – amostras representativas, i.e., tipos movimentos; 

ni – dimensão de cada uma das k amostras representativas, i.e., tipos movimentos; 

i – identificador da amostra (i = 1...k); 

j – identificador da observação (j = 1...ni); 

Yij = é a observação j da amostra i, 
iY a média da amostra e Y a média da população.  

 

Tendo em conta os resultados obtidos na análise da distribuição e homogeneidade das 

variâncias, apenas se deviam usar os parâmetros que cumprem os 2 critérios base para 

a aplicação de análises paramétricas. No entanto, no caso de amostras de grandes 

dimensões, a ANOVA continua a ser um teste potente, mesmo com a falta de 

normalidade e homogeneidade das populações (Guimarães e Cabral, 1997; Kleinbaum 

et al., 1998; Maroco, 2003). Contudo, a ANOVA assume que a média é uma boa 

descritora da população analisada, o que significa que se a distribuição apresentar 

fortes assimetrias, podem ocorrer problemas (Grimm et al., 2002). O uso dos dados 

transformados por logaritmo natural permite diminuir este inconveniente.  

Adiciona-se a estes factos que a redução para uma escala ordinal (associada a métodos 

não paramétricos) de variáveis quantitativas também origina problemas, 

nomeadamente, retirando a importância da magnitude das diferenças entre as 
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observações da variável (Maroco, 2003). Por outro lado, o facto de se aplicarem 

análises paramétricas sem que se cumpram os requisitos de normalidade e 

homogeneidade das variâncias, não implica, obrigatoriamente, resultados errados mas 

sim que não se pode garantir que o nível de significância seja o considerado na análise. 

Nos casos em que a dimensão da amostra é grande, o teorema do limite central 

garante uma aproximação razoável à distribuição normal (Maroco, 2003). 

Assim, com o intuito de verificar se os movimentos de vertente inventariados 

anteriormente ao último evento desencadeante se assemelham aos activos, 

efectuou-se esta análise separadamente para movimentos activos, dormentes e a 

totalidade das instabilidades registadas. No que diz respeito ao deslocamento 

horizontal, para que os resultados possam ser mais significativos e úteis, não se 

consideraram as instabilidades de tipo escoada, pois a diferença que apresentam em 

relação aos outros movimentos originaria que os testes incidissem nessa diferença 

extremamente evidente, uma vez que as escoadas apresentam em média um 

deslocamento horizontal superior a 70 metros. Contudo, esta informação não se 

perde, uma vez que o índice de alongamento dá-nos o mesmo tipo de comparação, de 

forma indirecta. Os deslizamentos translacionais também não foram utilizados em 

algumas análises por falta de registos suficientes para a análise (< 2) ou sendo 

suficientes (N = 2) não teriam qualquer significado estatístico com uma amostra de tão 

pequena dimensão.  

O quadro 4.9 (movimentos activos), quadro 4.10 (movimentos dormentes) e quadro 

4.11 (conjunto dos movimentos), ilustram alguns parâmetros estatísticos e os 

resultados do teste F da ANOVA. 
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Quadro 4.9 — Parâmetros estatísticos e teste F da ANOVA para os movimentos de vertente activos da 
bacia do rio Alenquer. 
(X - média; Md - mediana; σ - desvio padrão; N - número de ocorrências)  

 

Parâmetro Teste F

Rotacional 

superficial

Rotacional Translacional Translacional 

superficial

Escoada Complexo

Deslocamento X 1,1 1,4 2,3 3,5 11,03 

horizontal Md 1,0 1,5 2,0 3,0

(m) σ 0,9 0,9 1,0 2,0

N 98 24 12 11

Altura da X 0,9 1,2 1,6 1,5 1,8 8,13 

cicatriz Md 0,5 1,0 1,8 1,5 1,8

(m) σ 0,8 0,6 1,0 0,4 0,8

N 99 25 12 8 12

Comprimento X 25,0 57,4 24,6 76,5 81,9 18,58 

do movimento Md 23,1 43,2 19,9 56,7 71,5

(m) σ 14,0 41,9 15,6 49,5 47,2

N 99 25 12 8 12

Largura do X 39,1 69,8 23,6 16,4 64,8 7,51 

movimento Md 32,7 67,0 21,4 14,5 47,2

(m) σ 30,5 42,3 14,3 7,5 68,8

N 99 25 12 8 12

Profundidade X 1,7 4,2 0,9 4,5 47,59 

(m) Md 1,5 4,0 0,8 5,0

σ 0,6 1,2 0,5 2,3

N 99 25 11 12

Perímetro X 105,7 209,3 78,3 170,1 250,0 9,86 

(m) Md 102,0 202,0 69,9 131,2 183,4

σ 67,7 126,9 43,5 106,6 175,9

N 99 25 12 8 12

Área X 819,3 3532,9 470,8 681,2 4352,8 9,75 

(m2) Md 564,3 2575,2 308,7 510,7 1920,6

σ 1136,7 3589,6 453,1 665,7 5632,3

N 99 25 12 8 12

Volume X 1061,4 11732,3 289,9 770,2 23639,1 22,26 

(m3) Md 586,4 6146,4 176,3 318,7 8987,1

σ 1453,0 13378,1 345,2 1025,9 33923,4

N 99 25 12 8 12

Altitude X 162,7 138,1 157,3 140,4 153,3 2,52 

máxima Md 166,2 132,3 148,5 131,0 155,9

(m) σ 40,1 40,4 53,6 35,7 34,8

N 99 25 12 8 12

Altitude X 155,6 125,8 146,5 118,7 134,3 4,70 

mínima Md 155,7 127,8 136,3 102,0 136,4

(m) σ 39,9 39,3 52,9 39,8 34,2

N 99 25 12 8 12

Desnível do X 7,1 12,4 9,8 21,7 19,0 14,65 

movimento Md 6,1 9,9 8,6 22,9 17,2

(m) σ 4,3 6,8 5,8 13,4 10,1

N 99 25 12 8 12

Índice X 1,7 1,4 1,4 0,3 0,7 24,12 

alongamento Md 1,6 1,4 0,9 0,3 0,5

σ 1,0 0,8 1,7 0,1 0,5

N 99 25 12 8 12

Índice de X 0,76 0,80 0,76 0,34 0,59 28,68 

circularidade Md 0,78 0,84 0,76 0,36 0,62

σ 0,14 0,13 0,18 0,17 0,17

N 99 25 12 8 12

Índice de X 0,31 0,26 0,47 0,30 0,26 3,69 

desnível Md 0,29 0,22 0,42 0,26 0,22

σ 0,14 0,11 0,28 0,15 0,12

N 99 25 12 8 12

Valores a negrito indicam nível de significância de 0,05.

Tipo de Movimento

Ausência de valores ou dados insuficientes
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Quadro 4.10 — Parâmetros estatísticos e teste F da ANOVA para os movimentos de vertente 
dormentes da bacia do rio Alenquer. 
(X - média; Md - mediana; σ - desvio padrão; N - número de ocorrências)  

 

Parâmetro Teste F

Rotacional 

superficial

Rotacional Translacional Translacional 

superficial

Escoada Complexo

Deslocamento X 1,5 2,2 1,7 3,4 9,52

horizontal Md 1,0 2,0 1,0 3,0

(m) σ 0,8 1,9 1,2 1,1

N 95 28 15 10

Altura da X 1,1 2,4 0,8 1,6 31,42

cicatriz Md 1,0 2,0 0,8 1,5

(m) σ 0,5 2,0 0,2 0,8

N 123 56 16 14

Comprimento X 20,4 87,0 103,7 12,5 83,5 83,81

do movimento Md 14,3 71,0 109,4 10,2 83,2

(m) σ 16,8 59,6 24,1 10,6 56,4

N 162 91 6 19 14

Largura do X 27,4 73,4 63,3 20,3 48,3 41,30

movimento Md 22,1 56,5 60,2 15,8 48,1

(m) σ 21,3 57,1 25,9 14,8 25,8

N 162 91 6 19 14

Profundidade X 1,6 7,0 0,7 2,7 40,75

(m) Md 1,5 4,0 0,8 2,5

σ 0,6 11,0 0,2 1,7

N 65 14 15 7

Perímetro X 77,5 256,2 273,0 54,5 218,8 69,48

(m) Md 62,1 204,1 274,1 38,5 225,7

σ 55,8 175,4 83,8 37,7 137,4

N 162 91 6 19 14

Área X 521,8 6320,7 5239,0 201,1 3438,9 79,73

(m2) Md 232,1 2854,6 4522,7 90,3 2920,0

σ 1046,4 10771,6 3683,1 267,5 3293,4

N 162 91 6 19 14

Volume X 406,2 77768,6 69,0 7390,9 27,86

(m3) Md 186,0 2511,9 35,9 2503,5

σ 808,1 278900,6 93,3 12094,2

N 65 14 16 7

Altitude X 141,7 150,5 141,4 146,4 147,8 0,67

máxima Md 129,9 142,8 136,5 141,6 140,4

(m) σ 49,5 48,4 59,4 61,0 45,0

N 162 91 6 19 14

Altitude X 134,3 129,3 118,7 139,9 123,2 0,46

mínima Md 122,5 123,4 118,5 140,0 119,3

(m) σ 49,0 49,0 58,7 61,3 40,8

N 162 91 6 19 14

Desnível do X 7,3 21,2 22,6 6,5 24,7 48,00

movimento Md 6,1 18,2 24,0 5,9 23,5

(m) σ 5,1 13,8 6,2 4,2 17,0

N 162 91 6 19 14

Índice X 1,8 0,9 0,6 2,3 0,7 17,75

alongamento Md 1,6 0,8 0,6 1,9 0,6

σ 1,7 0,5 0,1 2,0 0,4

N 162 91 6 19 14

Índice de X 0,74 0,84 0,79 0,67 0,73 8,54

circularidade Md 0,78 0,86 0,77 0,71 0,79

σ 0,15 0,10 0,07 0,15 0,08

N 162 91 6 19 14

Índice de X 0,44 0,27 0,22 0,59 0,31 16,35

desnível Md 0,38 0,25 0,20 0,59 0,32

σ 0,24 0,11 0,07 0,24 0,08

N 162 91 6 19 14

Valores a negrito indicam nível de significância de 0,05.

Tipo de Movimento

Ausência de valores ou dados insuficientes
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Quadro 4.11 — Parâmetros estatísticos e teste F da ANOVA para o conjunto dos movimentos de 
vertente da bacia do rio Alenquer. 
(X - média; Md - mediana; σ - desvio padrão; N - número de ocorrências)  

 

Parâmetro Teste F

Rotacional 

superficial

Rotacional Translacional Translacional 

superficial

Escoada Complexo

Deslocamento X 1,3 1,8 2,0 3,5 13,13

horizontal Md 1,0 2,0 2,0 3,0

(m) σ 0,9 1,5 1,1 1,6

N 193 52 27 21

Altura da X 1,0 2,0 1,1 1,5 1,7 18,31

cicatriz Md 1,0 1,5 1,0 1,5 1,5

(m) σ 0,6 1,8 0,8 0,4 0,8

N 222 81 28 8 26

Comprimento X 22,2 80,7 95,0 17,2 76,5 82,8 74,94

do movimento Md 17,2 66,1 97,7 12,9 56,7 81,2

(m) σ 15,9 57,4 31,9 13,9 49,5 51,3

N 261 116 7 31 8 26

Largura do X 31,9 72,6 69,5 21,6 16,4 55,9 33,60

movimento Md 24,6 59,2 70,0 15,9 14,5 48,1

(m) σ 25,8 54,1 28,8 14,5 7,5 50,0

N 261 116 7 31 8 26

Profundidade X 1,6 5,2 0,8 1,1 3,8 60,84

(m) Md 1,5 4,0 0,8 1,0 4,0

σ 0,6 6,7 0,4 0,2 2,2

N 164 39 26 8 19

Perímetro X 88,2 246,1 270,1 63,7 170,1 233 56,31

(m) Md 71,0 203,0 252,8 43,3 131,2 225

σ 62,0 166,8 76,9 39,4 106,6 153

N 261 116 7 31 8 26

Área X 634,7 5719,9 4981,8 305,5 681,2 3861 63,61

(m2) Md 312,1 2811,0 3439,0 117,2 510,6 2533

σ 1089,0 9737,4 3430,4 368,9 665,7 4451

N 261 116 7 31 8 26

Volume X 801,7 35437,6 163,7 770,2 17653 33,52

(m3) Md 389,5 44481,0 46,8 318,7 4493

σ 1276,4 166599,7 256,4 1025,9 25581

N 164 39 28 8 19

Altitude X 149,7 147,8 149,1 150,2 140,4 150,4 0,11

máxima Md 144,5 142,6 172,4 141,6 131,0 146,8

(m) σ 47,2 46,9 57,9 57,5 35,7 39,9

N 261 116 7 31 8 26

Altitude X 142,4 128,6 128,0 142,5 118,7 128,3 1,99

mínima Md 139,1 124,9 160,6 140,0 101,9 122,2

(m) σ 46,9 46,9 58,9 57,4 39,8 37,6

N 261 116 7 31 8 26

Desnível do X 7,3 19,3 21,1 7,7 21,7 22,1 47,93

movimento Md 6,1 16,7 23,7 6,8 22,9 21,2

(m) σ 4,8 13,1 7,0 5,1 13,4 14,3

N 261 116 7 31 8 26

Índice X 1,8 1,0 0,9 2,0 0,3 0,70 28,50

alongamento Md 1,6 0,8 0,6 1,3 0,3 0,56

σ 1,5 0,6 0,7 1,9 0,1 0,45

N 261 116 7 31 8 26

Índice de X 0,75 0,83 0,77 0,70 0,34 0,67 32,35

circularidade Md 0,78 0,86 0,77 0,74 0,36 0,15

σ 0,14 0,10 0,08 0,17 0,17 0,69

N 261 116 7 31 8 26

Índice de X 0,39 0,27 0,23 0,54 0,30 0,28 13,21

desnível Md 0,34 0,25 0,21 0,51 0,26 0,25

σ 0,21 0,11 0,06 0,26 0,15 0,10

N 261 116 7 31 8 26

Valores a negrito indicam nível de significância de 0,05.

Tipo de Movimento

Ausência de valores ou dados insuficientes
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Ao analisar os referidos quadros pode concluir-se que, independentemente do estado 

de actividade, as variáveis altitude máxima e mínima não servem como parâmetro 

diferenciador do tipo de movimentos. Em contrapartida todas os outros parâmetros 

poderão servir como fonte de separação entre instabilidades.  

Nos movimentos activos destacam-se a profundidade e os índices de alongamento e 

circularidade, enquanto no caso das instabilidades de vertente dormentes as variáveis 

que apresentam um teste F mais elevado são o comprimento, área e perímetro. Os 

resultados para a totalidade dos movimentos demonstram a união das duas 

populações anteriores com comprimento, área e profundidade a serem os parâmetros 

que maiores diferenças apresentam entre tipos de movimento. 

Os resultados obtidos com a ANOVA permitem identificar alguns parâmetros cujas 

diferenças entre pelo menos um tipo de movimento e os restantes, é significativa. 

Contudo, não nos indicam quais os grupos que se diferenciam através dessa variável. 

Assim, com o objectivo de se verificar quais os grupos que se distinguem, nos 

parâmetros cujo valor do teste F foi considerado estatisticamente significativo, foi 

necessário efectuar testes de comparação múltipla de médias para todos os pares de 

combinações possíveis. Nesta análise foram utilizados os testes de Tukey (parâmetros 

com variâncias homogéneas) e Tamhane (parâmetros sem variâncias homogéneas) 

que se expressam de forma simplificada3 por: 

Tukey HSD 
1 1

2

i j

i j

X X

QME

n n



 
  

 

 (4.9) 

Tamhane T2 

1
22 2

ˆ ,ij

ji
i j v

i j

SS
X X t

n n


 
        

  

 (4.10) 

sendo: 

X  – a média da amostra; 

                                                           
3
 Descrições pormenorizadas dos referidos testes podem ser consultadas em Tamhane (1979) e Maroco 

(2003). 
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i e j – identificadores da amostra; 

n – dimensão de cada uma das amostras representativas; 

S – variância amostral;  

t – teste t. 

 

Associado à necessidade de obter esta informação está ainda o facto de o número de 

indivíduos por amostra não ser semelhante, podendo causar ruído nos resultados da 

ANOVA (Kleinbaum et al., 1998). Deste modo, comparar os tipos de movimento 

separadamente permite que haja em alguns pares maior similitude de dimensão da 

população, nomeadamente entre movimentos complexos (26) e translacionais 

superficiais (31) e entre escoadas (8) e deslizamentos translacionais (7). 

É possível que a ANOVA e os testes de comparação múltipla cheguem a resultados 

contraditórios, i.e., a ANOVA indica que há uma diferenciação e esta não é detectável 

na comparação entre grupos. Isto deve-se essencialmente ao facto de a ANOVA ser um 

teste mais potente, sobretudo em amostras de grande dimensão, logo a probabilidade 

de rejeitar H0 correctamente é maior (Maroco, 2003). 

No quadro 4.12 estão representados com √ os pares cujos testes de comparação de 

médias apresentam resultados estatisticamente significativos para um grau de 

confiança de 0,05, i.e., assinalam-se os pares de tipo de movimento cuja variável em 

estudo apresenta similitudes, estando em realce os pares em que o valor de teste de 

significância é muito elevado (≥ 0,9)4. Assim, confirmando os resultados obtidos na 

ANOVA, verifica-se que todos os 12 parâmetros permitem a separação entre pelo 

menos um tipo de movimento. 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Valores variam entre 0 (nenhuma semelhança) e 1 (afinidade perfeita). 
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Quadro 4.12 — Associação morfométrica entre tipologias de movimentos de vertente da bacia do rio 
Alenquer. 

 

RS TS R C T E RS TS R C T E RS TS R C T E

Deslocamento RS √ - - √ √ - - √ - -

horizontal TS √ - - √ √ - - √ - -

(m) R √ √ - - √ √ - - √ - -

C - - - - √ - -

T - - - - - - - - - - - - - - -

E - - - - - - - - - - - - - - -

RS TS R C T E RS TS R C T E RS TS R C T E

Altura da RS √ - √ - √ √ -

cicatriz TS √ - √ - √ √ √ - √

(m) R √ - √ √ - √ √ √ - √

C √ - √ √ - √ √ - √

T - - - - - - - - - - - - - - -

E √ √ - - √ √ √ -

RS TS R C T E RS TS R C T E RS TS R C T E

Comprimento RS √ √ - √ -

(m) TS √ √ - √ -

R √ √ √ √ √ - √ - √

C √ √ √ √ √ - √ - √

T √ √ √ √ √ -

E √ √ √ - - - - - - - √ √ -

RS TS R C T E RS TS R C T E RS TS R C T E

Largura RS √ √ √ - √ √ - √

(m) TS √ √ √ - √ √ - √

R √ √ √ √ - √ -

C √ √ √ √ - √ √ √ -

T √ √ √ √ - - - - - -

E √ √ - - - - - √ √ -

RS TS R C T E RS TS R C T E RS TS R C T E

Profundidade RS - √ - - -

(m) TS - √ √ - - - √

R √ - √ - - √ -

C √ - √ √ √ - - √ -

T - - - - - - - - - - - - - - -

E √ - - - - - - √ -

RS TS R C T E RS TS R C T E RS TS R C T E

Perímetro RS √ √ - √ - √

(m) TS √ √ - √ - √

R √ √ √ √ √ - √ - √

C √ √ √ √ √ - √ - √

T √ √ √ √ √ - - - - - -

E √ √ √ - - - - - √ √ √ √ -

RS TS R C T E RS TS R C T E RS TS R C T E

Área RS √ √ - √ - √

(m2) TS √ √ - √ - √

R √ √ √ √ - √ - √

C √ √ √ √ √ - √ - √

T √ √ √ √ - - - - - -

E √ √ √ - - - - - √ √ √ √ -

Conjunto Movimentos Dormentes Activos
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Quadro 4.12 — Associação morfométrica entre tipologias de movimentos de vertente da bacia do rio 
Alenquer (cont.). 

 

 

 

Numa análise conjunta dos resultados registados, nos quadros referentes à ANOVA e 

no quadro 4.12, com níveis de significância muito elevado, verifica-se: 

Deslocamento horizontal – não permite uma clara diferenciação de movimentos. No 

caso dos movimentos activos parece haver alguma relação entre movimentos com 

plano de ruptura rotacional e entre movimentos complexos e translacionais 

RS TS R C T E RS TS R C T E RS TS R C T E

Volume RS - √ - - √ √ - √

(m3) TS - - - √ - √

R √ - √ - - √ -

C √ - √ √ - - √ √ - √

T - - - - - - - - - - - - - - -

E √ √ - - - - - - √ √ √ -

RS TS R C T E RS TS R C T E RS TS R C T E

Desnível do RS √ √ - √ -

movimento TS √ √ - √ √ - √

(m) R √ √ √ √ √ - √ √ - √

C √ √ √ √ √ - √ - √

T √ √ √ √ √ - - - - - -

E √ √ √ - - - - - √ √ √ -

RS TS R C T E RS TS R C T E RS TS R C T E

Índice de RS √ √ √ - √ √ -

alongamento TS √ √ √ √ - √ √ √ -

R √ √ √ - √ √ -

C √ √ √ - √ -

T √ √ √ √ √ - - - - - -

E - - - - - -

RS TS R C T E RS TS R C T E RS TS R C T E

Índice de RS √ √ √ √ √ √ - √ √ √ -

circularidade TS √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ -

R √ √ - √ √ -

C √ √ √ √ √ √ √ - √ √ - √

T √ √ √ √ √ √ √ √ - - - - - -

E √ √ - - - - - √ -

Índice de RS √ √ √ √ - √ √ √ - √

desnível TS √ √ - √ - √

R √ √ √ √ √ - √ √ - √

C √ √ √ √ √ √ - √ √ - √

T √ √ √ √ √ √ - - - - - -

E √ √ √ √ √ - - - - - √ √ √ √ -

Conjunto Movimentos Dormentes Activos
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superficiais. Contudo, verifica-se que para movimentos dormentes as relações são 

quase contrárias, com os deslizamentos rotacionais a apresentarem maior semelhança 

com os translacionais superficiais. Ao facto de esta variável não ser claramente 

discriminante não é alheia a ausência de movimentos de tipo escoada no teste, que 

claramente se iriam diferenciar dos restantes. 

Altura da cicatriz – permite associar movimentos superficiais rotacionais e 

translacionais, bem como movimentos complexos, com deslizamentos rotacionais e 

escoadas, quando se observam os resultados para o conjunto dos movimentos. No 

caso de movimentos activos a altura da cicatriz não permite grande diferenciação 

entre movimentos. A este facto está associado o grau de desenvolvimento de alguns 

destes movimentos que, sendo incipiente, implica que as cicatrizes dos movimentos 

mais profundos e em geral de maior dimensão se aproximem do valor dos movimentos 

superficiais. 

Comprimento do movimento – ao indicar características semelhantes entre 

deslizamentos profundos, escoadas e movimentos complexos, facilita a separação 

destes relativamente aos deslizamentos superficiais. Estes últimos apresentam um 

grau de similitude elevada sobretudo em movimentos activos. As escoadas e 

movimentos complexos cuja última actividade ocorreu no inverno de 2009-2010, ao 

terem comprimentos significativamente mais elevados que os restantes tipos de 

movimentos, vêm a sua separação facilitada através desta variável.  

Largura do movimento – independentemente do estado de actividade, esta variável 

permite destrinçar movimentos superficiais dos profundos, pois os testes efectuados 

indicam-nos que deslizamentos translacionais superficiais, rotacionais superficiais e 

escoadas se assemelham entre si. Por outro lado, regista similitudes médias entre 

deslizamentos rotacionais e translacionais. Excepção a estas separações são os 

movimentos complexos activos, cujas características se aparentam quer a 

instabilidades superficiais quer profundas. 

Profundidade – este parâmetro indica conformidade entre deslizamentos rotacionais e 

movimentos complexos, por um lado, e deslizamentos translacionais superficiais e 

escoadas por outro. No caso das instabilidades dormentes, os movimentos complexos 
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têm dificuldade em dissociar-se de todos os outros, facto provavelmente devido à 

dificuldade em estimar este parâmetro para muitos destes movimentos mais antigos. 

Esta situação pode causar uma maior homogeneização dos registos, originando que os 

erros associados a este parâmetro sejam mais elevados. 

Perímetro – os movimentos associados a planos de ruptura mais profundos 

apresentam dimensões desta variável semelhantes. As escoadas e os deslizamentos 

rotacionais registam também parecenças quanto aos seus perímetros. 

Área – esta variável indica uma semelhança entre os deslizamentos rotacionais e 

translacionais. No caso de movimentos activos, os deslizamentos rotacionais associam-

se aos complexos. 

Volume – possibilita associar movimentos rotacionais e complexos separando-os dos 

restantes. Os movimentos rotacionais superficiais são semelhantes em massa 

deslizada às escoadas. 

Desnível do movimento – no que diz respeito ao conjunto de movimentos e aos 

movimentos dormentes, este parâmetro consegue diferenciar claramente 2 grupos, 

nomeadamente, os deslizamentos superficiais e os restantes tipos de instabilidade. No 

entanto, nos movimentos activos essa separação tão evidente só se verifica entre os 

movimentos complexos/escoadas e os restantes. 

Índice de alongamento – este parâmetro revela elevada associação entre movimentos 

superficiais e também entre movimentos complexos e deslizamentos translacionais. 

Destaca-se que este índice, nos movimentos activos, associa aos deslizamentos 

superficiais os movimentos rotacionais, facto que está relacionado com a incipiência 

de alguns destes fenómenos. No entanto, este parâmetro é extremamente 

diferenciador de escoadas, sendo o único em que este tipo de movimento não 

apresenta qualquer relação com outra tipologia. 

Índice de circularidade – como no índice anterior, este parâmetro não permite uma 

clara separação entre movimentos, sendo que, e.g., os deslizamentos translacionais se 

assemelham a todos os outros. No entanto, verifica-se alguma associação entre 

deslizamentos superficiais, independentemente do estado de actividade. 
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Índice de desnível – esta variável não permite de modo inequívoco separar tipos de 

instabilidade de vertentes. Contudo, parece haver alguma diferenciação entre 

deslizamentos translacionais superficiais e os restantes, salvo as escoadas. 

Em síntese, pela comparação dos valores médios dos parâmetros morfométricos, pode 

afirmar-se, de um modo resumido, que se verificam as seguintes situações: 

(i) a variável permite a separação entre movimentos superficiais e profundos 

(comprimento, largura, profundidade); 

(ii) a variável permite distinguir entre um grupo de instabilidades de vertente e os 

restantes (altura da cicatriz, perímetro, área, volumes, desnível, índice de 

alongamento); 

(iii) a variável é semelhante na generalidade dos tipos de movimentos de vertente não 

permitindo uma fácil separação entre eles (deslocamento horizontal, índice de 

desnível, índice de circularidade). 

 

4.2.5  Análise discriminante dos movimentos de vertente da bacia 

do rio Alenquer 
 

Os resultados obtidos anteriormente indicam a possibilidade de 

associação/diferenciação de movimentos, sobretudo quanto à profundidade dos seus 

planos de ruptura. No entanto, através deste tipo de metodologia torna-se muito 

complexo e confuso tentar classificar a priori a tipologia de instabilidade de vertente. A 

análise discriminante permite estimar qual o tipo de movimento de vertente, sendo 

especialmente útil para inventários efectuados por foto-interpretação ou para bases 

de dados com um número elevado de instabilidades de tipo desconhecido. 

A análise discriminante é um método estatístico multivariado, dos mais utilizado nas 

ciências da Terra (Davis, 2002), que procura com base nas variáveis de entrada, que se 

expressam numa nuvem de pontos, definir vectores principais (factores) que permitam 

fazer a separação entre os grupos em análise (Santacana, 2001).  
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A função discriminante é obtida através da seguinte fórmula: 

 1 1 2 2 + +...+i n nD pV p V p V  (4.11) 

sendo: 

Di – valor discriminante da função; 

pi – coeficientes de classificação discriminante estimados; 

Vi – variáveis independentes (parâmetros morfométricos). 

 

A aplicação do método da análise discriminante tem neste trabalho 2 objectivos 

específicos:  

i) identificação das variáveis que melhor diferenciam diferentes tipos de movimentos 

ou grupos destes;  

ii) verificar se a função discriminante é suficientemente credível para classificar a priori 

novos indivíduos. 

Como método paramétrico a análise discriminante exige que as populações 

apresentem determinadas características, nomeadamente: 

i) distribuição normal multivariada; 

ii) variâncias homogéneas; 

iii) nenhuma variável deve ser combinação linear de quaisquer outras, onde a 

correlação é perfeita.  

A análise discriminante, tal como a ANOVA, é muito resistente à violação de 

pressupostos, desde que a dimensão do menor grupo seja superior ao número de 

variáveis (Maroco, 2003). Como são 10 os parâmetros a utilizar excluíram-se os 

movimentos de tipo escoada e translacionais e efectuaram-se os testes sem ter em 

consideração o estado de actividade.  

Com o intuito de diminuir o número de parâmetros de entrada, seleccionaram-se as 

variáveis consideradas significativas pelo teste F da ANOVA e a estas retiraram-se 
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aquelas cujos valores de correlação com outros parâmetros eram superiores a 0,95, 

como é o caso da área com perímetro e volume. Neste caso optou-se por ficar com a 

área por ser uma variável mais importante para a avaliação da susceptibilidade a 

movimentos de vertente (quando comparada com o perímetro) e por o volume 

resultar de uma simplificação de cálculo em que uma das variáveis base é estimada 

(profundidade). Este procedimento evita ruídos e aumenta o grau de eficiência das 

variáveis utilizadas (Haigh, 1984). 

Assim, na tentativa de respeitar ao máximo as exigências do teste estatístico, aplicou-

se a análise discriminante entre:  

i) conjunto dos movimentos (para verificar a capacidade geral de diferenciação de tipo 

de instabilidade); 

ii) movimentos rotacionais e rotacionais superficiais (para verificar a capacidade de 

separação de profundidades de plano de ruptura); 

iii) deslizamentos translacionais superficiais e rotacionais superficiais (para verificar a 

capacidade de discriminação de tipologias, entre grupos mais homogéneos). 

Foram testados diferentes modelos da análise discriminante, nomeadamente quanto à 

forma de inserção das variáveis (em conjunto ou stepwise) e dimensão dos grupos 

para cálculo da probabilidade a priori (considerar grupos como de igual ou diferente 

tamanho). Os testes revelaram, em termos de % final de casos correctamente 

classificados, ser melhor o uso de grupos com dimensões distintas e o uso do modelo 

stepwise, em que a análise começa sem nenhuma variável, sendo estas, nas etapas 

seguintes, adicionadas, consoante a sua contribuição para a capacidade discriminante 

da primeira função. 

No quadro 4.13 podem observar-se os resultados da aplicação da análise discriminante 

ao conjunto dos movimentos, para a função mais significativa, nomeadamente o 

EigenValue e percentagem de variância explicada por essa função, os parâmetros 

discriminantes e respectivos coeficientes, e um resumo da classificação. O EigenValue 

é uma medida relativa de quão diferentes os grupos são na função discriminante 

(Maroco, 2003). O seu valor resulta do quociente entre a variabilidade entre grupos 
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(SQF) e a variabilidade dentro do grupo (SQE), sendo objectivo da análise que os 

factores discriminantes maximizem SQF e minimizem SQE. Assim, a EigenValues 

elevados estão geralmente associadas boas discriminações. 

Deste modo, verifica-se que para discriminar entre tipologias de movimentos a 

primeira função discriminante considera 6 variáveis significativas para explicar 69% da 

variância entre grupos. A profundidade aparece como factor mais diferenciador de 

movimentos. Contudo, para uma boa discriminação é necessário o auxílio de 

parâmetros que indiquem o grau de desenvolvimento (deslocamento horizontal), 

forma (comprimento e índice de circularidade), dimensão (área) e condicionamento 

topográfico (índice de desnível). 

 

Quadro 4.13 — Resultados da análise discriminante dos parâmetros morfométricos entre 
deslizamentos rotacionais superficiais, deslizamentos translacionais superficiais, deslizamentos 
rotacionais profundos e movimentos complexos. 

 

 

1,184 Profundidade 0,958

Deslocamento horizontal -0,970

% variância Comprimento 0,255

68,7 Índice de circularidade -0,076

Área -0,210

Índice de desnível -0,176

Eigen Value
Parâmetros 

discriminantes

Coeficiente estandardizados 

da função discriminante

Grupo original

D. rotacionais D. rotacionais 

superficiais

D. translacionais 

superficiais

Movimentos 

complexos

D. rotacionais 23 12 - 1

D. rotacionais superficiais - 140 6 5

D. translacionais superficiais - 9 16 -

Movimentos complexos 5 2 1 10

D. rotacionais 63,9 33,3 - 2,8

D. rotacionais superficiais - 92,7 4,0 3,3

D. translacionais superficiais - 36,0 64,0 -

Movimentos complexos 27,8 11,1 5,6 55,6

Casos correctamente classificados: 82,2 %

Grupo predito (#)

Grupo predito (%)
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A percentagem global de casos correctamente classificados é muito aceitável (82 %), 

tendo em conta que na análise estão incluídos os movimentos complexos que, por 

serem uma junção de outras tipologias, são mais difíceis de ser automaticamente 

diferenciados (só 56 % foram correctamente classificados).  

Os deslizamentos rotacionais superficiais são os melhores discriminados com mais de 

92 % a serem eficazmente classificados. Neste caso, cerca de metade dos erros foi 

considerar esta tipologia como translacional superficial. No que diz respeito aos 

deslizamentos translacionais superficiais acontece o inverso, sendo os 36 % de 

movimentos mal identificados todos incluídos no tipo rotacional superficial. Este facto 

permite afirmar que a discriminação se faz de forma eficaz entre movimentos 

superficiais e não superficiais, uma vez que agrupando os resultados 171 em 176 

(97 %) deslizamentos superficiais foram classificados correctamente. 

No que diz respeito aos deslizamentos rotacionais, 64 % dos movimentos foram 

correctamente identificados, sendo que 33 % destes movimentos foram classificados 

como rotacionais superficiais, parecendo que a função discriminante neste caso é 

eficaz quanto à discriminação da forma da superfície de ruptura mas não quanto à sua 

profundidade. 

Assim, com o intuito de confirmar as ilações anteriores e verificar se o método 

apresenta melhores resultados em grupos mais homogéneos, efectuou-se a análise 

discriminante entre deslizamentos rotacionais superficiais e translacionais superficiais, 

com o objectivo de verificar a separação entre tipologias de superfície de ruptura 

(Quadro 4.14), e entre deslizamentos rotacionais superficiais e profundos, com o 

propósito de analisar a capacidade de discriminação entre movimentos com plano de 

ruptura semelhante mas profundidade diferente (Quadro 4.15). 

 

 

 

 

 



Metodologias de avaliação da perigosidade e risco associados a movimentos de vertente 
 

154 

Quadro 4.14 — Resultados da análise discriminante dos parâmetros morfométricos entre 
deslizamentos rotacionais superficiais e deslizamentos translacionais superficiais. 

 

 

Quadro 4.15 — Resultados da análise discriminante dos parâmetros morfométricos entre 
deslizamentos rotacionais superficiais e profundos. 

 

 

0,659 Profundidade 0,985

Deslocamento horizontal -0,570

% variância Desnível -0,253

100

Eigen Value
Parâmetros 

discriminantes

Coeficiente estandardizados 

da função discriminante

Grupo original

D. rotacionais 

superficiais

D. translacionais 

superficiais

D. rotacionais superficiais 144 7

D. translacionais superficiais 8 14

D. rotacionais superficiais 95,4 4,6

D. translacionais superficiais 32,0 68,0

Casos correctamente classificados: 91,5 %

Grupo predito (#)

Grupo predito (%)

0,981 Profundidade 1,000

% variância

100

Eigen Value
Parâmetros 

discriminantes

Coeficiente estandardizados 

da função discriminante

Grupo original

D. rotacionais 

superficiais

D. rotacionais

D. rotacionais superficiais 164 -

D. rotacionais 9 30

D. rotacionais superficiais 100,0 -

D. rotacionais 23,1 76,9

Grupo predito (%)

Casos correctamente classificados: 95,6 %

Grupo predito (#)
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Da observação dos referidos quadros sobressaem três aspectos:  

(i) o número de parâmetros utilizados nas funções discriminantes diminui; 

(ii) os parâmetros discriminantes já estavam presentes na análise efectuada com o 

conjunto dos movimentos; 

(iii) os resultados gerais das classificações melhoram significativamente. 

Nesta análise confirma-se a importância da profundidade na classificação de 

deslizamentos sendo, como se compreende, a única variável discriminante necessária 

quando se procuram separar movimentos cujo plano de ruptura se encontra a 

profundidades diferentes. A sua importância a separar movimentos superficiais é que 

pode parecer mais surpreendente. No entanto, conhecendo os movimentos da área 

em estudo compreende-se que muitos dos movimentos translacionais superficiais 

estão associados a declives mais elevados (o que origina depósitos superficiais menos 

espessos), encontrando-se o seu plano de ruptura por vezes muito próxima da 

superfície topográfica. Por outro lado, os deslizamentos rotacionais superficiais, quer 

por se desenvolverem em declives mais moderados onde a água se infiltra a maior 

profundidade, quer pela própria fisionomia do plano de ruptura, apresentam em 

média profundidades um pouco mais acentuadas. Assim, é compreensível que o 

modelo indique como variáveis adicionais, para discriminar estes tipos de movimentos, 

o deslocamento horizontal e o desnível do movimento.  

Analisando os quadros de classificação automática verifica-se que 95 % dos 

deslizamentos rotacionais superficiais e 68 % dos movimentos translacionais 

superficiais foram correctamente classificadas, originando uma taxa de ajuste global 

de 91,5 % (Quadro 4.14). Quanto à diferenciação entre instabilidades de profundidade 

diferente, apesar da utilização de um único parâmetro, os resultados são ainda 

melhores, com 100 % dos deslizamentos rotacionais superficiais e 77 % dos 

movimentos rotacionais a serem acertadamente catalogados, com uma capacidade de 

acerto global de 95,6 % (Quadro 4.15).  
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Tendo em conta o peso que o parâmetro profundidade apresenta e por ser estimado 

com uma menor precisão, experimentou-se efectuar as duas últimas análises sem a 

introdução desse parâmetro (Quadro 4.16 e Quadro 4.17). 

 

Quadro 4.16 — Resultados da análise discriminante dos parâmetros morfométricos entre 
deslizamentos rotacionais superficiais e deslizamentos translacionais superficiais (sem a variável 
profundidade). 

 

 

 

 

Quadro 4.17 — Resultados da análise discriminante dos parâmetros morfométricos entre 
deslizamentos rotacionais superficiais e profundos (sem a variável profundidade). 

 

 

0,094 Deslocamento horizontal 0,681

Desnível 0,634

% variância

100

Eigen Value
Parâmetros 

discriminantes

Coeficiente estandardizados 

da função discriminante

Grupo original

D. rotacionais 

superficiais

D. translacionais 

superficiais

D. rotacionais superficiais 192 1

D. translacionais superficiais 27 -

D. rotacionais superficiais 99,5 0,5

D. translacionais superficiais 100,0 0,0

Grupo predito (#)

Grupo predito (%)

Casos correctamente classificados: 87,3 %

0,531 Comprimento 0,837

Altura da cicatriz 0,822

% variância Deslocamento horizontal -0,324

100

Eigen Value
Parâmetros 

discriminantes

Coeficiente estandardizados 

da função discriminante
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Quadro 4.17 — Resultados da análise discriminante dos parâmetros morfométricos entre 
deslizamentos rotacionais superficiais e profundos (sem a variável profundidade) (cont.). 

 

 

A análise dos resultados demonstra que a introdução de um parâmetro, ainda que 

estimado, que permita dar a noção tridimensional do movimento é preferível à sua 

não utilização. De facto, os efeitos da retirada deste parâmetro são extremamente 

significativos em ambas as análises. No caso dos movimentos superficiais chega-se ao 

extremo de nenhum dos deslizamentos translacionais ser classificado correctamente, 

o que indica a sua fraca capacidade discriminativa, ou seja, a semelhança dos outros 

parâmetros com os deslizamentos rotacionais superficiais. Quanto à separação de 

movimentos superficiais dos profundos, o modelo usa as variáveis comprimento e 

deslocamento horizontal em associação com a altura da cicatriz (que de certo modo 

poderá ser considerado como um indicador da profundidade do movimento). No 

entanto, apesar de classificar de forma aceitável os movimentos superficiais (94 %) 

apresenta lacunas consideráveis em quase metade dos efectivos mais profundos 

(45 %). Apesar de, no ponto anterior em que se compararam os valores médios, esta 

variável não produzir uma clara diferenciação entre movimentos, os resultados da 

análise discriminante comprovam a importância da variável profundidade para uma 

classificação automática de instabilidades de vertente. 

 

 

Grupo original

D. rotacionais 

superficiais

D. rotacionais

D. rotacionais superficiais 182 11

D. rotacionais 23 28

D. rotacionais superficiais 94,3 5,7

D. rotacionais 45,1 54,9

Grupo predito (#)

Grupo predito (%)

Casos correctamente classificados: 86,1 %
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4.3 Relação estatística área-volume dos movimentos 

de vertente da bacia do rio Alenquer 
 

A análise do risco de movimentos de vertente implica conhecimento da magnitude da 

instabilidade. Neste contexto, o volume, pela sua característica tridimensional, é, 

juntamente com a velocidade de deslocamento, o parâmetro que melhor poderá 

traduzir o potencial de destruição que um movimento de vertente possui. No entanto, 

ambos são parâmetros cuja obtenção generalizada de registos está longe de ser básica 

e fácil. De facto, a estimativa da velocidade é extremamente complexa, só sendo 

muitas vezes possível presenciando o fenómeno ou em instabilidades antigas que 

tenham sido monitorizadas. No caso do volume, a sua avaliação é, na maioria das 

vezes, aproximada, pois exige um conhecimento pormenorizado da forma da 

superfície de ruptura e espessura da massa afectada (Guzzetti et al., 2009), dados que 

não existem para a generalidade dos movimentos. A recolha desta informação exige 

sondagens e outras técnicas de difícil implementação e dispendiosas (Guzzetti et al., 

2009). Estimar o volume numa região alargada, com centenas ou milhares de rupturas, 

torna-se uma tarefa desafiante (Malamud et al., 2004), pelas dificuldades em obtenção 

de dados mas também porque na Terra os volumes de movimentos variam cerca de 15 

ordens de magnitude (e.g. Guzzetti et al., 2005; Reichenbach et al., 2005), i.e, entre 

1 cm3 e 1.000 M m3. Todavia, para a obtenção deste parâmetro opta-se 

frequentemente pelo seu relacionamento com outros parâmetros mais facilmente 

mensuráveis, como é o caso da área (Hovius et al., 1997; Guthrie e Evans, 2004b; 

Korup, 2005; Guzzetti et al., 2008, 2009). De facto, no caso dos deslizamentos e 

movimentos complexos, a área do movimento é um indicar razoável da sua magnitude 

(Guzzetti et al., 2005). Numa das suas últimas análises sobre esta relação, Guzzetti et 

al. (2009) comparam vários trabalhos verificando que a relação Área-Volume é 

independente de factores climáticos, geomorfológicos, bem como do mecanismo 

desencadeantes, estabelecendo uma relação entre estes parâmetros para os 

deslizamentos da região da Umbria (VL = 0,074 x AL 
1,45). 
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Neste contexto, procurou-se encontrar a relação empírica entre área e volume para os 

movimentos da bacia do rio Alenquer, recorrendo a uma metodologia semelhante à 

aplicada por Guzzetti et al. (2009), tendo por base os seguintes critérios: 

a) uso exclusivo de movimento da tipologia deslizamento ou dominantemente 

deslizamento (# 252); 

b) uso de um ajuste linear para minimizar a influência dos valores atípicos (outliers); 

c) uso da transformação logarítmica dos dados na medição dos mínimos quadrados, 

devido à elevada amplitude dos valores registados (Área - 4 ordens de magnitude; 

Volume - 6 ordens de magnitude).  

Os resultados da relação área-volume, aplicada às instabilidades de vertente da bacia 

do rio Alenquer, de tipo deslizamento ou dominantemente deslizamento, 

encontram-se expressos na figura 4.6.  

 

Figura 4.6 — Relação Área–Volume dos movimentos de vertente da bacia do rio Alenquer. 

 

Da observação da referida figura, sobressaem dois aspectos relevantes: i) uma relação 

potencial entre os parâmetros estudados; ii) uma limitada dispersão dos valores em 

torno da recta de tendência. A análise do gráfico permite ainda constatar que a maior 

densidade de pontos se encontra nas áreas 300-1000 m2 e nos volumes 200-1100 m3, 
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o que deixa antever uma profundidade média baixa, facto derivado do elevado 

número de movimentos superficiais (# 198; 79 % do total). 

A relação empírica entre área e volume dos deslizamentos da bacia do rio Alenquer 

expressa-se pela seguinte equação potencial: 

 1,27440,2395L LV A  (4.12) 

sendo: 

AL – área do movimento de vertente. 

Os resultados da aplicação da equação (4.12), bem como a sua comparação com os 

valores "reais" obtidos para os movimentos de vertente, do tipo deslizamento ou com 

componente de deslizamento, da bacia do rio Alenquer, encontram-se expressos no 

quadro 4.18. 

 

Quadro 4.18 — Volume dos movimentos de vertente da bacia do rio Alenquer. 
(A) relação empírica obtida com todos os movimentos de vertente; B) relação empírica obtida isoladamente para 

movimentos superficiais e profundos; Valores entre parêntesis representam as diferenças obtidas sem ter em conta 

o movimento atípico da Balaqueira. 

 

 

A comparação entre os valores calculados com base nos parâmetros morfométricos 

dos movimentos (“reais”) e os obtidos com base na relação empírica área-volume de 

todos os movimentos (A) revela que os volumes estimados com base nessa relação se 

encontram claramente subvalorizados, apresentando, no total, uma diferença superior 

a 1.000.000 m3 (-57 %). Esta situação ocorre, sobretudo, devido à má estimativa que a 

Base da relação empírica #

Real A) Relação geral B) Relação parcial Relação Guzzetti et al. (2009)

Total de movimentos 252 1.857.527 795.627 1.174.163

Movimentos profundos 54 1.719.598 609.315 775.354 961.893

Movimentos superficiais 198 137.929 186.312 132.840 212.270

Base da relação empírica

Real A) Relação geral B) Relação parcial Relação Guzzetti et al. (2009)

Total de movimentos -57 (-19) -37 (+11)

Movimentos profundos -65 (-31) -55 (-7) -44 (+2)

Movimentos superficiais +35 -4 +54

Volume total (m3)

Diferença Real vs  Relação empírica (%)
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relação empírica faz dos movimentos mais profundos, facto que deverá estar ligado à 

menor representatividade destes movimentos (# 64; 21 % do total).  

A comparação dos valores "reais" com os valores obtidos através da aplicação da 

relação empírica proposta por Guzzetti et al. (2009) mostra resultados mais 

aproximados, com a diferença na ordem dos -37 %, facto relacionado com a maior 

robustez do inventário (# 677) e o equilíbrio entre movimentos de profundidades 

diferentes. No entanto, a aplicação desta relação, analisada por grupos de 

deslizamentos de acordo com a sua profundidade, revela que há uma sobrestimação 

evidente das instabilidades superficiais (+54 %). Este aspecto pode ser devido ao facto 

do inventário utilizado no trabalho de referência ter registos muito significativos em 

áreas superiores a 100.000 m2 e volumes superiores a 1.000.000 m3, sendo que na 

área em estudo ocorre apenas um movimento de vertente que se enquadra, e mesmo 

assim parcialmente, nessas gamas de dimensão. Todavia, mesmo com estas ordens de 

magnitude, a estimativa do volume dos movimentos profundos continua aquém do 

real. Esta constatação deve-se à influência do movimento da Balaqueira, com mais de 

1.000.000 m3, nos resultados finais. Devido à sua particularidade no que diz respeito à 

morfometria, quando comparado com os outros movimentos de vertente, qualquer 

análise que tenha em conta dimensões médias, subestima significativamente as 

dimensões desta instabilidade. Se aos volumes obtidos retirarmos os correspondentes 

a este caso extremo, a diferença entre volume real e obtido pelas relações empíricas 

melhora substancialmente, sendo na proposta de Guzzetti et al. (2009) de apenas 2 %, 

o que se pode considerar um ajuste quase perfeito (Quadro 4.18). Contudo, porque o 

movimento é real e as suas evidências, apesar de mais de 4 décadas de erosão e 

actividade antrópica, permanecerem perfeitamente visíveis, comprovando a 

magnitude do fenómeno, optou-se por nunca excluir esta instabilidade das análises, 

uma vez que ao nível da análise do risco a sua utilização é incontornável. Por outro 

lado, existem locais na área em estudo que têm características geomorfológicas 

semelhantes, pelo que poderão ocorrer novos movimentos desta magnitude. 

Assim, tendo em conta a clara disparidade entre instabilidades quanto à respectiva 

"magnitude", e as diferenças verificadas entre volumes observados e estimados, 

decidiu-se estabelecer a relação empírica área-volume, independentemente, para 2 
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grupos distintos de movimentos: deslizamentos superficiais (prof.<= 3 m) e 

deslizamentos profundos (prof. > 3 m). Os resultados gráficos desta análise são 

apresentados na figura 4.7, obtendo-se, pela aplicação da recta de tendência 

potencial, as seguintes equações: 

 

Movimentos superficiais: 

 1,15030,4198L LV A  (4.13) 

Movimentos profundos: 

 1,12551,1882L LV A  (4.14) 

sendo: 

AL – área do movimento de vertente. 

  

Figura 4.7 — Relação empírica Área–Volume dos deslizamentos da bacia do rio Alenquer, para 
movimentos superficiais e profundos. 

(A - deslizamentos superficiais; B - deslizamentos profundos) 

 

Estes gráficos confirmam a relação potencial entre área e volume dos movimentos de 

vertente. A análise dos expoentes, dentro da gama de valores expectável, parece 

contrariar a ideia de que movimentos de dimensões diferentes poderão ter 

comportamentos diferentes. 
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Comparado os volumes reais e os estimados (Quadro 4.18, B), verifica-se que os 

resultados melhoram significativamente quando aplicadas as relações com base na 

partição dos deslizamentos de acordo com a sua profundidade. De facto, ainda que 

havendo uma subestimação dos volumes, as diferenças diminuem substancialmente, 

nomeadamente nos movimentos superficiais, com uma diferença de -4 %, o que se 

pode considerar quase perfeito, tendo em conta a incerteza associada ao cálculo dos 

volumes reais. No caso das instabilidades de maior profundidade, embora diminuindo 

a discrepância, a melhoria do resultado geral não é tão expressiva (-55 %). Contudo, ao 

retirar-se da análise o movimento da Balaqueira, obtém-se um ajuste bastante 

aceitável (-7 %). 

Tendo em consideração os resultados obtidos, nos deslizamentos onde não foi possível 

definir o volume através das observações de campo, o parâmetro foi estimado com 

base nas expressões (4.13) e (4.14). Deste modo, o volume total de massa deslizada 

pelos movimentos de vertente da bacia do rio Alenquer foi determinado pela soma 

dos volumes reais e dos volumes estimados, obtendo-se os resultados expressos no 

quadro 4.19. 

 

Quadro 4.19 — Os movimentos de vertente na bacia do rio Alenquer. 
(Frequência, área total, volume total e espessura média da massa deslizada)  

 

 

A análise do quadro indica que, na bacia do rio Alenquer, terão sido mobilizados 

devido a instabilidades de vertente, de tipo deslizamento ou dominantemente 

deslizamento, mais de 4 M m3. Contudo, a contribuição dos grupos de movimentos, 

não é equilibrada, sendo os movimentos de maior profundidade os que mais 

contribuem para o volume global (95 %), como seria de esperar. Adicionalmente, a 

# Área total (m2) Volume total (m3) Espessura média (m)

Total de movimentos 441 973.873 4.234.954 4,3

Movimentos profundos 143 797.137 4.010.228 5,0

Movimentos superficiais 298 176.736 224.726 1,3
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figura 4.8 mostra que, na bacia do rio Alenquer, o volume total de material 

instabilizado é controlado por um número muito restrito de instabilidades. 

 

Figura 4.8 — Proporção acumulada do volume vs ordem de grandeza, nos movimentos de vertente 
(MV) da bacia do rio Alenquer. 

 

De facto, a observação da importância acumulada no volume dos deslizamentos 

ordenados por ordem decrescente de grandeza, permite concluir do elevado peso que 

alguns movimentos têm no volume total. Se tivermos como referência os 5 % de 

movimentos de maior dimensão, verifica-se que, independentemente de serem 

valores reais ou estimados, estes representam 82 % e 49 % do volume total. A elevada 

percentagem registada nos valores reais está, obviamente, relacionada com a grande 

magnitude do deslizamento da Balaqueira.  

Uma vez obtida uma aproximação do volume total mobilizado por deslizamentos, é 

possível uma estimativa simples da espessura média das massas deslizadas, parâmetro 

importante, pois influencia directamente o potencial destrutivo do movimento de 

vertente. Se efectuarmos esta estimativa de modo simples através da relação entre 

volume e área (Guzzetti et al., 2009), verifica-se que os deslizamentos da bacia do rio 

Alenquer apresentam uma espessura média de 4,3 m. Como seria expectável, a 

espessura está directamente relacionada com a profundidade dos movimentos, tendo 
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os deslizamentos profundos espessuras médias de 5 m, enquanto os superficiais não 

ultrapassam, em média, os 1,3 m (ver Quadro 4.19). 

No entanto, se a análise da espessura média for realizada individualmente para cada 

deslizamento (Quadro 4.20), observa-se que, em termos médios a massa deslizada 

apresenta valores de espessura inferiores a 2 m, sendo os registos mais frequentes as 

instabilidades com espessuras de cerca de 1 m. O contraste entre os dois grupos de 

movimentos é mais uma vez evidente, pois se nos movimentos superficiais os valores 

centrais de espessura rondam 1 m (com um máximo de 2,4 m), no caso dos 

deslizamentos mais profundos a concentração regista-se em torno dos 3,3±0,2 m, com 

um máximo de 30,9 m.  

 

Quadro 4.20 — Espessura média dos deslizamentos da bacia do rio Alenquer. 

 

 

A comparação destes valores com os alcançados por Guzzetti et al. (2009) 

(média = 2,7 m; moda = 3,6 m) mostra, mais uma vez, a preponderância dos 

deslizamentos superficiais na bacia do rio Alenquer, no que diz respeito a 

instabilidades de vertente. 

No entanto, apesar da incerteza no cálculo dos volumes iniciais e dos problemas de 

estimativa dos volumes dos movimentos de muito grande dimensão através da relação 

empírica obtida, a possibilidade de ter valores de referência que indiquem a 

magnitude dos deslizamentos observados na bacia do rio Alenquer é de extrema 

importância para o estabelecimento de cenários na análise de risco.  

Total de 

movimentos

Movimentos 

profundos

Movimentos 

superficiais 

(# 441) (# 143) (# 298)

Máxima 30,9 30,9 2,4

Média 1,9 3,5 1,1

Mediana 1,3 3,3 1,0

Moda 1,0 3,2 1,0

Desvio-padrão 1,8 2,5 0,5

Espessura material deslizado (m)
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5. Susceptibilidade a movimentos de 

vertente  
 

 

A avaliação da susceptibilidade indicando as áreas com maior propensão à existência de 

instabilidades de vertente é uma etapa fundamental numa análise de risco. A sobreposição e 

relacionamento dos diferentes factores de predisposição permitem identificação das áreas 

mais propícias à presença de fenómenos perigosos, i.e., a hierarquização das unidades de 

terreno em termos de susceptibilidade. 

O objectivo geral deste capítulo prende-se com a resposta a 2 questões fundamentais sobre 

os deslizamentos na bacia do rio Alenquer: 

1 – Qual é a importância de cada factor de predisposição na ocorrência de deslizamentos? 

2 – Como é a distribuição espacial da susceptibilidade a deslizamentos e qual é o modelo 

que melhor a reproduz? 

Apesar da simplicidade das questões, várias são as etapas e processos necessário para obter 

uma resposta aceitável e credível às mesmas. A figura 5.1 resume as principais fases e itens 

trabalhados ao longo do presente capítulo. 



Metodologias de avaliação da perigosidade e risco associados a movimentos de vertente 
 

170 

 

Figura 5.1 — Procedimento metodológico da análise de susceptibilidade a deslizamentos na bacia do rio 
Alenquer. 

 

 

5.1 Quadro geral da avaliação de Susceptibilidade 

5.1.1  Pressuposto(s) de partida 
 

A avaliação da propensão à ocorrência de deslizamentos numa dada área (susceptibilidade) 

é a primeira etapa para alcançar uma realidade mais complexa, como a perigosidade ou o 

risco. De acordo com Guzzetti (2005b: 113) “a susceptibilidade consiste em avaliar o que 

aconteceu no passado enquanto a perigosidade procura prever o que ocorrerá no futuro”. 

Neste contexto, a assunção básica principal adoptada neste trabalho, prende-se com a 

aplicação prospetiva do princípio do uniformitarismo, traduzido na expressão “o passado e o 

presente são as chaves do futuro”, i.e., parte-se do pressuposto de que os futuros 

movimentos têm maior probabilidade de ocorrer em locais com condições similares às que 

originaram instabilidades no passado e no presente (e.g., Varnes e IAEG-CLOMMS, 1984; 

Carrara et al, 1991, 1995; Guzzetti et al., 1999, 2005; Zêzere et al., 2008).  
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No entanto, apesar de se tratar de uma assunção adoptada pela generalidade dos estudos 

de avaliação da susceptibilidade, Guzzetti et al. (2005) relembram que este princípio pode 

não se verificar em todos os locais e ocorrências, devido a três razões: (i) os parâmetros de 

resistência ao corte (coesão e fricção) mobilizados por movimentos de vertente que ocorrem 

pela primeira vez e por movimentos reactivados são diferentes: os primeiros mobilizam 

resistências ao corte de pico, enquanto os segundos tendem a mobilizar resistências 

residuais; (ii) modificações (naturais ou antrópicas) nos factores de predisposição dos 

movimentos são passíveis de ocorrer com o decurso do tempo (e.g., transformação do perfil 

da vertente devido a abertura de talude, modificação do comportamento hidrológico devido 

à ocorrência de uma instabilidade de vertente, alteração do tipo de uso ou coberto vegetal, 

entre outros); (iii) os movimentos de vertente podem mudar de características (e.g., 

tipologia, velocidade) com o tempo. Adicionalmente, poder-se-á considerar que não estão 

contempladas por este princípio as alterações das condições para a ocorrência do factor 

desencadeante ou a quantidade de material disponível para ser mobilizado. Assim, em 

termos restritos, pode afirmar-se que as circunstâncias em que ocorrem os movimentos de 

vertente nunca são absolutamente iguais às do passado e podem não o ser em relação ao 

futuro (Guzzetti et al., 1999). Numa analogia com o mercado financeiro, van Westen et al. 

(2008) referem que resultados obtidos no passado não são uma garantia para o futuro. 

Contudo, são sem dúvida um indicador e, apesar das limitações, a admissão do princípio é 

aceitável, assumindo que se tem um bom conhecimento dos fenómenos ocorridos no 

passado e da sua evolução (Guzzetti, 2005b). Assim, a adopção deste princípio torna 

exequível a avaliação da susceptibilidade (Guzzetti et al., 2005), tendo sempre presente que 

os resultados obtidos estão sempre conectados ao contexto do estudo, i.e., um mapa de 

susceptibilidade a movimentos de vertente desencadeados por precipitação não deve ser 

utilizado para inferir onde ocorrerão movimentos desencadeados por sismos. 

À assunção de base atrás referida acrescem outros pressupostos à avaliação da 

susceptibilidade, de entre os quais se destacam (Guzzetti et al., 1999, 2005):  

(i) os movimentos de vertente deixam indícios morfológicos no terreno que podem ser 

identificados e cartografados; 
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(ii) os movimentos são controlados por leis da mecânica de solos e das rochas, e as causas 

podem ser reproduzidas, directa ou indirectamente, através de um conjunto de factores, 

que poderão ser utilizados na modelação preditiva; 

(iii) a recorrência de movimentos, no espaço e tempo, pode ser inferida por diferentes 

métodos, permitindo um zonamento de um território em classes de diferente 

susceptibilidade. 

(iv) o inventário dos movimentos de vertente, ainda que não contendo todos os movimentos 

ocorridos no passado, é uma amostra suficientemente representativa da sua distribuição 

espacial, nas tipologias consideradas; 

(v) os factores de predisposição utilizados são englobantes e razoavelmente representativos 

das condições típicas que originam movimentos de vertente na área em estudo; 

(vi) condicionamentos semelhantes produzem no futuro instabilidades de tipologia 

semelhante. 

No caso de as assunções estarem 100 % correctas os modelos obtidos devem providenciar 

uma "predição perfeita" (Remondo et al., 2003). No entanto, os autores ressalvam que não é 

espectável que assim seja pelo que é necessário fazer uma validação dos resultados obtidos. 

Na presente dissertação assume-se ainda que, uma vez que o deslocamento horizontal dos 

deslizamentos rotacionais é reduzido, a análise da propagação é dispensável na avaliação 

quantitativa da susceptibilidade (Corominas e Moya, 2008).  

 

5.1.2 Os dados de partida 
 

5.1.2.1 Os movimentos de vertente 

 

Independentemente do tipo de metodologia utilizada, uma análise de susceptibilidade é 

tanto mais fiável quanto melhor for a representatividade e coerência do inventário de 

instabilidade de vertentes que a suporta. Assim, a análise da susceptibilidade na bacia do rio 

Alenquer foi efectuada com base em dois critérios: (i) cada mapa deve indicar a 
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susceptibilidade a movimentos com características (mecânicas e potencial de destruição) 

semelhantes; (ii) o número de movimentos que sustenta a predição deve ser 

suficientemente representativo para garantir a credibilidade do mapa final. 

A literatura especializada mostra que tipologias diferentes de instabilidades não apresentam 

a mesma incidência espacial nem são condicionadas do mesmo modo pelos diversos 

factores de predisposição, pelo que se obtêm melhores resultados através do seu 

tratamento individualizado (e.g., Yan, 1988; Leroi, 1996; Zêzere, 1997,2002; Guzzetti et al., 

1999; van Westen et al., 2003, 2006). Adicionalmente, verifica-se frequentemente que a 

actividade de diferentes tipos de movimentos está associada a condições desencadeantes 

distintas (e.g., Varnes e IAEG-CLOMMS, 1984; Zêzere et al., 1999a,b; Zêzere, 2000, 2002; 

Zêzere e Rodrigues, 2002). Por outro lado, movimentos de tipos diferentes produzem 

consequências potencialmente distintas (Soeters e van Westen, 1996; Zêzere, 2002), pelo 

que a sua consideração de modo autónomo faz todo o sentido no contexto da análise de 

risco. 

Neste contexto, a análise da probabilidade espacial de ocorrência de movimentos de 

vertente na bacia do rio Alenquer foi efectuada distintamente para deslizamentos 

rotacionais profundos e superficiais, não incluindo movimentos exclusivos de taludes 

antrópicos ou de áreas de extracção de inertes. Nas instabilidades de maior espessura 

(doravante referenciadas como “Rotacionais profundos - Rpro”) foram englobados os 

deslizamentos rotacionais profundos (116) e os movimentos complexos profundos, cuja 

componente principal é a de deslizamento rotacional (20), perfazendo no total 136 

ocorrências, representados por 29.709 células (742.725 m2). Embora a análise estatística 

tenha revelado algumas similitudes entre todos os movimentos de maior profundidade, 

ficam excluídos da modelação os deslizamentos translacionais profundos por dois motivos 

principais: (i) apesar das semelhanças há características e condicionamentos que são 

distintos; (ii) o acrescento em termos de número de indivíduos não é significativo (apenas 7), 

pelo que se optou por não criar mais uma fonte de incerteza. No caso das instabilidades de 

vertente superficiais (doravante referenciadas como “Rotacionais superficiais - Rsup”), estas 

abrangem os deslizamentos de cariz rotacional superficial (261) e os complexos superficiais 

com componente principal rotacional (1), perfazendo um total de 262 movimentos, 

representados por 6.558 células (163.950 m2). Os deslizamentos com superfície de ruptura 
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planar  (31)  foram,  pelas  razões  anteriormente  referidas,  retirados  da modelação.  Foram 

também excluídas as  instabilidades de  tipo escoada, por  terem um  comportamento  físico 

completamente  diferente  dos  outros movimentos  e  pela  sua  fraca  representatividade  na 

área em estudo (8 casos, 1,8 % do total). 

A  rejeição  de  movimentos  de  vertente  da  modelação  prende‐se  exclusivamente  com  a 

garantia  de  homogeneidade  dos  inventários,  não  significando  de  modo  algum  que  não 

possam ser perigosos. 

A  figura  5.2  ilustra  a  distribuição  espacial  dos  deslizamentos  rotacionais  profundos  e 

rotacionais superficiais. 

 

Figura 5.2 — Deslizamentos rotacionais na bacia do rio Alenquer. 
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5.1.2.2 A representação dos movimentos: pontos ou áreas? 

 

A inventariação de movimentos de vertente é um dos passos cruciais e imprescindíveis em 

qualquer análise de susceptibilidade. Contudo, como referido em pontos anteriores a 

recolha de informação sobre a localização e extensão de uma instabilidade de vertente nem 

sempre é tarefa fácil. Por outro lado, alguns programas são restritivos quanto ao tipo 

(formato) de dados a utilizar.  

Deste modo, há que decidir o modo de representação dos movimentos de vertente: com 

pontos, ou com áreas. Apesar de poder parecer uma escolha insignificante, quando 

comparada com outras opções que se têm que tomar ao longo do processo de avaliação de 

susceptibilidade (e.g., método, classificação, validação), Oliveira et al. (2009b) concluíram 

que, na área amostra testada em Arruda dos Vinhos, os resultados da susceptibilidade são 

mais sensíveis ao tipo de representação dos movimentos de vertente do que ao método 

estatístico utilizado. 

A utilização de um único ponto por cada instabilidade tem a vantagem de não atribuir uma 

importância “excessiva” aos movimentos de vertente de grande dimensão, cuja massa 

afectada pode abranger uma grande diversidade de classes de cada factor de predisposição 

(Thiery et al., 2007), prejudicando uma eventual relação estatística entre o factor de 

predisposição e o local de início do movimento. Acresce que na fase de inventariação é mais 

fácil (e mais rápido) marcar um ponto localizador de uma instabilidade de terreno do que 

desenhar um polígono. Por outro lado, o ponto não tem implícito os níveis de incerteza 

muitas vezes associado aos limites do movimento. 

No entanto, a representação dos movimentos de vertente com um único ponto também tem 

problemas e desvantagens. A primeira questão que surge consiste na selecção do local para 

a colocação do ponto (centroide, outro local?). Por outro lado, a informação desse ponto irá 

funcionar como indicador das características associadas ao movimento e não é seguro que, 

ainda que utilizando o centroide da área de depleção (e.g. Sterlacchini et al., 2004; van Den 

Eeckhaut et al., 2006), esse ponto tipifique na perfeição os factores que condicionaram o 

movimento de vertente. Provavelmente, a opção de representação através de um ponto 

origina uma simplificação demasiada de um fenómeno que, muitas vezes, evidencia uma 
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complexidade extremamente elevada. Adicionalmente, no uso de métodos estatísticos, os 

resultados finais (pesos, probabilidades) não representam as condições de predisposição do 

movimento de vertente mas unicamente as que se observam no conjunto de “pontos” 

considerados (Thiery et al., 2007). O uso de um conjunto de pontos dispostos 

geometricamente no interior de cada movimento de vertente poderá ser uma solução de 

representação intermédia entre um único ponto e a área total, pois permite aumentar a 

diversidade de características atribuídas a cada instabilidade, ao mesmo tempo que 

minimiza eventuais erros e incertezas existentes no inventário (Ardizzone et al., 2002; Poli e 

Sterlacchini, 2007), desde que esses pontos representem a variabilidade existente (Greco et 

al., 2007). 

Apesar dos problemas associados ao uso de pontos, os resultados na modelação e validação 

podem ser satisfatórios. No entanto, há que ter algum cuidado na sua interpretação uma vez 

que, havendo menos “superfície” deslizada, é mais fácil prevê-la, sobretudo porque os 

mapas finais são manchas, pelo que se torna mais fácil englobar uma representação pontual. 

Adicionalmente, o movimento de vertente é uma superfície e não um ponto pelo que, 

mesmo que a modelação da susceptibilidade seja realizada com pontos, a sua validação 

deve sempre ser efectuada com áreas. 

A representação dos movimentos de vertente através de um polígono também não está 

isenta de erros, sobretudo os associados a uma má delimitação do fenómeno de 

instabilidade, na foto-interpretação ou no campo. Contudo, sempre que se faz a comparação 

entre resultados da modelação de susceptibilidade, realizada com movimentos de vertente 

representados por pontos ou áreas, verifica-se que os produtos obtidos com inventários de 

polígonos são, quase sistematicamente, melhores que os alcançados por registos pontuais 

(e.g., Thiery et al., 2007; Oliveira et al., 2009; Blahut et al., 2010). 

Assim, tendo em conta o referido, na modelação e validação da susceptibilidade a 

movimentos de vertente na Bacia do Rio Alenquer optou-se pela utilização de polígonos. 

Esta opção foi ainda sustentada pelo facto da inventariação dos movimentos de vertente 

efectuada no campo ter contemplado a cartografia dos limites dos movimentos de vertente, 

tão rigorosa quanto possível. As instabilidades para as quais não foi possível marcar os 
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limites são em número insignificante e não são utilizadas em nenhuma análise realizada 

neste trabalho. 

 

5.1.2.3 A representação por áreas: área de depleção ou área total? 

 

Estando definida a utilização das áreas dos movimentos de vertente na modelação, coloca-

se a questão de usar apenas a área de ruptura ou a totalidade da superfície instabilizada. 

Adicionalmente, Süzen e Doyuran (2004) propõem que para além dos limites do movimento 

seja utilizada uma faixa em seu redor para que os modelos possam "extrair" as 

características anteriores à ruptura. No entanto, os próprios autores indicam que este 

método se deve aplicar a movimentos translacionais e a vertentes com perfil rectilíneo, 

sendo desaconselhado nos outros casos. 

Muitos autores procuram identificar as características das áreas nas quais o movimento tem 

o seu início, sendo que a área de ruptura é frequentemente substituída pela área de 

depleção, pela maior facilidade na demarcação (e.g., Chung e Fabbri, 2003; Remondo et al., 

2003; van Den Eeckhaut et al., 2006; Poli e Sterlacchini, 2007; Thiery et al., 2007; Blahut et 

al., 2010). De facto, em movimentos de várias centenas de metros, considerar toda a área 

afectada pode influenciar negativamente os resultados (Thiery et al., 2007), principalmente 

em movimentos com elevada mobilidade e grande deslocação horizontal. A utilização das 

áreas de depleção dos deslizamentos na modelação garante a avaliação da susceptibilidade 

das áreas de partida do material deslizado, mas não das suas propagações, que se 

materializam nas áreas de acumulação. A consideração das áreas de acumulação é 

obrigatória numa análise de risco uma vez que, pese embora o tipo e o grau de danos 

poderem ser diferentes, é igualmente relevante ser afectado por uma superfície de ruptura 

ou pela propagação do material instabilizado.  

Quando os movimentos de vertente evidenciam um deslocamento horizontal limitado, e 

quando se demostra, empiricamente, que as características das variáveis condicionantes não 

diferem substancialmente nas áreas de depleção e de acumulação, é possível modelar a 

susceptibilidade utilizando a totalidade da área instabilizada (área de depleção + área de 
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acumulação) (Chung e Fabbri, 2005), obviando assim à implementação de modelos de 

propagação, ainda marcados por uma incerteza assinalável.  

A análise comparativa das frequências relativas das distribuições das áreas de depleção e 

áreas totais dos deslizamentos rotacionais da área de estudo, por factor de predisposição, 

mostra que o comportamento das duas amostras é muito similar (Figura 5.3). Este 

comportamento, semelhante ao verificado por Chung e Fabbri (2005) na área de Fanhões-

Trancão (Loures), deve-se, na área em estudo, ao diminuto deslocamento horizontal que os 

deslizamentos rotacionais apresentam (movimentos profundos – média =1,8 m, 

máximo = 10 m; movimentos superficiais: média = 1,3 m, máximo = 5 m), fazendo com que 

as características que influenciam o local inicial do movimento não sejam substancialmente 

diferentes daquelas que se observam nas áreas em que o material instabilizado se acumula. 

Nestas circunstâncias, opta-se pela utilização da área total dos deslizamentos para a 

modelação da susceptibilidade, a qual deve ser lida como a “probabilidade espacial de ser 

envolvido numa zona de ruptura ou atingido pela propagação de um movimento de vertente 

de um tipo determinado”. 

No entanto, esta opção acarreta alguma generalização, uma vez que os tipos de danos 

potenciais numa zona de ruptura não são iguais aos expectáveis em áreas de acumulação. 

Todavia, tipos diferentes de danos estruturais não implicam, obrigatoriamente, uma 

diferenciação dos inconvenientes funcionais, assim como dos custos associados. Na 

realidade, uma casa colapsada por abatimento, ou "preenchida" de material deslizado que 

afecte irremediavelmente a sua estrutura, em termos práticos, terá o mesmo tipo de 

consequência, i.e., perda da função habitacional e perda económica total. 
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Figura 5.3 — Distribuição de frequências das áreas (depleção e total) dos deslizamentos rotacionais por 
classe de factor de predisposição, na bacia do rio Alenquer. 
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5.1.2.4 Independência condicional dos factores de predisposição 

 

As metodologias de avaliação de susceptibilidade baseadas em análises estatísticas 

pressupõem o cumprimento de algumas regras (e.g., valores estandardizados, distribuição 

normal). Adicionalmente, análises probabilísticas, como a probabilidade bayesiana (ou 

similares), assumem como pressuposto de partida a independência condicional entre os 

factores condicionantes (Bonham-Carter, 1994). A generalidade destes métodos é sensível à 

violação desta assunção, podendo os resultados finais ser sobrestimados se houver 

dependência condicional entre factores (Agterberg e Cheng, 2002; Luo e Dimitrakopoulos, 

2003).  

A assunção da independência condicional não é muitas vezes satisfeita e, em termos 

práticos, é provavelmente sempre violada, o que torna imprescindível avaliar quão 

importante é essa violação e qual a sua influência nos resultados finais (Bonham-Carter, 

1994; Bonham-Carter et al., 1999).  

A avaliação da independência condicional pode ser efectuada com recurso a diversos 

métodos estatísticos simples, como por exemplo: tabela de contingência, teste do chi-

quadrado, teste Kolmogorov-Smirnov, teste V-Cramer  (e.g., Bonham-Carter, 1994; 

Agterberg e Cheng, 2002; van Den Eeckhaut et al., 2006; Thiery et al., 2007). Todos estes 

métodos têm em conta a relação entre dois dados fundamentais: (i) as frequências geradas 

pelo modelo ou expectáveis (T); e ii) as frequências observadas na realidade (n). 

No presente trabalho aplicam-se dois métodos para avaliar a independência condicional: o 

rácio de independência condicional (RIC) e o "Novo Teste de Independência Condicional" 

(TAC). A sua escolha teve presente a simplicidade e fiabilidade, a compatibilidade do 

programa de cálculo com o de cartografia digital e a possibilidade de comparar resultados 

com um estudo aplicado no norte de Portugal (Pereira et al., 2012). 

O rácio de independência condicional (RIC) baseia-se no teste de Independência Condicional 

Overall ou "omnibus" (OCI) que assenta no racional de que T = n, desde haja independência 

condicional entre factores, i.e., independência condicional implica que a soma das 

probabilidades a posteriori (T) seja igual ao número de eventos (n) (Agterberg e Cheng, 

2002). O resultado deste somatório indica a frequência expectável pelo modelo (T), a qual é 
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depois relacionada com a frequência efectivamente observada e que serviu de base ao 

modelo (n), de acordo com a expressão (5.1).  

 /RIC n T  (5.1) 

Neste rácio simples de independência condicional qualquer valor inferior a 1 pode indicar 

uma possível dependência condicional (Bonham-Carter, 1994; Kemp et al., 1999), mas serão 

de rejeitar sobretudo valores inferiores a 0,85, i.e. se T é superior a n em mais de 15 % 

podem existir problemas e a Independência Condicional está seriamente comprometida 

(Bonham-Carter, 1994). 

O "Novo Teste de Independência Condicional" (TAC), proposto por Agterberg e Cheng 

(2002), é um teste unilateral da hipótese T-n=0, cujo resultado é obtido pela seguinte 

expressão: 

 
 

T

T n
TAC




  (5.2) 

sendo: 

σT  – desvio padrão de T. 

 

De acordo com Agterberg e Cheng (2002), quando a probabilidade do valor obtido no teste 

for superior a 95 % a hipótese deve ser rejeitada, mas qualquer valor maior que 50 % indica 

a existência de alguma dependência condicional. 

Deste modo, os valores de RIC indicam a probabilidade dos temas apresentarem 

independência condicional, enquanto os valores de TAC indicam a probabilidade dos temas 

não serem condicionalmente independentes, pelo que a leitura dos dois índices é inversa. 

Numa óptica de facilitar a leitura e comparação entre testes, Pereira et al. (2012) propõe 

uma adaptação do TAC para que valores máximos semelhantes (1 e 100 %) indiquem o 

mesmo resultado, i.e., quanto mais próximo do máximo maior a probabilidade dos temas 

serem condicionalmente independentes. Assim, o valor de TACm adaptado resulta da 

seguinte expressão: 

 100mTAC TAC   (5.3) 
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Deste modo, serão de rejeitar os resultados menores que 5 % e qualquer valor inferior a 

50 % revela problemas de independência condicional. 

A análise da independência entre os factores, efectuada no programa Spatial Data Modeler 

(Sawatzky et al., 2009), exige a definição de: (i) fenómeno observado (variável dependente) 

num tema de pontos; (ii) área da unidade cartográfica a utilizar; (iii) factores entre os quais 

se realiza o teste. 

Na presente dissertação foi considerado o centroide dos deslizamentos, tendo sido 

utilizados 136 pontos referentes a deslizamentos rotacionais profundos e 261 referentes a 

deslizamentos rotacionais superficiais. 

Na definição da unidade cartográfica (UC) a utilizar, Sawatzky et al. (2004) sugerem uma 

unidade mínima obtida pela expressão: 

 
 

40

At Tp
UC   (5.4) 

sendo: 

At – área em estudo (km2); 

Tp  – Total de pontos que representam o fenómeno (centroides). 

 

A aplicação da expressão (5.4) sugere uma dimensão de 0,022 (deslizamentos rotacionais) e 

0,011 (deslizamentos rotacionais superficiais), pelo que se utilizou uma área padrão com 

dimensão de 0,001. Testes efectuados com UC de menores dimensões do que a adoptada 

indicam que as diferenças nos resultados obtidos em RIC e TAC são negligenciáveis. 

A análise do condicionamento é fortemente influenciada pelo número de variáveis que se 

analisam em simultâneo. Um maior número de variáveis implica, geralmente, uma maior 

dependência (Agterberg et al., 1990), uma vez que o número de observações teóricas 

produzidas pelo teste (T) tem tendência a aumentar à medida que se adicionam mais 

factores à análise (Agterberg e Cheng, 2002). No presente trabalho a análise foi efectuada 

por pares de factores, o que permite identificar os problemas mais relevantes 

(Bonham-Carter, 1994), e considerando todos os factores, em simultâneo. 
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Os testes de independência condicional dos factores de predisposição, na bacia do rio 

Alenquer, foram realizados separadamente para deslizamentos rotacionais profundos e 

superficiais (Quadro 5.1). 

 

Quadro 5.1 — Independência condicional dos factores de predisposição de deslizamentos, na bacia do rio 
Alenquer 
(Rácio de independência condicional (RIC), Teste independência condicional de Agterberg e Cheng modificado 

(TACm);Unidade cartográfica - 0,001 km
2
; Deslizamentos rotacionais profundos (Rpro) - 136 pontos; Deslizamentos 

rotacionais superficiais (Rsup) - 261 pontos) 

 

 

 

RIC Declive Perfil 

Transversal

IWI Litologia Morfoestrutura Solo CVUS

TACm (%) Rpro Rpro Rpro Rpro Rpro Rpro Rpro

Declive
0,10 0,93 1,04 0,98 0,91 1,02

Perfil Transversal
0,0 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

IWI
26,4 50,0 0,99 0,99 0,99 1,00

Litologia
65,8 50,0 47,6 1,00 1,00 0,99

Morfoestrutura
39,1 50,0 47,5 49,4 1,00 1,00

Solo
16,1 50,0 45,0 50,2 48,3 0,99

CVUS
60,1 50,0 49,9 47,0 48,7 45,5

Todos os Factores: RIC = 0,86 ; TACm = 1,1 %

RIC Declive Perfil 

Transversal

IWI Litologia Morfoestrutura Solo CVUS

TACm (%) Rsup Rsup Rsup Rsup Rsup Rsup Rsup

Declive
0,97 0,72 0,96 0,89 0,89 1,00

Perfil Transversal
34,9 0,98 0,99 0,98 0,99 1,00

IWI
0,0 39,7 0,97 0,92 0,97 1,00

Litologia
30,6 45,9 37,5 0,98 0,98 1,00

Morfoestrutura
1,0 39,2 11,2 42,2 0,97 1,00

Solo
4,3 46,0 32,7 42,0 34,5 0,99

CVUS
52,7 49,7 48,8 50,0 47,6 44,4

Todos os Factores: RIC = 0,52 ; TACm = 0 %
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Na análise dos resultados destacam-se as seguintes ideias:  

(i) de um modo geral os diferentes testes indicam a mesma tendência, mas o RIC é menos 

exigente que o TACm. As diferenças entre métodos são visíveis, por exemplo, nos resultados 

obtidos nos deslizamentos rotacionais superficiais no cruzamento do coberto vegetal e uso 

do solo (CVUS) com os outros factores, onde, de acordo com o RIC, praticamente todas as 

relações apresentam valores de 1 (i.e., as variáveis são independentes entre si), enquanto no 

TACm apenas as relações com o declive e a litologia ostentam grandeza igual ou superior ao 

limite de 50 % indicador de independência (52,7 % e 50,0 % respectivamente). Por outro 

lado, enquanto o valor crítico de RIC (< 0,85) só é atingido num par de combinação 

(deslizamentos rotacionais profundos - declive x perfil transversal; deslizamentos rotacionais 

superficiais - declive x IWI), no caso do TACm aplicado aos movimentos superficiais há 3 

combinações que ultrapassam o valor em que a hipótese de independência deve ser 

liminarmente rejeitada (i.e. < 5 %), envolvendo sempre o declive na sua combinação com o 

IWI, morfoestrutura e solos;  

(ii) independentemente da profundidade dos deslizamentos, o declive é a variável que 

apresenta maior dependência com todas as outras, enquanto o coberto vegetal e uso do 

solo (CVUS) é o factor mais independente. De facto, com a excepção do CVUS, todos os 

factores apresentam valores apresentam valores que revelam potenciais problemas de 

dependência condicional com o declive, com resultados de RIC < 1 e de TACm < 50 %, sendo 

este problema muito mais sensível nos deslizamentos superficiais. Com efeito, no caso dos 

deslizamentos profundos, as violações de independência condicional não são tão graves, 

verificando-se inclusivamente alguma independência entre declive e litologia; 

(iii) de um modo geral, existem mais problemas de independência condicional na análise dos 

deslizamentos superficiais do que nos deslizamentos profundos; 

(iv) os resultados dos testes de independência condicional aplicados à totalidade de factores 

de predisposição de deslizamentos rotacionais (profundos e superficiais) revelam evidentes 

problemas de dependência condicional, estando próximos ou ultrapassando largamente os 

valores críticos referidos na literatura.  
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Embora em termos práticos seja pouco ortodoxo pensar em realizar um modelo de 

susceptibilidade a deslizamentos sem umas das variáveis mais influentes, testou-se, nos 

deslizamentos profundos, a independência condicional sem a integração do declive, que 

parece condicionar quase todas as outras. No entanto, os resultados obtidos (RIC = 0,95; 

TACm = 27,3 %) continuam a revelar sérios problemas de independência condicional entre os 

(restantes) factores. 

Estes resultados estão de acordo com os obtidos por Pereira et al. (2012), onde se constatou 

que a combinação de mais do que 3 factores de predisposição origina sempre violações 

graves de independência condicional. 

Os resultados obtidos mostram que existem problemas de dependência condicional entre os 

factores de predisposição a utilizar na análise de susceptibilidade a deslizamentos na bacia 

do rio Alenquer. No entanto, no caso de uso de variáveis derivadas da topografia e da 

litologia esse condicionalismo é praticamente inevitável, uma vez que os factores se 

relacionam e influenciam uns aos outros, o que levou Agterberg et al. (1990) a não retirarem 

as variáveis apesar da falta de independência condicional, indicando que a regra é 

"aproximadamente satisfeita". Deste modo, apesar da independência condicional entre 

algumas variáveis, na grande maioria dos casos ela não transgride os valores críticos, pelo 

que nenhuma variável foi retirada da análise, nem foi alvo de qualquer procedimento de 

correcção/conjugação, por se considerar que, em termos teóricos, todas poderão contribuir 

autonomamente para a explicação da ocorrência de deslizamentos na área de estudo. 

Adicionalmente, a transgressão desta premissa é negligenciável quando não se pretende 

uma leitura probabilística dos resultados finais da susceptibilidade, mas antes a sua 

utilização para estabelecer a hierarquia do perigo na área de estudo (e.g., Blahut et al., 

2010). 
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5.2 Metodologia: análise e validação 

5.2.1  Método de análise da susceptibilidade 
 

A ocorrência de movimentos de vertente no espaço pode ser inferida através de 

metodologias diferenciadas, que podem ser simples a muito complexas (Glade e Crozier, 

2005). As técnicas de análise podem ser: geomorfológicas (e.g., cartografia directa), 

heurísticas (e.g., indexação), estatísticas/probabilísticas (e.g., lógica difusa, valor 

informativo, regressão logística) ou determinísticas (e.g., factor de segurança). Apesar da 

diversidade, todos os métodos pretendem diferenciar no território distintas zonas de 

susceptibilidade (e.g., Carrara et al., 1995; Soeters e van Westen, 1996; Guzzetti et al., 1999, 

entre outros) procurando, através de agregação de informação multi-temática, produzir uma 

"imagem" que se aproxime de um padrão de fenómenos desconhecido ou não observado 

(Glade e Crozier, 2005). 

Os diferentes métodos de avaliação da susceptibilidade podem distinguir-se quanto à sua:  

(i) Reprodutibilidade (etapas e procedimentos mais ou menos bem definidos); 

(ii) Subjectividade (mais ou menos dependentes dos conhecimentos do autor, o que não 

representa obrigatoriamente falta de critério ou rigor na sua execução); 

(iii) Validação (possibilitam ou não uma validação quantitativa, sem ser necessário esperar 

por um novo evento de instabilidade). 

Todas as ferramentas analíticas têm vantagens e inconvenientes e a eleição do método a 

utilizar depende de inúmeros factores, tais como a escala de análise e o objectivo do 

trabalho, a quantidade e qualidade dos dados disponíveis, o tempo e a verba disponíveis 

para realizar o trabalho. 

Os modelos determinísticos, pela sua base em leis físicas, necessitam de parâmetros cuja 

extrapolação espacial é complexa, pelo que se adequam melhor a estudos de pormenor à 

escala da vertente. Por seu turno, os métodos geomorfológicos e heurísticos apresentam um 

elevado grau de subjectividade e uma reprodutibilidade muito reduzida, o que não significa 

necessariamente falta de qualidade. 
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Os métodos estatísticos são os mais populares (Glade e Crozier, 2005, etc.) tendo sido muito 

facilitados pelo desenvolvimento dos SIG (Sterlacchini et al., 2011). Os métodos 

estatísticos/probabilísticos podem ser bivariados (o fenómeno é relacionado 

individualmente com cada factor) ou multivariados (o fenómeno é relacionado com todas as 

variáveis em conjunto) (e.g., Süzen e Doyuran, 2004; Guzzetti, 2005b).  

No presente trabalho optou-se pela escolha de um método de análise estatística, por se 

adaptar bem à escala de análise, aos objectivos do trabalho e aos dados disponíveis (Carrara, 

1993; Soeters e van Westen, 1996; Glade e Crozier, 2005; Guzzetti et al., 2006). 

Simultaneamente, permite realizar uma análise objectiva, bem como controlar os factores 

de predisposição utilizados (van Westen et al., 2003). Adicionalmente, a utilização de 

métodos estatísticos na avaliação da susceptibilidade a movimentos de vertente tem 

revelado resultados muito satisfatórios na região a Norte de Lisboa e na região do Oeste 

(e.g., Zêzere, 1997; Garcia, 2002; Piedade, 2009; Oliveira et al., 2009b). Este tipo de método 

enquadra-se nos modelos de cartografia indirecta onde se procura, com base na relação 

estatística entre factores de predisposição e a distribuição dos movimentos de vertente, a 

análise e cartografia da susceptibilidade, possibilitando uma estimativa numérica da 

“probabilidade” de ocorrência dos fenómenos. Pelo facto de ser uma avaliação quantitativa 

permite também uma validação quantitativa (Guzzetti, 2005b). No entanto, por não se 

basear em leis físicas, a extrapolação directa dos seus resultados para outras áreas revela-se 

muito complexa. 

Os métodos de cartografia indirecta seguem, segundo Carrara (1993), 4 etapas similares, às 

quais Guzzetti (2005b) adicionou mais uma: (i) identificação, caracterização e cartografia dos 

movimentos; (ii) identificação do contexto geológico e geomorfológico que condiciona os 

movimentos; (iii) estimativa do contributo relativo de cada factor; (iv) classificação da área 

em zonas de diferente susceptibilidade; (v) validação dos resultados obtidos. 

A avaliação da susceptibilidade a deslizamentos na bacia do rio Alenquer é sustentada pelo 

método do Valor Informativo (Yan, 1988; Yin e Yan, 1988; Wu et al., 2000). Este método 

estatístico de ordem 2 de complexidade (segundo classificação de Guzzetti, 2005b), suporta-

se numa simplificação da teoria da probabilidade Bayesiana (e.g., Paulino et al., 2003; 

Pestana e Velosa, 2008), combinando de forma bivariada a distribuição espacial dos 
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deslizamentos (variável dependente) com cada uma das classes de cada factor de 

predisposição (variáveis independentes), ponderando a sua importância com base na 

respectiva densidade de instabilidades (Soeters e van Westen, 1996).  

A estimativa da susceptibilidade através do valor informativo (VI) realiza-se em 2 etapas 

(Yan, 1988; Yin e Yan, 1988):  

1) cálculo do peso de cada factor de predisposição (Ii), resultante do seu cruzamento com os 

movimentos de vertente (VI da classe): 

 Ii ln

Si
Ni

S
N

  (5.5) 

sendo: 

Ii – valor informativo da variável i (classe x do factor de predisposição y); 

Si – número de unidades de terreno com deslizamentos e presença da variável i; 

Ni – número de unidades de terreno com a presença da variável i; 

S – total de unidades de terreno com deslizamentos; 

N  – total de unidades de terreno da área em estudo. 

 

2) estimativa da susceptibilidade para cada unidade de terreno, obtida através do somatório 

dos VI de cada factor de predisposição presente na UT (VI da UT): 

 

 
1

Ij Ii
n

i

Xji


   (5.6) 

 

sendo: 

Ij – valor informativo da unidade de terreno; 

n – número de variáveis; 

Xji – presença (1) ou ausência (0) da variável na unidade de terreno; 

Ii  – valor informativo da variável. 
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Analisando a expressão (5.5), verifica-se que a importância de cada classe de cada factor de 

predisposição (variável independente) é avaliada por um score que resulta da relação entre 

o que se pode considerar a densidade média espectável (probabilidade à priori - S/N) e a 

probabilidade de ocorrência de movimentos quando condicionada pela presença de um 

factor (Si/Ni). Na prática, o valor informativo compara a densidade de deslizamentos 

existente em cada classe de factor de predisposição com a densidade média da área de 

estudo. 

Apesar de base bayesiana, os resultados finais não exprimem um valor de probabilidade (0-

1), mas o posicionamento da variável (classe), ou UT, em relação à densidade média. A 

variável é tanto mais importante para o condicionamento dos movimentos quanto maior for 

a sua distância ao valor zero (ln 1). Um valor nulo indica que a variável em causa tem uma 

densidade de movimento idêntica à densidade média registada na área em estudo, pelo que 

a sua relação com a instabilidade é inconclusiva. As variáveis que têm uma densidade 

superior à média, indicando maior possibilidade de ocorrência de movimentos, apresentam 

scores positivos, sucedendo o oposto com as variáveis com densidade inferior à média que, 

como tal, terão scores com sinal negativo. A mesma interpretação deve ser efectuada para o 

VI da unidade de terreno, onde o sinal positivo indica propensão para ocorrência de 

deslizamentos, tanto maior quanto mais elevado o valor do score. Os valores de VI negativos 

caracterizam as áreas menos susceptíveis à instabilidade das vertentes. 

O método do VI permite a utilização de variáveis não paramétricas e paramétricas (contínuas 

ou discretas) e adapta-se bem a análises de média escala (Yan, 1988; Soeters e van Westen, 

1996), obtendo-se resultados muito aceitáveis quer se utilizem as áreas de depleção ou a 

totalidade da massa deslizada (Magliulo et al., 2008); 

Pese embora, em estudos comparativos, os métodos estatísticos bivariados em geral, e o VI 

em particular, apresentarem resultados muito satisfatórios (e.g., Süzen e Doyuran, 2004b; 

Magliulo et al., 2009; Oliveira et al., 2009b), estão-lhes associadas algumas limitações, de 

entre as quais se destacam: 

(i) estes métodos não têm em consideração a co-variância entre os factores de 

predisposição, o que é provavelmente a sua principal fraqueza (Zêzere, 2002). 

Adicionalmente, a importância de cada factor é analisada isoladamente e só posteriormente 
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se procede à integração, sendo certo que um factor pode ser irrelevante quando analisado 

individualmente mas ter grande importância quando associado a outra variável (Clerici et al., 

2006); 

(ii) a maior parte dos métodos estatísticos bivariados implica a classificação dos factores de 

predisposição, o que pode acarretar a sua simplificação exagerada. No entanto, o processo 

de classificação, se correctamente efectuado, pode contribuir para a harmonização dos 

resultados e mitigação de eventuais erros de cartografia; 

(iii) a variabilidade natural dos movimentos e dos factores condicionantes ao longo do 

tempo não é geralmente tida em conta (e.g., Guzzetti et al., 2005; van Westen et al., 2006), 

pelo que os resultados poderão estar a indicar um relacionamento que já não existe; 

(iv) os resultados finais são muito dependentes do número de variáveis preditivas utilizadas, 

bem como da relação entre o número de movimentos de vertente e a dimensão da área em 

estudo (Bonham-Carter, 1994; van Den Eeckhaut et al., 2006), o que evidencia a importância 

de ter inventários representativos e tão completos quanto possível. 

(v) a simplicidade dos métodos, a maior facilidade de reprodução e menor subjectividade 

origina que técnicos sem formação em instabilidade de vertentes possam criar mapas de 

susceptibilidade. A falta de conhecimento do objecto de estudo pode criar problemas graves 

nos resultados obtidos, assim como na sua interpretação (van Westen et al., 2003, 2006).  

 

5.2.2 Metodologias de validação 
 

A avaliação da capacidade preditiva dos modelos constitui uma etapa imprescindível na 

avaliação da susceptibilidade (Begueria, 2006; Sterlacchini et al., 2011). De acordo com 

Frattini et al. (2010), para que um modelo seja considerado aceitável é necessário que 

cumpra pelo menos três critérios: (i) adequabilidade (conceptual e matemática) em 

descrever o comportamento do sistema natural; (ii) robustez a pequenas alterações nos 

dados de base; e (iii) exactidão da previsão dos dados registados. Adicionalmente, se não é 

expectável que o modelo seja perfeito, é necessário conhecer qual é o seu grau de confiança 

(Remondo et al., 2003). 
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Nos últimos anos tem havido um incremento notável na literatura de trabalhos 

especialmente dedicados à validação dos resultados de modelos de susceptibilidade a 

movimentos de vertente (e.g., Ardizzone et al., 2002; Santacana e Corominas, 2002; Chung e 

Fabbri, 2003, 2008; Remondo et al., 2003b; Zêzere et al., 2004; Guzzetti et al., 2006; 

Begueria, 2006; Carrara et al., 2008; Frattini et al., 2010; Sterlacchini et al., 2011). A 

validação pode ser entendida como a comparação dos resultados do modelo com o "mundo 

real", avaliando a sua exactidão e capacidade preditiva (Begueria, 2006). Assim, a validação 

permite estabelecer o grau de confiança no modelo, facilitando a passagem dos resultados 

aos utilizadores finais e permitindo eventuais comparações (Begueria, 2006). 

Qualquer tentativa de determinar a susceptibilidade de uma região necessita de uma 

validação adequada da qualidade (i.e., fiabilidade, robustez, grau de ajuste e capacidade 

preditiva) da proposta apresentada (Guzzetti et al., 2006). Chung e Fabbri (2003:460), 

chegam mesmo a afirmar que "sem validação um modelo e os mapas dele resultantes são 

completamente inúteis e dificilmente têm algum significado científico".  

Em termos estritos, a validação de um mapa de susceptibilidade só é cabalmente efectuada 

aquando da ocorrência de novos eventos de instabilidades de vertente na área estudada, o 

que pode demorar anos (“wait and see”). No entanto, existem estratégicas que permitem 

avaliação a capacidade preditiva dos modelos sem estar dependente da ocorrência de novos 

movimentos de vertente ou da reactivação dos já existentes. De acordo com Chung e Fabbri 

(2003) a chave para a validação está na partição do inventário de movimentos de vertente 

em 2 grupos independentes. um grupo é utilizado para construir o modelo (grupo de 

modelação ou treino) e o outro é usado para legitimar os resultados obtidos (grupo de 

validação ou classificação). A partição da base de dados dos movimentos de vertente pode 

ser efectuada utilizando 3 tipos de critério (e.g., Fabbri et al., 2002; Chung e Fabbri, 2003):  

a) espacial (garantindo, preferencialmente, que ambas as áreas representam um mesmo 

contexto geomorfológico e de factores de predisposição); 

b) temporal (considerada a partição mais adequada para avaliar movimentos de vertente 

que irão acontecer no futuro – exige um conhecimento da data ou período de ocorrência 

dos movimentos); 
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c) aleatória (procurando manter um equilíbrio na representatividade de cada um dos 

grupos). 

Na presença de um inventário extenso e representativo, no tempo e espaço, poder-se-á 

acrescentar uma quarta hipótese, proposta por Chung e Fabbri (2008), resultante da 

conjugação entre a) e b), permitindo deste modo avaliar a capacidade preditiva mas também 

a sua representatividade para avaliar outras áreas com características semelhantes.  

A verificação da qualidade dos modelos de susceptibilidade implica, quase sempre, a 

utilização de dois tipos de procedimentos complementares: (i) usando os mesmos 

movimentos de vertente que foram utilizados para determinar a susceptibilidade; e (ii) 

usando um conjunto de instabilidades independente das utilizadas para construir o modelo5.  

Segundo Guzzetti et al. (2006) a validação de um modelo através dos dados que lhe deram 

origem permite: (i) avaliar o grau de concordância entre os níveis de susceptibilidade e a 

distribuição de movimentos nessa área; (ii) avaliar o papel de cada factor de predisposição 

utilizada na construção do modelo; (iii) avaliar a capacidade do modelo para lidar com 

alterações nos dados de entrada; e (iv) determinar o erro associado à estimativa da 

susceptibilidade obtida.  

A opção de grupos distintos para modelar e validar permite avaliar a capacidade preditiva do 

modelo, i.e. verificar em que medida o mapa de susceptibilidade obtido consegue “prever” 

movimentos que não tinham “sido registados” (Chung e Fabbri, 2003; Guzzetti et al., 2005). 

Neste contexto, é preferível a utilização de uma partição de tipo temporal, por ser a 

estratégia mais natural e convincente (Chung e Fabbri, 2003).  

De acordo com Guzzetti et al. (2006) a qualidade de um modelo de susceptibilidade pode ser 

quantificada com base no somatório de um conjunto de critérios ponderados (Quadro 5.2). 

 

 

 

                                                           
5
 Descrição pormenorizada das várias etapas deste processo pode ser encontrada em Fabbri et al. (2002). 
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Quadro 5.2 — Critérios e níveis de qualidade de modelos de susceptibilidade a movimentos de vertente 
(Guzzetti et al., 2006). 

 

 

5.2.2.1 A importância individual dos factores de predisposição 

 

Existem muitos métodos e técnicas para estimar a importância de cada factor de 

predisposição num modelo de susceptibilidade, Não se pretende efectuar, nesta secção, 

uma descrição pormenorizada dos métodos existentes6, mas sim explicar, de modo 

resumido, as ferramentas analíticas utilizadas nesta dissertação para estabelecer a 

hierarquia das variáveis.  

A classificação obtida pela aplicação do método do valor informativo não é dicotómica 

(presença/ausência; estável/instável), o que dificulta a verificação do grau de acerto do 

modelo e impede a aplicação de algumas técnicas (e.g. matrizes de confusão). Neste 

contexto, assume-se que VI = 0 constitui o melhor compromisso para a separação 

dicotómica dos resultados do VI, sendo certo que VI < 0 indica apenas que a densidade de 

instabilidades é inferior à média verificada na área de estudo. 

Entre as ferramentas utilizadas para avaliar a importância de cada factor de predisposição 

contam-se os índices Accountability (Acc) e Reliability (Rel), propostos por Greenbaum et al. 

(1995):  

                                                           
6
 ver Frattini et al. (2010) para detalhes sobre métodos de avaliação de qualidade. 

Critérios Nível

Sem informação ou nenhum teste efectuado para determinar a qualidade

(ajuste ou predição) do modelo de avaliação da susceptibilidade a

movimentos de vertente

0

Estimativa do grau de ajuste do modelo (teste realizado util izando o mesmo 

conjunto de movimentos usado para construir o modelo)
1

Estimativa do erro associado ao valor de susceptibilidade em cada Unidade 

de Terreno  (teste realizado util izando o mesmo conjunto de movimentos 

usado para construir o modelo)

2

Estimativa da capacidade preditiva do modelo  (teste realizado util izando 

um conjunto de movimentos diferente do usado para construir o modelo)
4



Metodologias de avaliação da perigosidade e risco associados a movimentos de vertente 
 

194 

 
 

100
f D Y

f

UT
Accountability

UT


 


 (5.7) 

 

 
 

 

100
f D Y

D Y

UT
Reliability

A





 


 (5.8) 

sendo: 

UTf – número de unidades de terreno com a presença de movimentos; 

UTf (D≥Ῡ) – número de unidades de terreno com movimentos nas classes cuja densidade é 

maior que a média (VI > 0); 

A (D≥Ῡ)  – número de unidades de terreno nas classes com densidade superior à média. 

 

O índice Acc indica a capacidade das classes de densidade superior à média em prever o 

fenómeno, i.e., a percentagem do fenómeno explicada nas classes mais elevadas. Deste 

modo Acc pode variar entre 0 % e 100 %, indicando capacidade mínima e máxima 

respectivamente. O índice Rel indica a densidade média7 nas classes mais relevantes (VI >0). 

Quanto mais elevados forem Acc e/ou Rel, melhor capacidade discriminante têm as classes 

mais relevantes. 

A importância de cada um dos factores de predisposição foi também avaliada através da 

medição da amplitude (Ai) dos valores obtidos nas classes de cada tema, expresso na 

expressão (5.9): 

 i i iA Máx Mín   (5.9) 

sendo: 

Ai – amplitude de valores de ponderação do factor de predisposição i; 

Máxi – máxima ponderação atribuída a uma das classes do factor de predisposição i; 

Míni  – mínima ponderação atribuída a uma das classes do factor de predisposição i. 

 

                                                           
7
 Densidade ampliada 100x para simplificação da leitura de valores. 
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Este processo é uma adaptação do Contrast proposto no método Weights of Evidence (e.g., 

Bonham-Carter et al., 1989; Agterberg et al., 1993; Bonham-Carter, 1994; Poli e Sterlacchini, 

2007). Assim, a amplitude dá uma indicação do máximo efeito discriminante que um factor 

pode apresentar. Se Ai = 0, o poder discriminatório do tema é nulo, i.e., o fenómeno 

distribui-se aleatoriamente em relação ao padrão de distribuição do factor de predisposição 

(Agterberg et al., 1993) No entanto, este método simples contempla apenas os extremos, 

pelo que não deve ser utilizado isoladamente. 

 

5.2.2.2 A capacidade preditiva do modelo 

 

Com a intenção de avaliar a capacidade preditiva dos modelos de susceptibilidade, Chung e 

Fabbri (1999) propõem relacionar a porção da área em estudo, representada por ordem 

decrescente de susceptibilidade, e a porção de movimentos de vertente justificada por essa 

fracção de área. Este tipo de análise, cuja representação pode ser efectuada graficamente 

(Figura 5.4), permite identificar qual a área de estudo necessária para justificar x % do 

fenómeno, i.e., se o objectivo for justificar 80 % dos fenómenos em análise através da figura 

5.4 sabe-se que são necessários 20 % da área total classificada como mais susceptível. 

 

 

Figura 5.4 — Representação esquemática de uma curva de Sucesso/Predição. 
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Neste contexto, dependendo do conjunto de dados utilizado para efectuar a validação, 

entende-se como taxa de sucesso aquela que resulta do cruzamento dos resultados da 

susceptibilidade com a distribuição espacial dos movimentos de vertente que foram 

utilizados para construir o modelo, enquanto a taxa de predição resulta do cruzamento dos 

resultados da susceptibilidade com um conjunto (independente) de movimentos de 

vertente, não considerado na construção do modelo (Figura 5.5).  

 

 

Figura 5.5 — Procedimentos de cálculo das taxas de Sucesso e Predição. 

 

Através destas taxas pode avaliar-se o grau de fiabilidade das inter-relações entre factores 

de predisposição, a eficácia do modelo utilizado e a credibilidade, temporal ou espacial, da 

predição (Fabbri et al., 2002). 

A taxa e curva de sucesso avaliam o grau de ajuste do modelo aos dados, não expressando 

quão bem o modelo prevê fenómenos futuros. A interpretação dos valores obtidos deve ter 

Inventário

Modelo Inventário

Sim Não

Aceitável?

validação

Taxa de Sucesso

Grupo Modelação

Modelo Grupo Validação

Sim Não

Inventário

Partição de Dados

Aceitável?

validação

Taxa de Predição
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em conta que estes dependem do número de fenómenos modelados, uma vez que a taxa de 

sucesso tende a aumentar com a redução do número de movimentos de vertente 

considerados no modelo (Chung e Fabbri, 2008). 

A taxa e curva de predição são a única medida de validação de um modelo de 

susceptibilidade que tem interpretação preditiva (Chung e Fabbri, 2003). A curva de 

predição, apesar de gerada com a base de dados fraccionada, pode ser utilizada para 

interpretar e classificar o mapa de susceptibilidade obtido com a totalidade dos movimentos 

(Fabbri et al., 2002; Chung e Fabbri, 2003; Zêzere et al., 2004). Deste modo poder-se-á 

estimar a probabilidade de ocorrência para determinado nível de susceptibilidade tendo em 

conta todos os movimentos que ocorrerão no futuro e não apenas os N movimentos que 

constituem o grupo de validação (Fabbri et al., 2002). 

Idealmente, as curvas de sucesso e de predição devem apresentar uma inclinação 

decrescente (Chung e Fabbri, 2003), i.e., o declive da recta deve diminuir de modo ± 

exponencial da UT de maior susceptibilidade para a de menor. No entanto, sobretudo na 

predição, isto por vezes não acontece. Assim, quanto maior é a diferença entre a curva 

obtida e a diagonal (que indica um acerto casuístico do modelo) melhor é o ajuste ou 

capacidade preditiva do modelo (e.g., Remonto et al., 2003; Frattini et al., 2010). 

Nesta dissertação optou-se pela não utilização de curvas ROC (Receiver-Operator 

Characteristics), pese embora estas sejam as ideais para comparar os resultados de modelos 

preditivos. No entanto, as curvas ROC não permitem uma leitura preditiva, considerando a 

totalidade da área estudada, ao contrário do que acontece com as curvas de predição. 

A avaliação detalhada da qualidade das taxas de sucesso e de predição é feita com recurso 

ao cálculo da área abaixo da curva (Swets, 1988; Gorsevski et al., 2000, 2006; Bi e Bennett, 

2003; Begueria, 2006; Garcia et al., 2007, 2009; Carrara et al., 2008; Zêzere et al., 2008, 

2009b; van Den Eeckhaut et al., 2009; Oliveira et al., 2009b; Frattini et al., 2010). Assumindo 

que a "curva" é composta por pequenos segmentos de recta, o cálculo da área abaixo da 

curva (AAC), obtém-se pela seguinte expressão (5.10): 
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1 2

n
i i

i i

i

a b
AAC Ls li



 
   

 
  (5.10) 

sendo: 

Lsi – o valor superior do intervalo (abcissas); 

li – o valor inferior do intervalo (abcissas); 

ai – valor da ordenada correspondente a li; 

bi – valor da ordenada correspondente a Lsi; 

i  – número de intervalos de valor ou número da classe. 

 

A área abaixo da curva corresponde a um valor uni-escalar (Bi e Bennett, 2003) que permite 

avaliar a capacidade do modelo de susceptibilidade, mas também a hierarquização dos 

factores de predisposição, quando aplicado isoladamente a cada um deles. Teoricamente, a 

AAC varia entre 1 (predição perfeita) e 0 (incapacidade total). O valor de 0,5 corresponde ao 

resultado expectável numa distribuição completamente aleatória do fenómeno na área em 

estudo.  O quadro 5.3 exemplifica os limiares de AAC utilizados por 3 autores na classificação 

dos modelos de susceptibilidade. Deste modo, verifica-se que valores de AAC superiores a 

0,9 representam um excelente ajuste do modelo aos dados, enquanto valores inferiores a 

0,7 (0,75 em Guzzetti, 2005b) revelam que os modelos apresentam sérias deficiências. 

 

Quadro 5.3 — Limiares de classificação de modelos através da Área Abaixo da Curva 

 

Classificação
Swets 

(1988)

Guzzetti 

(2005b)

Thuiler 

(2009)

Excelente ou extremamente satisfatório > 0,9 > 0,9 > 0,9

Boa 0,8 - 0,9 0,8 - 0,9

Aceitável ou razoável 0,7 - 0,9 0,75 - 0,8 0,7 - 0,8

Fraca 0,5 - 0,7 0,6 - 0,7

Muito fraca 0,5 - 0,6

AAC
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Na classificação dos modelos de susceptibilidade obtidos para os deslizamentos da bacia do 

rio Alenquer, utiliza-se a classificação proposta por Guzzetti (2005b), uma vez que é a mais 

exigente e foi produzida para movimentos de vertente.  

 

5.2.2.3 A concordância espacial 

 

A avaliação do grau de concordância espacial entre mapas de susceptibilidade deve ser 

realizada quando se pretendem comparar os resultados de modelos preditivos, uma vez que 

AAC idênticas poderão corresponder a padrões de distribuição espacial diferentes 

(Sterlacchini et al., 2011). 

O índice Kappa (Cohen, 1960), tem sido uma das ferramentas mais utilizada na comparação 

de mapas de susceptibilidade a movimentos de vertente (e.g., Guzzetti, 2005b; van Den 

Eeckhaut et al., 2006; Sterlacchini et al., 2011). O método contempla a análise da 

similaridade entre mapas, em termos de quantidade e de localização, sendo o valor do 

índice Kappa (K) obtido pela multiplicação destes dois parciais (Hagen, 2002; Visser e Nijs, 

2006; Hagen-Zanker et al., 2006). Assim, em termos gerais K [expressão (5.11)] relaciona a 

proporção das concordâncias observadas com a proporção que seria estatisticamente 

expectável numa relocalização aleatória das UT no mapa (Hagen-Zanker et al., 2006), i.e., K 

é a proporção de UT concordantes, após exclusão das UT concordantes devido ao acaso 

(Cohen, 1960), podendo expressar-se pela seguinte expressão: 

 

 
1

o e o e

e e

P P f f
K

P N f

 
 

 
 (5.11) 

sendo: 

Po – a proporção de UT concordantes; 

Pe – a proporção de UT concordantes expectáveis estatisticamente; 

fo – a frequência de UT concordantes; 

fe – a frequência de UT concordantes expectáveis estatisticamente; 

N – total de UT. 
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As proporções/frequências observadas [expressão (5.12)] e expectáveis [expressão (5.13)] 

podem obter-se por: 

 
1 1

n n

o ii o ii

i i

P P f f
 

     (5.12) 

sendo: 

i – número de ordem da classe; 

n – número de classes; 

Pii – proporção de UT concordantes na classe ii; 

fii  – frequência de UT concordantes na classe ii de UT. 

 

 
1 1

n n
i i

e i i e

i i

ft z ft w
P Pt z Pt w f

N 


      (5.13) 

sendo: 

i – número de ordem da classe; 

n – número de classes; 

Pti – proporção total de UT na classe i; 

fti – frequência total de UT na classe i; 

z e w – mapas em comparação; 

N  – total de UT. 

 

Assim, K pode variar entre ±1, representando os valores positivos um grau de concordância 

acima do que era estatisticamente expectável (concordância perfeita = +1), enquanto 

valores negativos revelam fraca conformidade entre mapas. O valor zero evidencia que a 

concordância obtida não é melhor do que a que seria alcançada através de uma distribuição 

aleatória das classificações.  

A aplicação do método K assume que os modelos, as UT e as classes são independentes 

(Cohen, 1960). O quadro 5.4 estabelece as classes de concordância entre mapas, de acordo 

com os valores do índice K (Landis e Koch, 1977; Thuiler, 2009). 
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Quadro 5.4 — Limiares de classificação da concordância entre mapas através do índice K. 

 

 

5.2.3 A classificação de dados 
 

Independentemente do método utilizado para obtenção do mapa final, é frequente que a 

gama de valores de susceptibilidade obtida seja elevada. Devido a esta diversidade de 

valores é comum que os mapas sejam reclassificados, para aumentar a sua homogeneidade 

e facilitar a leitura. 

A classificação dos mapas finais efectuada neste trabalho é imposta por alguns dos métodos 

utilizados. Com efeito, alguns procedimentos de cálculo de probabilidades e análise de risco 

exigem o estabelecimento de áreas instabilizadas afectas a uma determinada superfície, o 

que se tornaria demasiado complexo, moroso e infrutífero se fosse efectuado para um 

elevado número de condições únicas (geralmente milhares). 

Os métodos utilizados para classificar mapas de susceptibilidade são bastante diversificados, 

podendo incluir: (i) métodos estatísticos, como recurso, por exemplo, à média e desvio-

padrão (e.g., Süzen e Doyuran, 2004); (ii) métodos baseados na porção de movimentos 

preditos, a partir das curvas de sucesso ou de predição (e.g., van Westen et al., 2003; Zêzere 

et al., 2004); (iii) métodos de rupturas naturais no padrão de distribuição, por vezes com 

adaptações para melhor destrinçar classes com valores superiores/inferiores a um valor de 

referência (e.g., Poli e Sterlacchini, 2007); (iv) métodos que recorrem ao número de ordem 

(e.g., quartis, decis), para obter classes de igual dimensão, i.e. com o mesmo número de UT 

(Garcia et al., 2007).  

Concordância
K

Excelente ou quase perfeita 0,81 - 1

Boa 0,61 - 0,8

Aceitável ou razoável 0,41 - 0,6

Sofrível 0,21 - 0,4

Fraca 0 - 0,2

Muito Fraca < 0
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Tecnicamente todos os métodos estão correctos e a melhor opção dependerá sempre do 

objectivo do trabalho. Contudo, é uma realidade que o aspecto do mapa final pode variar 

muito de acordo com o método e critérios utilizados na sua classificação (e.g., Garcia, 2002; 

Garcia et al., 2007). 

Numa óptica da gestão de risco, o modelo de susceptibilidade terá tanto mais qualidade 

quanto melhor for a qualidade das predições das classes de susceptibilidade mais elevada 

(Chung e Fabbri, 2003). Deste modo, o ideal será tentar aumentar a eficiência das classes 

elevadas e diminuir a das classes mais baixas, i.e., constranger ao máximo a dimensão das 

classes de maior susceptibilidade mas mantendo o seu nível de predição elevado, garantindo 

um mínimo de fenómenos nas classes menos susceptíveis. Com este procedimento procura-

se diminuir o número de "falsos negativos e falsos positivos". Neste contexto, torna-se 

indispensável que se efectue uma análise da capacidade de cada classe, auxiliando a escolha 

da classificação mais adequada com o mínimo de subjectividade (e.g., Chung e Fabbri, 2003: 

Garcia et al., 2007). O rácio de eficiência, (ratio of effectiveness: rE) proposto por Chung e 

Fabbri (2003), procura relacionar a probabilidade de uma UT numa classe ser afectada pelo 

fenómeno perigoso (Pc) com a probabilidade de qualquer UT na área em estudo ser 

afectada (Pf), expressando-se por:  

 

q
Pc qtrrE
Pf r

t
 

    (5.14) 

sendo: 

α – UT afectadas pelo fenómeno perigosos; 

t – total de UT da área em estudo; 

q – porção α que ocorre na classe q; 

r  – UT ocupadas pela classe q. 

 

Um rácio de eficiência de 1, ou próximo, indica que a classe não tem capacidade preditiva e 

discriminatória significativa em relação a uma distribuição aleatória das UT com o fenómeno 

na área em estudo. De um modo geral, a eficiência das classes é tanto melhor quanto mais 

afastado de 1 for o seu valor, i.e., classes de susceptibilidade elevada devem apresentar um 
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valor de rE o mais afastado possível de 1, enquanto nas classes de susceptibilidade baixa é 

desejável que o valor se aproxime de 0.  

O índice proposto por Garcia et al. (2007) faz uma ligeira adaptação ao Rácio de eficiência, 

relacionando a proporção de área deslizada na classe ( q  ) com a porção que a classe 

representa na área em estudo ( r t ), mas, em termo práticos, o resultado é o mesmo que o 

obtido na expressão (5.14). A grande diferença é que para facilitar a leitura de classes com 

maior ou menor eficácia os autores aplicam a rE o logaritmo natural, para que o sinal do 

resultado indique a sua eficiência, i.e., classes com índice positivo explicam mais do que a 

média enquanto valores negativos explicam menos que o expectável pela distribuição 

aleatória das UT instabilizadas.  

O quadro 5.5 sistematiza a conversão dos valores do rácio de eficiência para uma escala 

qualitativa de avaliação da capacidade preditiva das classes de susceptibilidade, de acordo 

com as propostas de Chung e Fabbri (2003) e Guzzetti et al. (2006).  

 

Quadro 5.5 — Limiares de classificação da capacidade preditiva das classes de susceptibilidade através do 
rácio de eficiência. 

 

 

Os limiares propostos por Chung e Fabbri (2003) são extremamente exigentes e difíceis de 

alcançar. De facto, uma classe de susceptibilidade elevada para alcançar uma classificação 

de Significativa precisa de ter o triplo da densidade média registada na área de estudo. De 

acordo com Guzzetti et al. (2006), uma boa classificação é difícil de atingir em áreas com 

elevada variabilidade geomorfológica, onde os movimentos sejam numerosos e de grande 

dimensão, pelo que sugeriram que se considerassem significativas classes cuja capacidade 

Capacidade preditiva
Chung e Fabbri 

(2003)

Guzzetti et al. 

(2006)

Muito significativa > 6

Significativa 3 - 6 > 1,5

Não significativa 0,21 - 2,9 0,4 - 1,4

Significativa 0,1 - 0,2 < 0,5

Muito significativa < 0,1

Rácio eficiência (eR )
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seja 50 % superior/inferior ao que seria expectável, tendo em conta os limites propostos por 

Chung e Fabbri (2003).  

Na presente dissertação, tendo em conta a variabilidade da área de estudo, a classificação 

qualitativa resulta de uma conjugação entre as duas propostas apresentadas, i.e., as 

classificações intermédias (Significativa e não significativa) adoptam os limiares propostos 

por Guzzetti et al. (2006), mas para manter classes extremas (Muito significativa) 

adoptam-se os limiares de Chung e Fabbri (2003). 

A classificação dos mapas de susceptibilidade foi efectuada através da interpretação da 

curva de sucesso e de divisão em quartis, métodos que demostraram bom resultado na 

análise comparativa efectuada por Garcia et al. (2007). A opção de classificação adoptada 

teve em conta a eficiência das classes mas também a capacidade preditiva global do mapa 

classificado, obtido através da sua AAC. No que diz respeito ao número de classes optou-se 

pela utilização de 4 classes, com uma designação qualitativa, como é sugerido no guia 

metodológico para a produção de cartografia municipal de risco (Julião et al., 2009). 

 

 

5.3 Análise da susceptibilidade a deslizamentos 

rotacionais na bacia do rio Alenquer 
 

A presente secção pretende determinar a distribuição espacial da susceptibilidade a 

deslizamentos rotacionais na bacia do rio Alenquer, bem como validar os modelos 

preditivos. A figura 5.6 representa esquematicamente as etapas realizadas na análise da 

susceptibilidade a deslizamentos na bacia do rio Alenquer. 
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Figura 5.6 — Esquematização da análise da susceptibilidade a deslizamentos na bacia do rio Alenquer. 

 

O processo inicia-se com uma análise dos factores de predisposição a deslizamentos 

rotacionais, verificando-se, através de uma análise sensitiva, qual a sua influência nos 

resultados da modelação. A integração de dados através do método do Valor Informativo foi 

efectuada em separado para deslizamentos rotacionais profundos e superficiais.  

A modelação foi efectuada com uma unidade de terreno com resolução de 5 m, originando 

uma matriz de 4.733.551 células. Sempre que se efectua uma avaliação da área instabilizada 

contabiliza-se o número de UT afectadas, salvaguardando a possibilidade de ocorrerem tipos 

diferentes de movimentos na mesma UT. 

Na validação dos modelos baseada na partição da base de dados dos movimentos de 

vertente, a constituição dos grupos de modelação e validação foi efectuada suportada nos 

critérios temporal e aleatório. Na partição temporal a separação foi efectuada tendo em 

conta o último evento chuvoso desencadeante de movimentos de vertente na área, i.e., o 
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inverno 2009-10. A partição aleatória foi efectuada tendo por base o número de 

movimentos e não a área instabilizada, com 50 % das instabilidades em cada grupo.  

Após a selecção do melhor modelo, estes foram classificados em 4 classes de 

susceptibilidade para obtenção do mapa final para cada tipo de deslizamento analisado, a 

que acresce um outro resultante da combinação dos anteriores. 

Os testes de validação efectuados pretendem analisar: (i) a importância de cada factor de 

predisposição e a sensibilidade do modelo ao número e tipo de parâmetros utilizados; (ii) o 

erro associado a cada UT devido à alteração dos factores de predisposição; (iii) o grau de 

ajuste do modelo aos dados; (iv) a capacidade preditiva dos modelos com base em partições 

temporal e aleatória; (v) a eficiência do modelo, em particular das classes de 

susceptibilidade do mapa final. 

 

5.3.1 Ponderação dos factores de predisposição a deslizamentos 

rotacionais na bacia do rio Alenquer 
 

5.3.1.1 Os factores de predisposição 

 

No presente trabalho foram utilizadas apenas as variáveis consideradas indispensáveis 

(acessíveis e disponíveis em tempo útil), mas caracterizadoras da susceptibilidade à 

instabilidade de vertentes na bacia do rio Alenquer. Estas variáveis contemplam: a 

morfologia das vertentes (declive, perfil transversal), o tipo de material (litologia e solo), a 

estrutura geológica (morfoestrutral), a presença de água (inverso do índice topográfico) e o 

tipo de vegetação e uso do solo (coberto vegetal e uso do solo) (ver quadro 3.13: p. 95).  
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A análise dos declives da área em estudo (Figura 5.7) permite concluir que os declives fracos 

e moderados (< 25°) são dominantes (≈98 %). Os declives mais acentuados são devido ao 

encaixe dos vales, sobretudo nos sectores jusante dos cursos de água que confluem próximo 

de Espiçandeira e Alenquer. Na parte N da bacia, os declives acentuados estão associados ao 

contacto de litologias com resistência diferente e, embora menos significativo, a estruturas 

falhadas. 

No que diz respeito à distribuição da superfície instabilizada, independentemente da 

profundidade dos deslizamentos rotacionais, verifica-se que as classes com maior área são 

aquelas que apresentam maior área deslizada, com a excepção da classe de menor declive 

(< 5°), onde a instabilidade é pouco relevante (Rpro 1 %; Rsup 2 %). No entanto, nas classes 

extremas (D2 e D6 e superiores), os diferentes tipos de movimentos apresentam 

comportamentos algo distintos. Na realidade os deslizamentos rotacionais superficiais 

ocorrem com menor significância em declives entre 5-10° (Rpro 34 %; Rsup 16 %) mas são 

mais representados em inclinações superiores a 25° (Rpro 5 %; Rsup 11 %). Este facto deve-

se sobretudo às distintas necessidades de infiltração de água no substrato que os 

movimentos necessitam. Enquanto os deslizamentos rotacionais profundos tendem a 

ocorrer em locais onde o declive é moderado ou fraco, permitindo deste modo uma maior 

taxa de infiltração em profundidade, as instabilidades de cariz superficial, embora também 

ocorram nesta gama de inclinações, podem aparecer em pendores mais acentuados onde o 

escoamento superficial predomina pelo que a espessura de material saturado tende a 

diminuir. 
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Figura 5.7 — Declive e distribuição de área deslizada por classe na bacia do rio Alenquer. 

 

No que diz respeito ao perfil transversal das vertentes, verifica-se o predomínio de vertentes 

de perfil convexo e côncavo (Figura 5.8). O traçado rectilíneo/plano ocorre, principalmente, 
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associado a fundos de vale e interflúvios de maior dimensão, sendo muito pouco 

representativo, quer em extensão (5 % da área total), quer na área deslizada (Rpro 2 %; Rsup 

1 %). 

 

 

Figura 5.8 — Perfil transversal da vertente e distribuição de área deslizada por classe na bacia do rio 
Alenquer. 
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A distribuição dos deslizamentos rotacionais profundos é muito semelhante entre vertentes 

de traçado côncavo ou convexo, parecendo indicar que este parâmetro não possui grande 

potencial discriminante. Contudo, nos movimentos de cariz superficial, encostas de perfil 

convexo apresentam mais superfície deslizada (58 % do total) que as vertentes côncavas. 

Este facto poderá estar relacionado com a menor espessura de depósito superficial que é 

expectável em vertentes com este traçado. No entanto, esta hipótese não foi avaliada neste 

trabalho. 

A análise da distribuição do inverso do índice topográfico (Figura 5.9) revela que a potencial 

disponibilidade de humidade é maior junto aos fundos de vale e menor nos interflúvios, 

verificando-se um domínio da classe intermédia (I4: 56 %) e a quase inexistência da classe de 

valores mais elevados. 

A importância da classe intermédia é ainda mais marcante no que respeita à porção de área 

instabilizada justificada (Rpro 71 % e Rsup 78 %). A inexistência de instabilidades nas classes 

de potencial reduzido (I6) não é estranha, uma vez que não é comum na região a ocorrência 

de movimentos de vertente a "seco". No entanto, também as classes do índice que 

apresentam maior potencial para saturar (I1 e I2) não apresentam área deslizada 

significativa, uma vez que estas ocorrem sobretudo em locais com declive muito fraco. 

Assim, as classes intermédias do índice são aquelas que conjugam melhor a presença de 

humidade e inclinação nas vertentes, proporcionando a ocorrência de movimentos de 

vertente. 

Quanto à litologia (Figura 5.10), como foi referido no capítulo de enquadramento, os grés 

margosos constituem a unidade litológica dominante na área em estudo (74 % do total). 

Destacam-se ainda os calcários (UL1, 7 %) e as argilas-margas (UL2, 5 %), que afloram ao 

longo do entalhe de cursos de água confluentes na localidade da Espiçandeira, e na parte N 

da área de estudo, que apresenta alguma complexidade estrutural devido ao seu contacto 

com o complexo de Montejunto. A unidade composta por conglomerados e grés (UL5) a NE 

da bacia e as aluviões (UL9) são outras unidades bem representadas na área em estudo (7 % 

e 6 %, respectivamente). 

 



Susceptibilidade a movimentos de vertente 
 

211 

 

Figura 5.9 — Inverso do índice topográfico e distribuição de área deslizada por classe na bacia do rio 
Alenquer. 
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Figura 5.10 — Unidades litológicas e distribuição de área deslizada por classe na bacia do rio Alenquer. 
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os movimentos ocorrem em litologias de componente margo-argilosa (UL2, UL3, UL4), sendo 

que no caso dos deslizamentos rotacionais profundos a UL2 se destaca, com 10 %. As argilas 

e margas constituem um tipo de substrato com baixa permeabilidade e elevada capacidade 

de retenção de água, o que facilita o desenvolvimento de instabilidades nas vertentes. 

Estudos efectuados à fracção argilosa de substratos Jurássicos, revelam, embora com 

heterogeneidades entre formações, que a sua presença pode originar pontos de fragilidade, 

características geotécnicas favoráveis ao aparecimento de instabilidades de vertente 

(Jeremias, 2000; Matos, 2008; Oliveira et al., 2009). De facto, em invernos húmidos a 

saturação deste tipo de material, possibilita a ocorrência de movimentos, mesmo em 

vertentes com declive reduzido (Zêzere, 2002). 

No que concerne ao parâmetro morfoestrutura (Figura 5.11), representado pela relação 

entre a exposição da vertente e a direcção de inclinação das camadas, verifica-se que as 

vertentes plagioclinais (Cat) são as mais representadas (33 %). As vertentes anaclinais (M5, 

6 %) e as áreas planas (M6 ocupam áreas reduzidas (6 % e  9 %, respectivamente), enquanto 

as restantes classes assemelham-se em importância. 

A distribuição dos deslizamentos por classe morfoestrutural é praticamente um decalque da 

distribuição das classes (Figura 5.11), com a excepção das áreas planas, como seria 

expectável. Deste modo, constata-se que esta variável revela alguma falta de capacidade 

discriminante, o que de alguma forma se percebe, atendendo aos tipos de deslizamentos 

considerados. De facto, a morfoestrutura revela-se muito mais determinante como factor 

condicionante de deslizamentos translacionais profundos (e.g., Zêzere et al., 2008). Outro 

factor que pode também influenciar os resultados obtidos relaciona-se com a escala de 

análise da litologia e a falta de dados sobre o pendor de inclinação, que poderiam 

pormenorizar relações locais. 
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Figura 5.11 — Morfoestrutura e distribuição de área deslizada por classe na bacia do rio Alenquer. 

 

M1; 12,5%

M2; 36,5%

M3; 18,1%

M4; 24,9%

M5; 6,8%

M6; 1,2%

M1

M2

M3

M4

M5

M6

Deslizamentos 

rotacionais superficiais

M1; 13,3%

M2; 31,7%

M3; 28,8%

M4; 21,8%

M5; 
4,4%

M6; 0,1%

M1

M2

M3

M4

M5

M6

Deslizamentos 

rotacionais profundos 



Susceptibilidade a movimentos de vertente 
 

215 

No que diz respeito às unidades de solo na bacia do rio Alenquer (Figura 5.12), predominam 

os cambissolos-calcários (53 %) nos sectores S e E, os luvissolos (31 %) no sector N, e os 

fluvissolos (7 %) ao longo dos fundos de vale. 

 

Figura 5.12 — Unidades de solo e distribuição de área deslizada por classe, na bacia do rio Alenquer. 
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A classe mais representativa (S6) ocupa cerca de metade da área de estudo e regista a maior 

parte das áreas instabilizadas (Rpro 70 %; Rsup 67 %), o que revela alguma capacidade 

discriminante. Adicionalmente, verifica-se que nos cambissolos-litólicos (S5) praticamente 

não ocorrem deslizamentos rotacionais profundos (0,1 %), mas os deslizamentos rotacionais 

superficiais tem uma representatividade semelhante à da classe (≈3 %). Seria expectável que 

solos muito influenciados pela água e com forte componente de argilas expansivas, como é 

o caso dos vertissolos (S2), apresentassem maior percentagem de movimentos do que a 

verificada (Rpro 2 %; Rsup 4 %). Contudo, esta fraca representatividade pode dever-se ao 

facto da classe ocupar apenas 2 % da área em estudo. 

Quanto ao coberto vegetal e uso do solo (Figura 5.13) destaca-se a presença de actividades 

relacionadas com o sector primário como culturas agrícolas (CVUS2) e vinha (CVUS3), que se 

distribuem por toda a área de estudo, e representam no total 84 % da área em estudo. 

Destaca-se ainda algum coberto vegetal arbóreo (CVUS1; 8 %), sobretudo nos sectores NW e 

SE. 

O coberto vegetal e uso do solo não foge ao padrão ostentado sempre que há um claro 

domínio de algumas classes em relação a outras. De facto, a distribuição de área 

instabilizada por deslizamentos rotacionais (profundos ou superficiais) é muito similar à 

proporção que cada classe ocupa na área em estudo. No entanto, não é de estranhar que 

classes como Infraestruturas (CVUS5) ou espelhos de água (CVUS7) não apresentem registos 

consideráveis de movimentos. Facto semelhante acontece com as zonas de protecção ou de 

extracção de inertes (CVUS6 e CVUS8), pela sua fraca representatividade na área em estudo.  
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Figura 5.13 — Coberto vegetal e uso do solo e distribuição de deslizamentos por classe na bacia do rio 
Alenquer. 
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5.3.1.2 Valor informativo dos factores de predisposição 

 

A proporção de UT instabilizadas em cada classe de factor de predisposição é sem dúvida 

uma informação importante. No entanto, uma vez que é fortemente condicionada pela 

extensão da própria classe, estes resultados não permitem avaliar qual a sua verdadeira 

propensão para a ocorrência de instabilidades. 

A aplicação da primeira etapa do Valor Informativo permite estabelecer o peso de cada 

classe. O VI, foi calculado relacionando os sete factores de predisposição com três bases de 

dados distintas (grupos de modelação), para cada uma das tipologias de deslizamentos 

rotacionais analisada: (i) base de dados com todos os deslizamentos; (ii) base de dados 

fraccionada através de partição temporal, i.e., grupo de modelação composto por 

deslizamentos anteriores ao inverno 2009/10; (iii) base de dados fraccionada pelo método 

de partição aleatória, i.e., grupo de modelação com 50 % dos deslizamentos seleccionados 

aleatoriamente.  

Como foi referido anteriormente, o valor informativo relaciona as unidades deslizadas numa 

classe com a sua dimensão e compara-a com a relação existente entre o total de unidades 

deslizada e a área em estudo, atribuindo-lhes uma ponderação (score). No entanto, pode 

acontecer que uma classe não apresente qualquer unidade deslizada (Si = 0), tornando o 

cálculo do VI uma impossibilidade matemática, devido à normalização logarítmica, i.e., ln (0). 

Nestes casos, o valor de VI foi forçado ao decimal imediatamente inferior ao VI mais baixo 

observado em todos os factores. O uso de um valor ligeiramente inferior ao mínimo 

registado atribui à classe um valor francamente redutor da susceptibilidade sem excluir, à 

partida, que essas áreas venham a apresentar uma susceptibilidade considerável, 

determinada por outros factores de predisposição. 

O número de classes de factores de predisposição em que se teve que aplicar o 

procedimento anteriormente descrito não é igual consoante a base de dados utilizada ou o 

tipo de deslizamento (Quadro 5.6). No entanto, na base de dados total, cujo inventário é 

forçosamente mais completo e representativo, a quantidade de classes que necessitam de 

correcção é idêntica entre tipo de movimentos (Rpro 8; Rsup 7). O maior incremente de 

classes sem UT deslizadas ocorre na partição aleatória dos deslizamentos rotacionais 
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profundos (12) e na partição temporal nos deslizamentos rotacionais superficiais (9). Não 

obstante, a generalidade dos valores semelhantes de UT sem instabilidade pode indicar que, 

apesar das partições, a representatividade espacial dos deslizamentos é preservada. 

 

Quadro 5.6 — Classes sem ocorrência de deslizamentos rotacionais na bacia do rio Alenquer (#) 

 

 

O quadro 5.7 representa os resultados obtidos na ponderação das classes dos 7 factores de 

predisposição pelo método do VI. 

A globalidade dos scores obtidos põe em evidência três aspectos: (i) os factores de 

predisposição têm influência contrastada; (ii) os tipos de deslizamentos não são 

condicionados do mesmo modo; (iii) o inventário utilizado pode influenciar 

significativamente os resultados obtidos. 

Cerca de 40 % das classes dos factores de predisposição apresentam uma capacidade 

discriminante positiva (VI>0), por comparação com a densidade média de instabilidades na 

área de estudo (Quadro 5.8). 

No caso dos deslizamentos rotacionais superficiais, as classes que obtêm a ponderação mais 

elevada são as de maior declive (D10 e D9), independentemente da base de dados. Contudo, 

no caso dos deslizamentos rotacionais profundos, os resultados obtidos com a base de 

dados total e com a partição temporal indicam que a classe de maior propensão é a unidade 

litológica composta por margas e calcários. Apenas as ponderações obtidas com uma 

partição aleatória indicam que é uma classe de declive aquela que mais condiciona a 

ocorrência de deslizamentos profundos (D7), mas não é idêntica às obtidas para os 

deslizamentos superficiais. 

Deslizamento

BD Total Partição 

Temporal

Partição 

aleatória

Total de 

classes 

existentes

Rotacional profundo 8 9 12 51

Rotacional superficial 7 9 7 51
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Quadro 5.7 — Valor Informativo dos factores de predisposição de deslizamentos rotacionais na bacia do rio 
Alenquer. 

 

 

 

Código Classe

# células     

(5 m)

Deslizamentos 

rotacionais

Deslizamentos 

rotacionais 

superficiais

Deslizamentos 

rotacionais

Deslizamentos 

rotacionais 

superficiais

Deslizamentos 

rotacionais

Deslizamentos 

rotacionais 

superficiais

D1 [0 - 5] 1.198.435 -3,114 -2,517 -2,964 -3,543 -3,286 -2,703

D2 ]5 - 10] 1.811.766 -0,106 -0,867 -0,132 -1,229 -0,086 -0,950

D3 ]10 - 15] 1.039.644 0,562 0,648 0,521 0,511 0,532 0,682

D4 ]15 - 20] 400.052 0,570 0,953 0,637 1,147 0,578 0,888

D5 ]20 - 25] 165.816 0,567 0,880 0,665 1,171 0,599 0,912

D6 ]25 - 30] 73.881 0,703 1,155 0,826 1,464 0,705 1,164

D7 ]30 - 35] 29.967 0,739 1,336 0,841 1,695 0,889 1,354

D8 ]35 - 40] 9.637 0,397 1,712 0,473 2,073 0,569 1,986

D9 ]40 - 45] 3.020 -0,544 2,065 -0,459 2,398 -0,168 2,587

D10 > 45 1.333 -5,800 2,883 -5,600 3,577 -5,200 3,569

P1 Côncavo 2.102.752 0,060 -0,068 0,071 -0,018 0,094 -0,205

P2 Rectil íneo/Plano 240.174 -0,792 -1,696 -0,876 -2,118 -0,833 -2,231

P3 Convexo 2.390.625 0,001 0,131 -0,006 0,099 -0,030 0,225

I1 0 514.534 -3,736 -1,686 -3,569 -2,697 -5,105 -1,951

I2 ]0 – 0,0001] 164.250 -2,102 -2,026 -2,021 -2,431 -2,127 -1,563

I3 ]0,0001 – 0,001] 891.503 0,192 -0,949 0,222 -0,991 0,250 -0,973

I4 ]0,001 – 0,01] 2.635.511 0,244 0,330 0,226 0,284 0,227 0,339

I5 ]0,01 – 0,1] 526.125 -0,725 0,135 -0,631 0,476 -0,720 0,113

I6 > 0,1 1.628 0,241 0,573 0,421 1,267 0,199 -0,127

UL1 Calcário 332.432 -0,736 -0,283 -0,603 -0,676 -0,160 0,174

UL2 Argila e margas 216.555 0,806 -0,244 0,935 0,178 0,744 0,045

UL3 Grés margoso 3.521.939 0,103 0,105 0,073 0,085 0,113 0,078

UL4 Margas e calcário 17.451 1,260 1,962 1,305 1,652 0,476 1,791

UL5 Conglomerado e grés 320.763 -1,082 -0,600 -0,918 0,022 -5,200 -0,657

UL6 Conglomerado 29.530 -5,800 -2,550 -5,600 -3,550 -5,200 -3,200

UL7 Argila e siltes 3.575 -5,800 -2,550 -5,600 -3,550 -5,200 -3,200

UL8 Grés 2.201 -5,800 -2,550 -5,600 -3,550 -5,200 -3,200

UL9 Aluvião 284.507 -2,882 -1,028 -2,732 -1,727 -2,468 -2,113

UL10 Filão/massa magmática 4.598 -5,800 -2,550 -5,600 -3,550 -5,200 -3,200

M1 Cataclinal 717.509 -0,131 -0,194 -0,065 -0,201 0,158 -0,171

M2 Plagioclinal (cataclinal) 1.537.727 -0,025 0,117 0,059 0,253 0,167 -0,171

M3 Ortoclinal 939.097 0,372 -0,091 0,346 -0,187 0,126 -0,108

M4 Plagioclinal (anaclinal) 860.104 0,181 0,314 -0,009 0,232 -0,032 0,665

M5 Anaclinal 270.396 -0,262 0,170 -0,094 0,115 -0,420 0,054

M6 Plano 408.718 -4,714 -1,945 -4,578 -3,550 -5,200 -2,562

S1 Fluvissolo 316.082 -1,550 -0,451 -1,560 -0,513 -1,385 -0,296

S2 Vertissolo 91.248 -0,064 0,809 -0,517 -0,535 0,140 0,277

S3 Castanozeme 963 -5,800 -2,550 -5,600 -3,550 -5,200 -3,200

S4 Luvissolo 1.483.754 -0,154 -0,391 0,001 -0,091 0,006 -0,517

S5 Cambissolo (l itólico) 139.593 -3,062 -0,171 -2,881 0,498 -5,200 -3,192

S6 Cambissolo (calcário) 2.493.013 0,272 0,233 0,215 0,114 0,198 0,320

S7 Regosolo coluvial 38.591 -3,293 0,115 -5,600 0,809 -2,716 0,204

S8 Área social 170.307 -1,821 -2,419 -1,776 -1,936 -2,390 -2,986

CVUS1 Arbóreo 379.041 -0,539 -1,022 -0,700 -1,562 -0,251 -2,112

CVUS2 Agrícola 3.252.022 -0,038 0,092 0,001 0,034 0,032 -0,061

CVUS3 Vinha 733.387 0,403 0,131 0,259 0,210 0,164 0,584

CVUS4 Semi-natural 157.353 0,569 0,062 0,750 0,756 0,310 0,549

CVUS5 Áreas urbanas e equipamentos 201.128 -5,754 -2,104 -5,574 -1,410 -5,178 -1,725

CVUS6 Zona verde urbana ou de 

protecção

2.480 -5,800 -2,550 -5,600 -3,550 -5,200 -3,200

CVUS7 Extracção de inertes 1.074 -5,800 -2,550 -5,600 -3,550 -5,200 -3,200

CVUS8 Espelho de água 7.066 -0,078 -0,895 0,102 -3,550 -5,200 -0,209

Sublinhado: valor forçado

BD Total Partição Temporal Partição Aleatória
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Quadro 5.8 —Classes com maior propensão para ocorrência de deslizamentos rotacionais na bacia do rio 
Alenquer (#). 

 

 

Quanto às classes que apresentam valores de maior discriminação negativa, o uso do solo 

urbano (CVUS5) destaca-se nos deslizamentos rotacionais profundos, enquanto no caso das 

instabilidades mais superficiais são os declives menos acentuados (D1) que se distinguem, na 

base de dados total e na partição temporal. No caso de uma partição aleatória a ausência de 

deslizamentos rotacionais superficiais é sobretudo valorizada pela classe de cambissolos 

litólicos (S5). 

As comparações directas entre VI obtidos com bases de dados diferentes devem ser 

efectuadas com muita cautela, ou mesmo ser evitados, uma vez que estas são fortemente 

condicionadas pelas características dos dados iniciais. Contudo, no caso da bacia do rio 

Alenquer, os resultados obtidos com a base de dados com partição temporal apresentam, 

em termos relativos, um comportamento semelhante aos verificados com a totalidade dos 

deslizamentos, pelo que se poderá inferir que a primeira poderá ser representativa 

espacialmente da segunda. 

Quando se comparam os VI calculados com as distribuições da área deslizada por classe de 

factor de predisposição, verifica-se que não são obrigatoriamente as classes com maior 

percentagem de movimentos que se revelam as de maior propensão à sua ocorrência (e.g. 

S6, CVUS2 ou UL3, que apresentavam entre 65 % e 83 % das UT deslizadas). Esta situação 

prende-se com o facto de o método ser fortemente condicionado pela dimensão da classe, 

pelo que uma classe de pequena dimensão que tenha algumas UT deslizadas pode 

apresentar um VI muito elevado e no final representar pouco em termos de distribuição 

espacial. No entanto, estas situações acabam por ser corrigidas na fase de integração de 

todos os dados, uma vez que a importância dessas classes se dilui substancialmente, pela 

exiguidade da sua representação espacial. 

Deslizamento

BD Total Partição 

Temporal

Partição 

aleatória

Total de 

classes 

existentes

Rotacional profundo 19 21 22 51

Rotacional superficial 23 25 22 51
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5.3.2 Análise sensitiva aos factores de predisposição dos deslizamentos 

rotacionais 
 

A aplicação do VI permite saber a importância relativa de cada classe de factor de 

predisposição. Contudo, não é o suficiente para determinar de forma objectiva qual é a 

influência que cada factor individualmente apresenta. A análise da importância dos factores 

de predisposição efectuada neste trabalho tem em consideração as características de 

predisposição e desencadeantes actuais e o inventário com levantamentos de campo até 

2010, não devendo ser utilizada cegamente numa extrapolação espacial ou futura. 

Uma análise de susceptibilidade a movimentos de vertente está sempre muito dependente 

da qualidade da base de dados na qual se baseia. Os factores de predisposição, como 

variáveis independentes, são um dos grupos de dados essenciais para a obtenção de uma 

boa “correlação” entre a presença/ausência de movimentos e as características do território. 

Contudo, apesar da importância que os factores têm como “preparatórios” da ocorrência de 

movimentos o seu grau de significância nos resultados finais, frequentemente, não é 

avaliado (Zêzere et al., 2008). De facto, questões como, quantos factores se devem utilizar? 

ou quais os factores que devem ser usados? raramente são respondidas. Na maioria dos 

casos, a opção recai na utilização de todos os factores disponíveis, que se crê influenciarem a 

predisposição à ocorrência de movimentos de vertente. No entanto, a opção por esta 

abordagem não tem em conta se essa combinação de variáveis é a que permite a obtenção 

do melhor modelo de susceptibilidade. 

Neste contexto, a análise sensitiva aos factores de predisposição aos deslizamentos na bacia 

do rio Alenquer tem como objectivos: (i) avaliar a importância de cada factor; (ii) avaliar a 

influência da quantidade de factores nos resultados preditivos; e (iii) identificar qual a 

melhor combinação de factores. A análise sensitiva teve como base o inventário com todos 

os movimentos, não estando por tal, condicionada por uma eventual falta de 

representatividade espacial devida a partições. 

Apesar de alguns autores indicarem a possibilidade de melhor alcançar as características 

específicas dos factores de predisposição em área restritas (e.g., Blahut et al., 2010), no 



Susceptibilidade a movimentos de vertente 
 

223 

presente trabalho a análise aplica-se em toda a área em estudo e não apenas através de 

amostragem. 

 

5.3.2.1 Hierarquia dos factores de predisposição 

 

A avaliação da importância individual de cada um dos factores foi efectuada tendo em conta 

4 parâmetros distintos: Accountability, Reliability, Amplitude e Área Abaixo da Curva de 

Sucesso. O quadro 5.9 sistematiza os resultados obtidos, sendo evidente que: (i) o tipo de 

índice influencia fortemente a ordenação obtida; e (ii) tipos de movimento diferentes 

apresentam hierarquias diferentes. 

Os resultados mostram que os diferentes métodos utilizados produzem hierarquias dos 

factores de predisposição relativamente contrastadas. A título de exemplo, atente-se na 

situação do perfil transversal no condicionamento dos deslizamentos rotacionais profundos, 

que tanto é o factor mais importante (segundo Acc) como o menos relevante (Rel, Ai e AAC). 

Os resultados obtidos para os dois tipos de deslizamentos mostram, igualmente, poucas as 

similitudes nas hierarquias obtidas pelo mesmo método. A excepção verifica-se na avaliação 

global do modelo (AAC), que mostra uma hierarquia quase igual para os deslizamentos 

rotacionais profundos e superficiais, uma vez que a coincidência apenas não se verifica em 

dois temas que mudam de posição (Litologia e Morfoestrutura). 

Adicionalmente, e apesar da diversidade verificada entre métodos ou tipos de movimentos, 

parece haver alguma coerência no que se refere aos factores que ocupam as posições 

extremas da hierarquização. De facto, nas 8 classificações possíveis o declive ocupa a 

primeira posição em 5 casos ficando em 2º lugar noutro, enquanto o perfil transversal é 

considerado o factor menos influente em 6 situações. 

O quadro 5.10 mostra a hierarquia final das variáveis preditoras para os dois tipos de 

deslizamentos considerados, obtida pela média aritmética simples (não ponderada) das 

classificações obtidas com cada um dos quatro métodos utilizados. 
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Quadro 5.9 — Hierarquia parcial dos factores de predisposição a deslizamentos rotacionais na bacia do rio 
Alenquer. 

 

 

Quadro 5.10 — Hierarquia final dos factores de predisposição a deslizamentos rotacionais na bacia do rio 
Alenquer. 

 

 

Os resultados mostram uma hierarquia muito semelhante entre os dois tipos de 

deslizamentos rotacionais considerados. Na realidade, apenas os factores litologia e inverso 

do índice topográfico (IWI) trocam de posição, i.e. nos deslizamentos rotacionais profundos 

Factor de predisposição ord. (x100) ord. ord. ord.

Declive 64,4 5 1,11 1 6,539 2 0,683 1

Perfil  transversal 97,7 1 0,65 7 0,851 7 0,521 7

IWI 93,9 3 0,79 5 3,980 6 0,604 2

Litologia 94,0 2 0,74 6 7,060 1 0,598 4

Morfoestrutura 50,6 6 0,83 3 5,086 5 0,593 5

Solo 69,2 4 0,82 4 6,072 4 0,600 3

CVUS 29,1 7 0,97 2 6,369 3 0,578 6

Declive 81,9 4 0,31 1 5,400 1 0,760 1

Perfil  transversal 57,6 7 0,16 5 1,827 7 0,544 7

IWI 90,2 2 0,19 2 2,599 5 0,628 2

Litologia 85,3 3 0,16 6 4,512 2 0,564 5

Morfoestrutura 68,2 6 0,17 4 2,259 6 0,580 4

Solo 71,7 5 0,18 3 3,359 3 0,593 3

CVUS 96,5 1 0,15 7 2,681 4 0,548 6

Deslizamentos rotacionais profundos

Deslizamentos rotacionais superficiais

Accountability 

(Acc)

Reliability (Rel) Amplitude (Ai) Área Abaixo da 

Curva (AAC)

Hierarquia Deslizamentos rotacionais profundos Deslizamentos rotacionais superficiais

1 Declive Declive

2 Litologia IWI

3 Solo Solo

4 IWI Litologia

5 CVUS CVUS

6 Morfoestrutura Morfoestrutura

7 Perfil  transversal Perfil  transversal
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a Litologia é considerada o 2º factor mais importante e o IWI é o 4º, enquanto nos 

deslizamentos rotacionais superficiais se passa o oposto. O declive é a variável mais 

importante na justificação de deslizamentos rotacionais (profundos e superficiais), enquanto 

o perfil transversal, a morfoestrutura e o coberto vegetal e uso do solo são os factores 

menos influentes. Esta ordenação não é surpreendente uma vez que as 4 variáveis 

considerados mais influentes caracterizam o vigor do relevo (Declive), o tipo de material 

(Litologia e Solo) e a disponibilidade de água (IWI), ou seja, os factores que um 

geomorfólogo conhecedor da instabilidade de vertentes de cariz rotacional desencadeada 

pela precipitação tenderia a considerar como imprescindíveis. 

Embora não sejam directamente comparáveis, uma vez que nem todos os factores de 

predisposição utilizados são idênticos, estes resultados estão, grosso modo, de acordo com 

os obtidos por Zêzere et al. (2008) para movimentos superficiais na área de Fanhões-

Trancão. No entanto, apresentam diferenças significativas em relação à hierarquia 

encontrada por Piedade (2009) para deslizamentos rotacionais nas áreas Fanhões-Trancão e 

Lousa-Loures, nomeadamente no que respeita ao factor declive, que nunca aparece 

classificado na primeira posição. Esta constatação mostra que a extrapolação de hierarquias 

de factores de predisposição é desaconselhada, devendo ser estabelecida por análises 

sensitivas autónomas. Adicionalmente, a variabilidade dos resultados obtidos indica que a 

hierarquização de factores deve sempre ser efectuada com recurso a várias métodos, para 

aumentar a coerência da ordenação final. 

 

5.3.2.2 Os factores de predisposição no modelo de susceptibilidade: quantos? quais? 

 

A análise da hierarquia da importância de cada factor de predisposição não tem em conta de 

que modo a associação das variáveis contribui para os resultados do modelo final. Neste 

contexto, há questões relevantes relacionadas com o resultado final de susceptibilidade: (i) 

qual é a influência de cada uma das variáveis no modelo final? (ii) qual é o melhor número 

de variáveis? (iii) qual é a melhor combinação de variáveis? 

Para responder a estas questões, a segunda parte da análise sensitiva contemplou a 

construção de modelos de susceptibilidade com todas as combinações possíveis entre 
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parâmetros de predisposição, i.e., 127 modelos. Uma vez que os movimentos de tipologias 

diferentes podem ser condicionados de modo distinto, efectuou-se esta análise 

separadamente para os deslizamentos rotacionais profundos e superficiais (127 + 127 

modelos). A qualidade de cada modelo foi avaliada através do cálculo da área abaixo da 

respectiva curva de sucesso. 

O quadro 5.11 resume os resultados obtidos nos diversos modelos, indicando para cada tipo 

de deslizamento as melhores e piores combinações de factores predisposição, em função do 

número de variáveis incluídas no modelo.8 

Os resultados obtidos evidenciam alguma semelhança nas combinações de factores que 

produzem os melhores modelos para os dois tipos de deslizamentos considerados. De facto, 

para modelos com apenas 2 e 3 parâmetros de predisposição a melhor combinação é 

sempre obtida com o declive e a litologia, a que se adiciona o coberto vegetal e uso do solo. 

Se o modelo com duas variáveis nos deslizamentos rotacionais profundos é obtido com os 

dois factores considerados mais importantes individualmente (ver Quadro 5.10), o mesmo 

não se passa nos deslizamentos rotacionais superficiais, em que o factor de ordem 1 

(declive) é conjugado com o de ordem 4 (litologia). A semelhança entre hierarquia do factor 

e ordem de entrada nos modelos de melhor capacidade é quebrada nos deslizamentos 

rotacionais profundos nos modelos de 3 factores, uma vez que a variável correspondente 

(coberto vegetal e uso do solo) ocupa o 5º lugar na respectiva hierarquia. Estes dados 

comprovam que os melhores factores de predisposição individualmente considerados 

podem não produzir os melhores modelos, i.e., a adição de uma variável que 

individualmente justifica determinada porção de movimentos não garante que o modelo 

final melhorará em igual proporção. Este facto pode ser devido, pelo menos em parte, à 

dependência condicional existente entra algumas variáveis. Na realidade, tomando como 

exemplo os deslizamentos rotacionais profundos, poder-se-á considerar que a litologia e o 

coberto vegetal e uso do solo incluem no modelo informação discriminante semelhante à 

dos solos, pelo que a inclusão desta última fica retardada. Os melhores modelos são 

alcançados com os factores que melhor conseguem definir condições únicas discriminantes, 

importando menos a capacidade isolada de cada variável.  

                                                           
8
 Quadros com os resultados dos 254 (127 + 127) modelos apresentados em anexo. 
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Quadro 5.11 — Qualidade dos modelos de susceptibilidade a deslizamentos rotacionais na bacia do rio 
Alenquer avaliada pela área abaixo da curva de sucesso (AAC), segundo o número de factores de 
predisposição incluído no modelo. 

 

 

Não obstante, a hierarquia dos parâmetros tem alguma influência nos resultados dos 

modelos, uma vez que não será por acaso que os piores resultados, independentemente do 

tipo de deslizamento ou número de factores de predisposição, apresentam sempre a 

variável considerada como menos influente, i.e., o perfil transversal da vertente. 

Adicionalmente, todos os modelos com melhores AAC apresentam o factor declive, 

considerado como o mais importante individualmente. Assim, a hierarquia não é um garante 

de um incremento proporcional nos resultados do modelo, mas pode ser um bom auxiliar 

# Factores 

predisposição
Factor(es) predisposição

Máxima 

AAC
Factor(es) predisposição

Máxima 

AAC

1 Dec 0,683 Dec 0,760

2 Dec + Lito 0,722 Dec + Lito 0,783

3 Dec + Lito + CVUS 0,739 Dec + Lito + CVUS 0,797

4 Dec + Lito + CVUS + IWI 0,754 Dec + Lito + CVUS + Ptrans 0,801

5 Dec + Lito + CVUS + IWI + Morfo 0,761 Dec + Lito + CVUS + Ptrans + IWI 0,802

6 Dec + Lito + CVUS + IWI + Morfo + 

Solo

0,762 Dec + Lito + CVUS + PTrans + IWI 

+ Morfo

0,801

7 Dec + Lito + CVUS + IWI + Morfo + 

Solo + Ptrans

0,761 Dec + Lito + CVUS + PTrans + IWI 

+ Morfo + Solo

0,796

Factor(es) predisposição
Mínima 

AAC
Factor(es) predisposição

Mínima 

AAC

1 PTrans 0,521 PTrans 0,544

2 PTrans + CVUS 0,588 PTrans + Lito 0,588

3 PTrans + CVUS + Solo 0,626 PTrans + Lito + CVUS 0,624

4 PTrans + CVUS + Solo + Lito 0,655 PTrans + Lito + CVUS + Solo 0,649

5 PTrans + CVUS + Solo + Lito + 

Morfo  

0,687 PTrans + Lito + CVUS + Solo + 

Morfo

0,669

6
PTrans + CVUS + Solo + Lito + 

Morfo + IWI
0,712

PTrans + Lito + CVUS + Solo + 

Morfo + IWI 
0,708

Deslizamentos rotacionais profundos Deslizamentos rotacionais superficiais

Decl ive (Dec); Perfi l  transversa l  da  vertente (Ptrans); Inverso índice topográfico (IWI); Li tologia  (Li to); 

Morfoestrutura  (Morfo); Coberto vegetal  e uso do solo (CVUS)
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para uma escolha limitada de parâmetros a usar na modelação, desde que se tenha em 

conta que tipo de condicionalismo este pretende representar. 

No entanto, a escolha destas variáveis revela elevada importância nos resultados 

alcançados, pois as diferenças observadas entre modelos obtidos com o mesmo número de 

factores de predisposição são bastante contrastadas (Quadro 5.12). 

 

Quadro 5.12 — Amplitude da área abaixo da curva de sucesso (AAC) de modelos de susceptibilidade a 
deslizamentos rotacionais na bacia do rio Alenquer, segundo o número de factores de predisposição 
incluídos no modelo. 

 

 

A relevância da opção por uma determinada combinação de factores de predisposição 

aumenta à medida que o número de parâmetros utilizados nos modelos diminui, i.e., 

quando mais variáveis se inserem no modelo menores são as diferenças observadas entre as 

diversas combinações. Este facto leva a crer que, em casos onde não se tenha a percepção 

de quais as variáveis a utilizar, é preferível utilizar todas. 

Numa análise restrita das áreas abaixo da curva verifica-se que o melhor ajuste é obtido em 

modelos com 5 e 6 factores de predisposição para deslizamentos rotacionais superficiais 

(AAC=0,802) e profundos (AAC=0,762), respectivamente. No entanto, as diferenças para 

alguns dos outros modelos são mínimas. De facto, os modelos de susceptibilidade a 

deslizamentos rotacionais profundos com 5, 6 ou 7 factores de predisposição, produzem 

# Factores 

predisposição

Deslizamentos rotacionais 

profundos

Deslizamentos rotacionais 

superficiais

1 0,162 0,216

2 0,134 0,195

3 0,113 0,173

4 0,099 0,152

5 0,074 0,133

6 0,05 0,09

Amplitude de AAC
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praticamente o mesmo resultado (AAC varia apenas 0,001). Similarmente, a classificação da 

susceptibilidade aos deslizamentos rotacionais superficiais com base em 4, 5 ou 6 factores 

de predisposição apresentam um nível de variação da AAC (0,001), que se pode considerar 

negligenciável. 

Na realidade, em termos gerais, parece que a um aumento do número de factores de 

predisposição está associada uma maior capacidade de ajuste aos dados (Quadro 5.11; 

Figura 5.14), sobretudo se tivermos em conta a pior combinação possível de factores. No 

entanto, se considerarmos os valores máximos de AAC, parece haver uma propensão para 

uma estabilização em torno do número ideal de factores (±1). 

 

 

 

Figura 5.14 — Evolução dos valores da área abaixo da curva de sucesso (AAC) de modelos de susceptibilidade 
a deslizamentos rotacionais na bacia do rio Alenquer, segundo o número de factores de predisposição 

incluídos no modelo. 

 

Na realidade, a adição ou diminuição de mais do que um factor em relação à combinação 

"óptima" conduz a um decréscimo do grau de ajuste aos modelos. Esta situação pode ter 

dois motivos distintos. O resultado menos conseguido devido a um menor número de 

variáveis decorre da menor qualidade e quantidade de informação presente no modelo, que 

determina uma capacidade discriminante inferior. O decréscimo do grau de ajuste devido ao 

aumento da quantidade de factores de predisposição presentes no modelo pode ser 
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atribuído ao ruído que o excesso de informação adicional (quase sempre redundante ou 

pouco relevante) origina nos dados já existentes, diminuindo o potencial discriminante do 

conjunto. A inserção de mais informação origina incremento de incertezas e maior 

dificuldade em compreender as relações entre factores, pelo que a opção pela adição de 

dados deve sempre ser efectuada tendo em conta uma análise custo-benefício (Glade e 

Crozier, 2005). 

Na área de estudo, a qualidade dos modelos de susceptibilidade estabiliza com 5 e 6 factores 

de predisposição e não aumenta com o incremento de variáveis. No entanto, testes em mais 

tipologias de instabilidades, noutras áreas e com outro número de factores serão 

necessários, para afirmar com certeza que existe uma estabilização em torno do número e 

da combinação ideal de factores. 

A figura 5.15, representa graficamente o comportamento verificado na capacidade preditiva 

de deslizamentos, para valores padrão de área susceptível, de cada um dos modelos que 

registaram melhor desempenho com diferente número de factores de predisposição. Nos 

níveis de susceptibilidade mais elevada (5 %, 10 % e 20 %) o comportamento das curvas é 

muito semelhante ao que se obteve com a área abaixo da curva. De facto, confirma-se a 

tendência geral para melhorar a capacidade à medida que se aumenta o número de factores 

de predisposição no modelo. Comprova-se ainda que em torno do melhor modelo há uma 

aparente estabilização (Rpro 6v; Rsup 5v) e que o acréscimo de factores adicionais ao 

modelo pode originar resultados piores. No entanto, como seria expectável, qualquer destas 

tendências vai-se atenuando à medida que a percentagem de deslizamentos predita 

aumenta. 
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Figura 5.15 — Evolução da capacidade preditiva segundo o número de factores de predisposição no modelo, 
na bacia do rio Alenquer. 

(Comparação entre 5%, 10%, 20%, 30%, 40% e 50% da área classificada como mais susceptível. A - deslizamentos 
rotacionais profundos; B - deslizamentos rotacionais superficiais) 

 

 

5.3.3 Incertezas na classificação das Unidades de Terreno e na 

distribuição espacial das áreas perigosas 
 

5.3.3.1 Incertezas na classificação individual das Unidades de Terreno 

 

A análise sensitiva efectuada na secção anterior permite verificar a influência que o número 

e combinação de factores de predisposição produzem nos resultados da susceptibilidade, 

mas não tem em conta o que se passa individualmente com cada unidade de terreno. Na 

realidade, dois modelos podem ter um mesmo resultado preditivo mas o valor atribuído a 

cada UT pode ser muito diversificado. 
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Neste contexto, as variações na classificação individual das UT foram avaliadas, através da 

análise comparativa entre todas as combinações possíveis entre variáveis nos modelos com 

o número de factores que obteve melhores resultados, i.e. 6 variáveis no caso dos 

deslizamentos rotacionais profundos (7 combinações) e 5 variáveis no caso dos 

deslizamentos rotacionais superficiais (21 combinações). 

A figura 5.16 representa as variações de VI total observadas em alguns parâmetros 

estatísticos básicos (média, desvio padrão, mínimo, máximo), decorrentes de diferentes 

combinações dos factores de predisposição. 

 

 

 

Figura 5.16 — Variação do VI total associado a diferentes combinações de factores, na bacia do rio Alenquer. 
(A - deslizamentos rotacionais; B - deslizamentos rotacionais superficiais. Ci* modelo com melhor AAC.) 
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Os resultados obtidos mostram que, a média dos VI de cada modelo apresenta uma 

estabilidade assinalável, mais marcada no caso dos deslizamentos rotacionais profundos, o 

que revela uma aparente insensibilidade ao tipo de combinação utilizada. Os valores 

extremos apresentam alguma variabilidade consoante a combinação de factores utilizada na 

construção do modelo, circunstância que é sobretudo evidente nos deslizamentos 

rotacionais superficiais (B).  

A variação de valores extremos pode ser muito importante, uma vez que reporta as UT 

consideradas com maior propensão para a "instabilidade" e "estabilidade". Todavia, os 

resultados representados deste modo não indicam a variação individual de uma UT, 

podendo, no extremo, estar-se a comparar um valor que ocorre apenas numa única UT e 

que não é forçosamente a mesma. 

Deste modo, de modo a verificar a variabilidade de valores obtidos, o VI médio de cada UT 

foi relacionado com o respectivo desvio-padrão, no seguimento da proposta de Guzzetti et 

al. (2006) (Figura 5.17). 

Os resultados obtidos revelam uma elevada incerteza associada aos modelos, 

independentemente do tipo de deslizamento, uma vez que as UT apresentam dispersão 

acentuada em relação aos valores médios. No entanto, a dispersão não é idêntica nos dois 

tipos de deslizamento nem em todos os graus de susceptibilidade. Em termos gerais, 

constata-se que a dispersão é muito menor nos valores elevados de susceptibilidade (VI > 0) 

do que no caso dos VI médios francamente negativos. Este facto é sobretudo sensível nos 

deslizamentos rotacionais profundos, onde as UT com VI acima de zero se tendem a agrupar 

e a apresentar uma difusão menor, enquanto as UT com VI intermédios ou francamente 

negativos apresentam uma disparidade de valores consideravelmente superior. No caso dos 

deslizamentos rotacionais superficiais, embora a dispersão seja a regra, não se observa uma 

tendência tão forte para o seu aumento com a diminuição dos valores de VI. Na realidade, 

parece haver maior difusão de valores em susceptibilidades intermédias (VI entre -2 e 0) e 

uma maior estabilidade dos resultados obtidos nas UT de susceptibilidade extrema, 

sobretudo nas de VI positivos. Adicionalmente, a densidade dos pontos com elevada 

dispersão é menor, pelo que a disparidade pode ser elevada mas reflete-se num número de 

células limitado e, em alguns casos, pouco significativo. 



Metodologias de avaliação da perigosidade e risco associados a movimentos de vertente 
 

234 

 

 

 

Figura 5.17 — Variabilidade dos VI por UT na bacia do rio Alenquer decorrente da utilização de diferentes 
combinações de factores de predisposição. 

(A - deslizamentos rotacionais profundos; B - deslizamentos rotacionais superficiais) 

 

Em conclusão, os resultados obtidos indicam que o grau de confiança nos resultados obtidos 

na UT com VI positivos é maior do que nas UT com VI negativos, i.e., a probabilidade de errar 

é maior nas UT consideradas com menor propensão à instabilidade do que nas UT 

consideradas com maior potencial para a instabilidade. 
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5.3.3.2 Incertezas na distribuição espacial 

 

Uma vez que, embora com AAC semelhantes, modelos de susceptibilidade podem ter 

padrões espaciais diferentes (diferenças entre 20-30 %, de acordo com Blahut et al., 2010), 

foram comparados os 3 melhores modelos, produzidos com 5, 6 e 7 variáveis no caso dos 

deslizamentos rotacionais profundos, e com 4, 5 e 6 variáveis no caso dos deslizamentos 

rotacionais superficiais. Cada mapa foi classificado em decis para facilitar a interpretação das 

concordâncias espaciais (Figura 5.18; Figura 5.19) e foi calculado o índice K. 

 

Figura 5.18 — Susceptibilidade a deslizamentos rotacionais profundos, na bacia do rio Alenquer. 
(modelos com 5 (A), 6 (B) e 7 (C) factores de predisposição) 

A

C

B
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Figura 5.19 — Susceptibilidade a deslizamentos rotacionais superficiais, na bacia do rio Alenquer. 
(modelos com 4 (A), 5 (B) e 6 (C) factores de predisposição) 

 

A comparação visual entre os mapas produzidos com diferente quantidade de factores de 

predisposição (Figura 5.18; Figura 5.19) indica que o padrão geral da distribuição espacial da 

susceptibilidade, nos dois tipos de deslizamentos considerados, é praticamente 

independente do número de factores utilizados na construção do modelo. 

Contudo, apesar de em termos gerais os mapas serem semelhantes, quando se analisa a 

concordância espacial entre a susceptibilidade de cada UT verifica-se que, em muitos casos, 

ela não se verifica de modo absoluto (Figura 5.20; Figura 5.21). 

A

C
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Figura 5.20 — Concordância espacial da susceptibilidade a deslizamentos rotacionais profundos, na bacia do 
rio Alenquer. 

 

 

Figura 5.21 — Concordância espacial da susceptibilidade a deslizamentos rotacionais superficiais, na bacia do 
rio Alenquer. 

Modelos
4 vs 5 

factores

Modelos
4 vs 6 

factores

Modelos
5 vs 6 

factores
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Na realidade, a generalidade dos modelos apresenta diferenças bastante significativas, 

sendo que a única excepção verifica-se nos modelos de susceptibilidade a deslizamentos 

rotacionais profundos obtidos com 6 e 7 factores de predisposição, em que as semelhanças 

são muitíssimo elevadas (Figura 5.20). As observações resultantes da análise visual são 

confirmadas pelos testes de concordância que avaliam a porção de UT correctamente 

classificadas (Quadro 5.13). 

 

Quadro 5.13 — Concordância espacial global entre modelos de susceptibilidade a deslizamentos rotacionais 
na bacia do rio Alenquer. 

 

 

Os resultados do índice K, confirmam que apenas os modelos de susceptibilidade a 

deslizamentos rotacionais profundos com 7 e 6 variáveis conseguem alcançar uma 

sobreposição excelente, apresentando mais de 92 % das UT classificadas com o mesmo grau. 

As restantes comparações (5 vs 6; 5 vs 7) apresentam uma conformidade aceitável, mas com 

valores de concordância significativamente mais baixos (±50 %). 

No caso dos deslizamentos rotacionais superficiais, nenhuma das comparações atinge o nível 

de excelente e os resultados são mais contrastados. A melhor comparação (5 vs 6) tem uma 

# Factores predisposição 

(AAC)
Índice K

Classificação 

índice K

Concordância 

(%)

Concordância 

(± 1 classe) (%)

5  vs  6

(0,761)  (0,762)

7  vs  6

(0,761)  (0,762)

5 vs  7

(0,761)  (0,761)

4  vs  5

(0,801)  (0,802)

6  vs  5

(0,801)  (0,802)

4  vs  6

(0,801)  (0,811)

53,1 96,1

0,37 Sofrível 43,5 88,3

0,48

0,61 Boa 64,8 99,7

Deslizamentos rotacionais profundos

Deslizamentos rotacionais superficiais

0,57 Aceitável 61,4 95,0

96,756,7Aceitável0,52

0,92 Excelente 92,5 99,4

Aceitável
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concordância Boa, mas a pior (4 vs 6) tem um resultado sofrível, com um número de UT 

igualmente classificadas de apenas 44 %. 

É de realçar que, curiosamente, são os modelos que têm AAC iguais aqueles que, em termos 

comparativos, apresentam piores resultados de concordância (Rpro 53 % - Aceitável; 

Rsup 44 % - Sofrível). Adicionalmente, verifica-se que os graus de concordância mais 

elevados foram obtidos entre os modelos com integram maior número de factores (6 vs 7 

nos deslizamentos rotacionais profundos; 5 vs 6 nos deslizamentos rotacionais superficiais). 

Deste modo, parece haver uma maior estabilidade dos modelos obtidos com mais 

parâmetros de predisposição, pelo que será preferível acrescentar factores do que retirá-los. 

Contudo, estes testes foram apenas realizados ente o modelo "ideal" e os seus justapostos 

(em número de parâmetros), pelo que não é possível concluir que este facto ocorre 

sistematicamente com o incremento de mais factores de predisposição. 

Os resultados obtidos mostram que a variabilidade de valores de susceptibilidade entre 

modelos obtidos com diferente número de factores é evidente. Contudo, esta situação pode 

também dever-se ao facto de estarmos a avaliar cada UT de vertente de modo 

independente, uma vez que o padrão geral das distribuições de susceptibilidade parece 

idêntico (Figura 5.18; Figura 5.19). Na realidade, se considerarmos que num mapa com 10 

classes distintas de susceptibilidade é aceitável um erro de classificação de ±1 classe (e.g., 

Süzen e Doyuran, 2004b; Pereira et al., 2012), os resultados obtidos são consideravelmente 

diferentes, com a percentagem de concordância entre mapas a ser, no geral, superior 95 % 

(Quadro 5.13), o que constitui um resultado excelente. 

Tomando como exemplo a comparação entre os mapas de susceptibilidade a deslizamentos 

rotacionais superficiais que obteve piores resultados (4 vs 6 factores), verifica-se que grande 

parte dos erros de classificação da susceptibilidade das UT se deve a uma distribuição destas 

nas suas classes adjacentes (Quadro 5.14)9. 

De facto, observa-se que, na grande generalidade dos casos, os erros observados não 

implicam uma dispersão muito acentuada do grau de susceptibilidade em que a UT é 

classificada. Deste modo, os resultados indiciam que, num mapa onde não haja uma 

discriminação tão fina entre classes de susceptibilidade, haverá a tendência para que os 

                                                           
9
 Quadros com os resultados dos restantes modelos em anexo. 
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modelos obtenham uma maior similitude entre si, i.e., quanto menor for o número de 

classes maior será o grau de concordância. 

 

Quadro 5.14 — Concordância espacial por classe entre modelos de susceptibilidade a deslizamentos 
rotacionais superficiais na bacia do rio Alenquer (%). 
(comparação entre modelos elaborados com 4 e 6 factores de predisposição) 

 

 

Deste modo, é possível afirmar com alguma segurança que, apesar da variabilidade de 

classificações, é possível ter confiança nos mapas finais de susceptibilidade classificados. 

Acresce a este facto que os mapas se mantêm credíveis mesmo simplificando a informação 

de base na elaboração do modelo. 

 

 

5.3.4 Avaliação da susceptibilidade a deslizamentos rotacionais 
 

5.3.4.1 Capacidade preditiva dos modelos 

 

A credibilidade de um mapa de susceptibilidade depende em larga medida da qualidade dos 

dados utilizados para efectuar essa avaliação, sobretudo do inventário (Baeza et al., 2010), 

mas esta só é definitivamente alcançada após a avaliação da sua capacidade preditiva. 

A estimativa da capacidade preditiva de um modelo exige o seu cruzamento com um 

conjunto de deslizamentos independentes (grupo validação) dos que foram usados na sua 

Classe D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10

D1 64,3 19,2 2,8 2,3 0,03 0,3

D2 33,4 39,9 34,0 3,1 0,7 0,2 0,002

D3 2,3 40,9 47,6 9,8 4,3 1,6 0,6

D4 0,003 15,6 56,7 13,9 6,5 5,7 0,8 0,4

D5 24,5 45,8 20,3 12,5 0,6

D6 3,6 7,0 6,6 11,3 4,4 0,001

D7 0,0005 28,4 62,3 40,0 27,3 1,9

D8 2,2 27,7 30,7 20,1 17,8

D9 2,3 31,8 46,6 19,3

D10 4,5 31,0 62,9

Modelo 6 factores predisposição
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elaboração. O quadro 5.16 sintetiza as características das partições da base de dados inicial 

efectuadas com critérios temporal e aleatório. 

  

Quadro 5.15 — Bases de dados da susceptibilidade a deslizamentos rotacionais na bacia do rio Alenquer 
(modelação, validação). 

 

 

A partição temporal teve como critério a separação das instabilidades de vertente ocorridas 

no último evento chuvoso com capacidade desencadeante de deslizamentos rotacionais 

superficiais e profundos na área em estudo, i.e., o inverno 2009/10. Este critério produz 

grupos de modelação e de validação muito equilibrados no caso dos deslizamentos 

rotacionais superficiais. No caso dos deslizamentos rotacionais profundos esse equilíbrio não 

existe, mas o facto do grupo de modelação ser o melhor representado garante a robustez 

dos modelos preditivos. 

A partição espacial baseou-se na manutenção do mesmo número de movimentos nos grupos 

de modelação e de validação. Anda assim, este critério permitiu a construção de grupos 

muito equilibrados, no que respeita à quantidade de área instabilizada. 

A figura 5.22 representa as curvas de sucesso e predição obtidas para os 3 modelos com AAC 

mais elevada, por tipo de deslizamento rotacional. 

 

Deslizamentos Grupo # movimentos # células # movimentos # células

Rotacionais profundos Modelação 104 24.799 68 16.687

Validação 32 5.447 68 13.145

Rotacionais superficiais Modelação 160 3.276 131 3.302

Validação 102 3.362 131 3.268

Partição temporal Partição aleatória
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Figura 5.22 — Curvas de sucesso e predição de modelos de susceptibilidade a deslizamentos rotacionais na 
bacia do rio Alenquer. 

(Suc - curva de sucesso; PT - predição temporal; PA - predição aleatória; iv - número de variáveis no modelo; 
A - deslizamentos rotacionais profundos; B - deslizamentos rotacionais superficiais) 

 

Os resultados permitem concluir que, no caso dos deslizamentos rotacionais profundos, os 

modelos não perdem muita capacidade preditiva quando se procede à partição da base de 

dados em termos temporais (PT) ou espaciais (PA), uma vez que as respectivas curvas de 

predição não se afastam muito das curvas de sucesso. Na realidade, sensivelmente a partir 

dos 25 % de área mais susceptível, as taxas de predição conseguem mesmo superar os 

resultados obtidos nas taxas de sucesso (figura 5.22), o que atesta a qualidade dos modelos. 

No caso dos deslizamentos translacionais superficiais, os modelos preditivos perdem alguma 

capacidade, por comparação com as taxas de sucesso. Adicionalmente, verifica-se que, em 

termos gerais, os modelos produzidos com distinto número de factores de predisposição 
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apresentam curvas de predição similares, facto comprovado pelas respectivas áreas abaixo 

da curva (Quadro 5.16). 

 

Quadro 5.16 — Qualidade preditiva dos modelos de susceptibilidade a deslizamentos rotacionais na bacia do 
rio Alenquer (AAC). 

 

 
Os resultados da área abaixo das curvas de predição revelam que, independentemente do 

tipo de partição, os melhores modelos preditivos de deslizamentos rotacionais profundos 

são obtidos com um número de factores de predisposição igual ao que alcançou melhor AAC 

de sucesso, i.e., uma combinação de 6 variáveis. Esta coerência não se observa nos 

deslizamentos rotacionais superficiais, uma vez que na partição aleatória a melhor AAC de 

predição é obtida com 5 factores de predisposição (quantidade igual à da melhor AAC de 

sucesso), mas no caso dos modelos de predição temporal é com 6 variáveis que se obtém o 

melhor resultado. 

Uma vez que as taxas de sucesso são idênticas nos modelos produzidos para cada tipo de 

deslizamentos, consideraram-se os resultados das taxas de predição temporal (as mais 

exigentes e coerentes) para seleccionar os melhores modelos de susceptibilidade. Em ambos 

os casos os modelos resultam da integração de 6 factores de predisposição:  (i) declive, 

litologia, coberto vegetal e uso do solo, inverso do índice topográfico, morfoestrutura e solo, 

# Factores 

predisposição
Factor(es) predisposição

AAC Predição 

Temporal

AAC Predição 

aleatória
AAC Sucesso

5 Dec + Lito + CVUS + IWI + Morfo 0,774 0,744 0,761

6 Dec + Lito + CVUS + IWI + Morfo + Solo 0,780 0,753 0,762

7 Dec + Lito + CVUS + IWI + Morfo + Solo 

+ Ptrans

0,775 0,749 0,761

4 Dec + Lito + CVUS + Ptrans 0,742 0,742 0,801

5 Dec + Lito + CVUS + Ptrans + IWI 0,739 0,748 0,802

6
Dec + Lito + CVUS + PTrans + IWI + 

Morfo
0,744 0,736 0,801

Deslizamentos rotacionais profundos

Deslizamentos rotacionais superficiais

Declive (Dec); Perfi l  transversal  da vertente (Ptrans); Inverso índice topográfico (IWI); Litologia (Lito); 

Morfoestrutura (Morfo); Coberto vegetal  e uso do solo (CVUS)
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no caso dos deslizamentos rotacionais profundos; (ii) declive, litologia, coberto vegetal e uso 

do solo, perfil transversal, inverso do índice topográfico e morfoestrutura, no caso dos 

deslizamentos rotacionais superficiais. 

Ambos os modelos seleccionados são classificados com o grau máximo (7) no que diz 

respeito aos procedimentos de validação efectuados, uma vez que: (i) foi avaliado o grau de 

ajuste dos modelos aos dados (+1): (ii) foi efectuada a análise do erro associado ao valor de 

susceptibilidade em cada UT (+2); e (iii) foi estimada a capacidade preditiva dos mapas, com 

conjuntos de deslizamentos independentes dos utilizados para modelação (+4). No que diz 

respeito à classificação dos modelos com base na área abaixo das curvas de sucesso, o 

resultado é Aceitável para os deslizamentos rotacionais profundos (AAC = 0,76) e Bom para 

os deslizamentos rotacionais superficiais (AAC = 0,80). 

A figura 5.23 representa os dois mapas finais, não classificados, de susceptibilidade a 

deslizamentos rotacionais profundos e a deslizamentos rotacionais superficiais na Bacia do 

Rio Alenquer. 

 

Figura 5.23 — Susceptibilidade a deslizamentos rotacionais profundos e superficiais na bacia do rio Alenquer 
(não classificado). 

(A - deslizamentos rotacionais profundos; B - deslizamentos rotacionais superficiais) 

 

A análise visual dos mapas indicia algumas diferenças na distribuição da susceptibilidade 

para os dois tipos de deslizamentos rotacionais. A grande diferença situa-se na área mais a N 

da bacia, onde a presença de materiais argilo-margosos incrementa a propensão para 

A B 
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ocorrência de instabilidades de maior profundidade. Em termos gerais, embora todo a área a 

Sul da Merceana e Olhalvo apresente uma susceptibilidade mais elevada, é o sector central, 

entre as ribeiras com direcção W-E, que apresenta maior propensão para a ocorrência de 

deslizamentos rotacionais (profundos ou superficiais).  

 

5.3.4.2 Classificação dos dados de susceptibilidade 

 

Os mapas de susceptibilidade são um elemento importante em inúmeras resoluções 

relacionadas com o ordenamento do território ou a análise de risco. Neste contexto, o 

cálculo de probabilidades, a análise custo-benefício e tomada de decisões exigem o 

estabelecimento de limiares a partir dos quais se adopta uma ou outra resolução. Assim, a 

classificação de mapas é um modo de generalização que os torna mais homogéneos e, por 

isso, mais facilmente inteligíveis. No presente trabalho as classes de susceptibilidade foram 

estabelecidas com recurso aos métodos da interpretação da curva de sucesso e dos quartis. 

Os mapas finais comtemplam 4 classes, com designação qualitativa: muito elevada, elevada, 

moderada e reduzida ou nula. Pese embora o número de classes ser igual ao proposto por 

Julião et al. (2009), não se segue a orientação do guia metodológico para a produção 

municipal de cartografia de risco, uma vez que a classificação aí proposta tem como 

referência todo o território nacional, pelo que é contemplada uma classe isolada para a 

susceptibilidade nula. Adicionalmente, a classificação utilizada considera a classe de 

susceptibilidade muito elevada, de modo a identificar melhor as zonas onde o perigo e o 

risco podem ser muito significativos. 

O método dos quartis tem uma base matemática e a sua aplicação não levanta grandes 

questões, excepto a necessidade de garantir que o limite de classe não separa UTs com o 

mesmo score de VI. Na determinação dos limites de classes com base na interpretação da 

curva de sucesso (Figura 5.24) foram utilizados os seguintes critérios: 

(i) os limites de classe devem corresponder a alterações do declive da curva; 

(ii) a classe de susceptibilidade muito elevada tem que justificar, no mínimo, 25 % dos 

deslizamentos; 

(iii) a classe de susceptibilidade reduzida ou nula deve justificar menos de 10 % dos 

deslizamentos. 
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Figura 5.24 — Delimitação de classes com base na curva de sucesso dos modelos de susceptibilidade a 
deslizamentos rotacionais na bacia do rio Alenquer. 

(A - deslizamentos rotacionais profundos; B - deslizamentos rotacionais superficiais) 

 

O quadro 5.17 sintetiza o potencial preditivo das classes de susceptibilidade consoante o 

método adoptado para a classificação dos mapas. 

 

Quadro 5.17 — Capacidade preditiva das classes de susceptibilidade a deslizamentos rotacionais na bacia do 
rio Alenquer. 

 

 

Baseado no rácio de eficiência (eR) verifica-se que os melhores resultados nas classes de 

susceptibilidade mais elevada são obtidos pelo método baseado na interpretação da curva 

de sucesso (eR entre 3,01 e 5,80), enquanto nas classes de susceptibilidade mais baixa é a 

divisão em quartis a que produz melhores valores (eR entre 0,03 e 0,11).  

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

Fr
ac

çã
o

 d
e

  d
e

sl
iz

am
e

n
to

s 
p

re
d

it
o

s

Área (susceptibilidade decrescente)

A

VI = 0

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

Fr
ac

çã
o

 d
e

 d
e

sl
iz

am
e

n
to

s 
p

re
d

it
o

s

Área (susceptibilidade decrescente)

B

VI = 0

Susceptibilidade eR Classificação eR Classificação

Muito elevada 3,01 Significativo 2,37 Significativo

Elevada 1,86 Significativo 1,12 Não Significativo

Moderada 1,03 Não Significativo 0,59 Não Significativo

Reduzida ou nula 0,13 Significativo 0,03 Muito Significativo

AAC 0,757 0,730

Muito elevada 5,80 Significativo 2,92 Significativo

Elevada 0,92 Não Significativo 0,82 Não Significativo

Moderada 0,39 Significativo 0,26 Significativo

Reduzida ou nula 0,12 Significativo 0,11 Significativo

AAC 0,829 0,766

Deslizamentos Rotacionais Profundos

Curvas Sucesso Quartis

Deslizamentos Rotacionais Superficiais
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A determinação das AAC das curvas de sucesso aplicando a equação 3.10 apenas nos limites 

das classes definidos pelos dois procedimentos, mostra que o método baseado na curva de 

sucesso apresenta melhor ajuste aos dados do que a divisão em quartis (AAC de 0,76 contra 

0,73 e de 0,83 contra 0,77, nos deslizamentos rotacionais profundos e superficiais, 

respectivamente).  

Deste modo, os mapas de susceptibilidade classificados que apresentam melhor capacidade 

preditiva e ajuste aos dados foram os obtidos com base no método da interpretação da 

curva de sucesso. Apesar da maior subjectividade inerente à escolha dos limites de classes, 

este método produz melhores resultados, provavelmente por considerar o fenómeno 

analisado e não apenas a dimensão da área. As figura 5.25 e figura 5.26 representam a 

susceptibilidade classificada, a deslizamentos rotacionais profundos e superficiais, 

respectivamente. 

 

Figura 5.25 — Susceptibilidade classificada a deslizamentos rotacionais profundos na bacia do rio Alenquer. 
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Figura 5.26 — Susceptibilidade classificada a deslizamentos rotacionais superficiais na bacia do rio Alenquer. 
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6. Magnitude e probabilidade de 

ocorrência de movimentos de vertente 
 

Os mapas de perigosidade são uma ferramenta essencial para a análise de risco e 

contribuem para a segurança da população em todo o Mundo (Guzzetti et al., 1999; Glade et 

al., 2005). Com efeito, a análise quantitativa do risco de movimentos de vertente depende 

das probabilidades, espacial e temporal, de ocorrência das manifestações de instabilidade, 

mas também da intensidade do fenómeno, sendo por isso dependente das relações 

magnitude-frequência (Hungr et al., 2008). No mesmo sentido, Guzzetti et al. (2002) realçam 

três questões na avaliação probabilística de movimentos de vertente: 

(i) que fracção de eventos de movimentos de vertente pode ser associada a um factor 

desencadeante específico (e.g., chuva intensa ou prolongada, sismo, degelo)? 

(ii) qual é a frequência de ocorrência de um movimento com determinada dimensão, numa 

dada área e período de tempo? 

(iii) pode a taxa de ocorrência de pequenos movimentos ser utilizada para extrapolar a taxa 

de ocorrência de grandes movimentos? 

Assim, o presente capítulo tem como objetivos principais: 

i) o estabelecimento da probabilidade de ocorrência de um movimento com determinada 

magnitude através da análise de curvas densidade-frequência; 

ii) estimativa da probabilidade temporal em dois cenários, aplicando métodos de análise 

distintos (Figura 6.1). 
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Figura 6.1 — Procedimento metodológico da análise das probabilidades magnitude e temporal na bacia do 
rio Alenquer. 

 

Similarmente aos mapas de susceptibilidade, os procedimentos para construção de mapas 

de perigosidade não estão estandardizados e as metodologias utilizadas dependem 

(Corominas e Moya, 2008):  

(i) das necessidades do utilizador final (e.g., fornecer informação de aconselhamento ou ter 

poder regulamentar/legislativo); 

(ii) do objectivo da análise (e.g., planeamento regional, desenvolvimento local, construção 

de infraestrutura); 

(iii) da escala de trabalho; 

(iv) da qualidade dos dados; 

(v) do tempo e financiamento. 

Não obstante estes constrangimentos, a perigosidade (P) é uma função de três 

componentes: “probabilidade” espacial (S), probabilidade temporal (T) e probabilidade de 

dimensão (A): 
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Estas componentes permitem responder às três questões fundamentais da perigosidade: 

Onde vão ocorrer os próximos movimentos de vertente? Quando vão ocorrer? Qual será a 

sua dimensão? 

Para o cálculo da perigosidade considera-se que os parâmetros intervenientes são 

independentes entre si (e.g., Guzzetti et al., 2005). Quando os métodos utilizados na análise 

das três componentes da perigosidade produzem resultados probabilísticos (P), o valor final 

pode ser obtido pelo produto das três partes (Guzzetti et al., 2005): 

 

 P S T A    (6.0) 

sendo: 

S – probabilidade espacial; 

T – probabilidade temporal; 

A  – probabilidade magnitude. 

 

 

6.1 Relação estatística dimensão-frequência dos 

movimentos de vertente da bacia do rio Alenquer 
 

A análise estatística das características morfométricas das instabilidades é, 

reconhecidamente, um passo importante na avaliação da susceptibilidade a movimentos de 

vertente. Numa visão probabilística, é indispensável o conhecimento dos locais onde podem 

ocorrem fenómenos de instabilidade, mas também do respectivo número de ocorrências e 

da sua recorrência temporal. Uma análise meramente frequencista dos movimentos de 

vertente, não tendo em atenção a magnitude do fenómeno, pode ocultar a existência de 

perigo ou, pelo contrário, exacerbá-lo. De facto, é senso comum que as instabilidades de 

vertente de grandes dimensões ocorrem em menor número que as de menor dimensão. 

Assim, no caso de uma área ser dominada por movimentos de grande magnitude, a análise 

da sua frequência pode induzir em erro os menos atentos, uma vez que a recorrência deste 

tipo de fenómeno pode ser da ordem das dezenas de anos. Este facto torna-se 
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especialmente importante na óptica do ordenamento do território, podendo originar uma 

exposição ao perigo (e.g., estruturas, pessoas) que poderia ser evitada. Pelo contrário, uma 

área que seja afectada frequentemente por fenómenos de muito baixa magnitude cujas 

consequências sejam mínimas, apesar da reincidência de ocorrências, pode ser ocupada por 

uma actividade compatível, sem aumentar grandemente o risco dos elementos expostos. 

Neste contexto, a distribuição da dimensão-frequência dos movimentos de vertente revela-

se extremamente importante para determinar a perigosidade a este tipo de fenómenos 

(Guzzetti et al., 2005). Por esse motivo, a distribuição deve ser quantificada de modo preciso 

utilizando métodos exactos e credíveis (Guzzetti, 2005b). Deste modo, nesta secção 

analisa-se a distribuição magnitude-frequência dos movimentos de vertente inventariados 

na bacia do rio Alenquer e comparam-se os resultados com o modelo de distribuição geral 

proposto por Malamud et al. (2004). A análise da magnitude das instabilidades é efectuada 

com base nas áreas dos movimentos de vertente. A escolha desta variável, em detrimento 

do volume, tem como justificação a maior subjectividade e incerteza que caracteriza a 

determinação dos volumes dos movimentos. No entanto, no último ponto da análise avalia-

se a correspondência entre área e volume dos movimentos inventariados na bacia do rio 

Alenquer, devidamente enquadrada por estudos realizados em diferentes regiões do 

mundo, com objectivos semelhantes. 

 

6.1.1 Aquisição e classificação dos dados de base 
 

Estudos sobre a relação dimensão-frequência de movimentos de vertente têm sido 

efectuados, sobretudo na última década, para inventários de diversos países, de diferentes 

tipologias de instabilidades de vertente, desencadeadas por distintos factores (e.g., 

precipitação intensa ou duradoura, sismos, degelo de neves) (Pelletier et al., 1997; Hovius et 

al., 1997 e 2000; Hungr et al., 1999 e 2008; Malamud e Turcotte, 1999; Dai e Lee, 2001; 

Guzzetti et al., 2002 e 2005; Martin et al., 2002; Crosta et al., 2003; Rouai e Jaaidi, 2003; 

Brardinoni e Church, 2004; Guthrie e Evans, 2004ab; Malamud et al., 2004; Guzzetti, 2005b; 

Korup, 2005; Havenith et al., 2006; van Den Eeckhaut et al., 2007; Guzzetti et al., 2008; 
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Brunetti et al., 2009; entre outros). No entanto, segundo Hungr et al. (2008), por vezes os 

resultados são difíceis de comparar, devido a 3 razões principais: 

i) os inventários não indicam o tipo de instabilidade que estão a analisar (desabamentos, 

deslizamentos, avalanches, ...); 

ii) são utilizados diferentes métodos de representação (i.e., distribuição 

cumulativa/não-cumulativa, amplitudes lineares ou logarítmicas, diferentes amplitudes de 

classe, ...); 

iii) os inventários utilizam uma variável diferente na definição de magnitude (área total, área 

de depleção, volume, comprimento, etc.). 

Contudo, os trabalhos mais recentes propiciam as comparações, ao indicarem os tipos de 

instabilidade analisados. Por outro lado, verifica-se que, independentemente da variável 

"magnitude" utilizada, as curvas tendem a ter o mesmo comportamento (Hungr et al., 2008). 

No entanto, continua a não ser explícito, na maior parte da literatura, qual é o tipo de 

distribuição adoptado (cumulativa/não-cumulativa), sendo igualmente pouco explícito os 

procedimentos de classificação dos dados. 

 

6.1.1.1 Dimensão dos movimentos de vertente 

 

A primeira etapa neste tipo de trabalhos, para além da identificação das instabilidades de 

vertente, prende-se com a obtenção da variável "dimensão", que se pretende usar como 

indicador da magnitude do fenómeno. A literatura coloca em evidência 2 variáveis mais 

utilizadas neste tipo de análises: a área (Pelletier et al., 1997; Hovius et al., 1997 e 2000; 

Malamud e Turcotte, 1999; Guzzetti et al., 2002 e 2005; Martin et al., 2002; Crosta et al., 

2003; Rouai e Jaaidi, 2003; Guthrie e Evans, 2004ab; Malamud et al., 2004; Guzzetti, 2005b; 

Korup, 2005; Havenith et al., 2006; van Den Eeckhaut et al., 2007; Guzzetti et al., 2008); e o 

volume (Hungr et al., 1999 e 2008; Dai e Lee, 2001; Martin et al., 2002; Brardinoni e Church, 

2004; Malamud et al., 2004; Guzzetti et al., 2008; Brunetti et al., 2009). 
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Pela razão já atrás indicada, na presente dissertação utiliza-se a área do movimento de 

vertente como indicador da sua magnitude. No entanto, há vários factores que podem 

afectar os resultados obtidos na medição da superfície dos deslizamentos. 

Em muitos casos, nomeadamente em instabilidades antigas, os limites dos movimentos de 

vertente não são claros e são definidos com incerteza, com base em suposições 

fundamentadas em indícios observados e não pela sua visualização directa (§3.4). Por outro 

lado, um erro de 1-2 mm, à escala 1:10 000, pode representar diferenças maiores que 5 % 

nas áreas de movimentos < 1 ha (Malamud et al., 2004).  

A medição da área, planimétrica ou tridimensional, é outro factor influente nos resultados, 

podendo em áreas de declive muito acentuado originar discrepâncias bastante significativas.  

Os processos automáticos permitem uma simplificação de procedimentos e rapidez na 

obtenção de um produto final. No entanto, o automatismo não está isento de problemas, 

pelo que deve sempre ser efectuada uma verificação dos resultados finais, tendo em conta a 

escala de análise. As situações mais comuns são (Malamud et al., 2004; Guzzetti, 2005b):  

i) polígono demasiado pequeno (real ou erro de digitalização?); 

ii) polígono demasiado grande (um ou vários movimentos? erro de digitalização?);  

iii) movimentos, total ou parcialmente, sobrepostos. 

De facto, é por vezes reconhecido que um polígono é uma amálgama de instabilidades, i.e., 

sabe-se que o polígono representa diversos movimentos mais pequenos mas não é possível 

a sua diferenciação. Nestes casos, esses polígonos não devem ser utilizados na análise 

dimensão-frequência. 

No presente trabalho foram verificadas todas as situações de sobreposição e considerou-se 

a área total individual de cada um dos movimentos de vertente inventariados 

(deslizamentos e escoadas). A não separação das escoadas prende-se, por um lado, com a 

sua ocorrência em número muito pouco significativo (#8 - 1,7 %); e, por outro lado, com o 

facto dos inventários de referência para comparação conterem, também eles, instabilidades 

com características diferentes. 
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Nesta análise, ao contrário das realizadas nos pontos anteriores, onde se pretende ver 

semelhanças estatísticas que auxiliem a produção de mapas de susceptibilidade, foram 

considerados os 10 movimentos com área inferior a 25 m2, por serem muito importantes na 

interpretação da forma da distribuição. 

 

6.1.1.2 Tipo de distribuição 

 

Os métodos utilizados para analisar as distribuições também divergem entre autores, 

podendo originar discrepâncias nos resultados finais (Brardinoni e Church, 2004). Uma 

diferença fundamental diz respeito ao uso de dados acumulados ou não-acumulados. 

Segundo Guzzetti (2005b), o uso de distribuições acumuladas prende-se, provavelmente, 

com a facilidade em obter a distribuição e estatísticas relacionadas, mesmo que o número 

de movimentos de vertente inventariados seja pequeno. No entanto, Stark e Hovius (2001 in 

Guzzetti, 2005b) referem 2 problemas no uso deste tipo de distribuição: 1) a acumulação de 

valores, e consequente suavização da curva, pode originar que a passagem de uma 

tendência não potencial para uma tendência potencial se atenue, dificultando a sua 

identificação precisa; 2) os resíduos estimados em probabilidades cumulativas são 

estritamente num sentido e assimetricamente distribuídos, enviesando os resultados de 

ajuste por regressão, que usualmente assume distribuições normais. Assim, a utilização de 

dados acumulados é restritiva e induz a enganos (Pelletier et al., 1997), pelo que o uso de 

distribuições não acumuladas é mais desejável (Guzzetti, 2005b), sendo o adaptado nesta 

dissertação. 

 

6.1.1.3 Classificação e representação gráfica dos dados 

 

O método utilizado para a classificação dos dados (amplitude das classes e respectivo limite 

superior) e a sua representação gráfica (e.g., eixos lineares ou logarítmicos) são igualmente 

factores que influenciam os resultados finais.  

De facto, o processo de classificação de dados influencia a frequência de movimentos de 

vertente em cada classe, elemento importantíssimo na avaliação dimensão-frequência. O 
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intervalo de classe escolhido pode afectar os resultados, dando ou retirando, uma aparente 

regularidade à distribuição (Brardinoni e Church, 2004). Contudo, apesar da importância 

desta etapa, os autores raramente explicam com precisão qual a metodologia e valores 

adoptados na classificação dos dados.  

No que se refere à representação gráfica, esta assume especial importância na análise visual 

que se pretende. O exemplo representado na figura 6.2, correspondente à distribuição das 

áreas dos movimentos de vertente da bacia do rio Alenquer, mostra diferenças significativas 

de visualização, consoante se opte por eixos em formato linear ou logarítmico.  

 

 

Figura 6.2 - Representação gráfica da área dos movimentos de vertente da bacia do rio Alenquer, em 
diferentes tipos de eixo. 

(A - eixos linear-linear; B - eixos logarítmico-linear; C - eixos linear-logarítmico; D - eixos logarítmico-logarítmico) 

 

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

100.000

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

Á
re

a 
d

o
 m

o
vi

m
e

n
to

 d
e

 v
e

rt
e

n
te

, A
L

(m
2 )

Movimento de vertente, (ordem decrecsente de AL ) 

1

10

100

1.000

10.000

100.000

1 10 100 1.000

Á
re

a 
d

o
 m

o
vi

m
e

n
to

 d
e

 v
e

rt
e

n
te

, A
L

(m
2 )

 -
e

sc
al

a 
lo

ga
rí

tm
ic

a

Movimento de vertente, (ordem decrecsente de AL ) - escala logarítmica

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

100.000

1 10 100 1.000

Á
re

a 
d

o
 m

o
vi

m
e

n
to

 d
e

 v
e

rt
e

n
te

, A
L

(m
2 )

 

Movimento de vertente, (ordem decrecsente de AL ) - escala logarítmica

1

10

100

1.000

10.000

100.000

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

Á
re

a 
d

o
 m

o
vi

m
en

to
 d

e 
ve

rt
en

te
, A

L
(m

2 )
 -

es
ca

la
 lo

ga
rí

tm
ic

a

Movimento de vertente, (ordem decrecsente de AL ) 

A B

C D



Magnitude e probabilidade de ocorrência de movimentos de vertente 
 

259 

De acordo com Guzzetti et al. (2002) os melhores resultados são obtidos com amplitudes de 

classes logarítmicas e escalas de eixos logarítmicos. Esta opção compreende-se, sobretudo, 

pela amplitude dos valores tratados (e.g., área, volume) que apresentam várias ordens de 

magnitude. Por sua vez, uma distribuição não acumulada classificada com amplitudes 

logarítmicas pode considerar-se equivalente à distribuição acumulada (Guzzetti et al., 2002). 

No entanto, Brardinoni e Church (2004), referem que a classificação logarítmica pode ser um 

truque para ajustar a distribuição dos dados originais a uma função potencial (power-law) e 

obter os seus parâmetros de modo mais simplificado. No presente trabalho, que visa 

essencialmente comparar a distribuição dos movimentos de vertente da bacia do rio 

Alenquer com outros inventários e com a distribuição geral proposta por Malamud et al. 

(2004), utiliza-se a metodologia proposta por estes últimos autores, i.e., uma classificação 

logarítmica, ou afim, e a representação gráfica com eixos logarítmicos. 

Assim, a classificação dos dados considerou um aumento progressivo da amplitude das 

classes, sendo o cálculo do limite superior (LS) da classe expresso por: 

 1

1

n

n nLS LS b 

   (6.1) 

sendo: 

n – número de ordem da classe; 

b – constante base do incremento. 

 

A aplicação da equação (2.1) origina um incremento exponencial das amplitudes que, ao 

serem projectadas num eixo logarítmico, se assemelham a uma amplitude linear (Figura 6.3). 

 

Figura 6.3 - Representação gráfica da amplitude das classes em eixo normal (A) e eixo logarítmico (B). 
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A utilização da expressão (6.1) exige a definição, à priori, do limite superior da primeira 

classe (LS1) e o valor base de incremento das amplitudes (b). No presente trabalho LS1 foi 

escolhido tendo em conta a dimensão do menor movimento de vertente analisado (cerca de 

9 m2), sendo o valor adoptado de 8. O incremento (b) foi suportado nos valores de LS 

simplificados, apresentados por Malamud et al. (2004), pelo que se aplicou um incremento 

de 1,5, para facilitar a comparação directa com os resultados obtidos por aqueles autores. 

 

6.1.2 Metodologia e análise da distribuição dimensão-frequência 
 

6.1.2.1 Características gerais das distribuições dimensão-frequência 

 

À semelhança de outros fenómenos naturais (e.g., sismos) e apesar da diversidade de 

ambientes e das metodologias de análise utilizadas, parece ser unânime que a relação 

dimensão-frequência dos movimentos de vertente, acima de um determinado limiar (média 

a grande dimensão), apresenta uma distribuição que se assemelha a uma função potencial. 

 
Lf cA   (6.2) 

sendo: 

c e β – constantes; 

AL  – área do movimento de vertente. 

 

Em rectas potenciais aplicadas a distribuições não-acumuladas o expoente β é igual a α+1, 

sendo α o expoente equivalente da distribuição acumulada. 

Na realidade, no trabalho comparativo de síntese efectuado por van Den Eeckhaut et al. 

(2007), os autores confirmam a existência de uma distribuição potencial negativa 

independentemente das seguintes características: 

i) distribuição de frequências acumuladas ou não-acumuladas; 

ii) variável indicadora de magnitude utilizada (área, volume, etc.); 



Magnitude e probabilidade de ocorrência de movimentos de vertente 
 

261 

iii) inventários de evento ou históricos, completos ou relativamente incompletos (sobretudo 

nos movimentos superficiais e de menor dimensão); 

iv) especificidade do fenómeno desencadeante (precipitação, sismo, etc.). 

É um facto que há um menor número de vertentes que, pelas suas características 

morfológicas básicas (comprimento e largura), possibilitem a ocorrência de movimentos de 

vertente de grande dimensão (Guthrie e Evans, 2004b), uma vez que, por norma, a área de 

depleção da instabilidade não pode ser maior do que a vertente em que está inserida. Assim, 

a geometria da vertente inibe o aparecimento de movimentos de grande dimensão (Guzzetti 

et al., 2002), o que explica o decréscimo potencial, mas não explica todo o comportamento 

deste tipo de distribuições. 

De facto, outra característica de muitas destas distribuições prende-se com a ocorrência de 

uma classe de dimensão (área, volume) em que os movimentos são mais abundantes e, em 

grandezas inferiores a esta, a existência de uma inversão da tendência potencial (rollover). 

Assim, enquanto a tendência “maior tamanho menos frequência” se aplica de forma 

potencial negativa a movimentos de média-grande dimensão, no caso de movimentos de 

grandeza inferior, isso nem sempre é verdade, i.e., as instabilidades de menor tamanho não 

são as mais frequentes. No entanto, as causas da inversão registada têm sido alvo de ampla 

discussão na literatura, por não ser uma característica tão consensual como a adaptação a 

uma potencial dos movimentos de maior dimensão. De facto, se o rollover for um artefacto 

(por exemplo, devido a problemas na metodologia utilizada), então deveriam existir muitos 

mais movimentos de vertente de pequena dimensão do que aqueles que se encontram na 

realidade (Malamud et al., 2004). Esta situação é sobretudo evidente em casos de 

inventários de evento muito completos. No entanto, a discussão geral prende-se com duas 

questões fundamentais: 

i) há distribuições que não apresentam uma potencial positiva nos movimentos de menor 

dimensão?; 

ii) qual a origem da inversão da tendência (técnica ou natural?). 

Na realidade, embora em número mais reduzido, há estudos cuja distribuição da curva 

magnitude-frequência não apresenta, nos movimentos mais pequenos, uma inversão da 
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tendência para potencial-positiva, mas sim uma diminuição do grau de inclinação da 

potencial-negativa, típica das instabilidades de média-grande dimensão (Brardinoni e 

Church, 2004; van Den Eeckhaut et al., 2007). Este facto pode dever-se à alteração das 

características físicas e ambientais que condicionam os movimentos. Exemplo desta 

modificação encontra-se no trabalho de van Den Eeckhaut et al. (2007), que verificam que as 

instabilidades mais recentes têm morfometria diferente (área e profundidade), por 

comparação com as mais antigas, supostamente devido à actividade antrópica. 

No entanto, é indiscutível que a maioria das distribuições apresenta inversão da tendência 

potencial-negativa, podendo a sua origem ser técnica ou real (Hovius et al., 1997 e 2000). 

Uma das causas referidas como justificação da mudança no sentido de inclinação da 

potencial está relacionada com o facto dos inventários não se encontrarem completos, 

nomeadamente devido às limitações dos levantamentos efectuados por foto-interpretação 

ou à erosão dos sinais indicadores de instabilidade (e.g., Guzzetti et al., 2002; Malamud et 

al., 2004). É um facto que a resolução da imagem analisada condiciona fortemente a 

dimensão mínima dos movimentos inventariáveis, podendo as instabilidades de menor 

tamanho atingir percentagens muito significativas no número total de instabilidades (85 %, 

Brardinoni et al., 2003). Brardinoni e Church (2004), após levantamentos de campo, 

constataram que 20-25 % das instabilidades não tinham sido detectadas nas fotografias 

aéreas, devido quer à sua dimensão quer à densidade do coberto vegetal. No entanto, por 

vezes o rollover acontece muito para além da resolução mínima das imagens, o que pode 

levar a crer que este não acontece devido a problemas "técnicos" mas físicos, 

provavelmente relacionados com a fisiografia do terreno (Guthrie e Evans, 2004ab). Na 

verdade, no caso dos inventários históricos efectuados com fotografia de data afastada da 

ocorrência de eventos de instabilidade e/ou com resolução grosseira, os problemas técnicos 

são sem dúvida importantes. No entanto, em inventários de evento, com imagens retiradas 

próximo da data de ocorrência e levantamentos de campo consistentes, a inversão da 

tendência tem que ser resultado de condicionamentos físicos (e.g., morfologia do terreno, 

hidrologia, tipologia dos movimentos de vertente). É disto exemplo o inventário de evento 

da região da Umbria (Itália), onde a área mínima consistentemente cartografada nas 

fotografias aéreas é de cerca de 250 m2, enquanto o desvio à potencial se dá aos 900 m2 

(Guzzetti et al., 2002). 
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Deste modo, a inversão da tendência potencial-negativa das distribuições pode estar 

relacionada com características fisiográficas e geomorfológicas limitantes. Pelletier et al. 

(1997) referem o factor litológico como uma das explicações possíveis, uma vez que a 

resistência dos materiais inibe o aparecimento de movimentos muito pequenos. Assim, as 

características geotécnicas são uma hipótese para explicar o rollover, podendo o seu 

posicionamento representar a transição entre instabilidades de vertente maioritariamente 

controladas pela coesão (pequena dimensão) e os movimentos de vertente controlados 

principalmente pela fricção basal (grande dimensão) (Guzzetti et al., 2002; Guzzetti, 2005b). 

O grau de evolução da rede de drenagem e a sua importante influência no condicionamento 

da geometria das vertentes e das suas instabilidades pode ser outra hipótese para justificar 

que os movimentos de menor dimensão não sejam os mais frequentes (Guzzetti et al., 2002; 

Guzzetti, 2005b). A acção erosiva associada à rede de drenagem condiciona não só a 

geometria das formas mas o desaparecimento de vestígios de movimentos de vertente. 

 

6.1.2.2 Probabilidade-densidade e densidade-frequência 

 

As abordagens adoptadas para obter uma distribuição dimensão-frequência podem, como 

referido anteriormente, ser variadas. Uma das técnicas utilizadas para quantificar a potencial 

negativa é a representação da distribuição com base na função de probabilidade-densidade 

(pdf). Este é um dos métodos mais frequentemente utilizado, nos trabalhos mais recentes 

(Martin et al., 2002; Guthrie e Evans, 2004ab; Malamud et al., 2004; Guzzetti, 2005b; 

Guzzetti et al., 2005; Guzzetti et al., 2008; Brunetti et al., 2009), expressando-se por: 
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  (6.3) 

sendo: 

AL – área do movimento de vertente; 

NLT – número total de movimentos de vertente; 

δNL – número de movimentos de vertente da classe; 

δAL – amplitude da classe. 
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A função de probabilidade-densidade resulta da normalização da frequência de movimentos 

de determinada dimensão e a amplitude da classe em que se insere, sendo esse resultado 

normalizado com o número total de movimentos. 

Numa tentativa de uniformizar as representações e metodologias adoptadas, Malamud et al. 

(2004) apresentam uma distribuição geral aplicando uma função Gamma-inversa de 3 

parâmetros, por ser a que melhor se adapta de entre cerca de 300 distribuição estatísticas 

analisadas. A distribuição probabilística através da função Gamma-inversa pode ser obtida 

através da equação: 
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 (6.4) 

sendo: 

AL – a área do movimento de vertente; 

α – o parâmetro que controla o decréscimo potencial para movimentos de médias e grandes 

áreas; 

a – o parâmetro que primeiramente controla a localização da probabilidade máxima da 

distribuição; 

s – o parâmetro que controla o decréscimo potencial para movimentos de pequena 

dimensão; 

Ƭ(α) – a função Gamma de α. 

 

A utilização desta distribuição, cujos autores pretendem generalista mas que não esperam 

que se adapte na perfeição a todos os catálogos de instabilidades, implica, por exemplo, que 

todos os inventários de movimentos de vertente completos apresentem a mesma área 

média, o que se pode considerar como uma assunção bastante "ambiciosa". No entanto, no 

caso dos fenómenos de grande dimensão terem sido amplamente registados, esta função 

permite, através de inferência, estimar os movimentos de vertente de menor grandeza em 

falta, facto importante a ter em conta na avaliação da perigosidade.  

A figura 6.4 (A) representa graficamente os resultados das distribuições de 

probabilidade-densidade, obtidas através das fórmulas (6.3) e (6.4). 
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Figura 6.4 - Probabilidade-densidade da área dos movimentos de vertente (MV), da bacia do rio Alenquer. 
(Função gamma-inversa com 3 parâmetros: α = 1,4; a = 1.280 m

2
; s = -132 m

2
) 

 

A observação da figura permite, desde logo, concluir que a distribuição dos movimentos de 

vertente da bacia do rio Alenquer não se sobrepõe à curva de distribuição geral, obtida 

através da função gamma-inversa de 3 parâmetros (α - 1,4; a - 1.280 m2; s - 132 m2) 

proposta por Malamud et al. (2004). No entanto, as características gerais da distribuição são 

idênticas, i.e. os movimentos de maior dimensão ajustam-se a uma recta potencial negativa 

e existe uma inversão dessa tendência de modo exponencial (rollover), indicando que os 

movimentos de menor dimensão não são os mais frequentes. 

Com a finalidade de efectuar uma comparação dos valores dos parâmetros com a 

distribuição geral e outros trabalhos existentes, procedeu-se a uma adaptação da função 

gamma-inversa aos dados da bacia do rio Alenquer, tendo o seu ajuste sido avaliado através 

dos testes de significância disponíveis no software Easyfit, nomeadamente, 

Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling e Chi-quadrado. Estes métodos de verificação 

baseiam-se na relação entre os valores empíricos e os valores estimados tendo em conta a 

distribuição em causa. Os testes Kolmogorov-Smirnov e Anderson-Darling baseiam-se numa 

função de distribuição cumulativa avaliando as diferenças entre o valor teórico e o valor 

empírico registados. O teste Chi-quadrado efectua uma avaliação semelhante mas obriga à 
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classificação dos dados. Neste caso, o método de divisão em classes é muito influente nos 

resultados finais, podendo-se optar por classes de igual amplitude ou igual probabilidade de 

ocorrência. Ambas as opções foram testadas, preferindo-se a de igual probabilidade de 

ocorrência, por se verificar ser a metodologia que melhores resultados obtinha. 

Na referida adaptação, a definição do parâmetro α obteve-se através do ajuste de uma recta 

potencial aos movimentos de vertente de média e grande dimensão na área de estudo, i.e., 

área AL > ±300 m2, registando-se um valor de β = 1,746, com um coeficiente de 

determinação de R2 = 0,969 (Figura 6.5). 

 

 

Figura 6.5 - Adaptação da função gamma-inversa à área dos movimentos de vertente (MV) da bacia do rio 
Alenquer. 

 

O valor de a, ao controlar o posicionamento da probabilidade máxima, indica o valor a partir 

do qual a distribuição se afasta da recta potencial. Na função adaptada, este parâmetro foi 

escolhido entre os valores da classe anterior aos 300 m2, i.e., a última classe que não foi 

utilizada para obter o parâmetro α (ordem crescente de áreas). Num processo iterativo, 
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foram experimentadas diferentes áreas e seleccionada aquela que permitia valores 

superiores nos testes de ajustes e simultaneamente melhor concordância com a localização 

da classe de maior probabilidade-densidade. O parâmetro s foi seleccionado após a 

definição dos anteriores num processo empírico de experimentação, unicamente com base 

nos resultados finais dos testes de ajuste. 

Assim, após os procedimentos de ajuste, verificou-se que os valores dos parâmetros que 

melhor ajustam a função gamma-inversa à probabilidade-densidade das áreas dos 

movimentos de vertente da bacia do rio Alenquer são: α - 0,746; a - 255 m2; s - -73 m2. 

O pior resultado obtido nos testes de ajuste (Chi-quadrado) indica que se pode considerar 

que os dados seguem este tipo de distribuição, para um nível de significância igual ou 

inferior a 0,05. No entanto, se tivermos em conta o teste Anderson-Darling o valor sobe para 

<= 0,1 e no teste Kolmogorov-Smirnov para <= 0,2. No entanto, apesar de resultados 

aceitáveis, deve ter-se presente que a distribuição poderá sofrer alterações se o inventário 

se tornar mais completo. Por outro lado, embora não seja objectivo deste trabalho, o teste 

com outro tipo de distribuições poderá revelar melhor grau de ajuste. 

Apesar da tentativa de homogeneização de Malamud et al. (2004), nos trabalhos realizados 

em que se efectua uma síntese comparativa dos valores de β verifica-se que estes 

apresentam alguma variedade, a maioria entre 2,5±0,5. As diferenças de expoentes 

registadas têm dois grupos de causas possíveis (Guzzetti et al., 2002; Guzzetti, 2005b):  

1) naturais: relacionadas com a litologia, morfologia do terreno, clima, etc.; 

2) metodológicas: diferenças nos dados ou nos métodos utilizados para obter a distribuição 

das frequências. 

A valores de expoente mais baixos está associada uma maior importância dos movimentos 

de maior magnitude (van Den Eeckhaut et al., 2007; Guzzetti et al., 2008). Assim, o valor de 

β obtido para os movimentos de vertente da bacia do rio Alenquer (1,746) está abaixo dos 

valores mais frequentes. Embora não descartando por completo alguma influência dos 

dados e da metodologia adoptada, este resultado está certamente relacionado com causas 

naturais. De facto, a literatura especializada confirma que, embora menos frequente, não é 

anormal a existência de inventários de deslizamentos que apresentem expoentes da 
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potencial com valores abaixo de 2. São exemplos o inventário histórico com análise das 

frequências acumuladas descrito em Hovius et al. (2000), com β = 1,7; o inventário histórico 

com distribuição não-acumulada de Martin et al. (2002), com β = 1,8; o inventário histórico 

com distribuição densidade-frequência de Havenith et al. (2006), com β = 1,9; ou o 

inventário de evento de Crosta et al. (2003) com β = 1,85 para uma distribuição de 

densidade-frequência. Coincidentemente, tal como no inventário da bacia do rio Alenquer, 

em alguns destes inventários predominam movimentos superficiais (Martin et al., 2002; 

Crosta et al., 2003) ou a análise é efectuada apenas com as áreas de depleção (Hovius et al., 

2000). Estes factos parecem comprovar um condicionamento natural em inventários onde, 

embora em termos relativos os movimentos de maior tamanho possam ter uma grande 

importância, quando essa dimensão apresenta valores menos elevados os expoentes da 

potencial tendem a apresentar grandezas inferiores. 

No que se refere ao posicionamento do rollover, i.e., a magnitude em que se atinge a 

máxima probabilidade e a partir da qual há uma diminuição desta, para ambos os lados da 

curva de distribuição, a ideia referida por Guzzetti et al. (2008), de que a localização dos 

movimentos mais frequentes em magnitudes mais elevadas indica que o inventário está 

incompleto, não pode ser aplicada ao caso em estudo. De facto, se adoptarmos essa reflexão 

ao compararmos a curva obtida para os movimentos de vertente da bacia do rio Alenquer 

com a função gamma-inversa de Malamud et al. (2004), que se adapta quase na perfeição a 

3 extensos inventários (Figura 6.4), seríamos levados a concluir, pelo posicionamento da 

inversão das instabilidades da área em estudo na ordem dos 75±15 m2 (cerca de uma ordem 

de magnitude abaixo de Malamud et al. (2004), que este inventário é mais completo do que 

os apresentados no referido estudo. Na realidade, isso é pouco provável uma vez que o 

inventário da bacia do rio Alenquer é um inventário "histórico", realizado essencialmente 

com levantamentos de campo e interpretação de ortofotomapas obtidos em 2004, que, 

embora representativo, ainda assim está incompleto, sobretudo quando comparado com 3 

inventários de evento extremamente robustos. As diferenças observadas podem estar 

relacionadas com o grau significância do inventário analisado, bem como com a dimensão 

dos movimentos analisados, pois também no trabalho de Crosta et al. (2003), a inversão se 

dá em movimentos com áreas de ordem de grandeza semelhante. 
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Contudo, se observarmos apenas a distribuição dos movimentos de vertente activos 

correspondentes ao evento registado em 2009-2010, cujo inventário se pode considerar 

completo, verificamos que as diferenças em relação à distribuição geral se mantêm e o 

ajuste à função gamma adaptada é considerável (Figura 6.6).  

 

 

Figura 6.6 - Probabilidade-densidade da área dos movimentos de vertente (MV), total e activos, da bacia do 
rio Alenquer. 

 

Assim, tendo em conta a distribuição observada no inventário cujos levantamentos foram 

efectuados exaustivamente durante e logo após o período de actividade em 2009-2010, 

parece comprovado que as diferenças entre distribuições são devido às características dos 

movimentos da área em estudo e não a problemas de ordem "técnica", associados à falta de 

registos ou aos métodos adoptados. Por outro lado, se o inventário de evento segue a 

distribuição adaptada, então poder-se-á afirmar que o registo histórico terá tendência a 

ajustar-se a esta (Malamud et al., 2004), indicando que estas ocorrências se podem 

considerar como representativas dos movimentos de vertente da bacia do rio Alenquer, em 

termos de distribuição. 

No entanto, a falta de dados no registo histórico é uma certeza. Por este motivo, a utilização 

da probabilidade-densidade não é o mais correcto, podendo os resultados obtidos estar 
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comprometidos, uma vez que não se sabe ao certo qual o número total de instabilidades 

que ocorreram na realidade. Nestes casos, é preferível o uso das distribuições com base na 

densidade-frequência (df): 

 ( ) L
L

L

N
df A

A




  (6.5) 

sendo: 

AL – área do movimento de vertente; 

δNL – número de movimentos de vertente da classe; 

δAL – amplitude da classe. 

 

A função de densidade-frequência é a normalização da frequência de movimentos de 

determinada dimensão pela amplitude da classe em que se insere. A diferença em relação à 

pdf está nos valores de "probabilidade" obtidos, que por não serem normalizados pelo 

número total de movimentos são mais elevados. Todavia, a forma e características da 

distribuição mantêm-se (Figura 6.7), nomeadamente o expoente da potencial e a localização 

da inversão de tendência. 

 

Figura 6.7 - Densidade-frequência dos movimentos de vertente (MV) da bacia do rio Alenquer. 
(Função gamma-inversa com 3 parâmetros: α = 0,746; a = 255 m

2
; s = -73 m

2
) 
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6.1.2.3 Probabilidade de magnitude do movimento de vertente 

 

Uma vez estabelecida a relação entre frequência e magnitude dos movimentos de vertente, 

é possível a sua utilização para estimar a probabilidade de ocorrência de uma instabilidade 

de determinada magnitude (Picarelli et al., 2005). Mamalud et al. (2004), apresentam uma 

forma simplificada para obter a probabilidade de ocorrência com base na 

probabilidade-densidade, partindo do pressuposto que: 

 
0

( ) 1L Lpdf A A


   (6.6) 

sendo: 

AL – área do movimento de vertente; 

pdf – probabilidade - densidade da classe; 

δAL – amplitude da classe. 

 

A interpretação dos resultados da aplicação desta equação parte do pressuposto que o 

inventário de movimentos de vertente sobre os quais foram derivadas as características da 

distribuição é, em termos estatísticos, substancialmente completo, i.e., que a maioria dos 

movimentos que ocorreram na região foi correctamente identificada (Malamud et al., 2004). 

É expectável que as áreas dos movimentos cujos vestígios dos seus contornos se 

encontravam menos evidentes possam apresentar alguns erros. No entanto, a análise das 

características da distribuição do evento de instabilidade de 2009-10 e o seu ajuste à 

distribuição geral, deixa antever que se pode considerar o inventário global como 

representativo das instabilidades de vertente ocorridas na área em estudo.  

Os resultados da aplicação desta metodologia, à bacia do rio Alenquer, podem ser 

observados na figura 6.8. 
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Figura 6.8 – Probabilidade de ocorrência de movimentos de vertente de magnitude (AL), na bacia do rio 
Alenquer. 

 

Assim, apesar dos problemas descritos anteriormente, estes valores podem ser utilizados 

como referência na análise da perigosidade. Adicionalmente, a representação gráfica 

permite providenciar bases empíricas para modelos de risco (Brardinoni e Church, 2004). 

No entanto, para além das limitações dos inventários, há que ter em atenção que a 

utilização deste tipo de relações para avaliar as probabilidades não tem em conta as 

possíveis variações dos condicionalismos das instabilidades, por exemplo devido a efeitos 

adversos da actividade antrópica (Picarelli et al., 2005). Adicionalmente, Hungr et al. (2008) 

realçam dois aspectos importantíssimos: 

 i) a probabilidade de ocorrência com base em curvas frequência-magnitude deve ser 

adoptada unicamente em áreas com contexto geomorfológico muito semelhante, para que 

não se incorra em erros graves; 

ii) estas curvas são generalistas e homogeneizadas não tendo em conta o factor local que 

controla a magnitude do movimento de vertente que poderá ocorrer. 
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6.1.2.4 Magnitude de evento 

 

Embora o número de eventos em todo o Mundo seja elevado, não é comum para os 

movimentos de vertente a existência de uma escala que meça a magnitude desse 

acontecimento. De facto, o geral é procurar-se avaliar a magnitude do fenómeno 

desencadeante ou de um movimento em particular (Hungr, 1997; Cardinali et al., 2002; 

Reichenbach et al., 2005, entre outros). Numa tentativa de criar uma escala similar a outros 

fenómenos naturais (e.g., sismos, ciclones, etc.), Malamud et al. (2004), propõe que a 

magnitude dos eventos (me) seja avaliada de um modo simples pelo logaritmo de base 10 do 

número total de eventos, em inventários completos, como expressa a equação (6.7). 

 10loge LTm N  (6.7) 

sendo: 

NLT – número total de movimentos de vertente. 

 

Deste modo, a um evento com 100 instabilidades estaria associada uma magnitude 1, com 

1.000 uma me = 2, e assim sucessivamente. No entanto, estes valores têm que ser 

entendidos com alguma precaução, uma vez que podem estar a avaliar realidades 

completamente distintas. Ao utilizar como variável o número total de ocorrências, esta 

metodologia não tem em conta a extensão da área em que se registaram as instabilidades, 

i.e., a densidade de movimentos, sendo muito diferente ter uma me = 1, que ocorreu em 

10 km2 ou em 1000 km2. Por outro lado, tem que se garantir que toda a área afectada pelo 

fenómeno desencadeante foi inventariada pois, caso contrário, corre-se o risco de 

subestimar a magnitude do evento. No entanto, para comparação de eventos numa mesma 

área, é um método interessante pela sua simplicidade e objectividade. 

Assim, o evento ocorrido em 2009-10, onde se registaram 157 movimentos de vertente é 

avaliado com uma magnitude de cerca de 2,2. A representação gráfica das curvas de 

distribuição/magnitude dos eventos de movimentos de vertente da bacia do rio Alenquer 

encontra-se expressa na figura 6.9. 
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Figura 6.9 —  Magnitude de evento dos movimentos de vertente (MV), na bacia do rio Alenquer. 

 

Este tipo de representação permite estimar a magnitude do evento, no caso de 

desconhecimento do número total de movimentos. Por outro lado, assumindo que a curva 

de distribuição caracteriza os movimentos da bacia do rio Alenquer e que as instabilidades 

de maior magnitude se encontram significativamente inventariadas, podemos extrapolar 

uma magnitude geral do inventário histórico através do ajuste das curvas a estes 

movimentos e, desse modo, inferir o número total de instabilidades ocorridas. Deste modo, 

o ajuste indica que o inventário histórico apresenta uma magnitude de cerca de 2,8, o que 

significa um número total de movimentos de vertente próximo dos 600. Comparando este 

valor com os 459 movimentos registados confirma-se, mais uma vez, a indicação de que o 

inventário não se encontra completo. 

No entanto, estes valores são meramente indicativos e só devem ser comparados com 

inventários de evento ou inventários históricos extremamente robustos. 

Outra questão que se pode colocar à utilização deste método é se o número de movimentos 

é bom indicador de magnitude geral? De facto, a não consideração da magnitude individual 

dos movimentos que compõem o inventário é questionável, i.e., a análise é adimensional 

quanto ao tamanho das instabilidades, atribuindo a mesma importância a um movimento de 
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10 m3 como a um de 10.000 m3. Por outro lado, enquanto a magnitude de um evento 

baseado no número de ocorrências varia em 3-4 ordens de magnitude (Malamud et al., 

2004), se tivermos em conta a área, essa variação é de cerca de 9 ordens de magnitude e 

expande-se para 15 ordens se for considerado o volume (e.g., Guzzetti et al., 2005; 

Reichenbach et al., 2005). No caso da bacia do rio Alenquer esta dispersão é de cerca de 5 

ordens de magnitude, na área (10 m2 a 100.000 m2), e de 6 ordens de magnitude no caso do 

volume (5 m3 a 1.000.000 m3). 

Na realidade, normalmente utiliza-se para medir a magnitude, ou o potencial destrutivo de 

um movimento (Hungr, 1997), parâmetros relacionados com a sua dimensão (e.g., volume) 

conjugados com a velocidade (Cardinali et al., 2002; Reichenbach et al., 2005). Neste caso, 

pretende-se a avaliação de um evento ou período no seu conjunto, mas mesmo assim o 

número de ocorrências pode ser muito limitativo. O quadro 6.1 apresenta os valores 

observados nos movimentos de vertente activos (2009-10) na Bacia do rio Alenquer, para os 

parâmetros número de ocorrências, área e volume total. Os dados apresentados mostram 

que o número de ocorrências pode ser muito pouco revelador da verdadeira magnitude do 

fenómeno, bastando comparar o diminuto número de movimentos complexos (7,5 % do 

total) com a importância que tem na área instabilizada (22 % do total), e sobretudo, no 

volume total de terrenos mobilizados (41 % do total). Ao invés, os deslizamentos rotacionais 

superficiais são a tipologia dominante, com 99 registos (63 % do total) mas apresentam, em 

termos comparativos, uma menor importância na área instabilizada (34 % do total) e no 

volume mobilizado (15 % do total). 

 

Quadro 6.1 — Parâmetros de frequência e dimensão dos movimentos de vertente activos (2009-10), na bacia 
do rio Alenquer. 

 

Tipo de Movimento

# movimentos Área total 

(m2)

Volume total 

(m3)

Rotacional 25 88.324 293.306

Rotacional superficial 99 81.110 105.077

Translacional 1 3.439 3.139

Translacional superficial 12 5.649 3.478

Escoada 8 5.450 6.161

Complexo 12 52.234 283.669

Conjunto movimentos 157 236.206 694.830
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Possivelmente por este motivo, Guzzetti et al. (2009) adoptaram para a medição da 

magnitude do evento um método similar ao de Malamud et al. (2004), mas substituindo o 

parâmetro número de movimentos pelo volume total mobilizado. 

Assim, tendo em conta o volume total registado, verifica-se que o evento tem uma 

magnitude de 5,8, valor bem superior à me = 2,2 obtida pelo número de ocorrências. No 

entanto, se a avaliação for efectuada para um período de tempo mais alargado, a 

disponibilidade de dados do volume poderá ser limitativa, pelo que a utilização do 

parâmetro área pode ser uma alternativa. Neste caso, o evento de 2009-10 apresentaria 

uma me = 5,4 na bacia do rio Alenquer. Contudo, para que estes valores possam ser tidos em 

conta em termos comparativos é necessário o estabelecimento de uma norma padrão de 

medição da magnitude dos eventos. 

 

 

6.2 Avaliação da probabilidade de ocorrência dos 

movimentos de vertente 

6.2.1  Teoria e métodos de análise  
 

Uma condição essencial para efectuar uma análise de perigosidade é a de que um valor de 

probabilidade esteja associado a um período temporal (Chung e Fabbri, 2003). A avaliação 

da frequência temporal de ocorrência de movimentos de vertente contempla dois grandes 

conjuntos de abordagens, baseadas em (Corominas e Moya, 2008): (i) recorrência dos 

movimentos de vertente; (ii) recorrência dos eventos desencadeantes. 

A análise da recorrência de movimentos de vertente é efectuada com métodos que 

procuram calcular a probabilidade de excedência de um conjunto de movimentos num 

determinado período de tempo (e.g., modelo de Poisson, modelo binomial (Crovelli, 2000). 

O uso destes métodos obriga ao conhecimento da taxa média de ocorrência de movimentos 

de vertente, obtida pelo intervalo entre eventos de instabilidade (Guzzetti et al., 2005). Este 

facto impõe a existência de registos para períodos longos e completos em termos de datas 

de ocorrência (Corominas e Moya, 2008). No entanto, na maior parte dos casos apenas se 

dispõe de datações relativas com inventários multitemporais, resultantes de diferentes 
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campanhas de levantamento de campo ou da análise de fotografias aéreas obtidas em 

diferentes datas (e.g., Guzzetti et al., 2005, Remondo et al., 2005), que não coincidem 

obrigatoriamente com as datas dos eventos, mas que possibilitam um cálculo da ocorrência 

média de movimentos, entre levantamentos. Se tivermos uma base de dados com muitas 

datações de movimentos, essa informação pode ser utilizada para extrapolar a actividade 

futura das manifestações de instabilidade, recorrendo a algumas assunções. Na ausência 

desses dados, é necessário recorrer a outros métodos para o cálculo da frequência temporal, 

nomeadamente a consideração de eventos de instabilidade e do período de retorno dos 

respectivos factores desencadeantes. A análise dos períodos de retorno destes eventos 

permite, através do seu inverso, o cálculo da probabilidade anual de ocorrência dos 

mesmos. Este método tem a vantagem de não necessitar de séries de movimentos de 

vertente datados, mas é indispensável que haja dados suficientes para estabelecer relações 

credíveis entre o tipo de fenómeno desencadeante e a sua magnitude e as instabilidades no 

terreno (Corominas e Moya, 2008). 

Como foi referido anteriormente, os movimentos de vertente podem ser desencadeados por 

diferentes fenómenos, de entre os quais se destacam os sismos e a precipitação. 

Adicionalmente, os movimentos de vertente podem ocorrer singularmente ou às dezenas, 

centenas ou mesmo milhares, dependendo da abrangência espacial e da magnitude do 

fenómeno desencadeante (Guzzetti et al., 2005; Reichenbach et al., 2005). 

Todavia, tal como, em regra, apenas os sismos de magnitude superior a grau 5 

desencadeiam movimentos de vertente (Ranguelov, 2011), nem todos os episódios de 

precipitação originam eventos de instabilidade. Assim, torna-se essencial a identificação de 

limiares críticos a partir dos quais há ocorrência de movimentos de vertente. Muitos têm 

sido os autores a procurar uma expressão ou método para definir limiares críticos (e.g., 

Caine, 1980; van Asch et al., 1999; Zêzere e Rodrigues, 2002; Zêzere et al., 2005, 2008b; 

Trigo et al., 2005; Guzzetti et al., 2007; Frattini et al., 2009, entre muitos outros), mas a 

dificuldade em obter uma expressão universal continua presente. De facto, são muitos os 

condicionalismos à definição de um limiar crítico (combinação intensidade/duração) global, 

uma vez que as condições críticas de precipitação para a instabilidade variam muito de 

acordo com as características do terreno, regime e variação espacial de precipitação e tipo 

de movimentos. Assim, os limiares obtidos terão sempre uma validade local ou regional, 
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devendo a sua extrapolação para áreas mais alargadas ser muito cautelosa (Corominas e 

Moya, 2008). 

A literatura científica mostra que diferentes tipos de movimentos de vertente podem estar 

associados a diferentes mecanismos hidrológicos desencadeantes e, por isso, a diferentes 

limiares críticos de precipitação. Este facto tem sido confirmado nos trabalhos realizados 

para a região Norte de Lisboa (e.g., Zêzere, 2000; Zêzere e Rodrigues, 2002; Zêzere et al., 

2005, 2008b; Trigo et al., 2005; Zêzere e Trigo, 2011) onde os movimentos superficiais são 

desencadeados por chuvas intensas de curta duração, enquanto os deslizamentos mais 

profundos se relacionam com precipitações de menor intensidade mas mais prolongadas no 

tempo (30 a 90 dias).  

De um modo simplificado, para que seja possível calcular a probabilidade de ocorrência de 

movimentos de vertente é necessário conhecer ou assumir: (i) a distribuição espacial dos 

movimentos de vertente; (ii) o período temporal de referência; (iii) a quantidade e dimensão 

de movimentos de vertente que vão ocorrer numa determinada janela temporal (Chung e 

Fabbri, 2003). Com efeito, mesmo quando o método de susceptibilidade não produz um 

resultado probabilístico, é possível considerar cenários futuros para um determinado 

período temporal, sendo para tal imprescindível a definição de qual a área instabilizada no 

período considerado (e.g., Zêzere et al., 2004; Chung e Fabbri, 2005, 2008), ou utilizando a 

tendência da ocorrência de instabilidades nas últimas décadas (Remondo et al., 2005). Os 

métodos propostos pelos referidos autores calculam para cada classe de susceptibilidade, a 

probabilidade de uma UT ser afectada, no decurso do período definido pelo cenário, através 

de uma abordagem em duas etapas (Chung e Fabbri, 2003, 2005): 

1) criação de mapa susceptibilidade com x número de classes; 

2) cálculo da probabilidade de um futuro movimentos ocorrer em cada UT de cada classe, 

num determinado cenário. 

Neste contexto, a perigosidade pode ser obtida combinando, por exemplo, a 

susceptibilidade determinada com base num inventário de evento, com o período de 

retorno do mecanismo desencadeante associado ao evento (Guzzetti et al., 2006b). 

De acordo com Chung e Fabbri (2005, 2008), a estimativa da perigosidade pode ser obtida 

pela expressão (6.8): 
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sendo: 

py – capacidade preditiva da classe de susceptibilidade a que pertence a UT; 

nα – número de UT a ser instabilizadas no futuro; 

ny  – número de UT da classe de susceptibilidade. 

 

O método proposto por Chung e Fabbri (2005, 2008) tem como base um mapa de 

susceptibilidade e a definição, para um determinado cenário associado a um período 

temporal específico, da quantidade de área que se irá instabilizar. 

Este tipo de estimativa não tem em conta a magnitude individual dos movimentos mas a da 

globalidade do evento. No entanto, a conjugação das probabilidades obtidas através deste 

método com as de probabilidade de ocorrência de um movimento com determinada 

magnitude, através do seu produto, permite a elaboração de mapas tendo em conta os 3 

parâmetros da perigosidade: espaço, tempo e dimensão. 

Como acontece em praticamente todas as etapas de uma análise de risco, a estimativa da 

perigosidade assume um conjunto de condicionalismos de entre os quais se destacam (e.g., 

Guzzetti et al., 2005; Corominas e Moya, 2008): (i) os movimentos de vertente futuros vão 

ocorrer sob os mesmos condicionalismos que no passado; ii) a recorrência da instabilidade 

futura vai replicar a verificada no passado; (iii) as estatísticas de magnitudes estão correctas 

e manter-se-ão no futuro; (iv) os eventos de movimentos de vertente são independentes e 

aleatórios no tempo; (v) cada uma das componentes da perigosidade (espaço, tempo, 

dimensão) é independente entre si.  

Estes condicionalismos acarretam aos modelos de perigosidade um conjunto de fragilidades 

e incertezas. Embora algumas incertezas possam ser minimizadas com uma frequente 

actualização dos dados utilizados, outras terão que estar sempre presentes, sendo 

intrínsecas a qualquer processo de “previsão do futuro”. De facto, as condições que 

originaram os movimentos podem alterar-se com o tempo, algumas de forma drástica (e.g., 

uso do solo), influenciando o valor da susceptibilidade. Contudo, em geral os factores de 

predisposição não mudam significativamente num curto espaço de tempo (e.g., litologia) ou 
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de modo generalizado numa região (e.g., declive devido a erosão ou actividade antrópica), 

pelo que a actualização periódica de variáveis mitiga os problemas associados a alterações 

de condições de predisposição. 

A resolução da incerteza associada às mudanças na recorrência e magnitude de movimentos 

é de muita complexidade, nomeadamente em contexto de mudança climática e mudança 

global. Assim, não é seguro que os padrões de intensidade-duração da precipitação 

verificados no passado, para os quais foram estabelecidos períodos de retorno, se vão 

manter inalterados no futuro, com repercussões na frequência e na magnitude das 

instabilidades futuras. 

No que diz respeito à independência entre eventos, poderá sempre existir alguma violação, 

uma vez que se sabe que os movimentos ocorrem muitas vezes em locais onde já 

ocorreram, infringindo o pressuposto de que não estão correlacionados no tempo. 

Contudo, no que diz respeito às três componentes da perigosidade pode considerar-se que 

são independentes uma vez que: 

i) a susceptibilidade é obtida sem ter em conta os eventos desencadeantes (probabilidade 

espacial independente da temporal); 

ii) as estatísticas sobre as áreas dos movimentos são tratadas isoladamente da 

susceptibilidade (probabilidade magnitude independente da espacial); 

iii) os movimentos de vertente de todas as dimensões ocorrem ao longo do tempo 

(probabilidade magnitude independente da temporal). 

Assim, apesar das incertezas, é possível criar mapas de perigosidade consistentes que 

permitam a técnicos de planeamento, decisores, autoridades de protecção, companhias de 

seguros, investidores e proprietários ter noção da realidade da região e tomar decisões 

informadas. 

A análise de perigosidade típica produz resultados probabilísticos para cada UT. A análise 

individual da probabilidade de um determinado elemento exposto (e.g., uma casa) vir a ser 

afectado por um movimento de vertente extravasa o mínimo exigido para uma análise de 

perigosidade a escala regional, aproximando-se já de uma análise muito simplificada de 
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risco. No entanto, essa probabilidade pode ser determinada com recurso à seguinte 

expressão (e.g., Chung e Fabbri, 2005, 2008): 
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          (6.9) 

sendo: 

py – capacidade preditiva da classe de susceptibilidade a que pertence a UT; 

nα – número de UT com deslizamentos no futuro; 

ny – número de UT da classe de susceptibilidade; 

k – número de UT ocupadas pelo elemento exposto; 

P  – número de UT da classe de susceptibilidade. 

 

6.2.2 Perigosidade a deslizamentos rotacionais na bacia do rio Alenquer 
 

Os movimentos de vertente ocorridos na região Norte de Lisboa nos últimos 50-60 anos têm 

um forte sinal climático, estando a sua actividade associada a períodos húmidos, 

desempenhando precipitação o papel de factor desencadeante (Ferreira et al., 1987; Zêzere, 

2000; Zêzere e Rodrigues, 2002; Zêzere et al., 1999ab, 2004, 2008b; Zêzere e Trigo, 2011). 

De facto, apesar da precipitação média anual na região Norte de Lisboa ser modesta, cerca 

de 700±100 mm (e.g., Zêzere et al., 2005; Oliveira, 2012), o regime médio de precipitação 

apresenta grande irregularidade temporal e espacial, o que é um factor importante no 

desencadeamento de movimentos de vertente (e.g., Ferreira et al., 1987; Zêzere et al., 

2005). 

O inventário de movimentos de vertente para a bacia do Rio Alenquer não tem informação 

suficiente relativamente às datas de ocorrência dos movimentos que permita a estimativa 

da sua frequência média. Deste modo, o cálculo de probabilidades tem que ser baseada no 

estabelecimento de cenários temporais com base no período de retorno do evento 

desencadeante. Adicionalmente, não existem na área em estudo estações com dados de 

precipitação diária credíveis, séries longas e razoavelmente completas até 2010, ano em que 
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ocorreu o último evento de instabilidade. Neste contexto, o presente trabalho não tem 

como objectivo a análise de precipitações e o estabelecimento de limiares críticos, 

baseando-se, sempre que necessário, nos resultados de análises efectuadas para a estação 

de Sobral de Monte Agraço (Oliveira, 2012) ou São Julião do Tojal (e.g., Zêzere e Trigo, 

2011). 

Na estimativa da perigosidade a deslizamentos rotacionais, baseada na expressão (6.8), 

foram considerados dois cenários: i) cenário (A) de evento (Março 2010); ii) cenário (B) de 

médio-longo termo baseado em todos os deslizamentos rotacionais profundos 

documentados na área de estudo. Apesar de suportados na mesma base conceptual, a 

análise da perigosidade efectuada para os dois cenários reveste-se de alguns procedimentos 

metodológicos distintos. 

 

6.2.2.1 Cenário (A) de Evento (Março 2010) 

 

A avaliação da perigosidade em contexto de cenário de evento de instabilidade segue a 

metodologia utilizada por Zêzere et al. (2004, 2008) na área de Fanhões-Trancão. Deste 

modo, assume-se que a repetição de um episódio de precipitação que tenha produzido um 

evento de instabilidade no passado produzirá resultados idênticos em termos de 

instabilidade de vertente, i.e., o mesmo número de movimentos de vertente e uma área 

instabilizada equivalente (Zêzere et al., 2004). 

O cálculo da perigosidade a deslizamentos rotacionais foi baseado na área deslizada no 

decurso do evento de Março de 2010 (cenário de evento), considerando separadamente os 

modelos de susceptibilidade a deslizamentos rotacionais profundos e deslizamentos 

rotacionais superficiais, sendo as probabilidades obtidas associadas ao período de retorno 

do fenómeno desencadeante. 

De acordo com Zêzere e Trigo (2011), o evento de instabilidade de Março de 2010 está 

associado a uma precipitação crítica acumulada de 90 dias, cujo período de retorno nas 

estações que poderão ser consideradas como de referência para a área em estudo (Sobral 

de Monte Agraço, pela proximidade; São Julião do Tojal, pela robustez dos dados) varia 
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entre os 3 e 8 anos (Zêzere e Trigo, 2011; Oliveira, 2012). Na impossibilidade de determinar 

qual das duas estações reproduz melhor o ritmo de distribuição da precipitação na área em 

estudo, devido à já referida ausência de dados locais, opta-se por um período de retorno de 

5,5 anos (média dos períodos de retorno do evento de instabilidade obtido em S. Julião do 

Tojal e Sobral de Monte Agraço).  

A capacidade preditiva de cada classe de susceptibilidade/perigosidade é obtida através da 

percentagem de movimentos registados na análise de validação temporal para o cenário, i.e. 

aplicando a curva de predição. Assim, o procedimento de divisão em classes é idêntico ao 

efectuado no capítulo de análise da susceptibilidade mas tendo em conta a curva de 

predição e não a curva de sucesso (Figura 6.10).  

 

 

Figura 6.10 — Delimitação de classes com base nas curvas de predição temporal dos modelos de 
susceptibilidade a deslizamentos rotacionais na bacia do rio Alenquer. 

(A - deslizamentos rotacionais profundos; B - deslizamentos rotacionais superficiais) 

 

Deste modo, assumindo que os futuros movimentos de vertente vão apresentar um 

comportamento semelhante ao observado no passado, podemos estimar a quantidade de 

instabilidades futuras que irá ocorrer em cada uma das classes de susceptibilidade, com base 

na percentagem de movimentos justificados obtidos pela curva de predição, i.e., 36 %, 42 %, 

15 % e 7 %, nos deslizamentos rotacionais profundos e 43 %, 29 %, 22 % e 6 %, nos 

deslizamentos rotacionais superficiais (Figura 6.10; Quadro 6.2), para as classes de 

susceptibilidade muito elevada, elevada, moderada e reduzida ou nula, respectivamente. 
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Quadro 6.2 — Classes de susceptibilidade com base no modelo de susceptibilidade (partição temporal) a 
deslizamentos rotacionais na bacia do rio Alenquer. 
(eR – rácio de eficiência) 

 

 

Apesar de serem obtidos com base na capacidade preditiva, os limites das classes obtidos 

com esta divisão (percentagem de área da classe; coluna 4, Quadro 6.2), são posteriormente 

aplicados na classificação dos mapas de susceptibilidade a deslizamentos rotacionais 

produzido com a totalidade dos deslizamentos, seguindo o procedimento metodológico 

sugerido por Fabbri e Chung (Chung e Fabbri, 1993) e adoptado por Zêzere et al. (2004). Com 

efeito, são estes os mapas de susceptibilidade mais completos e mais robustos, pelo que 

devem ser considerados como referência.  

Os resultados obtidos na estimativa da probabilidade de uma UT (célula) ser afectada por 

deslizamentos rotacionais num cenário idêntico ao de Março 2010 estão sistematizados no 

quadro 6.3. Assim, os valores obtidos indicam que uma UT da classe muito elevada, 

apresenta uma probabilidade de ser afectada, no período considerado (5,5 anos) de cerca de 

0,5 % e 0,2 %, respectivamente por deslizamentos rotacionais profundos e superficiais.  

A espacialização destes valores pode ser observada nos mapas de perigosidade a 

deslizamentos rotacionais na bacia do rio Alenquer representados na figura 6.11. 

 

 

 

Susceptibilidade eR Classificação % área estudo Capacidade preditiva

Muito elevada 3,91 Significativo 9 0,36

Elevada 2,03 Significativo 21 0,42

Moderada 1,03 Não Significativo 14 0,15

Reduzida ou nula 0,13 Significativo 56 0,07

Muito elevada 2,62 Significativo 16 0,43

Elevada 2,10 Significativo 14 0,29

Moderada 0,68 Não Significativo 33 0,22

Reduzida ou nula 0,16 Significativo 37 0,06

Deslizamentos rotacionais profundos

Deslizamentos rotacionais superficiais



Magnitude e probabilidade de ocorrência de movimentos de vertente 
 

285 

Quadro 6.3 — Estimativa de probabilidade de ocorrência de deslizamentos rotacionais na bacia do rio 
Alenquer (cenário A, Março 2010; Período de retorno: 5,5 anos) 

 

 

Figura 6.11 — Perigosidade a deslizamentos rotacionais na bacia do rio Alenquer num cenário de evento 
(Março 2010; Período de retorno: 5,5 anos). 

(A - deslizamentos rotacionais profundos; B - deslizamentos rotacionais superficiais) 

Classe de
Área deslizada no 

futuro (nα)

Capacidade 

preditiva da classe 

Dimensão da classe 

(ny)

Probabilidade da 

UT ser afectada

susceptibilidade # células (Py) # células

Muito elevada 5447 0,36 473.959 0,00512

Elevada 5447 0,42 969.189 0,00306

Moderada 5447 0,15 644.074 0,00137

Reduzida ou nula 5447 0,07 2.646.329 0,00015

Muito elevada 3362 0,43 791.248 0,00239

Elevada 3362 0,29 629.034 0,00183

Moderada 3362 0,22 1.563.661 0,00053

Reduzida ou nula 3362 0,06 1.749.608 0,00012

Deslizamentos rotacionais superficiais

Deslizamentos rotacionais profundos

A
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Figura 6.11 — Perigosidade a deslizamentos rotacionais na bacia do rio Alenquer num cenário de evento 
(Março 2010; Período de retorno: 5,5 anos) (cont.). 

 (A - deslizamentos rotacionais profundos; B - deslizamentos rotacionais superficiais) 

 

A análise da referida figura indica que o padrão de distribuição é idêntico ao observado na 

análise da susceptibilidade (ver figura 5.25 e 5.26 §5.3.4). De facto, como já foi referido 

anteriormente, são as áreas norte e central as que apresentam maior propensão à 

ocorrência de movimentos profundo, enquanto os deslizamentos rotacionais superficiais 

ocorrem mais frequentemente nos sectores centro e sul. 

As pequenas diferenças observadas entre os mapas de susceptibilidade (ver figuras 5.25 e 

5.26 §5.3.4) e de perigosidade (Figura 6.11), prende-se com as divergências dos limiares das 

classes utilizadas, uma vez que estas foram definidas com base em curvas de sucesso no 

primeiro caso e em curvas de predição no segundo. Assim, quando se utilizam as curvas de 

predição para estabelecer as classes, a aplicação do método utilizado mantém os mapas de 

susceptibilidade e perigosidade virtualmente iguais, sendo a diferença observada 

unicamente na legenda, sendo que no caso dos mapas de perigosidade se podem observar 

B
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os valores de probabilidade da cada UT de cada classe ser instabilizada, num determinado 

período temporal. Deste modo, verifica-se que a distribuição da perigosidade está 

absolutamente condicionada pela classificação que produziu o mapa de susceptibilidade. 

Adicionalmente, a diversidade de valores de probabilidade está constrangida pelo número 

de classes de susceptibilidade predefinidas. 

 

6.2.2.2 Cenário (B) de médio-longo termo 

 

O cenário de médio-longo termo (B) sustenta-se em todos os deslizamentos rotacionais 

profundos documentados na área em estudo e apresenta alguns procedimentos 

metodológicos distintos do anterior, nomeadamente no que respeita a: (i) método de 

definição do período temporal a considerar; (ii) mapa de susceptibilidade utilizado; (iii) 

extracção da capacidade preditiva de cada classe. 

Assim, o cenário B aplica-se exclusivamente aos deslizamentos rotacionais profundos, 

sustentando-se em duas assunções fundamentais: 

i) todos os movimentos rotacionais profundos identificados na área de estudo são 

contemporâneos ou mais recentes do que o deslizamento datado mais antigo (1967); Por 

outras palavras, admite-se que o “período de permanência” dos deslizamentos rotacionais 

na topografia da área de estudo, por razões que se prendem com a erosão, crescimento da 

vegetação e actividade antrópica, se aproxima dos 45 anos; 

ii) foram identificados e cartografados todos os deslizamentos rotacionais profundos 

ocorridos na área de estudo nos últimos 45 anos (desde 1967, inclusive). 

Como é evidente, as duas assunções acarretam importantes fontes de incerteza e de erro, 

mas elas são fundamentais para o desenvolvimento do raciocínio probabilístico na avaliação 

da perigosidade. Por um lado, não é seguro que alguns deslizamentos rotacionais 

identificados, cujo ano de ocorrência é desconhecido, não sejam mais antigos que 1967; por 

outro lado, é provável que, em casos de obliteração da topografia original mais pronunciada, 

alguns movimentos ocorridos nos últimos 45 anos não tenham sido identificados. 
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Afortunadamente, os dois tipos de erro tendem a compensar-se e a anular-se, para o efeito 

do trabalho que se pretende realizar. 

No que diz respeito aos deslizamentos superficiais, estes não são tidos em conta neste 

cenário, uma vez que o número de instabilidades registadas está de certeza muito longe da 

quantidade de deslizamentos rotacionais superficiais registadas nos últimos 45 anos. 

A base espacial utilizada no cenário (B) é suportada pelo mesmo mapa de susceptibilidade 

não classificado utilizado no cenário A. Contudo, ao invés de se utilizar um mapa classificado 

com um número limitado de classes (4), utiliza-se uma classificação que contempla 100 

categorias, com o objectivo de aumentar a diversidade de valores de probabilidade obtidos. 

Teoricamente, quanto maior é a susceptibilidade de uma classe, maior deve ser a sua 

capacidade preditiva. Contudo, como foi discutido no capítulo anterior, por vezes isso não 

acontece, podendo haver classes de menor susceptibilidade que preveem mais 

instabilidades que outras onde a probabilidade de ocorrência deveria ser maior. Este facto 

acontece, por exemplo no cenário A, para deslizamentos rotacionais profundos, onde a 

classe de susceptibilidade elevada apresenta maior capacidade preditiva que a muito 

elevada, facto que não se dissocia da maior área abrangida pela primeira classe, 

comparativamente à segunda. Esta situação tende a aumentar de frequência quando o 

número de classes é muito elevado, mesmo quando as classes têm dimensões equivalentes, 

refletindo naturais insuficiências e limitações dos modelos preditivos. Para obviar a este 

problema, numa perspectiva de cenário futuro e desde que haja confiança no modelo de 

susceptibilidade, é possível extrair a capacidade preditiva das classes de susceptibilidade 

através de uma curva de ajuste teórica, garantindo assim o decréscimo de inclinação da 

curva e da correspondente capacidade preditiva de cada classe, à medida que a 

susceptibilidade diminui. 

A técnica atrás referida foi aplicada no desenvolvimento do cenário B; ou seja, a capacidade 

preditiva de cada uma das 100 categorias, com igual dimensão de área, foi obtida através de 

uma curva de ajuste à curva preditiva da área que se assume ir deslizar no futuro, neste caso 

a curva de sucesso, uma vez que se crê que nos próximos 45 anos teremos uma área 

deslizada por movimentos rotacionais profundos idêntica à registada no inventário (Figura 

6.12; Quadro 6.4). 
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Figura 6.12 — Curva de sucesso real e ajustada do modelo de susceptibilidade a deslizamentos rotacionais 
profundos na bacia do rio Alenquer. 

 

Quadro 6.4 — Capacidade preditiva das classes com base em curva de tendência. 

(Função de ajuste logarítmica: y = 0,1877 ln(x) + 1,0141) 

 

 

 

No entanto, apesar de teoricamente correcta, a aplicação desta técnica não está isenta de 

problemas, nomeadamente quando se efectua um ajuste logarítmico, como foi o caso no 

presente trabalho. De facto, a capacidade preditiva seria sucessivamente menor à medida 

que a susceptibilidade da classe diminui, se todas as classes tivessem a mesma dimensão. 

Contudo, na realidade isto não acontece, uma vez que se decidiu que UT com o mesmo valor 

de susceptibilidade devem ficar integradas na mesma classe. Deste modo, as classes 

apresentam ligeiras variações na área que abrangem, o que pode influenciar a respectiva 

taxa de predição. Esta situação é de difícil resolução, tornando-se praticamente inevitável 

y = 0,1877ln(x) + 1,0141
R² = 0,8691
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Área  (susceptibilidade decrescente)

Curva sucesso

Ajuste logarítmico

Classe de
Limite da classe

Capacidade 

preditiva da classe 

Capacidade 

preditiva da classe 

susceptibilidade (x) (y) (y acumulado)

1 0,01009 0,1514 0,1514

2 0,02187 0,1452 0,2966

3 0,03001 0,0594 0,3560

… … … …

51 0,51358 0,0087 0,8890

… … … …

n 1,00000 0,0019 1,0141
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aquando da utilização de factores de predisposição com valores classificados, só podendo 

ser mitigada com o uso de valores contínuos que, mesmo assim e num plano teórico, não 

garantem uma diversidade de condições únicas que possibilite a partição da totalidade da 

área em estudo em 100 classes de susceptibilidade de igual dimensão. 

Adicionalmente, o ajuste teórico efectua-se sem o constrangimento de um limite máximo, 

pelo que o somatório da capacidade preditiva individual da totalidade das classes pode 

apresentar uma grandeza superior a 1 (100 %), o que não é realista. O inverso também pode 

acontecer, se as classes que se pretendem avaliar representam uma porção diminuta da 

área em estudo (e.g., 0,001 no presente trabalho), circunstância em que os valores obtidos 

para a predição serão negativos, situação igualmente impossível de acontecer, uma vez que 

o menor valor observável de predição de uma classe é 0 (zero). 

No entanto, estes problemas podem ser mitigados, no primeiro caso atribuindo uma 

capacidade preditiva nula a todas as classes em que a capacidade preditiva acumulada 

apresenta valores superiores a 1 (no ajuste teórico) ou a todas as UT com susceptibilidade 

inferior àquela em que se atinge a predição de 100 % dos movimentos (com base na curva 

de sucesso). No presente trabalho optou-se por uma situação mais conservadora e de 

compromisso entre as anteriores, assumindo-se que valores informativos que não 

apresentaram qualquer instabilidade no inventário poderão ser considerados na classe de 

perigosidade mais baixa, mas esta classe, embora não seja credível a ocorrência de 

deslizamentos rotacionais profundos, não representa uma probabilidade nula. O segundo 

tipo de problema resolve-se utilizando classes cuja dimensão seja suficientemente 

representativa (0,01 da área de estudo) para que não apresentem valores de predição 

negativos. 

O quadro 6.5 apresenta alguns exemplos da estimativa da probabilidade de ocorrência de 

deslizamentos rotacionais profundos, aplicando a expressão (6.8), no contexto do cenário 

(B), i.e., assumindo que: i) o presente inventário representa a actividade dos deslizamentos 

rotacionais profundos nos últimos 45 anos; e ii) a área total que será instabilizada nos 

próximos 45 anos por deslizamentos rotacionais profundos será idêntica à verificada no 

passado. 
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Quadro 6.5 — Estimativa de probabilidade de ocorrência de deslizamentos rotacionais na bacia do rio 
Alenquer (cenário de médio-longo termo; Período: 45 anos) 

 

 

Assim, verifica-se que cada UT (célula de 25 m2) nas duas primeiras classes, que representam 

os 2 % do território mais susceptível a deslizamentos rotacionais profundos, tem uma 

probabilidade de ser afectada, nos próximos 45 anos, de 9,7 % e 8 %, respectivamente. 

Os valores de probabilidade obtidos para um determinado cenário podem ser resumidos a 

uma probabilidade à escala anual permitindo deste modo a construção de outros cenários, 

e.g., quais as probabilidades associadas a períodos de 5, 10 ou 20 anos. No entanto, apesar 

de matematicamente possível, esta operação deve ser efectuada apenas quando se dispõe 

de dados da instabilidade de vertentes consistentes para um período suficientemente 

abrangente. Com efeito, realizar estimativas para 100 ou 1000 anos com base em 

inventários de instabilidades de períodos mais curtos pode ser muito arriscado (Corominas e 

Moya, 2008). 

Tendo em conta a quantidade e qualidade dos dados disponíveis, no presente trabalho 

optou-se não apenas por avaliar a perigosidade relativa a um período de 45 anos, mas 

igualmente para 1, 10, 25 e 50 anos (Quadro 6.6). 

 

 

 

Classe de

Área deslizada no 

futuro (nα)

Capacidade 

preditiva da classe 

Dimensão da classe 

(ny)

Probabilidade da 

UT ser afectada

susceptibilidade # células (Py) # células (45 anos)

1 29709 0,151 47.773 0,09708

2 29709 0,145 55.768 0,08017

3 29709 0,059 38.529 0,04611

… 29709 … … …

51 29709 0,009 110.404 0,00236

… 29709 … … …

Deslizamentos rotacionais profundos



Metodologias de avaliação da perigosidade e risco associado a movimentos de vertente 
 

292 

Quadro 6.6 — Estimativa de probabilidade de ocorrência de deslizamentos rotacionais na bacia do rio 
Alenquer para diferentes horizontes temporais (1, 10, 25, 45 e 50 anos) 

 

 

Deste modo, é possível, a partir da mesma base de dados, estimar cenários de perigosidade 

associados a períodos distintos. 

Similarmente aos mapas de susceptibilidade, os mapas de perigosidade podem ser 

apresentados com base em valores contínuos. Contudo, a sua leitura torna-se complexa 

devido à variedade de valores de probabilidade existentes, o que dificulta a identificação do 

valor correspondente a cada UT. Neste contexto, efectuou-se a classificação dos mapas de 

perigosidade a deslizamentos rotacionais profundos com base na proposta da Sociedade 

Australiana de Geomecânica (AGS, 2000), por ser uma referência internacional na gestão de 

risco associado a movimentos de vertente e por ter sido a base de classificações efectuadas 

por outros autores em trabalhos similares aplicadas à região a Norte de Lisboa (e.g., Reis et 

al., 2003), possibilitando possíveis comparações futuras. Adicionalmente, esta classificação 

apresenta, para os 6 níveis de perigosidade, uma caracterização qualitativa da perigosidade 

estimada mas também valores de probabilidade de referência (Quadro 6.7). No entanto, os 

próprios autores referem que estes valores são indicativos podendo ser alterados em ½ 

ordem de magnitude ou mais. 

 

 

 

 

Classe de
Probabilidade da 

UT ser afectada

Probabilidade da 

UT ser afectada

Probabilidade da 

UT ser afectada

Probabilidade da 

UT ser afectada

Probabilidade da 

UT ser afectada

susceptibilidade (45 anos) (anual) (10 anos) (25 anos) (50 anos)

1 0,097078 0,002157 0,021573 0,053932 0,107864

2 0,080173 0,001782 0,017816 0,044541 0,089082

3 0,046105 0,001025 0,010246 0,025614 0,051228

… … … … … …

51 0,002355 0,000052 0,000523 0,001308 0,002617

… … … … … …

Deslizamentos rotacionais profundos
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Quadro 6.7 — Classificação da perigosidade a movimentos de vertente. 
(Adaptado de AGS, 2000; Fell et al., 2008) 

 

 

Assim, o critério de divisão em classes é baseado numa progressão de amplitude de classes 

exponencial, representando a classe de maior perigosidade uma probabilidade superior ou 

igual a 10 %. 

A expressão cartográfica dos resultados obtido pode ser efectuada como no cenário de 

evento (A), i.e., mantendo a distribuição espacial do mapa de susceptibilidade fixa e 

alterando o período de referência e os respectivos valores de probabilidade na legenda. 

Contudo, esta não é a única opção possível, nomeadamente quando se utilizam limiares de 

divisão em classes pré-estabelecidos. Assim, neste cenário optou-se pela representação 

através de mapas de perigosidade "dinâmicos" com legenda fixa e não o inverso (Figura 

6.13). 

Classe Descrição Probabilidade

Quase certo É expectável que o evento ocorra ≥ 0,1

Muito provável O evento provavelmente ocorre se verificadas condições adversas [0,01 - 0,1[

Possível Se sob condições adversas,  o evento pode ocorrer [0,001 - 0,01[

Pouco provável O evento pode ocorrer sob condições muito adversas [0,0001 - 0,001[

Raro É possível a ocorrência do evento mas somente em circunstância excepcionais [0,00001 - 0,0001[

Não credível O evento é inconcebível ou inverosímil < 0,00001
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Figura 6.13 — Perigosidade a deslizamentos rotacionais profundos na bacia do rio Alenquer, cenário 
médio-longo termo (B). 

 

Como se pode verificar, o que muda nesta expressão cartográfica é a distribuição e a classe 

de perigosidade a que uma UT pertence e não a legenda, que é comum aos 4 mapas de 

perigosidade. Apesar de, em termos práticos, representarem o mesmo, em termos visuais 

1 ano 10 anos

25 anos 50 anos

Quase certa (≥ 10)

Probabilidade (%)

Muito provável (1 - 9)

Possível (0,1 – 0,9)

Pouco provável (0,01 – 0,09)
Raro (0,001 – 0,009)

Não credível ( < 0,001)
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esta opção é mais interessante, permitindo uma melhor apreensão da perigosidade 

associada a um local do que a simples leitura de um valor probabilístico na legenda. 

Contudo, este tipo de expressão também poderá ter problemas, uma vez que a distribuição 

espacial está sempre associada a um período temporal, podendo originar erros de 

interpretação, se tivermos em conta apenas um dos mapas. Por exemplo, a interpretação 

singela do mapa de perigosidade para 1 ano indica, como é natural, que é muito pouco 

provável a ocorrência de deslizamentos rotacionais profundos em praticamente toda a área 

de estudo Todavia, este facto não significa que toda a área estará livre da ocorrência de 

fenómenos de instabilidade pois, se considerarmos, por exemplo, um período de 25 anos, a 

situação é praticamente inversa, observando-se probabilidades de 0,1 % ou superiores em 

quase toda a área, com a excepção dos fundos de vale. 

A análise dos resultados revela que, como seria expectável, à medida que o período de 

referência aumenta, o nível de perigosidade que a UT apresenta torna-se mais elevada, i.e., 

aumenta a possibilidade da UT ser afectada por um deslizamento rotacional profundo 

(Figura 6.13). Assim, não é estranho que a importância relativa das classes de perigosidade 

mais elevada vá aumentando e que suceda o inverso nas categorias de perigosidade mais 

reduzida (Quadro 6.8). 

 

Quadro 6.8 — Importância relativa das classes de perigosidade a deslizamentos rotacionais profundos na 
bacia do rio Alenquer (Período: 1, 10, 25 e 50 anos) 

 

 

Classe de

perigosidade (%) 1 10 25 50

Quase certa (≥ 10) - - - 1

Muito provável (1 - 9) - 3 7 12

Possível (0,1 - 0,9) 3 23 58 67

Pouco provável (0,01 - 0,09) 23 54 15 -

Raro (0,001 - 0,009) 54 - - -

Não credível (< 0,001) 20 20 20 20

Área (%)

Cenário (# anos)
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A excepção a esta situação corresponde a sectores com morfologia plana, como os fundos 

de vale e interflúvios, e à associação de um relevo pouco vigoroso com afloramento de 

conglomerados na parte oriental da área de estudo, onde a ocorrência deste tipo de 

instabilidade se mantém não credível em todos os cenários (20 %). Este facto acontece, 

como foi referido anteriormente, por se ter considerado que UTs com valor de 

susceptibilidade abaixo do limite que permite justificar a totalidade dos deslizamentos 

rotacionais profundos inventariados (i.e., Uts com condições únicas que não geraram 

deslizamentos rotacionais profundos inventariados), apresentam uma probabilidade ínfima 

de registar alguma ocorrência. Esta assunção obviamente acarreta algumas incertezas, 

nomeadamente por se considerar a totalidade da área dos deslizamentos e não apenas a sua 

área de depleção, e por no grupo de instabilidades em análise se englobarem deslizamentos 

complexos que, em alguns casos, principalmente pela sua componente em escoada, podem 

alcançar locais em que o relevo é praticamente plano. 

Não obstante esta situação, poder-se-á considerar que a área em estudo apresenta uma 

perigosidade bastante distinta, consoante se considera um cenário a curto-médio prazo 

(≤10 anos) ou a médio-longo prazo (25-50 anos). Na realidade, para um período inferior a 10 

anos, as áreas onde poderão ocorrer problemas com uma probabilidade superior a 0,1 % são 

bastante restritas (±26 %). Inversamente, em cenários superiores a 10 anos, a ocorrência de 

deslizamentos rotacionais profundos é possível (probabilidade > 0,1 %) em 65% da área da 

bacia no cenário para 25 anos, e o valor aumenta  para 80 % no cenário para 50 anos. 

Contudo, se analisarmos apenas as duas classes de perigosidade mais elevada, verifica-se 

que, mesmo num cenário de 10 anos, existem zonas muito concretas que apresentam 

probabilidades de ocorrência de deslizamentos rotacionais profundos consideráveis (≥1 %).  

Uma análise mais pormenorizada dos valores de probabilidade pode aparentar que os 

resultados obtidos apenas são relevantes em cerca de 13 % da área (cenário 50 anos, 

Quadro 6.8), podendo, numa óptica menos conservadora, considerar-se apenas as áreas de 

perigosidade superior a 1 % num cenário a 10 anos (3 %). No entanto, é necessário não 

esquecer que estes resultados representam a probabilidade de um única UT (célula de 

25 m2) ser afectada e não a de um objecto que se encontre numa determinada classe. De 

facto, dependendo da dimensão desse objecto, o valor probabilístico obtido pode ser 

substancialmente diferente.  
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O quadro 6.9 sistematiza os resultados obtidos para um exemplo de um elemento exposto 

(e.g., uma fábrica) com uma dimensão de 300 m2, i.e., 12 UT (célula de 5x5 m), obtido pela 

aplicação da expressão (6.9). 

 

Quadro 6.9 — Probabilidade de um elemento exposto ser afectado no âmbito do Cenário (B) 

 

 

Pese embora a probabilidade inicial de uma UT poder parecer bastante baixa, verifica-se 

que, desde que o elemento exposto se encontre na classe de perigosidade Possível ou 

superior, a probabilidade dele vir a ser afectado é sempre superior a 1 %, atingindo o valor 

máximo de 71,8 % na classe de perigosidade Quase certo.  

Os resultados obtidos mostram que a perigosidade a deslizamentos rotacionais profundos 

na bacia do rio Alenquer é considerável, mesmo para um cenário de 10 anos, principalmente 

se considerarmos a probabilidade dos elementos expostos virem a ser afectados por 

movimentos de vertente. Contudo, há que não esquecer que a probabilidade estimada não 

tem em conta a magnitude do movimento, o que é determinante para a dimensão dos 

danos induzidos nos elementos expostos. Uma análise mais completa tendo em conta a 

magnitude dos fenómenos e a realidade de ocupação do território e elementos em risco na 

bacia do rio Alenquer é efectuada no capítulo dedicado à análise do risco. 

  

Classe de 

perigosidade

Probabilidade 

mínima

Probabilidade elemento 

(300 m2; 12 UT; %)

Quase certo 0,1 71,8

Muito provável 0,01 11,4

Possível 0,001 1,2

Pouco provável 0,0001 0,1

Raro 0,00001 0,01
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7. Vulnerabilidade e Risco a 

movimentos de vertente 
 

A avaliação da vulnerabilidade, entendida como o grau de danos expectável, é outra das 

etapas indispensáveis numa análise de risco. Por sua vez, o Risco é aqui entendido como a 

avaliação da probabilidade de ocorrência e gravidade das consequências devidas a um 

fenómeno perigoso. Assim, pode considerar-se que o risco expressa a dimensão social e 

económica dos movimentos de vertente (Cardinali et al., 2002). 

No presente capítulo pretende-se obter, numa primeira fase, a resposta a três questões 

cruciais: Quem, O quê, e Como pode ser afectado pelos movimentos de vertente? Procura-

se assim identificar os elementos expostos e estabelecer critérios para uma análise 

qualitativa e quantitativa das consequências que podem vir a sofrer quando sujeitos a 

deslizamentos rotacionais com diferentes magnitudes.  

Na análise do risco, a questão de base é: Quanto? Neste contexto, o objectivo final consiste 

em testar a aplicação de técnicas diferenciadas de abordagem à análise de risco, qualitativas 

e quantitativas, que se podem agrupar do seguinte modo: 

i) identificação de situações de risco; 

ii) quantificação de custos directos; 

iii) quantificação de custos indirectos. 

A figura 7.1 esquematiza as principais etapas realizadas na análise da vulnerabilidade e risco a 

deslizamentos rotacionais realizada no presente trabalho. Realça-se que as análises de risco 

efectuadas não têm em conta possíveis obras ou medidas de protecção individuais, que não 

se coadunam com a escala regional em que é executado o trabalho. Contudo, numa análise 

local do risco essa informação não deve ser negligenciada. 
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Figura 7.1 — Procedimento metodológico da análise de risco a deslizamentos rotacionais na bacia do rio 
Alenquer. 

 

 

7.1  Análise da vulnerabilidade dos elementos expostos 

a deslizamentos rotacionais   
 

7.1.1 Vulnerabilidade e elementos expostos: conceitos e métodos de 

análise 
 

O termo vulnerabilidade tem origem no latim vulnerare que significa sujeito a danos, 

susceptível a lesões físicas ou morais (Glade e Crozier, 2005; Alexander, 2005). No entanto, 

apesar da sua base simples, a utilização do termo nem sempre tem o mesmo significado. De 

facto, trabalhos de compilação de termos e conceitos utilizados por técnicos e cientistas que 

trabalham na preparação, redução e gestão de risco, referem mais de três dezenas de 

significados do termo Vulnerabilidade (e.g., Cutter, 1996; Thywissen, 2006; Fuchs et al., 

2007). Consoante a área científica e profissão, o termo nem sempre é utilizado exactamente 

com o mesmo significado, revelando a falta de uma definição comum (Cutter, 1996). A 

abrangência do termo é tão grande que Cutter (2011: 59) refere-se à ciência da 

Vulnerabilidade como consistindo "na integração multidisciplinar das ciências sociais, das 

ciências naturais e da engenharia", procurando compreender o modo como elementos, 

conjunto de elementos e comunidades se encontram expostos a eventos danosos, e qual é a 

sua capacidade de resposta e reacção a essas ocorrências. Não obstante a diversidade de 

População 
exposta

Elementos 
estratégicos

CustosIdentificação/Localização

Vul ne r abi l i dade

Risco
(€)

Risco
(Tempo)

M agni t ude
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definições, o termo está sempre relacionado com a sujeição a danos ou com a fragilidade em 

enfrentar determinada situação adversa. Não sendo objectivo desta dissertação a discussão 

das diferentes dimensões do termo vulnerabilidade, adopta-se a definição proposta por 

Varnes e IAEG-CLOMMS (1984), i.e., o grau de danos expectável de um elemento ou 

conjunto de elementos expostos quando afectados por um fenómeno de determinada 

magnitude, expresso entre 0 (sem qualquer dano) e 1 (perda total). Esta definição tem sido 

utilizada a nível institucional (e.g., Julião et al., 2009; EC-2010), mas também na investigação 

relacionada com movimentos de vertente nas últimas décadas (e.g., Varnes e 

IAEG-CLOMMS, 1984; Fell, 1994; Léone et al., 1996; van Westen, 2006, Fell et al., 2008, 

entre muitos outros). 

O valor da vulnerabilidade depende muito das características do elemento exposto, do tipo 

de movimento e das solicitações mecânicas que o afectam (e.g., Wong et al., 1997; Cardinali 

et al., 2002). No entanto, a complexidade dos movimentos, bem como as características e 

posicionamento dos elementos em relação ao fenómeno perigoso, originam uma 

diversidade e dispersão, no espaço e tempo, dos danos associados aos movimentos de 

vertente. De facto, uma estrada suporta com alguma facilidade um desabamento mas tem 

pouca resistência a um deslizamento profundo, mesmo que este seja lento. Acresce que um 

carro ou uma pessoa a circular numa estrada têm vulnerabilidades praticamente inversas 

por circularem a velocidades diferentes, que influenciam o tempo de exposição mas também 

o número de locais perigosos que percorrem. Adicionalmente, um edifício pode apresentar 

vulnerabilidade elevada a um movimento, independentemente da sua velocidade, enquanto 

uma pessoa que viva nessa propriedade terá uma vulnerabilidade menor ou maior, 

consoante o fenómeno de instabilidade seja lento ou rápido (Fell e Hartford, 1997). 

Como é evidente, a vulnerabilidade depende das características intrínsecas (e.g., 

propriedades de resistência estrutural) dos elementos expostos. No entanto, a 

vulnerabilidade não pode ser entendida como independente do fenómeno, i.e., a 

vulnerabilidade é uma característica do elemento, mas a sua avaliação só é possível aquando 

o elemento é confrontado com a presença de um fenómeno perigoso, cuja magnitude seja 

conhecida. A vulnerabilidade é assim dependente do sujeito (elemento) e do contexto, "algo 

é vulnerável a alguma coisa, num determinado local num determinado momento" (Nathan, 

2005). 
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A avaliação ideal da vulnerabilidade passa pela consideração de (Dai et al., 2002; Cardinali et 

al., 2002): (i) características do movimento; (ii) características do elemento; (iii) capacidade 

do elemento resistir ao fenómeno perigoso. 

Não obstante a diversidade de expressões possíveis, com base no IPCC (2001), um bom 

ponto de partida pode representar-se por (Kienberger et al., 2009): 

 ( , , )V f H S AC  (7.1) 

sendo: 

V - Vulnerabilidade 

H – o evento perigoso; 

S – a sensibilidade do elemento; 

AC  – a capacidade do elemento lidar e se adaptar ao evento perigoso. 

 

Deste modo, a vulnerabilidade depende do poder destrutivo dos movimentos de vertente, o 

que dificulta a sua avaliação precisa (Cardinali et al., 2002), uma vez que não é tarefa simples 

avaliar as três categorias de dados que influenciam a intensidade (ou magnitude) da 

instabilidade de vertente (Léone, 1996; Léone et al., 1996):  

i) dimensionais ou geométricos (e.g., forma, área, espessura, volume);  

ii) cinéticos (e.g., velocidade, aceleração do fluxo);  

iii) outros (e.g., viscosidade, densidade da massa deslizada, entre outros).  

Com efeito, se os parâmetros morfométricos dos movimentos de vertente são por vezes 

difíceis de obter, as componentes cinética e “outras” são muitas vezes impossíveis. 

Adicionalmente, os prejuízos verificados num edifício ou numa pessoa dentro do edifício, 

devido a instabilidades de vertente, dependem muito do modo como estes são afectados 

pelo movimento. De facto, a distância à cicatriz, ou o posicionamento dentro ou fora da área 

de depleção, podem influenciar muito os valores de vulnerabilidade (e.g., Michael-Leiba et 

al., 2003; Dai et al., 2002). Acresce que o tipo de danos depende do modo de impacto e da 

solicitação mecânica, parâmetros que podem ser muito diferentes consoante o tipo de 

instabilidade (Figura 7.2). 
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Figura 7.2 — Tipos de impacto e solicitação mecânica no elemento exposto a movimentos de vertente. 
(adaptado de Léone, 1996; Glade e Crozier, 2005b) 

 

No que diz respeito aos deslizamentos rotacionais, os estragos expectáveis estão associados 

a deslocamentos horizontais e verticais, devido à superfície de cisalhamento curva. No caso 

de movimentos complexos, sobretudo com componente de escoada, podem ocorrer ainda 

danos originados por pressão lateral ou soterramento. 

Como já foi referido, o grau de danos depende muito das propriedades do elemento (e.g., 

tipologia, dimensão, características de construção, grau de manutenção). Muitas destas 

características são um indicador indirecto da capacidade de resistência do elemento quando 

sujeito a um esforço mecânico provocado per um movimento de vertente. 

a) Deslocamento horizontal/vertical

b) Pressão lateral e/ou soterramento

c) Impacto

d) Subsidência

e) Deslocação de ar (onda de choque)
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A utilização de apenas parte das componentes referidas trará sempre incerteza e erro 

associado ao valor de vulnerabilidade estimado. Por exemplo, a velocidade é sem dúvida um 

elemento fundamental a ter em conta na avaliação da vulnerabilidade. Contudo, uma 

avaliação dos danos expectáveis tendo em conta apenas esta variável pode estar 

substancialmente subestimada ou sobreavaliada. Nas classificações de danos expectáveis 

com base na velocidade dos fenómenos (e.g., Rotaru et al., 2008; Urcioli e Picarelli, 2008) é 

frequente que maiores danos sejam atribuídos a velocidades mais elevadas. Todavia, se esta 

assunção é indiscutível no que diz respeito aos danos em pessoas, no caso das estruturas é 

reconhecido que um movimento muito lento poderá destruir por completo uma casa. Neste 

último caso, a velocidade reduzida origina que o fenómeno de instabilidade não será 

catastrófico em termos de danos pessoais, uma vez que permite a evacuação de eventuais 

ocupantes, mas em termos funcionais e estruturais corresponderia a uma vulnerabilidade 

máxima. 

A figura 7.3 sistematiza os principais componentes da vulnerabilidade, factores que a 

influenciam e tipo de danos associados. 

De um modo geral, os elementos expostos podem agrupar-se em três conjuntos (Léone, 

1996): (i) Bens e propriedades (e.g., edifícios, casas, veículos); (ii) Serviços/Funções (e.g., 

abastecimento água, transporte, comunicações) e (iii) Pessoas (que vivem, trabalham ou 

passeiam na área exposta). Os condicionantes do tipo de danos são muito variados 

consoante o elemento em análise (Figura 7.2). Com efeito, os bens e propriedades, sujeitos a 

danos estruturais, dependem, quando analisados isoladamente, unicamente da sua 

capacidade de resistência e da intensidade do fenómeno. As perturbações funcionais nas 

actividades e funções, para além de poderem ser condicionadas pelos danos estruturais (do 

local onde se encontram - Técnicos) e corporais (de pessoas que asseguram essa actividade - 

Humanos), são influenciadas por um conjunto de factores intrínsecos à própria sociedade, 

que influenciam o modo como a comunidade afectada reage e encontra soluções para o 

restabelecimento das actividades e funções (e.g., factores políticos, económicos, 

institucionais, conjunturais). No que concerne a pessoas e respectivos danos corporais, para 

além da resposta dada pela sociedade em que se integram, a sua vulnerabilidade depende 

de outros factores externos, como medidas de protecção e a intensidade do fenómeno, e de 

factores intrínsecos ao indivíduo, nomeadamente a percepção da sua exposição, o 
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conhecimento das medidas a tomar e o nível de mobilidade. Assim, verifica-se que a 

vulnerabilidade de um elemento depende, não unicamente das suas características 

intrínsecas (e.g., resistência, percepção), mas da conjuntura externa (e.g., técnica, política, 

institucional, cultural) em que o elemento exposto se integra (Nathan, 2005). 

 

Figura 7.3 — Componentes e factores condicionantes da vulnerabilidade. 
(adaptado de Léone, 1996) 

 

As variáveis a analisar e as incertezas associadas são tantas, que Douglas (2007) dedica o seu 

trabalho à exposição de razões para não efectuar a avaliação da vulnerabilidade em perigos 

naturais (com excepção dos sismos). Embora seja discutível esta posição “radical”, são 

diversos os problemas associados à avaliação da vulnerabilidade a movimentos de vertente, 

de entre os quais se destacam (baseado em Glade, 2003b; Douglas, 2007):  
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i) fenómenos similares podem determinar vulnerabilidades diferentes em elementos 

expostos diferentes; 

ii) o mesmo elemento pode sofrer diferentes tipos de danos associados a causas distintas 

(e.g., indivíduo atingido ou soterrado, danos físicos ou psicológicos); 

iii) comunidades diferentes têm capacidades diferentes de lidar com o fenómeno perigoso e 

com as suas consequências; 

iv) a possibilidade de alteração dos valores da vulnerabilidade no tempo (e.g., medidas de 

mitigação e sistemas de alerta, que influenciam a vulnerabilidade mesmo em magnitudes 

elevadas); 

v) a variabilidade espacial e temporal do fenómeno e dos elementos (e.g., sazonalidade dos 

fenómenos, presença temporário dos elemento); 

vi) a complexidade em avaliar o efeito do fenómeno no elemento; 

vii) a falta de dados credíveis e pormenorizados (e.g., magnitude do fenómeno, 

características dos elementos, danos causados e possibilidade de recuperação). 

Adicionalmente, podem ainda referir-se as dificuldades em separar os danos e custos 

atribuídos aos movimentos de vertente quando ocorrem simultaneamente com outros 

fenómenos perigosos (Petrucci e Gullà, 2010) e o custo associado à obtenção de dados 

pormenorizados que permitam a utilização de métodos específicos (Papathoma-Köhle et al., 

2011). 

Os constrangimentos descritos são uma justificação para que a esmagadora maioria dos 

trabalhos dedicados aos movimentos de vertente terminem na perigosidade (Remondo et 

al., 2008). De facto, a complexidade da estimativa da vulnerabilidade, sobretudo estrutural 

(física) de bens e de pessoas, determina que este assunto seja frequentemente considerado 

de modo inapropriado ou pouco aprofundado (Crozier e Glade, 2005). Todavia, não obstante 

as dificuldades existentes, algumas propostas de metodologias para avaliar a vulnerabilidade 

e danos associados a movimentos de vertente têm sido publicadas, sobretudo na última 

década, com o objectivo de estimar o “risco” (e.g., Léone et al., 1996; Fell e Hartford, 1997; 

Ragozin e Tikhvinsky, 2000; Cardinali et al., 2002; Glade, 2003b; Guzzetti et al., 2003; 
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Remondo et al., 2004; Uzieli, 2006; Fuchs et al., 2007; Galli e Guzzetti, 2007; Sterlacchini et 

al., 2007; Uzieli et al., 2008; Papathoma-Köhle et al., 2007, 2012; Petrucci e Gullà, 2009, 

2010; Kappes et al., 2012, entre outros). Todavia, a desproporcionalidade entre estudos de 

vulnerabilidade associada a fenómenos sísmicos ou relacionados com o vento ainda é muito 

elevada quando comparada com fenómenos gravitacionais (e.g., movimentos de vertente, 

avalanches: Hollenstein, 2005). 

A multiplicidade de “vulnerabilidades” (e.g., estrutural, institucional, económica, social, 

ambiental: Fuchs, 2009; Kienberger et al., 2009), torna compreensível a inexistência de uma 

metodologia uniforme para avaliar a vulnerabilidade (Galli e Guzzetti, 2007), 

particularmente quando esta tem que ser efectuada em áreas extensas (e.g., Cardinali et al., 

2002; Reichenbach et al., 2005). Acresce que a diversidade do tema eventualmente obriga 

ao trabalho conjunto de técnicos oriundos de diferentes disciplinas (Fuchs, 2009), que nem 

sempre utilizam a mesma base conceptual. 

Apesar de todas as dificuldades e constrangimentos, a vulnerabilidade, entendida como 

susceptibilidade aos danos provocados por um fenómeno perigoso, pode ser estimada 

quantitativamente (geralmente tendo em conta o valor do elemento) ou qualitativamente 

(através de escalas de danos) (e.g. Alexander, 2005; AGS, 2007b; Galli e Guzzetti, 2007).  

A análise quantitativa é geralmente baseada em catálogos históricos de eventos com danos. 

A estimativa de vulnerabilidade pode ser obtida com base na fração que o valor dos danos 

representa face ao valor total (e.g., Remondo et al., 2004; Bonachea et al., 2004 Bonachea, 

2006). No entanto, onde haja informação fidedigna dos danos e intensidades do fenómeno, 

é possível a quantificação do grau de danos através das designadas curvas ou funções de 

vulnerabilidade/fragilidade/danos (e.g., Fuchs et al., 2007; Papathoma-Köhle et al., 2007, 

2012), permitindo uma eventual aplicação da relação intensidade-danos noutras situações 

(espaço, tempo). A vulnerabilidade quantitativa pode ainda ser obtida por meio de 

modelação estrutural detalhada (van Westen et al., 2006; Bertrand et al., 2010). 

Quando a estimativa é qualitativa, pretende-se através de escalas hierárquicas estabelecer 

diferenças entre os danos causados, por exemplo: estéticos, funcionais e estruturais (e.g., 

Cardinali et al., 2002; Reichenbach et al., 2005; Sterlacchini et al., 2007). 
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No entanto, por vezes as análises são semi-quantitativas, implicando a estimativa de um 

resultado final numérico, geralmente com suporte em interpretações empíricas. Este tipo de 

metodologia pode ter como base matrizes de danos, expressando um valor de 

vulnerabilidade consoante o expectável nível de estragos ou a intensidade do fenómeno 

(e.g., Léone, 1996; Petrucci e Gullà, 2009, 2010), ou pode utilizar uma formulação mais ou 

menos complexa, em que os valores de alguns parâmetros ou limiares usados são obtidos 

empiricamente ou de modo pouco explícito (e.g., Ragozin e Tikhvinsky, 2000; Michael-Leiba, 

2000; Glade, 2003b; Uzieli, 2006; Papathoma-Köhle et al., 2007; Uzieli et al., 2008; Kaynia et 

al., 2008; Kappes et al., 2012).  

Assim, independentemente dos dados e do método, haverá sempre uma margem de erro 

inerente à atribuição de valores de vulnerabilidade, o que constitui uma fonte adicional de 

incerteza na análise do risco. Com efeito, a dificuldade em transpor as diferentes 

susceptibilidades em percentagens de danos, de forma simples e satisfatória (Sorriso-Valvo, 

2002), origina que esta avaliação se realize, quase sempre, com base em opiniões subjectivas 

de técnicos (Wong et al., 1997). Alexander (2005) aconselha que, no uso de escalas 

qualitativas, se opte pelo pior dano possível. Assim, a adopção por vulnerabilidade 1 é 

muitas vezes efectuada, o que simplifica a análise de risco (e.g., Galli e Guzzetti, 2007). 

De acordo com Alexander (2005), a avaliação da vulnerabilidade pode ser efectuada 

segundo três abordagens distintas: 

i) individual: em cada classe de perigosidade é atribuído o potencial máximo de danos a cada 

um dos elementos expostos; 

ii) cumulativa: a vulnerabilidade individual de cada elemento por classe de perigosidade é 

estimada. Posteriormente, com base nestes valores, efectua-se uma ponderação, soma ou 

média, de modo a que se obtenha uma vulnerabilidade característica para cada uma das 

classes; 

iii) generalista: a vulnerabilidade de todos os elementos da classe de perigosidade é obtida 

com base numa estimativa heurística. 

A abordagem individual deve ser utilizada em locais onde a vulnerabilidade entre elementos 

varia significativamente, nomeadamente devido ao seu valor ou função. No entanto, por 
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vezes pode haver um detalhe excessivo e perder-se a noção de algumas perdas devido à 

desagregação entre elementos (Alexander, 2005). Contudo, esta abordagem exige o 

conhecimento pormenorizado das características de cada elemento, dados que quando 

disponíveis estão associados a trabalhos a grande escala e/ou a um número relativamente 

restrito de elementos. A abordagem generalista será a ideal quando não existem dados 

pormenorizados dos elementos e para áreas de trabalho extensas e com um elevado 

número de elementos. No entanto, mesmo com menor precisão, este método exige o 

conhecimento do tipo de fenómeno e dos danos que causam, nunca devendo ser aplicado 

caso exista desconhecimento destas duas componentes. Outra das fragilidades deste 

método advém da generalização, e consequente perda de pormenor individual dos 

elementos, uma vez que passam a ser considerados como um todo por unidade de análise. A 

abordagem cumulativa constitui um compromisso entre as duas metodologias anteriores, 

procurando que um valor mais generalista seja baseado no pormenor individual.  

No presente trabalho efectua-se uma abordagem mista, uma vez que os valores de 

vulnerabilidades são obtidos numa base empírica, mas atribuindo valores médios aos 

elementos, tendo em conta as características do conjunto na unidade de terreno em análise, 

i.e., a subsecção estatística10. O sector da bacia do rio Alenquer em estudo abrange, na 

íntegra ou parcialmente, 676 subsecções estatísticas. 

Os métodos de avaliação da vulnerabilidade têm sido principalmente aplicados à análise de 

danos em estruturas e bens, i.e., a vulnerabilidade estrutural/física. No que diz respeito aos 

danos em pessoas, em trabalhos mais relacionados com as ciências naturais, em geral as 

análises ficam-se pela definição do número de indivíduos que podem ser afectados, 

traduzindo-se a análise de risco na probabilidade anual de uma pessoa ou conjunto de 

pessoas ser morto devido à ocorrência de movimentos de vertente (e.g., AGS, 2000), ou de 

ser letalmente atingido se presente num outro elemento quando este for afectado (e.g., 

Michael-Leiba, 2000; Bell e Glade, 2004). Contudo, Wong et al. (1997) propõem, para além 

do anterior, valores de vulnerabilidade para pessoas atingidas por desabamentos ou 

escoadas de detritos em espaço aberto. Adicionalmente, Ragozin e Tikhvinsky (2000) 

procuram atribuir vulnerabilidades tendo em conta, não apenas a perda de vida, mas vários 

                                                           
10

 Unidade territorial que identifica a mais pequena área homogénea, de construção ou não (INE, 2003). 
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níveis de ferimentos. Contudo, este trabalho não tem em conta unicamente movimentos de 

vertente mas diversos fenómenos perigosos. 

Quando os especialistas que elaboram a análise de vulnerabilidade têm uma formação na 

área das ciências sociais e humanas, o enfoque é colocado na vulnerabilidade das pessoas e 

das comunidades, e muito menos nas estruturas (e.g., Cutter, 1996; Cutter et al.,2003; 

Kienberger et al., 2009; Nathan et al., 2010; Kuhlicke et al., 2011; Mendes et al., 2011). 

No presente trabalho não se efectua qualquer análise à vulnerabilidade de pessoas, i.e., não 

se consideram danos corporais. Esta opção prende-se, por um lado, pela dificuldade ética e 

moral da tarefa, mas principalmente pela exiguidade de dados e porque é conhecido que na 

região em estudo nunca foi verificada qualquer fatalidade devido a movimentos de vertente, 

durante o século XX e início do século XXI (Quaresma, 2008). Adicionalmente, os 

movimentos de vertente considerados (deslizamentos rotacionais) apresentam velocidades 

pouco relevantes para o risco de perda de vida, sendo praticamente nula a possibilidade de 

uma pessoa, nas suas faculdades mínimas de mobilidade, ser atingida de modo a sofrer 

ferimentos graves. Todavia, esta opção não significa uma desvalorização da importância das 

pessoas. Na realidade, em análises de risco a média escala, edifícios, rede viária e 

equipamentos vitais são considerados de importância moderada, enquanto a população é 

considerada como elemento crítico (van Westen et al., 2008). 

Neste contexto, no que diz respeito à população, procura-se indicar o número de pessoas 

expostas e não a sua vulnerabilidade "física". Todavia, explorando a informação censitária 

com dados completos ao nível da subsecção estatística (i.e., 2001), calcula-se um “índice de 

vulnerabilidade da população” que contabiliza o número de pessoas expostas e também 

integra algumas características passíveis de diminuir a capacidade de lidar e reagir às 

consequências de um fenómeno perigoso, i.e., a propensão da população ao risco (Cutter, 

2011). 

Deste modo, não é intuito deste trabalho realizar uma análise social complexa, como o 

índice de vulnerabilidade social (SoVI), proposto por Cutter et al. (2003), adaptado e 

recentemente aplicado em Portugal por Mendes (2009), Cunha et al. (2011) e Mendes et al. 

(2011). Este tipo de índice procura avaliar a "criticidade" e a "capacidade de suporte" de 

indivíduos e comunidades. De acordo com Mendes et al. (2011), a “criticidade” é o conjunto 
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de características e comportamentos que podem contribuir para uma ruptura do 

sistema/comunidade, diminuindo a sua habilidade de responder, lidar ou recuperar de um 

evento danoso (e.g., apoio social, demografia, poder económico, acesso à saúde, tipo 

edificado, características demográficas, etc.). A “capacidade de suporte” corresponde ao 

conjunto de infraestruturas territoriais que permitem a uma comunidade reagir em caso de 

catástrofe (Mendes et al., 2011). Assim, uma análise de risco completa a perigos naturais 

terá que contemplar a capacidade da comunidade em lidar e absorver distúrbios "sociais" a 

estes associados (Mendes e Tavares, 2009). No entanto, ao nível da subsecção estatística 

não existem dados suficientes para uma análise pormenorizada destes aspectos (e.g., 

económicos, apoios sociais, mobilidade), o que inviabiliza a aplicação do índice SoVI neste 

trabalho. 

O quadro 7.1 apresenta as variáveis utilizadas para o cálculo do índice de vulnerabilidade da 

população. Como é evidente, não se pretende que estas variáveis representem todos os 

parâmetros que influenciam a vulnerabilidade de um indivíduo. No entanto, elas 

representam um compromisso aceitável entre a informação disponível e os objectivos que 

se pretendem alcançar. 

 

Quadro 7.1 — Variáveis integradas no Índice de Vulnerabilidade da população. 

 

 

Variável

% indivíduos com idade inferior a 14 anos

% indivíduos com 65 ou mais anos

Densidade populacional

Educação % indivíduos com escolaridade inferior ou igual ao 2º ciclo

% famílias com elementos de idade inferior a 6 anos

% famílias com elementos de 65 ou mais anos

% edifícios construídos antes de 1986

% edifícios cujo material de construção dominante não é betão

Demografia

Estrutura familiar

Edificado
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O incremento das variáveis apresentadas no quadro 7.1 tende a fazer aumentar a 

vulnerabilidade dos indivíduos (e.g., Cutter et al., 2003; Schmidtlein et al., 2008; Fekete, 

2009; Kuhlicke et al., 2011; Mendes et al., 2011). Com efeito, acredita-se que a capacidade 

de uma pessoa enfrentar e escapar de uma situação de perigo é função da sua habilidade 

física e maturidade intelectual (Uzielli et al., 2008). Este tipo de situação pretende ser 

descrito pela representatividade de indivíduos menores que 14 ou com mais de 65 anos e 

pelo seu nível de escolaridade. De acordo com Mendes et al. (2011), os grupos mais 

vulneráveis a acontecimentos extremos são os indivíduos com mais de 65 anos e as crianças 

com menos de 5 anos, devido ao seu elevado grau de dependência. A presença destes 

indivíduos pode fazer diminuir a capacidade e velocidade de reacção de todo o núcleo 

familiar. 

Por outro lado, assume-se que maiores densidades populacionais afectam a capacidade 

individual para escapar a um perigo (e.g., congestionamento de vias, ataques de pânico, 

etc. - Uzielli et al., 2008). No presente trabalho, como se explica adiante, a densidade 

populacional considerada é referente à área edificada e não a toda a superfície da unidade 

territorial em análise. 

Por último, a vulnerabilidade das pessoas é avaliada pensando que estas se encontram em 

edifícios, que podem ter diferente resistência estrutural consoante os materiais de 

construção (i.e., com elementos dominantes de betão, ou não) ou as normas de edificação 

existentes na data da construção. Em 1983, entrou em vigor o regulamento de segurança e 

acções em estruturas de edifícios e pontes (Decreto-Lei n.° 235/83 de 31 de Maio), pelo que 

se pressupõe que os edifícios a partir dessa data terão uma maior resistência. Contudo, os 

dados dos Censos não permitem uma divisão precisa nessa data e houve um período de 

adaptação ao referido regulamento (Decreto-Lei n.° 349-C83 de 30 de Junho), pelo que se 

optou por uma separação no ano mais próximo possível posterior à publicação do 

regulamento, i.e., 1986. 

Assim, a cada subsecção estatística foi atribuído um valor indicador da importância de cada 

variável nessa unidade territorial. O indicador da variável foi obtido com base numa 

adaptação que Cutter et al. (2000) propõem para determinar indicadores parciais na 
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obtenção de um índice de vulnerabilidade um lugar. A estimativa deste indicador obtém-se 

através expressão (7.2), sendo que o quadro 7.2 ilustra um exemplo de aplicação. 

 

 
W

Iv
Wmáx

  (7.2) 

 

sendo: 

W – porção relativa da variável na UT em análise; 

Wmáx  – o valor máximo de W de todas as UT da área em estudo. 

 

Quadro 7.2 — Exemplo de indicador de vulnerabilidade. 

 

 

Assim, cada variável apresenta um indicador de vulnerabilidade (0 a 1) que pode ser 

comparado entre subsecções e enquadrado pelo respectivo valor máximo. 

O índice final de vulnerabilidade da população (Vp) resulta da média aritmética dos 

indicadores de vulnerabilidade de cada uma das variáveis consideradas: 

 1

n

i

i

Iv

Vp
n




 (7.3) 

sendo: 

Ivi – indicador de vulnerabilidade da variável i; 

n  – número de variáveis. 

Subsecção
% pessoas idade 

inferior a 14 anos (W)

Indicador de 

Vulnerabilidade 

(W/W Máximo)

A 36 1

B 22 0,61

C 10 0,36
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Todavia, apesar da informação da vulnerabilidade da população ser efectuada à escala da 

subsecção estatística, não é expectável que as pessoas se distribuam uniformemente por 

toda a sua superfície, sobretudo em subsecções rurais. De facto, este é um problema muitas 

vezes associado aos mapas coropletos, cuja representação indica o tipo de unidade espacial 

de recolha de dados e não a real espacialização do fenómeno (Robinson et al., 1995). No 

contexto do Censos, a incompatibilidade espacial ente o fenómeno e a unidade espacial de 

recenseamento (Chen et al., 2004) origina que as zonas cartográficas de recenseamento, 

contínuas no espaço, atribuam população a áreas onde esta não se encontra presente 

(Goodchild et al., 1993; Freire, 2007).  

Um modo de resolver este problema consiste no recurso à cartografia dasimétrica, i.e., 

utilização de informação auxiliar para desagregar e aperfeiçoar a distribuição espacial ou 

densidade do fenómeno, neste caso a população (e.g., Wright, 1936; Langford e Unwin, 

1994; Mennis, 2003; Chen et al., 2004; Langford, 2007; Boone, 2008; Langford et al., 2008; 

Wu et al., 2008; Maantay e Maroko, 2009; Su et al., 2010; Tapp, 2010). 

A população encontra-se, na maioria dos casos e na generalidade das horas do dia, em 

edifícios. Considerando o edificado e sua dimensão como um indicador da localização da 

população, é possível utilizar esta informação como auxiliar de uma distribuição dasimétrica, 

ponderada com base na área do edificado, empregando um simples algoritmo binário, de 

presença/ausência (Figura 7.4). 

 

 

 

Figura 7.4 — Modelo binário de cartografia dasimétrica. 

 

Distribuição 
dasimétrica da 

população

Subsecção 
estatística

Edificado na 
subsecção 
estatística

+ +

População na 
subsecção 
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2
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A opção por este tipo de técnica teve em consideração o facto de a sua aplicação ter 

apresentado resultados muito satisfatórios na distribuição da população da região Oeste e 

Vale do Tejo, mesmo quando comparados com modelos mais complexos (Silva, 2009). 

Adicionalmente, a inexistência de dados mais detalhados dos edifícios (e.g., número de 

pisos) impedem um cálculo mais aprofundado da densidade de indivíduos. Deste modo, a 

densidade da população na subsecção estatística tem unicamente em conta a área dos 

edifícios. 

O quadro 7.3 representa um exemplo da distribuição dasimétrica da população, na 

localidade de Penafirme. 

 

Quadro 7.3 — Exemplo de distribuição dasimétrica de população (Penafirme). 

 

 

Como seria de esperar, os valores de densidade aumentam consideravelmente quando se 

opta pelo cálculo com base na área das habitações e não com a área total da subsecção, 

sobretudo em subsecções onde a área edificada é pouco significativa em relação à superfície 

total da unidade, como se verifica na subsecção A. Assim, as diferenças em termos de 

densidades são de considerar, mas na cartografia da distribuição espacial da população as 

disparidades são igualmente relevantes. De facto, na cartografia da densidade populacional, 

dita tradicional, i.e., com base na área da unidade estatística, o valor de densidade é 

A

B

A B

População residente (hab.) 31 12

Área da subsecção (m2) 75.000 2.900

Área habitacional (m2) 4.500 1.500

Densidade populacional na 

subsecção (hab./m2)
0,0004 0,0041

Densidade populacional na área 

habitacional (hab./m2)
0,0069 0,0080
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representado em toda a área da subsecção. Contudo, a realidade pode ser extremamente 

diferente. Por exemplo, apenas 6 % da subsecção A poderá apresentar população residente, 

i.e., numa representação tradicional, 94 % da área da subsecção estaria artificialmente 

representada como contendo população. Estas diferenças de representação são 

extremamente importantes quando se analisa, por exemplo, a quantidade de área 

correspondente a zonas perigosas e de risco. 

Uma vez que os resultados obtidos na análise de vulnerabilidade serão posteriormente 

cruzados com a perigosidade a deslizamentos rotacionais profundos, com o intuito de 

calcular o risco, e tendo em conta que os cálculos são efectuados ao edifício, na 

representação cartográfica em estrutura matricial cada célula apresenta um valor de 

população (número de ocupantes/densidade) proporcional ao observado na totalidade do 

edifício que compõem (Figura 7.5). 

 

 

Figura 7.5 — Distribuição da população por célula. 

 

No que diz respeito à estimativa da vulnerabilidade estrutural, uma boa análise necessita de 

uma base de dados completa das características dos deslizamentos, dos elementos 

afectados e danos sofridos, algo que não existe para a área em estudo. Contudo, 

movimentos maiores tendem a produzir danos maiores nos elementos afectados (Guzzetti 

et al., 2005). Adicionalmente, pela cobertura efectuada à instabilidade de vertentes da 

região a Norte de Lisboa e no Oeste nas últimas décadas, há alguma noção dos danos 

associados a este tipo de perigo natural, de modo a permitir efectuar uma análise que, 

embora empírica, merece alguma confiança. 
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O número de trabalhos, à escala regional, que consideram a vulnerabilidade estrutural a 

movimentos de vertente no território português é muito restrito (e.g., Garcia, 2002; Zêzere 

et al., 2008c; Guillard, 2009; Silva, 2011). Embora apenas o estudo de Silva (2011) não tenha 

sido efectuado na região a Norte de Lisboa, as metodologias utilizadas nos restantes 

trabalhos não permitem uma extrapolação directa e segura de valores de vulnerabilidade. 

De facto, Garcia (2002) efectuou uma análise qualitativa da vulnerabilidade. Guillard (2009) 

apresentou índices de perda empíricos, onde pelo menos uma das classes de cada 

parâmetro considerado apresenta o valor de 1. Zêzere et al. (2008c) apresentaram uma 

vulnerabilidade no sentido adoptado nesta dissertação, mas atribuíram vulnerabilidade 

máxima aos deslizamentos rotacionais, não tendo em conta a repercussão de deslizamentos 

profundos de diferente magnitude sobre elementos expostos com diferentes características.  

Na presente dissertação pretende-se uma abordagem que permita a diferenciação de danos, 

tendo em conta a magnitude do fenómeno e não apenas o seu potencial máximo. Assim, 

embora com uma base fortemente empírica, a análise da vulnerabilidade estrutural 

(edifícios e estradas) foi efectuada nas seguintes etapas: 

1) definição qualitativa do grau de danos (baseado em bibliografia); 

2) definição dos danos expectáveis por categoria de elemento, de acordo com a 

profundidade do deslizamento rotacional (baseado em bibliografia e em danos observados 

na região a Norte de Lisboa e no Oeste); 

3) definição de valores de vulnerabilidade (0 - 1) associado a cada grau de danos (baseado 

em bibliografia e danos observados na região a Norte de Lisboa e no Oeste). 

A vulnerabilidade estrutural é estimada com base no material de construção do edifício. 

Outras variáveis, como o número de pisos, estado de manutenção e tipo de cobertura, 

podem ser indicadoras da consistência construtiva dos elementos (Silva, 2011). Todavia, este 

tipo de informação exige uma caracterização individual de cada edifício, informação que não 

existe para a área em estudo. 

Por último, resta referir que, em termos cartográficos, a delimitação das subsecções 

estatísticas não coincide com os limites da área de estudo. Assim, sempre que necessário, os 
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cálculos são efectuados tendo em conta a totalidade da subsecção, embora apenas se 

representem os elementos no interior da bacia do rio Alenquer. 

A classificação dos elementos, respectivos critérios e resultados da aplicação das 

metodologias de avaliação de vulnerabilidade referidas anteriormente encontram-se 

expressos na secção seguinte. 

 

 

7.1.2 Elementos expostos e vulnerabilidade a deslizamentos rotacionais 

na bacia do rio Alenquer 
 

A vulnerabilidade a deslizamentos rotacionais é diferente consoante o elemento exposto 

(e.g., pessoas, estradas, edifícios), pelo que os seus danos também devem ser analisados 

separadamente (Alexander, 2005). Assim, a análise da vulnerabilidade a deslizamentos 

rotacionais na bacia do rio Alenquer foi efectuada individualmente para cada tipo de 

elementos aplicando-se tipologias de abordagem distintas, como seguidamente se 

demonstra. 

 

7.1.2.1 Elementos expostos: tipo e categorias 

 

A bacia do rio Alenquer possui uma diversidade de elementos expostos para os quais pode 

ser estimada a vulnerabilidade. O quadro 7.4 apresenta os elementos cuja exposição a 

deslizamentos rotacionais na bacia do rio Alenquer foi analisada, tendo em conta a sua 

relevância e a disponibilidade de informação. 

Assim, considera-se que, na área de estudo, se encontram 15.201 pessoas (129 hab./km2) 

potencialmente expostas a danos provocados por um fenómeno perigoso. 
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Quadro 7.4 — Tipo de elementos expostos a deslizamentos rotacionais. 

 

 

A utilização de edifícios de habitação (#6570) articula-se com a distribuição dasimétrica da 

população residente11. De acordo com os dados do Censos, o edificado exclusivo ou 

principalmente residencial representa cerca de 98 % pelo que, na realidade, se tem em 

conta praticamente a totalidade dos edifícios recenseados. Acresce o facto de não existirem 

disponíveis, à escala da subsecção estatística, dados de mobilidade dos habitantes que 

permitam realizar cenários comparativos, por exemplo entre dia e noite. Assim, assume-se 

que os resultados obtidos indicam o pior cenário possível no que diz respeito à 

vulnerabilidade da população, i.e., todos os indivíduos se encontram em casa em 

simultâneo. A classificação e localização dos edifícios residenciais foram obtidas através de 

informação cedida pela Câmara Municipal de Alenquer, não se tendo efectuado um 

levantamento de campo exaustivo desse tipo de edificado. Adicionalmente, não são 

considerados edifícios construídos após 2001, edifícios em ruínas e barracas, mesmo que 

tenham função residencial. 

Deste modo, estruturas industriais, de serviços ou uso público (e.g., igrejas, monumentos, 

tribunal) também não são considerados, com a excepção dos quartéis de bombeiros, centros 

de saúde e escolas públicas. Embora estes equipamentos não tenham sido utilizados para 

                                                           
11

 Pessoas que, independentemente de no momento de observação - zero horas do dia de referência - estarem 
presentes ou ausentes numa determinada unidade de alojamento, aí habitam a maior parte do ano com a 
família ou detêm a totalidade ou a maior parte dos seus haveres (INE, 2003). 

Elemento Tipo de representação
# (km) na bacia do rio 

Alenquer

Quartel de bombeiros Polígono 3

Centro de saúde Polígono 2

Escola/Jardim infância Polígono 17

Edifícios com habitação Polígono 6.570

Estradas Linha 865

Gasoduto Linha 6

Pessoas Polígono 15.201
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distribuição dasimétrica da população, a sua importância vital numa situação de catástrofe, 

justifica a análise da sua localização no quadro da susceptibilidade a deslizamentos 

rotacionais. No entanto, reforça-se a ideia de que os elementos estratégicos, vitais e 

sensíveis numa situação de catástrofe não se resumem aos utilizados (ver Julião et al., 2009). 

O troço de gasoduto que cruza o interior da bacia do rio Alenquer é avaliado unicamente 

quanto à sua localização, e não no que se refere à sua propensão a sofrer danos, uma vez 

que se desconhecem as suas características estruturais e a respectiva capacidade para 

suportar as forças produzidas por um deslizamento rotacional profundo. A inclusão de 

elementos para os quais não se avalia a vulnerabilidade estrutural prende-se com a 

demonstração de como uma técnica simples de sobreposição de mapas pode auxiliar na 

identificação de situações de risco (Julião et al., 2009). 

A figura 7.6 representa a localização dos elementos para os quais não se efectua a avaliação 

da vulnerabilidade estrutural e mostra que é na área central da bacia em estudo que se 

encontram os centros de saúde e dois dos quartéis de bombeiros.  

O quartel de bombeiros a NE da figura encontra-se fora da área de estudo. A sua 

consideração prende-se com um dos objectivos do trabalho, que consiste numa análise das 

modificações das distâncias/tempo que podem decorrer da uma interrupção de uma estrada 

devido a um deslizamento. Nestes casos, não interessam apenas os equipamentos vitais que 

se encontram no interior da área de estudo, mas também os que se situam nas suas 

imediações. 
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Figura 7.6 — Quartéis de bombeiros, escolas, centros de saúde e gasoduto na bacia do rio Alenquer. 

 

As 17 escolas ou jardins-de-infância pertencentes à rede escolar pública activa no último ano 

lectivo (2011-2012) encontram-se dispersas por toda a área em estudo. 

O gasoduto cruza a área em apenas cerca de 6 km, num pequeno troço no sector Norte. 

A vulnerabilidade estrutural é avaliada para as estradas e os edifícios, de acordo com o 

material e a tipologia de construção. 

No que diz respeito às vias de circulação automóvel, os critérios de classificação foram o tipo 

de material de construção e a “hierarquia” da estrada no Plano Rodoviário Nacional (Quadro 

7.5). A consideração da hierarquia da estrada reflecte indirectamente a resistência das vias, 
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uma vez que existem normas e procedimentos de construção diferenciados para diferentes 

tipos de estradas (e.g., Portaria n.° 193/2005), como por exemplo de resistência à carga ou 

técnicas de drenagem, factores que influenciam fortemente as instabilidades de vertente e 

os danos associados. A rede de estradas e sua classificação teve como bases principais a 

cartografia fornecida pela Câmara Municipal de Alenquer e a interpretação de 

ortofotomapas (Figura 7.7). 

 

Quadro 7.5 — Categorias de via na bacia do rio Alenquer, segundo a respectiva hierarquia. 

 

 

Assim, verifica-se que existem 865 km de vias circuláveis na bacia do rio Alenquer, que 

representam uma densidade de cerca de 7,3 km/km2. 

Como seria expectável, são as estradas e caminhos de terra ou materiais pouco resistentes 

os mais representativos, com cerca de 658 km (76,1 % do total). No entanto, em termos de 

importância na rede viária são os 56 km de estradas nacionais (6,5 % do total) que garantem 

a conexão entre as principais localidades na área em estudo e região envolvente. A rede 

municipal (151 km; 17,5 %) apresenta uma distribuição claramente condicionada pela forma 

das sub-bacias hidrográficas da área, garantindo a acessibilidade a povoações mais distantes 

da rede viária nacional, e a circulação intra-localidades. 

 

 

 

 

Classe Categoria de via km %

V3 Estrada nacional (asfaltada) 56 6,5

V2 Estrada municipal ou similar (desde que asfaltada) 151 17,5

V1 Estrada rural (terra batida ou outros materiais menos resistentes) 658 76,1

Total 865 100
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Figura 7.7 — Categorias de via na bacia do rio Alenquer. 

 

A classificação do edificado considera a existência de quatro categorias, de acordo com o 

material de construção dominante (Quadro 7.6). 

A separação efectuada foi baseada nas características dos edifícios presentes no Censos. 

Assim, a área em estudo apresenta uma densidade de edificado de cerca de 

57 Edifícios/km2, e a área edificada de habitação correspondente a cerca de 1,4 % da área 

total. Em termos de categorias, verifica-se que na área em estudo são os edifícios compostos 

por alvenaria e argamassa (# 3068) e com elementos resistentes de betão (# 2628) os mais 

expressivos, representando 86,7 % do edificado habitacional. Edifícios em adobe ou taipa 
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(# 870: 13,2 %) caracterizam os restantes edifícios da bacia do rio Alenquer, uma vez que a 

porção de estruturas em madeira ou metal (# 4) é negligenciável (0,1 %). 

 

Quadro 7.6 — Categorias de edifícios na bacia do rio Alenquer segundo o seu material de construção. 
(Fonte: Censos, 2001) 

 

 

Todavia, existem outros parâmetros associados aos edifícios que influenciam a sua 

vulnerabilidade, nomeadamente o número de pisos e a idade, i.e., época de construção. 

A generalidade dos edifícios da área em estudo em 2001, apresenta 1 ou 2 pisos, sendo que 

os edifícios com mais pavimentos representam apenas 4 % do total (Figura 7.8). Este facto 

minimiza os erros associados ao cálculo de densidades de habitantes por edifício, que não 

tem em conta este parâmetro.  

 

Figura 7.8 — Número de pisos dos edifícios na bacia do rio Alenquer. 
 (Fonte: Censos, 2001) 

Classe Categoria do edifício  # %

E4 Edifícios com elementos resistentes de betão 2.628 40,0

E3 Edifícios com paredes de alvenaria argamassada 3.068 46,7

E2 Edifícios com pedra de adobe ou taipa 870 13,2

E1 Edifícios com outros elementos resistentes (madeira, metal) 4 0,1

Total 6.570 100

96%

3% 1%

# pisos
1-2

3-4

≥ 5
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No que se refere à data de construção (Figura 7.9), verifica-se que a maior parte dos edifícios 

(44 %) foi construída entre 1946 e 1980, sendo bastante relevante o número de habitações 

mais antigas (idade anterior a 1946, 23 % do total). No que diz respeito aos edifícios mais 

recentes, nomeadamente os construídos após a entrada em vigor da regulamentação de 

construção anteriormente referida, a sua representatividade na área em estudo é de cerca 

de 26 %. 

 

Figura 7.9 — Época de construção dos edifícios na bacia do rio Alenquer. 
(Fonte: Censos, 2001) 

 

A informação de base disponível não permite, em termos cartográficos, a identificação 

individual do material de construção dos edifícios, do número de pisos e da data de 

construção, pelo que, sempre que necessário, utilizam-se médias ponderadas destas 

propriedades para os edifícios presentes em cada subsecção. 

No que diz respeito à distribuição espacial dos edifícios, verifica-se que os núcleos urbanos 

mais importantes se encontram nos sectores Norte e Centro da área de estudo, com a 

excepção do aglomerado populacional principal, Alenquer, situado a sudoeste (Figura 7.10). 

Em termos globais, pode afirmar que existe alguma dispersão do edificado residencial, muito 

condicionada pela rede viária. 
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Figura 7.10 — Edifícios de habitação na bacia do rio Alenquer. 
(Fonte: Câmara Municipal de Alenquer) 

 

7.1.2.2 Vulnerabilidade das pessoas 

 

A vulnerabilidade dos indivíduos é muitas vezes avaliada a partir da densidade de ocupação. 

A figura 7.11 representa a distribuição espacial do indicador de densidade populacional por 

área edificada. A representação à unidade da subsecção prende-se unicamente com o 

intuito de facilitar a sua visualização cartográfica, à escala de representação, mas os valores 

de densidade e o indicador foram obtidos com base na área dos edifícios de habitação e não 

da subsecção. 
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Figura 7.11 — Indicador da densidade populacional por área edificada na bacia do rio Alenquer. 

 

Os resultados do indicador mostram que, não obstante a densidade ter sido obtida 

considerando apenas as áreas edificadas, a densidade de ocupação na bacia do rio Alenquer 

é geralmente fraca, sendo nula em 69 subsecções que não apresentam qualquer indivíduo 

residente. Refira-se que  os valores do indicador estão claramente condicionados pela 

presença de um valor de densidade muito elevado numa das UT. De facto, este valor 

condiciona todos os outros e deve-se à presença de uma pequena habitação onde residem 4 

pessoas. Esta situação expõe um dos problemas associado à metodologia utilizada, quando 

aplicado a parâmetros cuja quantificação é efectuada através da densidade e não da  

percentagem. No entanto, a densidade populacional é apenas uma em oito variáveis que são 

utilizadas para estabelecer o Índice de Vulnerabilidade da população (Figura 7.12). 
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Figura 7.12 — Distribuição espacial dos indicadores de vulnerabilidade da população na bacia do rio 
Alenquer. 

(A - Indicador de indivíduos menores de 14 anos; B - Indicador de indivíduos com 65 ou mais anos; C - Indicador de famílias 
com elementos menores de 6 anos; D - Indicador de famílias com elementos maiores que 64 anos) 

 

 

A B

C D
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Figura 7.12 — Distribuição espacial dos indicadores de vulnerabilidade da população na bacia do rio 
Alenquer (cont.). 

(E - Indicador de material dos edifícios; F - Indicador de edifícios pré-1986; G - Indicador de escolaridade 2º ciclo ou inferior) 

 

A figura 7.13 mostra a distribuição espacial deste índice, resultante da integração dessas 

variáveis que contemplam características pessoais (e.g., idade, educação), do agregado 

familiar (e.g., estrutura familiar) e dos edifícios de residência.  

 

 

E F

G
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Figura 7.13 — Índice de vulnerabilidade da população na bacia do rio Alenquer. 

 

Os valores do índice de vulnerabilidade pessoal e a sua distribuição espacial mostram que a 

vulnerabilidade dos indivíduos residentes na área de estudo é, na generalidade, mais 

significativa do que a simples interpretação do indicador de densidade poderia levar a crer. 

De facto, na maior parte do território da bacia do rio Alenquer (74 % das subsecções) a 

população apresenta um índice de vulnerabilidade moderado (IVP entre 0,26 e 0,5). 

Adicionalmente, verifica-se que a integração dos oito parâmetros determina que a classe 

mais elevada do índice (>0,75) não ocorra, facto que é compensado pelo incremento de 

Unidades com índice de vulnerabilidade elevada (0,51 - 0,75), quando comparado com o que 

sucedia na análise utilizando apenas o indicador de densidade (0,3 % para 7,4 %). 
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A subida generalizada dos valores do índice de vulnerabilidade da população, por 

comparação com os valores do indicador da densidade populacional, é devida a duas razões 

principais: 

i) fraca escolaridade da população (mais de 70 % da população com ensino igual ou inferior 

ao 2º ciclo do ensino básico); 

ii) A idade avançada dos edifícios (cerca de 74 % são anteriores a 1986) a que se associam 

tipos de material de construção pouco resistentes. 

Adicionalmente, as unidades com vulnerabilidade elevada associam a estes factores a 

presença de indivíduos com idade superior a 65 anos. 

Embora alcançados com métodos distintos e com outro nível de detalhe, os resultados 

obtidos estão em consonância com os dados apresentados por Mendes et al. (2011), onde, 

em termos comparativos nacionais, o concelho de Alenquer apresenta nível de criticidade 

médio de vulnerabilidade social. 

 

7.1.2.3 Vulnerabilidade estrutural: edifícios e estradas 

 

A classificação da vulnerabilidade estrutural implicou em primeiro lugar, como já foi 

referido, o estabelecimento dos graus de danos. Deste modo, foram estabelecidos os graus e 

critérios qualitativos para avaliação das consequências em edifícios (Quadro 7.7) e em 

estradas (Quadro 7.8), com base em bibliografia existente, mas com algumas adaptações 

profundas, nomeadamente nos danos em estradas. 
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Quadro 7.7 — Escala de danos em edifícios. 
(baseado em Alexander, 1989; AGS, 2000; Tinti et al., 2011) 

 

 

Quadro 7.8 — Escala de danos em estradas. 
(baseado em Alexander, 1989) 

 

Nível danos Danos (edifícios)

D0

Danos insignificantes

D1

Danos ligeiros

D2

Danos importantes

D3

Danos graves

D4

Danos muito graves

Sem danos significativos: ténue acumulação de material que origina danos

estéticos (sujidade, lascar superficial de cobertura, etc.).

Sem danos estruturais - danos menores reparáveis: queda estuque, fissuras

ligeiras, danos em portas e janelas.

Sem danos estruturais - danos importantes de reparação complexa:

deslocamento ou colapso parcial de paredes ou painéis sem comprometer a

integridade estrutural, fissuras muito desenvolvidas. Evacuação necessária.

Danos estrutrais que podem afectar a estabilidade do edifício:

deslocamento ou colapso de alvenarias, queda parcial de pisos, fissuração

grave ou colapso de secções da estrutura devido a assentamentos.

Evacuação imediata podendo ser necessária a demolição do elemento.

Danos que comprometem gravemente a integridade estrutural: colapso

parcial ou total do edifício. Imprescindível evacuação imediata e demolição.

Nível de danos Danos (vias)

D0

Danos insignificantes

D1

Danos ligeiros

D2

Danos importantes

D3

Danos graves

D4

Danos muito graves

Sem danos estruturais significativos mas que provocam a interrupção da

circulação: principalmente danos devido à acumulação de material.

Danos estrutrais na via: fracturas ou abatimentos que danificam a estrutura

da via mas cujo restabelecimento da circulação se pode efectuar de modo

relativamente expedito.

Danos estrutrais que afectam gravemente a via: fracturas ou abatimentos

que danificam gravemente a estrutura da via. O restabelecimento da

circulação só é possível mediante intervenção complexa e demorada

podendo originar o abandono da via.

Sem danos significativos: acumulação de material na via, mas permite a

continuação da circulação.

Danos que afectam a estrutura mas que não impedem a circulação:

pequenas fracturas e abatimentos.
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No que diz respeito aos edifícios o principal critério de hierarquização dos danos prende-se 

com o nível de afectação da estrutura do edifício. Assim, nas classes com danos menos 

relevantes (D0 e D1), estes podem exigir algum tipo de reparação mas a estrutura do edifício 

mantém-se intacta. Contudo, a afectação da estrutura não é suficiente para a clara distinção 

da gravidade das consequências de um movimento de vertente num edifício, pelo que se 

considerou como critério auxiliar a necessidade de evacuação e demolição. Deste modo, 

quando o edifício apresenta danos importantes (D2) a evacuação já é necessária, embora a 

estrutura do edifício não esteja afectada. No caso de danos graves e muito graves (D3 e D4), 

a estrutura é afectada e a evacuação é imprescindível, sendo a distinção destes níveis a 

eventual necessidade de demolição, que em D4 será sempre obrigatória. Tendo em conta 

esta realidade, considera-se que a partir do grau de dano importante (D2) a funcionalidade 

do elemento se encontra comprometida, temporária (D2, D3) ou permanentemente (D3, 

D4). 

A tipificação das consequências na rede viária baseia-se num critério principal que é a 

funcionalidade do elemento, enquanto os danos na estrutura são utilizados como critério 

secundário. De facto, a hierarquização dos estragos em estradas fundamenta-se na 

manutenção da capacidade de circulação em vias com danos insignificantes, devido a ténue 

acumulação de material deslizado (D0), ou com danos ligeiros (D1), aquando de fissuras ou 

abatimentos que, ainda que afectando a estrutura, podem ser considerados menores, por 

não comprometer o funcionamento da via. Nos níveis de estragos moderados a elevados (D2 

a D4) a funcionalidade da via fica sempre comprometida. Deste modo, a diferenciação do 

nível de estragos baseia-se no grau de afectação da estrutura, que pode não existir (D2), em 

casos de acumulação significativa de material, e na menor (D3) ou maior (D4) complexidade 

da intervenção corretora e demora do restauro de circulação. 

A figura 7.14 apresenta exemplos de edifícios e vias afectados por deslizamentos na região a 

Norte de Lisboa e no Oeste, com a classificação do grau de danos resultante da aplicação da 

classificação proposta. 
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Figura 7.14 — Exemplos de classificação do grau de danos associados a movimentos de vertente na região a 
Norte de Lisboa. 

 

 

D0  Danos insignificantes

D2  Danos importantes

D1  Danos ligeiros

D3  Danos graves

D4  Danos muito graves
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Numa segunda fase do processo de avaliação da vulnerabilidade é necessário estabelecer a 

relação entre os graus de danos expectáveis e a magnitude do movimento. Como já foi 

referido, alguns autores optam pelo uso do valor de vulnerabilidade associado ao máximo 

potencial de danos expectável (Glade, 2003b; Zêzere et al., 2008c). Esta metodologia 

permite diferenciar as vulnerabilidades entre tipos de movimentos e entre elementos com 

características diferentes. No entanto, o facto de se utilizar sempre o dano máximo origina 

que por vezes a vulnerabilidade seja como que um "elemento neutro" nas análises de risco e 

que esta resulte sobrestimada. 

Apesar da elevada incerteza associada ao processo, a correcta avaliação da vulnerabilidade 

deve considerar distintas magnitudes do fenómeno de instabilidade. Com efeito, um 

movimento de vertente pode ter capacidade para causar danos graves num elemento de 

material menos resistente, mas afectar apenas de modo ligeiro uma estrutura com maior 

capacidade de suporte. No mesmo sentido, um mesmo elemento exposto poderá apresentar 

vulnerabilidade muito contrastada quando solicitado por movimentos de vertente com 

magnitudes (e.g., dimensão, velocidade) distintas.  

A classificação dos graus de danos expectáveis, de acordo a magnitude do fenómeno, teve 

em conta os resultados obtidos na investigação sobre consequências de movimentos de 

vertente, reportados na literatura especializada. Canuti e Casagli (1994) propõem uma 

matriz de grau de perda, relacionando a intensidade dos movimentos e a categoria dos 

edificados. Léone (1996, 2007) propõe critérios para a classificação da magnitude associada 

aos diferentes tipos de impacto e esforço mecânico. 

No presente trabalho, por lacuna de dados já referidas, apenas se tem em conta as 

características geométricas dos movimentos e não as cinemáticas. No caso dos 

deslizamentos, Léone (2007) propõe a definição de magnitudes baseada em quatro limiares 

de profundidade da superfície de ruptura: 0,5 m, 1 m, 5 m e 10 m. Estes valores foram 

considerados nesta dissertação, tendo sido acrescentado o limiar de 3 m, uma vez que ele 

suporta a distinção entre deslizamentos superficiais e profundos, na bacia do Rio Alenquer. 

Assim, com base nos níveis de danos e nas categorias dos elementos analisados (edifícios e 

estradas), foram criadas matrizes de danos associadas a diferentes profundidades de ruptura 

para os deslizamentos rotacionais (Quadro 7.9 e Quadro 7.10). Estas matrizes reportam 
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também a relação dos danos com a área dos deslizamentos rotacionais, a qual foi obtida por 

regressão linear com a profundidade dos planos de ruptura (Figura 7.15). 

 

Quadro 7.9 — Matriz de danos por categoria de edifício, segundo a profundidade do deslizamento 
rotacional. 
(E1 - edifício madeira/metal; E2 - edifício adobe e taipa; E3 - edifício argamassa; E4 - edifício betão) 

 

 

 

Figura 7.15 — Relação profundidade-área dos deslizamentos da bacia d rio Alenquer. 

 

Nível de danos E1 E2 E3 E4

D0 p (m) < ≈ 0,5 < ≈ 0,5 < ≈ 0,5 < ≈ 0,5

Danos insignificantes A (m2) < ≈ 350 < ≈ 350 < ≈ 350 < ≈ 350

D1 p (m) ≈ 0,5 ≈ 1 ≈ 1 ≈ 1

Danos ligeiros A (m2) ≈ 350 ≈ 700 ≈ 700 ≈ 700

D2 p (m) … … … ≈ 3

Danos importantes A (m2) ≈ 2100

D3 p (m) … … ≈ 3 ≈ 5

Danos graves A (m2) ≈ 2100 ≈ 3500

D4 p (m) ≈ 1 ≈ 3 ≈ 5 ≈ 10

Danos muito graves A (m2)  ≈ 700 ≈ 2100 ≈ 3500 ≈ 7000

p (m) - profundidade do deslizamento ; A (m2) - área do deslizamento

Magnitude do deslizamento por categoria de 

edifício
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Quadro 7.10 — Matriz de danos por categoria de via, segundo a profundidade do deslizamento rotacional. 
(V1 - estrada rural; V2 - estrada regional; V3 - estrada nacional) 

 

 

A expressão gráfica destas matrizes pode ser efectuada através de curvas de danos, 

permitindo assim, de modo interpolativo, avaliar o grau de danos expectável para uma 

magnitude diferente das utilizadas como limiares (Figura 7.16). 

Assim, verifica-se que deslizamentos rotacionais com profundidades até 0,5 metros 

praticamente não produzem danos em elementos, com a excepção das categorias de 

elementos com menos resistência (E1 – edifícios de madeira/metal; V1 – estradas rurais), 

onde mesmo um movimento de pequena magnitude poderá provocar danos ligeiros. Nas 

restantes categorias considera-se que danos ligeiros só podem ser causados por 

deslizamentos com profundidade superior a 1 m. 

É nos graus de danos mais elevados que se verificam maiores diferenças. De facto, enquanto 

em edifícios de madeira/metal e nas estradas rurais um movimento de profundidade de 1 m 

tem capacidade para destruir a estrutura, nos edifícios em argamassa e nas estradas 

nacionais é necessária uma profundidade de 5 m para que tal se verifique. No caso de 

edifícios de betão armado a profundidade crítica para a destruição total é considerada nos 

10 m.  

Nível de danos V1 V2 V3

D0 p (m) < ≈ 0,5 < ≈ 0,5 < ≈ 0,5

Danos insignificantes A (m2) < ≈ 350 < ≈ 350 < ≈ 350

D1 p (m) ≈ 0,5 ≈ 1 ≈ 1

Danos ligeiros A (m2) ≈ 350 ≈ 700 ≈ 700

D2 p (m) … … …

Danos importantes A (m2) … … …

D3 p (m) … … ≈ 3

Danos graves A (m2) … … ≈ 2100

D4 p (m) ≈ 1 ≈ 3 ≈ 5

Danos muito graves A (m2)  ≈ 700 ≈ 2100 ≈ 3500

p (m) - profundidade do deslizamento ; A (m2) - área do deslizamento

Magnitude do deslizamento por 

categoria de via
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Figura 7.16 — Curva de danos por categoria de elemento exposto a deslizamentos rotacionais. 
(A – Edifícios; B - Vias) 

 

Procurando uma diferenciação por tipologia de movimento, verifica-se que os deslizamentos 

rotacionais superficiais (< 3 m) apenas têm capacidade de destruição total nos elementos 

tidos como de menor resistência (edifícios em madeira/metal ou adobe e taipa; estradas 

rurais e regionais). No entanto poderão causar também danos importantes em edifícios de 

betão e prejuízos graves em vias de nível nacional. Os deslizamentos rotacionais profundos 

(> 3m) produzem sempre dados iguais ou superiores aos referidos anteriormente. 
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A terceira etapa na avaliação dos danos em estruturas consiste na atribuição de um valor de 

vulnerabilidade entre 0 (sem perda) e 1 (perda total), associado a cada grau de danos. Esta 

etapa permite a transposição de uma análise qualitativa para uma expressão quantitativa 

dos prejuízos expectáveis associados à ocorrência de deslizamentos rotacionais. A atribuição 

dos valores de vulnerabilidade é, por vezes, distribuída de modo arbitrário pelos diferentes 

níveis de danos, por exemplo 4 níveis de estragos resultariam em vulnerabilidades de 0,25, 

0,5, 0,75 e 1 (e.g., Petrucci e Gullà, 2010). No entanto, outros autores procuram uma 

hierarquização com base em inventários históricos dos estragos causados por movimentos, 

ou em ensaios estruturais (e.g., Canuti e Casagli, 1994; Léone, 1996; Blong, 2003). 

O quadro 7.11 representa a amplitude dos potenciais valores de vulnerabilidade que se 

poderão registar em cada um dos níveis de danos, adoptados para a Bacia do Rio Alenquer. 

A presente proposta resulta da adaptação de valores de vulnerabilidade por nível de danos 

reportadas na literatura dedicada à análise de consequências de fenómenos de 

instabilidade, e ao conhecimento empírico de estragos devido a movimentos de vertente, 

registados na região a Norte de Lisboa e na região do Oeste. 

 

Quadro 7.11 — Relação nível de danos-vulnerabilidade a deslizamentos rotacionais na bacia do rio Alenquer. 
(baseado em DRM, 1990 in Canuti e Casagli, 1994; Léone, 1996, 2007; Blong, 2003; dados próprios) 

 

 

Deste modo, enquanto ao nível de danos menos significativo corresponde um valor de 

vulnerabilidade inferior a 0,1, a valores superiores ou iguais a 0,9 correspondem danos 

muito graves, i.e., qualquer elemento com vulnerabilidade superior a 0,9 tem 
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irremediavelmente comprometida a sua estrutura. No que diz respeito à funcionalidade dos 

elementos, valores de vulnerabilidade superior a 0,3 indicam que esta pode ter sido 

interrompida, pelo menos temporariamente. 

Todavia, em termos práticos para cruzar a vulnerabilidade com a perigosidade e/ou com o 

valor do elemento exposto, é preferível dispor apenas de um valor e não uma amplitude de 

valores de vulnerabilidade (Blong, 2003). Deste modo, optou-se por uma abordagem 

conservadora, tendo sido considerado o valor máximo de cada categoria de danos, i.e., 0,1 

(D0), 0,3 (D1), 0,6 (D2), 0,8 (D3) e 1 (D4). 

No que se refere à cartografia da vulnerabilidade, devido à inexistência de dados 

individualizados para cada edifício, o resultado apresentado corresponde à média 

ponderada das "vulnerabilidades" registadas na subsecção. Por exemplo, num cenário onde 

a subsecção apresente 2 edifícios com danos importantes (v = 0,6) e 3 com danos graves (v = 

0,8), os 5 edifícios dessa unidade territorial apresentariam uma vulnerabilidade de 0,72. Fica 

evidente que esta adaptação pode produzir subavaliação ou sobreavaliação da 

vulnerabilidade dos elementos presentes, o que é mais uma fonte de incerteza. No entanto, 

esta agregação dos dados permite a avaliação da vulnerabilidade com base na informação 

censitária, o que de outro modo seria extremamente complicado em áreas de estudo 

extensas e com elevado número de elementos potencialmente expostos, para os quais não 

exista informação individualizada por elemento. Adicionalmente, o uso de vulnerabilidades 

médias é menos conservador que a utilização do potencial máximo de danos expectável na 

subsecção. 

A figura 7.17 apresenta exemplos da aplicação da estimativa da vulnerabilidade aplicados à 

bacia do rio Alenquer, resultando evidente que à medida que a magnitude do deslizamento 

aumenta, o grau de danos expectável, vai sendo cada vez maior. 

A falta de uniformidade de alterações entre cenários de magnitude permite perceber a 

importância da classificação dos elementos em categorias. Assim, na análise da figura fica 

claro que as estradas são elementos mais vulneráveis que os edifícios, uma vez que com 

deslizamentos de profundidade de 5 m é expectável que todas as vias possam ser 

destruídas, enquanto nos edifícios isso não acontece. Por outro lado, ao serem afectados por 

movimentos mais superficiais (1 m), os edifícios apresentam sempre vulnerabilidades 
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inferiores a 0,3, enquanto nas vias só as estradas alcatroadas apresentam menor índice de 

vulnerabilidade estrutural, uma vez que as estradas rurais podem apresentar elevado grau 

de danos. 

A proposta apresentada para avaliação da vulnerabilidade baseia-se num conjunto 

relativamente limitado de observações de danos passados provocados por deslizamentos na 

região a norte de Lisboa e na região do Oeste e na bibliografia, relativamente escassa, 

dedicada ao assunto. Deste modo, esta matriz carece de novas ocorrências para uma cabal 

validação e deve ser utilizada com muita prudência em contextos geológicos e 

geomorfológicos diferentes dos existentes na área de estudo. Com efeito, continuam 

presentes algumas fontes importantes de incertezas e limitações, das quais se destacam: 

i) dificuldades em obter e compatibilizar o grau de pormenor dos dados e a escala de análise 

(e.g., velocidade dos movimentos e parâmetros geométricos pormenorizados; falta de 

informação individual por edifício, obrigando a valores médios por subsecção estatística; 

identificação de indivíduos com necessidades especiais); 

ii) incerteza associada à distribuição dasimétrica da população (e.g., número de pessoas em 

cada edifício tendo em conta exclusivamente a área sendo que não é obrigatório que casas 

maiores tenham mais pessoas; desconhecimento da localização individual dos edifícios com 

maior número de pisos; 

iii) falta de dados de mobilidade da população que permitam realização de outro tipo de 

cenários; não consideração de locais de elevada concentração populacional ocasional ou 

regularmente. 

iv) limitações e incertezas na escolha dos parâmetros que permitam classificar a 

vulnerabilidade social; 

v) incertezas na avaliação do grau de danos segundo a magnitude do movimento (e.g., que 

parâmetro caracteriza melhor a magnitude) e de acordo com as propriedades dos edifícios 

(e.g.,  que parâmetros utilizar para inferir a resistência estrutural de um edifício); 
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Figura 7.17 — Exemplos de cartografia de vulnerabilidade de elementos expostos a deslizamentos 
rotacionais de diferentes profundidades na bacia do rio Alenquer. 
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vi) limitações no desenvolvimento de curvas de danos para diferentes tipos de movimentos 

de vertente em diversas categorias de elementos e respectiva validação aquando da 

ausência de inventário histórico de danos. 

 

7.2 Risco a movimentos de vertente: conceitos e 

métodos  
 

No contexto desta dissertação, Risco é entendido como a probabilidade e severidade de 

efeitos adversos num determinado elemento ou conjunto de elementos expostos (e.g., 

Varnes e IAEG-CLOMMS, 1984; AGS, 2000, 2007: Glade et al., 2005). Deste modo, o risco 

resulta de uma função conjugadora entre perigo (P), vulnerabilidade (V) e elementos 

expostos (E), nomeadamente, o seu valor (e.g., Varnes e IAEG-CLOMMS, 1984): 

 ( , , )R f P V E  (7.4) 

No entanto, numa abordagem mais simplificada, o risco pode ser considerado como a 

simples identificação de elementos que se encontrem em áreas susceptíveis à ocorrência de 

um fenómeno perigoso (Julião et al., 2009).  

A figura 7.18 representa esquematicamente o modelo de risco, mostrando a interacção 

entre o fenómeno perigoso e os elementos em risco e a sua vulnerabilidade. 

 

Figura 7.18 — Modelo conceptual do risco. 
(adaptado de Alexander, 2005) 
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Deste modo, a análise do risco implica, em primeiro lugar e como já referido nos capítulos 

anteriores, a caracterização do perigo, que inclui a definição da sua probabilidade espacial, 

temporal e de magnitude. Em segundo lugar, temos a identificação e caracterização dos 

elementos expostos (e.g., número, tipo, valor), que serve de base à estimativa dos graus de 

perda expectáveis, face à respectiva vulnerabilidade. Adicionalmente, a figura 7.18 realça 

quatro ideias chave que se devem ter em consideração no estudo e interpretação de 

resultados de risco: 

i) um elemento não é vulnerável se não for afectado por nenhum perigo; 

ii) um perigo só causa risco se afectar um elemento; 

iii) o risco depende do grau de exposição do elemento; 

iv) o risco depende do nível de conhecimentos. 

Assim, os resultados do risco devem sempre ter em consideração que há uma dependência 

entre perigo-elemento e que o valor do risco depende da exposição dos elementos, 

nomeadamente da sua localização e propriedades, bem como do nível de conhecimentos 

que se tem sobre o perigo, por exemplo, a percepção de início de actividade ou o domínio 

de técnicas de reacção. 

A ideia da percepção e nível de conhecimentos deixa antever que a abordagem completa do 

Risco, exige mais etapas do que a simples aplicação da expressão (7.4). De facto, uma 

apreciação completa do risco associado a um perigo pode ser dividida em 3 etapas (Fell e 

Hartford, 1997; AGS, 2000; Bell e Glade, 2004; Fell et al., 2005): análise do risco, avaliação do 

risco e gestão do risco (Figura 7.19). 
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Figura 7.19 — Etapas e procedimentos de estudo do risco. 
(adaptado de Fell et al., 2005) 
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elementos expostos (devidamente identificados, qualificados e quantificados), num 

determinado cenário, e posteriormente, com base nessas informações e no valor dos 

elementos, estimar o risco. A aavvaalliiaaççããoo de risco baseia-se nos resultados obtidos na etapa 

anterior e compara o risco estimado com o risco considerado aceitável ou tolerável. Assim, 

nesta fase é necessário avaliar a capacidade de percepção do perigo e definir limiares de 

aceitabilidade e tolerância, tarefas complexas e arriscadas (e.g., Fell, 1994; Finlay e Fell, 

1997; AGS, 2000; Hunter e Fewtrell, 2001; Belluck et al., 2006; Murphy e Gardoni, 2008), 

nomeadamente pela sua variabilidade entre indivíduos ou sociedades. Com base nos 

resultados obtidos, elaboram-se pareceres comparativos entre o risco estimado e os limiares 

adoptados que serão tidos em conta na ggeessttããoo do risco. A identificação de políticas e 

medidas de mitigação a adoptar, e a sua implementação e monitorização são tarefas 

imprescindíveis para a ggeessttããoo  do risco. Esta fase envolve (ou deve envolver) uma 

multidisciplinaridade de intervenientes que abrange decisores, investigadores, economistas, 

organizações e, imprescindivelmente populações, uma vez que implica conhecimento do 

fenómeno e sua percepção cultural, económica e política. O ideal seria que qualquer 

regulamentação que defina o nível de protecção requerido tenha, pelo menos, o consenso 

de técnicos e decisores (Leroi, 1996). Adicionalmente, qualquer que seja o plano adoptado, 

este deve ser revisto, actualizado e validado para que se mantenha fiel aos objectivos 

propostos, i.e., gerir o volume de perdas devidas ao perigo. 

Assim, de modo muito simplificado, as etapas de abordagem do risco podem resumir-se em 

três questões generalistas (Bloch e Braun, 2005): 

i) análise de risco - “O que pode acontecer?”; 

ii) avaliação do risco – “O que se permite que aconteça?”; 

iii) gestão do risco – “O que tem que ser feito?”. 

No presente trabalho apenas se pretende abordar a análise de risco, não se efectuando 

qualquer tipo de juízo de valor ou proposição de medidas concretas de mitigação para uma 

determinada situação de risco. 

A análise de risco é, assim, um processo complexo de várias etapas, cada uma com 

necessidades e constrangimentos específicos. No entanto, nas últimas décadas o aumento 
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de informação disponível e a melhoria das técnicas de análise, devido à evolução tecnológica 

que permitem procedimentos automáticos de recolha de dados e disponibilidade para 

realização de operações complexas, fizeram incrementar a realização de análises de risco 

(Corominas e Moya, 2008). 

Os métodos de análise do Risco podem ser (AGS, 2000; Lee e Jones, 2004; van Westen et al., 

2006): i) qualitativos (probabilidades e perdas expressas qualitativamente); 

ii) semi-quantitativos (probabilidades indicativas ou expressas em termos qualitativos); iii) 

quantitativos (probabilidades e perdas quantificadas). A escolha do método a utilizar deve 

ter em consideração a precisão desejada e a natureza do problema, e ser compatível com a 

qualidade e quantidade de dados disponível (Dai et al., 2002). 

No que diz respeito às análises qualitativas ou semi-quantitativas, destaca-se a construção 

de matrizes de risco. O conceito da matriz já tinha sido anteriormente utilizado para avaliar o 

grau de perigo (e.g., modelo suíço: Lateltin, 1997) ou o grau de danos expectável (e.g., Léone 

et al., 1996). Aplicadas ao risco, as matrizes procuram qualificar o grau de risco, cruzando a 

possibilidade de ocorrência de movimentos de vertente com determinado potencial 

destrutivo com as consequências e prejuízos expectáveis (e.g., AGS, 2000; Barreiros et al., 

2009; Comissão Europeia, 2010). 

A análise quantitativa do risco (AQR) tem vindo, nas últimas décadas, a ter maior atenção na 

literatura (Fell et al., 2005; van Westen et al., 2006). Contudo, a sua aplicação prática tem 

sido mais lenta (Hungr et al., 2008). Embora a abordagem quantitativa de risco possa ser 

menos ambígua, não é forçosamente mais precisa que uma análise qualitativa (Hungr et al., 

2008). De facto, não é o uso de números mas o de uma filosofia consistente, o mais 

importante na abordagem do risco (Einstein, 1997). Adicionalmente, em muitos casos, a 

avaliação qualitativa é suficiente e apropriada (Fell e Hartford, 1997; Morgenstern, 1997).  

Não obstante a aplicação de métodos qualitativos, hoje em dia, a expressão em termos de 

valor monetário é algo de extrema importância para quem decide. Acresce que uma análise 

que quantifique o risco pode ser mais facilmente comparada e comunicada, permitindo um 

suporte mais efectivo à adopção de estratégias de gestão do risco. 



Metodologias de avaliação da perigosidade e risco associado a movimentos de vertente 
 

350 

Assim, apesar da simplicidade da expressão conjugadora das três componentes principais do 

risco (perigo, vulnerabilidade e valor), a avaliação de cada uma destas componentes 

compreende fases mais complexas. Por exemplo, a análise de risco deve ser efectuada para 

todos os tipos de elementos, tipos de movimentos de vertente e suas magnitudes (e.g., 

Corominas e Moya, 2008), sendo o risco total a conjugação dos vários riscos (e.g., Crozier e 

Glade, 2005), podendo ser expresso pelo somatório dos resultados "parciais" de risco. 

Deste modo, uma AQR completa que demonstre a probabilidade anual de perda (€/ano) 

associada a um tipo específico de movimentos de vertente (R), pode expressar-se por (Fell et 

al., 2005): 

 
F a pR P P P V E      (7.5) 

sendo: 

PF – probabilidade de ocorrência de um movimento com determinada magnitude; 

Pa – probabilidade do movimento atingir o elemento; 

Pp – probabilidade do elemento estar presente no local quando a área for afectada; 

V – vulnerabilidade do elemento; 

E  – valor do elemento ou número de pessoas. 

 

ou por (Morgan et al., 1992 adaptação de Bell e Glade, 2004): 

 R P C E    (7.6) 

e 

 
a p sC P P P V     (7.7) 

sendo: 

P – probabilidade de ocorrência de um movimento numa área, com determinada magnitude 

num determinado período; 

C –consequências potenciais da ocorrência de um movimento de vertente; 

Pa – probabilidade do movimento atingir o elemento; 

Pp – probabilidade do elemento estar presente no local quando a área for afectada; 

Pp – probabilidade sazonal; 
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V – vulnerabilidade do elemento (em análise a pessoas resulta do produto da 

vulnerabilidade da pessoa pela vulnerabilidade do edifício em que se encontra); 

E  – valor do elemento ou número de pessoas. 

 

Estas são apenas duas das formas de expressão da estimativa quantitativa do risco. Na 

realidade, verifica-se que as componentes perigosidade (P) e valor ou número de elementos 

(E), continuam a ser muito semelhantes à expressão geral do risco expressa em (7.4). É no 

nível das consequências que as expressões apresentam maior detalhe. Assim, verifica-se 

que, para além do grau de danos expectável (V), as consequências dependem de outro tipo 

de situações, nomeadamente: 

a) probabilidade do movimento atingir o elemento. Esta componente está sobretudo 

relacionada com o posicionamento do elemento em relação à fonte da instabilidade e o 

traçado que percorre durante a sua actividade. A análise da propagação do movimento e a 

distância em relação ao elemento poderá inserida na análise de perigosidade; 

b) probabilidade do elemento estar presente no local quando a área for afectada. Esta 

probabilidade, também designada de espácio-temporal, aplica-se apenas aos elementos 

móveis (e.g., pessoas, veículos), uma vez que poderão não se encontrar na área de impacto 

aquando da ocorrência do fenómeno perigoso; 

Pp – probabilidade sazonal. Numa análise anual, esta probabilidade procura traduzir a 

importância do período do ano em que o perigo pode ocorrer (e.g., avalanches de neve 

ocorrem sobretudo no inverno). 

No entanto, muitas vezes, pelos dados existentes ou assumidos, estas componentes acabam 

por ser “componentes neutras” nos resultados finais do risco, por se atribuir o valor de 1, 

simplificando fórmula final a adoptar. Por exemplo, no presente trabalho aplica-se a 

decomposição da expressão (7.6); contudo, assume-se que: 

i) os deslizamentos rotacionais praticamente não possuem deslocamento horizontal pelo 

que a probabilidade de um elemento ser afectado estará intrínseca ao valor de 

probabilidade espacial; 
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ii) a análise quantitativa é efectuada em elementos fixos no território (edifícios e estradas), 

assumindo que a população se encontra nas suas residências, pelo que a probabilidade de 

presença é 1; 

iii) embora se saiba que os deslizamentos ocorrem sobretudo em períodos de maior 

pluviosidade, em Portugal do Outono à Primavera, registos históricos de movimentos de 

terreno que causaram mortes, feridos ou desalojados em Portugal continental, indicam que 

estes podem ocorrer em praticamente todos os meses do ano (Quaresma, 2008), com a 

excepção de Junho. Contudo, tendo em conta que o presente trabalho analisa deslizamentos 

rotacionais, quer causem ou não as consequências referidas, assume-se que a probabilidade 

sazonal é 1. Adicionalmente, este tipo de probabilidade é sobretudo importante quando se 

pretendem analisar áreas onde a flutuação de elementos expostos é considerável ao longo 

do ano (e.g., estâncias turísticas), facto que não acontece na área em estudo. 

Assim, a cartografia final de risco resulta da seguinte equação: 

 R P V E    (7.8) 

sendo: 

P – probabilidade de ocorrência de um movimento numa área, com determinada magnitude 

num determinado período; 

V – vulnerabilidade do elemento; 

E  – valor do elemento ou número de pessoas. 

 

Embora a expressão utilizada seja conceptualmente explícita e compreensível, a sua 

aplicação em termos de zonamento continua a ser um desafio (e.g., Corominas e Moya, 

2008). De facto, a produção de mapas de risco com a expressão de perdas monetárias, 

através do produto da probabilidade de ocorrência de um movimento com determinada 

magnitude, pela vulnerabilidade dos elementos e respectivos custos/valor, é ainda uma 

etapa longe de ser concluída, especialmente em análises de média escala 

(1:10 000-1:50 000: van Westen et al., 2006).  

Devido à dificuldade em obter alguns parâmetros, ou porque em determinadas situações 

não é necessário uma análise tão completa, surgem alguns conceitos associados à expressão 
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do risco, mas que não devem ser confundidos com este. Um dos conceitos é o de risco 

específico (e.g., Varnes e IAEG-CLOMMS, 1984) que expressa o grau de danos associado a 

um fenómeno e resulta da conjugação da perigosidade e da vulnerabilidade dos elementos, 

não tendo em conta o seu valor. Embora possibilite uma análise parcial do risco, quando não 

se tem possuem dados do valor dos elementos, o risco específico pode não ser suficiente 

quando se querem tomar decisões económicas (Cardinali et al., 2002). Outro conceito 

associado é o de dano potencial (e.g., Canuti e Casagli, 1994). Por vezes confundido com a 

própria vulnerabilidade (Silva, 2011), o dano potencial expressa os prejuízos expectáveis 

num elemento, quando afectado por um fenómeno com uma determinada magnitude (e.g., 

Canuti e Casagli, 1994; Julião et al., 2009). O dano potencial resulta assim do produto do 

grau de perda expectável (vulnerabilidade) pelo valor do elemento ou número de pessoas, 

sendo expresso por uma unidade monetária ou porção exposta (e.g., Canuti e Casagli, 1994). 

Assim, da combinação do dano potencial com a perigosidade obtém-se o risco. 

O tipo de metodologia e o nível de análise dependem sempre, para além das razões 

anteriormente referidas, da escala de trabalho. Alguns autores defendem que na análise 

regional do risco os resultados servem “apenas” de base ao planeamento regional e planos 

de emergência (e.g., Michael-Leiba et al., 2003), pelo que uma hierarquia qualitativa ou 

semi-quantitativa do nível de risco seria suficiente para identificar locais de maior risco, que 

eventualmente necessitem de estudo de maior pormenor (van Westen et al., 2006). 

Adicionalmente, o facto das autoridades responsáveis estarem geralmente mais 

interessadas nas perdas monetárias associadas a outros perigos (e.g., acidentes de viação, 

fogos florestais), por serem geralmente de maior volume que os danos devido a movimentos 

de vertente (Finlay e Fell, 1997), leva a que a análise de risco não seja exigida pelos 

utilizadores finais. 

No entanto, os danos provocados pelos movimentos de vertente podem ser avultados, 

subdividindo-se em danos directos ou indirectos. Por danos directos entendem-se os custos 

provocados directamente pelo movimento de vertente (Schuster, 1996), por exemplo, 

associados à substituição, reconstrução, reparação ou manutenção de elementos, despesas 

fúnebres ou tratamento de lesões em indivíduos. Contudo, existem outros custos que, 

embora não sendo originados directamente devido ao impacto do movimento, estão 

relacionados com a sua ocorrência, sendo designados de danos ou custos indirectos. 
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Exemplos de danos indirectos são: desvalorização do elemento, perda de receitas (e.g., 

produtividade, diminuição da atracção turística, interrupção do serviço), despesas adicionais 

(e.g., consumo combustível devido a caminho alternativo, tratamento psicológico, 

implementação de medidas para protecção e mitigação de eventos futuros), entre muitos 

outros. Todavia, os custos indirectos referidos ainda têm alguma relação com o elemento ou 

indivíduo em risco, mas a estes ainda se podem adicionar outras consequências. Tal como os 

danos não são apenas avaliados em bens e pessoas, as consequências não se limitam a 

danos em propriedades e ferimentos ou perdas de vida. Situações como consequências 

políticas, perda de confiança num investimento ou negócio, efeitos na reputação, convulsões 

sociais e violência, custos relacionados com processos e inquéritos, etc., embora muitas 

vezes inquantificáveis, poderão ser integrados numa análise das consequências de 

movimentos de vertente (AGS, 2000). 

Deste modo, se os custos directos nem sempre são fáceis de obter de forma fiável, as perdas 

indirectas são praticamente impossíveis de determinar sem ser com base em cenários que 

reproduzam razoavelmente a realidade. A complicação da avaliação precisa dos custos 

indirectos prende-se, por exemplo, com: 

i) diversidade muito elevada de tipos de perda e sectores que podem ser afectados; 

ii) dificuldade em determinar qual o alcance da área influenciada indirectamente pela 

ocorrência do fenómeno perigoso (Remondo et al., 2008); 

iii) discrepância de consequências devido a uma mesmo fenómeno quando considerado a 

nível regional (e.g., o encerramento de um alojamento turístico é uma perda económica 

para esse proprietário mas pode ser um incremento para um outro com o mesmo serviço). 

Neste contexto, a avaliação dos custos indirectos não deve pretender abranger todos os 

tipos de custos ou elementos. Uma primeira abordagem requer a identificação dos 

elementos e actividades mais importantes que poderão ser afectados (Remondo et al., 

2008). No entanto, apesar da sua subjectividade e eventual subavaliação, os danos 

indirectos devem ser avaliados, uma vez que podem ser muito mais significativos que os 

danos diretos (Spiker e Gori, 2003). De facto, Zêzere et al. (2007) verificaram que, embora 

extremamente subavaliados, os custos indirectos devido ao corte da Circular Regional de 
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Lisboa por um deslizamento, superavam os directos entre 4 a 35 vezes, para períodos de 

interrupção de 1 e 6 meses, respectivamente. No entanto, esta discrepância dependerá 

sempre das características dos elementos e actividades da área em estudo, podendo mesmo 

acontecer o inverso (e.g., Remondo et al., 2008). 

A complexidade de obtenção de dados que permitam a análise das três componentes do 

risco a nível regional justifica o número reduzido de trabalhos publicados que procuram 

expressar em termos monetários os resultados do risco, em termos de custos directos (e.g., 

Remondo et al., 2004, 2005; Catani et al., 2005; Zêzere et al., 2008), ou também indirectos 

(Zêzere et al., 2007; Remondo et al., 2008; Bonachea et al., 2009; Jaiswal et al., 2010). 

Independentemente do método e dos custos considerados (directos ou indirectos), uma 

AQR necessita sempre do estabelecimento do valor do elemento em risco. A estimativa do 

valor de um elemento exposto pode ser realizada com base em três perspectivas (Alexander, 

2005): 

i) valor monetário: preço/valor corrente do elemento, ou custos da sua reconstrução ou 

relocalização num contexto similar se for totalmente destruído ou inviabilizado; 

ii) valor intrínseco: o interesse que um elemento possuí (e.g., monumento) para que seja 

considerado importante ou insubstituível; 

iii) valor utilitário ou funcional: a utilidade que um elemento possui ou o valor monetário 

obtido pelo seu uso num determinado período.  

Apesar de apresentar um papel fundamental na expressão do risco, a quantificação do valor 

dos elementos também não é uma tarefa fácil (van Westen, et al., 2006). De facto, a 

atribuição do valor a determinados elementos torna-se extremamente complexa, por falta 

de dados e de critérios sobre o que deve ser "valorizado". Noutros casos, atribuir um valor 

pode ser eticamente discutível, como quando se trata da vida humana. Não obstante, com 

maior ou menor rigor, têm sido atribuídos valores padrão a alguns elementos expostos, 

incluindo ao “ser humano” (e.g., Alexander, 2005).  

Quando existe informação detalhada sobre os elementos expostos é possível efectuar uma 

análise da vulnerabilidade e do valor autónoma para cada elemento (e.g., Silva, 2011). No 

entanto, em áreas extensas com um elevado número de elementos expostos e com pouca 
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informação disponível, as análises são efectuadas por categorias de elementos aos quais se 

atribui um valor médio (e.g., Remondo et al., 2004, 2005; Bonachea, 2006; Zêzere et al., 

2008). 

 

 

7.3 Análise do risco a deslizamentos rotacionais na 

bacia do rio Alenquer  
 

7.3.1 Identificação do risco 

7.3.1.1  A sobreposição de informação 

 

A localização de situações de risco resulta da sobreposição simples dos elementos expostos 

com os mapas de susceptibilidade. Não obstante a sua simplicidade, "trata-se de um 

importante elemento para o planeamento de emergência e o ordenamento do território" 

(Julião et al., 2009: 34). 

Os resultados obtidos pela sobreposição dos elementos expostos com a susceptibilidade a 

deslizamentos rotacionais na bacia do rio Alenquer encontram-se expressos no quadro 7.12  

A análise dos resultados permite verificar que, nos 3 elementos estratégicos considerados 

(Bombeiros, Centros de Saúde e Rede escolar), a generalidade dos edifícios se encontra em 

áreas de susceptibilidade reduzida ou nula a deslizamentos rotacionais profundos ou 

superficiais. Os dois centros de saúde existentes na área de estudo encontram-se 

integralmente em áreas de susceptibilidade reduzida ou nula. No caso da rede escolar e dos 

quartéis de bombeiros, todos os edifícios sobrepõem-se parcialmente às classes de 

susceptibilidade menos relevante. Contudo, há algumas situações que merecem destaque e 

revelam que a implementação de uma mentalidade de prevenção em relação aos perigos 

ainda está longe de ser atingida, nomeadamente pela localização do Jardim infantil de Meca 

(Figura 7.20) e do quartel de bombeiros, na vila de Alenquer (Figura 7.21). Com efeito, os 

edifícios correspondentes são susceptíveis de vir a ser afectados por deslizamentos 

rotacionais profundos, que têm potencial para destruir edifícios de betão, como é o caso. 
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Assim, a relocalização do antigo jardim infantil foi certamente efectuada sem ter em 

consideração este tipo de perigo, uma vez que grande parte do edifício se encontra na 

categoria de susceptibilidade elevada a deslizamentos rotacionais profundos. Sendo certo 

que estes movimentos são em regra suficientemente lentos para não colocar a vida de 

crianças e adultos em perigo, a instabilidade da vertente incrementará a insegurança e os 

prejuízos, se houver necessidade de evacuação ou cancelamento da actividade. 

 

Quadro 7.12 — Identificação de elementos expostos por classe de susceptibilidade a deslizamentos 
rotacionais na bacia do rio Alenquer. 
(# - número de elementos, total ou parcialmente inseridos na classe de susceptibilidade; % - fracção de área/extensão total 
em relação ao total da categoria do elemento)  

 

 

Elemento Muito 

Elevada
Elevada Moderada

Reduzida 

ou Nula

Muito 

Elevada
Elevada Moderada

Reduzida 

ou Nula

Quartel de bombeiros # 1 1 3 1 1 2 2

(3; 2.792 m2) m2 1.003 386 1.294 381 339 1.520 442

% 35,9 13,8 46,3 13,6 12,1 54,4 15,9

Centro de saúde # 2 2

(2; 249 m2) m2 248 248

% 100,0 100,0

Escola/Jardim de infância # 2 4 17 5 17

(17; .8.762 m2) m2 425 896 7.440 1.799 6.963

% 4,8 10,2 85,0 20,5 79,5

Edifícios com habitação # 278 513 1.099 5.940 395 669 2.708 5.116

(6.570; 1,6 km2) m2 33.466 55.610 142.905 1.379.836 37.392 67.108 384.142 1.123.174

% 2 3 9 86 2 4 24 70

Pessoas # 244 408 1.083 13.466 329 648 3.951 10.272

(15.201) % 1,6 2,7 7,1 88,6 2,2 4,3 25,9 67,6

Estrada nacional km 3 4 9 40 3 4 16 33

(56 km) km/km2 0,21 0,21 0,28 0,78 0,22 0,19 0,36 0,83

% 4,8 6,7 16,2 72,3 4,3 7,7 29,1 58,9

Estrada municipal km 10 12 21 108 9 12 43 87

(151 km) km/km2 0,70 0,63 0,65 2,05 0,67 0,58 0,97 2,18

% 6,8 8,2 13,8 71,2 6,0 8,2 28,6 57,2

Estrada rural km 54 81 156 367 51 85 240 282

(658 km) km/km2 3,80 4,21 4,86 6,95 3,81 4,09 5,43 7,07

% 8,2 12,2 23,7 55,9 7,7 12,9 36,5 42,9

Gasoduto m 309 424 1803 3570 613 534 2376 2583

(6 km) m/km2 22 22 56 67 46 26 54 65

% 5,1 6,9 29,5 58,5 10,0 8,8 38,9 42,3

Deslizamentos rotacionais profundos Deslizamentos rotacionais superficiais

Susceptibilidade
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Figura 7.20 — Localização do Jardim infantil de Meca. 
(Fundo: susceptibilidade a deslizamentos rotacionais profundos) 

 

 

Figura 7.21 — Localização do quartel de bombeiros da vila de Alenquer. 
(Fundo: susceptibilidade a deslizamentos rotacionais profundos) 

 

No que diz respeito ao quartel de bombeiros, independente de poder haver algum reforço 

estrutural, a sua localização revela-se desajustada, uma vez que a ocorrência de 

deslizamentos rotacionais profundos pode comprometer gravemente a funcionalidade do 

equipamento, tão importante para responder a situações de catástrofe. 

No que diz respeito ao gasoduto, verifica-se que alguns troços do seu traçado apresentam 

susceptibilidade muito elevada (Figura 7.22), correspondente a cerca de 5 e 10 %, consoante 

se consideram deslizamentos rotacionais profundos ou superficiais, respectivamente.  
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Figura 7.22 — Troço de gasoduto segundo a susceptibilidade a deslizamentos rotacionais na bacia do rio 
Alenquer. 

 

Assim, mesmo considerando que a profundidade mínima do gasoduto é de 1 m (REN, 2011), 

este tipo de cartografia permite a identificação dos locais onde é mais expectável que 

ocorram maiores esforços mecânicos e eventuais de danos na estrutura. 

No que diz respeito aos edifícios com habitação, verifica-se que cerca de 2 % se encontram 

em áreas de susceptibilidade muito elevada. O número de edifícios nas classes de 

susceptibilidade elevada ou muito elevada é de 791 no caso dos deslizamentos rotacionais 

profundos e ascende a 1064 nos deslizamentos rotacionais profundos. Adicionalmente, o 

número de habitantes nas mesmas classes de susceptibilidade é significativo (652 e 977, nos 

Deslizamentos rotacionais 
profundos

Deslizamentos rotacionais 
superficiais
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casos dos deslizamentos rotacionais profundos e superficiais, respectivamente), sendo de 

especial relevância os 244 indivíduos presentes na classe de susceptibilidade muito elevada 

aos deslizamentos rotacionais profundos.  

Quanto à rede viária, constata-se que 4 % das estradas nacionais e cerca de 6 % das vias 

municipais se encontram em locais de susceptibilidade muito elevada. Embora em termos 

quantitativos se trate de valores reduzidos, considerando que este tipo de vias compõe a 

rede viária fundamental da área em estudo, o número de quilómetros que poderá necessitar 

de intervenção pesada de recuperação e estabilização ainda é considerável. 

A identificação das situações de risco constitui uma primeira abordagem expedita e 

exploratória que não é suficiente para avaliar, com segurança, todas as situações. A figura 

7.23 representa um exemplo de incertezas que podem ocorrer pela simples sobreposição de 

mapas. De facto, a generalidade do edifício da EB23 Visconde de Chanceleiros encontra-se 

em área de susceptibilidade reduzida ou nula, por se localizar no sector jusante da vertente. 

Contudo, quando se observa o sector montante da vertente em que a escola está inserida, 

verifica-se a presença de classes de susceptibilidade muito elevada, sendo que a eventual 

propagação de um deslizamento pode vir a atingir o edifício.  

 

Figura 7.23 — Localização da EB23 Visconde de Chanceleiros. 
(A – deslizamentos rotacionais profundos; B – deslizamentos rotacionais superficiais) 

 

 

A B
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7.3.1.2 Matriz de risco 

 

A aplicação de matrizes de risco na bacia do rio Alenquer foi efectuada à unidade da 

sub-bacia hidrográfica (ver capítulo 1, tendo em conta a susceptibilidade e a densidade de 

elementos expostos presentes, sendo cada uma delas classificada qualitativamente em 

quatro classes: muito elevada, elevada, moderada e reduzida ou nula. 

A classificação da susceptibilidade de cada sub-bacia hidrográfica teve em consideração a 

porção de área nas classes “Elevada” e “Muito elevada”, utilizando como valores de 

referência a média e o desvio padrão (Quadro 7.13, Quadro 7.14). 

 

Quadro 7.13 — Classificação da susceptibilidade das sub-bacias hidrográficas a deslizamentos rotacionais 
profundos, da bacia do rio Alenquer. 

 

 

 

 

 

Sub-bacia hidrográfica

Área da sub-bacia 

hidrográfica (km2)

Reduzida 

ou nula Moderada Elevada

Muito 

elevada

Categoria da sub-

bacia hidrográfica

Alenquer SW 2,0 31,5 19,4 23,5 25,5 Muito elevada

Rio de Sto Amaro 1,2 13,8 24,6 37,7 23,8 Muito elevada

Pedrulho 2,6 26,0 34,9 32,0 7,0 Elevada

Rio de S. Bartolomeu 2,1 27,3 26,6 31,9 14,3 Elevada

Ribeira da Espiçandeira 26,5 35,9 33,9 18,1 12,1 Moderada

Ribeira das Ceroulas 14,6 43,3 25,0 17,3 14,4 Moderada

Merceana 6,7 55,1 27,5 10,1 7,3 Reduzida ou nula

Rio da Travessa 9,0 49,0 32,3 13,1 5,6 Reduzida ou nula

Rio Alenquer Montante 14,3 74,4 19,2 4,4 2,0 Reduzida ou nula

Ribeira da Prezada 11,2 34,0 20,7 16,8 28,5 Elevada

Ribeira da Madalena 8,9 51,9 29,4 14,4 4,3 Reduzida ou nula

Ribeira de Ossa 7,0 49,1 23,4 18,6 8,8 Moderada

Penafirme 1,6 46,9 24,3 13,7 15,1 Moderada

Meca 2,0 27,8 19,3 20,7 32,1 Muito elevada

Ribeira do Porto 4,5 35,7 28,3 17,5 18,5 Elevada

Ribeira das Águas 2,5 30,5 32,3 26,1 11,0 Elevada

Alenquer N 1,8 40,5 25,4 25,3 8,7 Moderada

Média 39,6 26,3 20,1 14,1

Susceptibilidade (%)
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Quadro 7.14 — Classificação da susceptibilidade das sub-bacias hidrográficas a deslizamentos rotacionais 
superficiais, na bacia do rio Alenquer. 

 

 

 

Os resultados da classificação da susceptibilidade das sub-bacias são semelhantes para os 

deslizamentos rotacionais profundos e superficiais. Como unidades mais susceptíveis, 

independentemente do tipo de deslizamento, encontram-se as sub-bacias hidrográficas 

Alenquer SW e do rio de Santo Amaro. Em situação oposta, as sub-bacias hidrográficas da 

Merceana, rio da Travessa, o sector Montante do rio Alenquer e a ribeira da Madalena são 

as áreas com menor susceptibilidade a deslizamentos rotacionais. Contudo, existem algumas 

diferenças, como é o caso da ribeira de Ossa cuja susceptibilidade é moderada no que 

concerne a deslizamentos rotacionais profundos, mas muito elevada aos deslizamentos 

rotacionais superficiais. As sub-bacias da ribeira da Prezada, Meca e Alenquer N, também 

apresentam desigualdades na classificação, mas nestes casos de apenas uma categoria de 

susceptibilidade.  

Sub-bacia hidrográfica

Área da sub-bacia 

hidrográfica (km2)

Reduzida 

ou nula Moderada Elevada

Muito 

elevada

Categoria da sub-

bacia hidrográfica

Alenquer SW 2,0 17,1 28,9 24,3 29,6 Muito elevada

Rio de Sto Amaro 1,2 11,5 33,7 28,7 26,0 Muito elevada

Pedrulho 2,6 20,5 38,8 24,1 16,5 Elevada

Rio de S. Bartolomeu 2,1 23,9 40,5 20,0 15,5 Elevada

Ribeira da Espiçandeira 26,5 27,7 37,7 21,3 13,4 Moderada

Ribeira das Ceroulas 14,6 35,8 41,0 11,9 11,3 Moderada

Merceana 6,7 42,3 40,7 9,0 8,0 Reduzida ou nula

Rio da Travessa 9,0 40,2 43,6 9,1 7,2 Reduzida ou nula

Rio Alenquer Montante 14,3 51,1 34,7 12,2 2,0 Reduzida ou nula

Ribeira da Prezada 11,2 33,0 34,6 23,3 9,1 Moderada

Ribeira da Madalena 8,9 45,2 39,3 8,7 6,9 Reduzida ou nula

Ribeira de Ossa 7,0 20,9 30,3 32,0 16,7 Muito elevada

Penafirme 1,6 29,8 38,6 15,1 16,5 Moderada

Meca 2,0 24,9 35,4 19,6 20,1 Elevada

Ribeira do Porto 4,5 22,5 37,2 22,9 17,4 Elevada

Ribeira das Águas 2,5 20,6 32,2 28,3 18,8 Elevada

Alenquer N 1,8 26,7 28,4 26,1 18,6 Elevada

Média 29,0 36,2 19,8 14,9

Susceptibilidade (%)
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Como variável indicadora dos elementos em risco foi considerada a densidade de elementos 

expostos, conjugando as densidades parciais correspondentes à população, rede viária e 

área edificada (Quadro 7.15).  

Quadro 7.15 — Classificação da densidade de elementos expostos nas sub-bacias hidrográficas da bacia do 
rio Alenquer. 

 

A densidade individual de cada um dos elementos foi escalonada em 4 classes, utilizando o 

valor médio, como referência. A integração final e definição da categoria de densidade de 

elementos expostos foram obtidas através da média aritmética simples dos três tipos de 

elementos.  

Os resultados mostram que a maioria das sub-bacias tem uma densidade de elementos 

moderada ou reduzida. Contudo, nas duas sub-bacias hidrográficas que englobam parte da 

vila de Alenquer a densidade de elementos expostos é muito elevada. As sub-bacias rio 

Alenquer Montante e Penafirme apresentam densidade de elementos elevada. 

As figura 7.24 e figura 7.25 apresentam as matrizes de risco a deslizamentos rotacionais 

profundos e superficiais, nas sub-bacias hidrográficas da área de estudo.  

Densidade de 

elementos 

expostos

Sub-bacia hidrográfica
(hab./km2) Classe (km/km2) Classe (km2/km2) Classe

Categoria da sub-

bacia hidrográfica

Alenquer SW 661 4 10,33 4 0,035 4 Muito elevada

Rio de Sto Amaro 16 1 7,49 2 0,004 1 Reduzida ou nula

Pedrulho 104 2 8,24 3 0,014 2 Moderada

Rio de S. Bartolomeu 68 1 7,92 2 0,008 1 Reduzida ou nula

Ribeira da Espiçandeira 83 1 6,80 1 0,011 2 Reduzida ou nula

Ribeira das Ceroulas 125 2 8,34 3 0,013 2 Moderada

Merceana 157 2 7,00 2 0,019 3 Moderada

Rio da Travessa 89 1 7,16 2 0,012 2 Moderada

Rio Alenquer Montante 199 3 7,71 2 0,024 3 Elevada

Ribeira da Prezada 76 1 6,09 1 0,009 1 Reduzida ou nula

Ribeira da Madalena 55 1 6,96 1 0,009 1 Reduzida ou nula

Ribeira de Ossa 116 2 6,81 1 0,011 2 Moderada

Penafirme 179 3 7,99 3 0,021 3 Elevada

Meca 118 2 8,27 3 0,013 2 Moderada

Ribeira do Porto 141 2 7,23 2 0,011 2 Moderada

Ribeira das Águas 82 1 6,32 1 0,009 1 Reduzida ou nula

Alenquer N 658 4 11,02 4 0,029 4 Muito elevada

Média 172 8 0,015

Densidade 

populacional
Densidade  de vias

Densidade de área 

edificada
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As sub-bacias das partes E e SE da área de estudo são as que apresentam risco mais elevado, 

sobretudo Alenquer SW, que conjuga susceptibilidade e densidade de elementos muito 

elevados. A unidade da ribeira da Madalena é aquela em que o risco é mais baixo, devido à 

associação de susceptibilidade e densidades reduzidas. 

A matriz de risco é uma boa ferramenta para verificar a coincidência entre perigos e 

elementos expostos. Acresce o facto de possibilitar uma análise prospectiva do que poderá 

ocorrer no caso da modificação da classificação das unidades territoriais analisadas. Por 

exemplo, a sub-bacia do rio de Santo Amaro apresenta um risco moderado, o que é devido 

ao reduzido peso dos elementos expostos. Contudo, uma vez que se encontra na classe de 

susceptibilidade muito elevada, a implementação de mais edifícios de habitação e o 

aumento da população fará incrementar o risco para elevado ou muito elevado. 

Assim, apesar de algumas incertezas, uma vez que não existe a garantia de que os elementos 

expostos se encontram nas áreas mais perigosas, a matriz de risco permite, de modo 

qualitativo e relativamente expedito, a identificação do território onde a gestão do risco é 

prioritária. 
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Figura 7.24 — Matriz de Risco a deslizamentos rotacionais profundos, por sub-bacia hidrográfica da bacia do 
rio Alenquer. 
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Figura 7.25 — Matriz de Risco a deslizamentos rotacionais superficiais, por sub-bacia hidrográfica da bacia do 
rio Alenquer. 
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7.3.2 Análise de risco: custos directos 
 

A análise dos custos directos exige, como foi referido anteriormente, a integração das 

componentes perigosidade, vulnerabilidade e valor dos elementos em risco (Figura 7.26). 

 

Figura 7.26 — Procedimento metodológico da análise de risco com custos directos. 

 

Na presente secção avaliam-se os danos directamente provocados por deslizamentos 

rotacionais em edifícios de habitação e vias. A conversão dos elementos em risco para uma 

cartografia em estrutura matricial foi efectuada com uma resolução de 1x1 m, para permitir 

uma melhor pormenorização da estrutura representada. No cruzamento com mapas de 

perigosidade, elaborados com células de menor resolução (5x5 m), a conjugação de temas é 

efectuada segundo a maior resolução (1x1 m), através do redimensionamento da célula 

(subdivisão), mas sem qualquer aumento de pormenor dos mapas de base.  

A cartografia de perigosidade completa exige o estabelecimento da probabilidade de 

ocorrência de um movimento com determinada magnitude. No presente trabalho, a 

vulnerabilidade de um elemento foi estabelecida com base na profundidade do movimento, 

como critério da sua magnitude. Contudo, por falta de dados, não foi possível estabelecer 

relações de probabilidade-frequência em relação à profundidade mas apenas para a área 

dos movimentos. Nos deslizamentos rotacionais inventariados a relação profundidade-área 

Danos expectáveis

Deslizamentos 
rotacionais

Vulnerabilidade

Custos  de 
reconstrução

Edifícios Vias

ValorPerigosidadex x

Risco directo (€)

Cenários
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apresenta um coeficiente de determinação de 0,62. Assim, suportado nesta relação, as 

probabilidades de ocorrência de deslizamentos rotacionais com uma magnitude 

determinada, nos cenários de perigosidade, são calculadas com base nas probabilidades 

obtidas para áreas e não com profundidades. O quadro 7.16 apresenta as áreas 

correspondentes aos limiares de profundidade utilizados e a correspondente probabilidade 

de ocorrência de movimentos com magnitude igual ou superior, obtidas através da leitura 

do gráfico à direita12. 

 

Quadro 7.16 — Relação profundidade-área e probabilidade de ocorrência de deslizamentos rotacionais na 
bacia do rio Alenquer. 
(Função: y = 706,35x; R

2
 = 0,62) 

 

 

A valoração dos elementos é uma componente indispensável na definição do risco. No 

presente trabalho efectua-se uma análise exclusivamente ao valor monetário dos 

elementos, expresso em €/m2. 

No que diz respeito aos edifícios, o valor final de cada categoria de imóvel, foi obtido com 

base em: 

i) nos edifícios em betão armado e argamassa considerou-se o valor médio de habitação 

(895 €/m2), publicado pelo INE (2012), no inquérito à avaliação bancária na habitação (dados 

de Março, 2012, região Centro); 

                                                           
12

 Pormenores de elaboração do gráfico no capítulo 6. 
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0,5 350 0,60

1 700 0,45

3 2.100 0,24

5 3.500 0,15

10 7.000 0,07
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ii) nos restantes tipo de habitações teve-se em conta o preço de habitação por m2 de área 

útil (562,85 €/m2) ,publicado em documento regulamentar (Zona II - Portaria n.º 64/2012 de 

20 Março); 

iii) os valores referidos em i) e ii) foram ponderados pelo coeficiente de localização extraído 

do Sistema de Informação Geográfico do Imposto Municipal sobre Imóveis (Autoridade 

tributária e aduaneira – Março 2012). 

A diferenciação em dois conjuntos de edifícios teve em conta que habitações em materiais 

resistentes ou adobe/taipa apresentam baixo valor de mercado. Assim, assume-se que a 

eventual reconstrução deste tipo de edifício não ocorrerá com um valor base superior ao 

regulamentado. No entanto, habitações construídas em betão armado e argamassa, ao 

serem mais resistentes, poderão levar a obras de reparação que incrementam o seu valor, 

pelo que se considera que o valor de mercado atribuído pelo sector bancário permite 

indirectamente deduzir qual o custo que o “mercado” está disposto a despender para 

recuperar ou reconstruir um edifício desta categoria. 

Uma vez que os dados sobre o material de construção dos edifícios estão expressos à 

subsecção estatística, a valoração dos edifícios corresponde à média aritmética ponderada 

dos seus valores pela aplicação dos critérios i), ii). 

No entanto, a utilização de valores médios de avaliação/preço de habitação, e consequente 

harmonização à subsecção estatística, pode originar uma uniformização excessiva. Numa 

tentativa de aumentar os contrastes existentes no valor das habitações utilizou-se o 

coeficiente de localização, adoptado pela Autoridade Tributária e Aduaneira, como um dos 

parâmetros para cálculo do Imposto Municipal sobre Imóveis (Figura 7.27). 

Este factor permite ponderar o valor médio por m2, expressando contrastes existentes 

devido à localização do edifício e não apenas ao seu material de construção. Neste caso, o 

coeficiente de cada edifício ou parte de edifício não está associado ao valor médio da 

subsecção estatística mas sim à sua localização individual. Na área em estudo, o factor de 

localização varia entre 0,6, em áreas de ocupação dominantemente rural, e 1,25 na vila sede 

de concelho, Alenquer. 

 



Metodologias de avaliação da perigosidade e risco associado a movimentos de vertente 
 

370 

 

Figura 7.27 — Coeficiente de localização na bacia do rio Alenquer. 
(Fonte: SIGIMI, Autoridade Tributária e Aduaneira) 

 

O valor final de cada célula edificada (ET), é estimado com base na multiplicação do preço 

médio do edifício na subsecção (€/m2) pelo coeficiente de localização da respectiva célula 

(CL). 

 2

L E   € / m    CT    (7.9) 

 

No que diz respeito às estradas, a definição do seu valor suporta-se nos seguintes critérios: 

i) nas estradas nacionais, o valor de referência é determinado pelo custo de uma intervenção 

de estabilização e recuperação da EN115 em 2001 (1,4M € em 150 m: Zêzere et al., 2008), 

i.e., cerca de 9M €/km; 

ii) nas estradas municipais e rurais, os valores de referência são de, respectivamente, 

100.000 €/km e 25.000 €/km. Estes valores foram obtidos do trabalho de  Zêzere et al. 

(2008) e de informação oral fornecida pela Câmara Municipal de Alenquer sobre gastos na 

construção e manutenção de vias sob a sua jurisdição; 

 iii) a largura média da via foi definida para cada categoria de estrada. No caso das estradas 

nacionais assumiu-se a largura de 7 m, a partir dos relatórios de construção de estradas 

existentes na biblioteca da Estradas de Portugal, S. A.. No caso das vias municipais e estradas 
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rurais a atribuição da largura é empírica (5 m e 4 m, respectivamente), tendo como base o 

trabalho de campo executado e a interpretação de ortofotomapas. 

O quadro 7.17 sintetiza os valores por m2 associados aos diferentes tipos de vias existentes 

na bacia do rio Alenquer. 

 

Quadro 7.17 — Valor por categoria de via, na bacia do rio Alenquer. 

 

 

O cruzamento dos Valores dos elementos expostos com a sua vulnerabilidade permite ter 

noção dos danos potenciais expectáveis na bacia do rio Alenquer (Quadro 7.18). 

 

Quadro 7.18 — Dano potencial a deslizamentos rotacionais profundos na bacia do rio Alenquer, segundo a 
magnitude. 

 

 

A análise dos resultados permite facilmente concluir que, como seria expectável, à medida 

que a magnitude dos deslizamentos aumenta também os custos directos associados à 

recuperação dos elementos expostos sofre um incremento. Considerando a totalidade da 

bacia, e não tendo em conta a probabilidade de ocorrência dos fenómenos perigosos, 

Classe Categoria de via Largura média (m) km m2

V3 Estrada nacional 7 9M € 1.286 €

V2 Estrada municipal ou similar 5 100.000 € 20 €

V1 Estrada rural 4 25.000 € 6,25 €

Valor 

Cenário magnitude 

(profundidade em m) Edifícios Vias Total

0,5 106 57 163

1 319 172 491

3 789 434 1.223

5 977 535 1.512

10 1.062 535 1.597

Valor económico 1.062 535 1.597

Dano Potencial (M €)
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verifica-se que os elementos presentes podem sofrer danos com montantes iguais ao seu 

valor económico, i.e., podem ser completamente destruídos acarretando custos na ordem 

dos 1.500M €. Este valor é sobretudo influenciado pelos edifícios que representam cerca de 

2/3 do dano potencial presente. Não obstante, em termos potenciais, os danos nas vias 

podem ultrapassar os 500M €. 

Contudo, a análise de risco formal deve ter em conta a probabilidade de ocorrência. Assim, o 

risco directo resulta da conjugação do dano potencial com a probabilidade de ocorrência do 

fenómeno, tendo em conta os parâmetros espaço, tempo e magnitude. Os resultados 

obtidos resultam dos mapas de perigosidade realizados no capítulo anterior, ponderados 

pela probabilidade de ocorrência de deslizamentos com determinada magnitude, a 

vulnerabilidade associada a essa magnitude e o valor económico dos elementos expostos. 

A figura 7.28 apresenta um trecho da expressão cartográfica do risco directo, de edifícios e 

vias, a deslizamentos rotacionais profundos na bacia do rio Alenquer. 

A observação desta figura permite constatar que, ao invés do dano potencial, os valores de 

risco não apresentam um aumento contínuo com o incremento da magnitude do 

movimento. De facto, até ao cenário para deslizamentos de profundidade até 3 m, inclusive, 

verifica-se um aumento dos valores de risco, enquanto para deslizamentos com 

profundidades superiores há uma tendência para a diminuição dos valores do risco. Esta 

situação deve-se ao facto de até aos 3 m de profundidade o incremento da vulnerabilidade 

associada conseguir compensar a diminuição da probabilidade de ocorrência, o que não 

acontece em deslizamentos de profundidades maiores. 
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Figura 7.28 — Risco directo a deslizamentos rotacionais profundos na bacia do rio Alenquer segundo a 
magnitude. 

Cenário: Prof. - 1 m; Prob. 0,45 

Cenário: Prof. - 5 m; Prob. 0,15 

Cenário: Prof. - 0,5 m; Prob. 0,60 

Cenário: Prof. - 3 m; Prob. 0,24 

Cenário: Prof. - 10 m; Prob. 0,007 
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Adicionalmente, verifica-se que os valores de risco são aparentemente baixos, sendo 

expressos em cêntimos de euro. Não obstante estes valores serem, aparentemente, pouco 

impressionantes, convém ter muita cautela na sua interpretação. Em primeiro lugar, os 

resultados são expressos por m2. Considerando tendo como referência um risco constante 

de 0,50 €, o valor de risco de um edifício com 200 m2 ou de um troço de estrada com cerca 

de 700 m2 seria de 100 € e 350 €, respectivamente. Adicionalmente, estes valores 

representam o risco anual, i.e., considerando uma situação como a anterior, num período de 

10 anos, o edifício apresentaria um risco de 1.000 € e a estrada de 3.500 €. Por último 

convém ter presente que risco não é custo. Assim, o valor de risco é como que o valor de 

prémio anual que uma seguradora iria cobrar, conjugando o valor do elemento, danos 

expectáveis e probabilidade de ocorrência do fenómeno perigoso. 

Este último ponto é fundamental para garantir que um mapa de riscos não seja mal 

interpretado. Apesar dos valores de risco serem baixos, as perdas económicas podem ser 

elevadas, se o evento destruidor ocorrer. Considere-se a seguinte situação como exemplo: 

i) um edifício cujo valor económico é 150.000 €; 

ii) a magnitude do deslizamento determina a sua destruição total (i.e., vulnerabilidade = 1); 

iii) a probabilidade de ocorrência de um deslizamento com esta magnitude é de 0,001, i.e., 

em situações adversas o deslizamento pode ocorrer. 

Tendo em conta estes dados o valor de risco seria de 150 €. Atente-se que este valor jamais 

corresponderá ao custo efectivo. De facto, no que a isso diz respeito, apenas se podem 

verificar duas situações: i) o deslizamento não ocorre e não há dano; ii) o deslizamento 

ocorre e o dano é total, i.e., igual ao valor do edifício (150.000 €). 

O quadro 7.19 sintetiza os resultados da análise de risco a deslizamentos rotacionais na 

globalidade da bacia do rio Alenquer. 
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Quadro 7.19 — Variação do risco directo a deslizamentos rotacionais na bacia do rio Alenquer, segundo a 
magnitude. 

 

 

 

A análise dos resultados obtidos permite reforçar algumas ideias anteriormente referidas. 

Assim, verifica-se que é no cenário de movimentos com magnitude de 3 m que os valores de 

risco total são mais elevados, totalizando cerca de 13 mil €. Curiosamente, as classes 

extremas de magnitude apresentam valores de risco total muito semelhantes (0,5 m: 

4.196 €; 10 m: 4.654 €). Isto significa que o incremento do grau de dano associado à maior 

magnitude dos deslizamentos é compensado, em termos de risco, pela muito menor 

probabilidade de ocorrência. 

Os montantes de risco anual obtidos são substancialmente mais baixos do que os danos 

potenciais apresentados. Este facto deve-se não só às características metodológicas de 

análise de risco, referidas anteriormente, mas também devido à localização dos elementos. 

Com efeito, os edifícios representam cerca de 2/3 do total de danos potenciais na bacia mas 

são responsáveis por pouco mais que 40 % do risco directo total. Esta situação deve-se ao 

facto da grande maioria dos edifícios, cerca de 72 %, se encontrar em áreas de probabilidade 

muito reduzida ou nula, à ocorrência de deslizamentos rotacionais profundos, ou seja, em 

localizações adequadas face ao risco de instabilidade de vertentes.  

Como seria de esperar, considerando um período de referência mais alargado, os valores de 

risco começam a ser mais relevantes (Quadro 7.20). 

 

 

Cenário magnitude 

(profundidade em m) Edifícios Vias Total

0,5 1.756 2.440 4.196

1 3.944 5.566 9.510

3 5.404 7.620 13.024

5 4.004 5.606 9.610

10 2.038 2.616 4.654

Risco directo (€)
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Quadro 7.20 — Variação do risco directo a deslizamentos rotacionais profundos na bacia do rio Alenquer, 
segundo o período de referência (magnitude - 3 m de profundidade). 

 

 

 

De facto, examinando os resultados alcançados para o cenário de magnitude (3 m), verifica-

se que, para um período de 25 anos, o valor de risco obtido ascende a mais de 325.000 €. 

Adicionalmente, num cenário de 50 anos o risco atinge os 650.000 €. Convém recordar que a 

análise da probabilidade de ocorrência revelou que a maioria da área de estudo se encontra 

na classe de 0,1 % ou superior neste cenário, o que indica que o deslizamento poderá 

ocorrer sob condições adversas,  

Apesar dos mapas de risco reflectirem o território actual, uma vez que apenas representam 

os elementos já existentes, é possível avaliar eventuais situações de risco futuro, simulando 

a localização e o valor de novos elementos. 

 

 

7.3.3 Análise de risco: custos indirectos 
 

A análise dos custos indirectos apresentada nesta secção foi efectuada com base em dois 

tipos de danos: prejuízos monetários e prejuízos na reacção de emergência (Figura 7.29). No 

caso do cenário de avaliação dos prejuízos na reacção de emergência, pretende-se verificar a 

influência da interrupção de uma via nos tempos de chegada dos bombeiros a uma 

localidade na área de estudo. Quanto aos prejuízos monetários, são avaliadas a perda de 

horas produtivas e a despesa relacionada com o consumo adicional de combustível. 

Cenário (# anos) Edifícios Vias Total

1 5.404 7.620 13.024

5 27.022 38.104 65.126

10 54.043 76.210 130.253

25 135.109 190.526 325.635

50 270.218 381.053 651.271

Risco directo (€)
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Figura 7.29 — Procedimento metodológico da análise de risco indirecto. 

 

A selecção do local para o cenário de interrupção de interrupção de via teve em conta a 

distribuição da susceptibilidade muito elevada a deslizamentos rotacionais profundos, uma 

vez que estes movimentos podem apresentar magnitudes suficientes para destruir uma 

estrada nacional. 

Na análise de percursos alternativos e áreas de influência (distância tempo) num cenário de 

interrupção de circulação, apenas são consideradas vias alcatroadas (i.e., estradas nacionais 

e municipais). As estadas rurais foram excluídas por duas razões essenciais:  

i) a generalidade de estradas e caminhos rurais não tem largura suficiente para passagem de 

veículos de maior porte (e.g., veículos pesados dos bombeiros ou transportes públicos); 

ii) os deslizamentos ocorrem tipicamente em períodos bastantes chuvosos, que degradam 

consideravelmente este tipo de vias construídas em terra batida. Nestas circunstâncias, o 

trânsito nas mesmas torna-se difícil para veículos utilitários, pelo que deixam de ser uma 

alternativa viável à circulação. 

Custo monetário
Custo tempo de 

reacção

Cenário de ruptura
de estrada

Veículos afectadosQuartel de bombeiros

Percurso alternativo

Combustível Horas produtivas
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Apesar da informação representada cartograficamente estar restrita à bacia do rio Alenquer, 

a análise de redes ou de áreas de influência teve em consideração a rede viária circundante, 

de modo a permitir percursos alternativos por áreas externas à bacia se isso representar 

menor tempo de deslocação. A identificação do percurso alternativo teve como critério de 

selecção a menor distância tempo possível.  

O primeiro cenário considerado admite a ocorrência de um deslizamento rotacional 

profundo na Estrada 1105, a Norte da localidade de Sobreiros (Figura 7.30), onde a 

susceptibilidade é muito elevada.  

 

 

Figura 7.30 — Cenário de interrupção da estrada 1105 a Norte de Sobreiros. 

 

Numa situação normal, os bombeiros da Merceana demoram cerca de 4 minutos a percorrer 

a distância de 3,7 km que separa o seu quartel da localidade Sobreiros. Contudo, numa 

circunstância de ruptura da via principal, o percurso alternativo mais rápido entre os dois 

locais aumenta praticamente para o dobro em distância e em tempo (7,2 km; 8 min.), facto 

que em situações de emergência se pode tornar relevante. No entanto, as consequências 

ainda se podem agravar num segundo cenário onde, para além da ruptura de via já referida, 

Sobreiros

Sobreiros
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ocorre uma outra na mesma estrada mas a SSW da localidade de Sobreiros, numa área 

igualmente marcada por susceptibilidade muito elevada a deslizamentos rotacionais 

profundos (Figura 5.15). Neste caso, e considerando que as vias rurais se encontram 

inutilizadas, a povoação de Sobreiros, com 56 habitantes, ficaria isolada e impedida de obter 

auxílio através da rede viária. 

Assim, a utilização simples de mapas de susceptibilidade e/ou de perigosidade, em conjunto 

com a localização de elementos estratégicos, permite a identificação de situações de perigo 

e a análise de redes garante a avaliação de problemas de acessibilidade que se podem 

verificar em situações de eventos de instabilidade, permitindo melhorar os procedimentos 

da resposta à emergência. 

No que se refere à estimativa dos custos indirectos, foi considerado o cenário de interrupção 

de uma das vias principais da bacia em estudo, a EN9 que estabelece a ligação entre 

Alenquer e Torres Vedras (Figura 7.31).  

 

Figura 7.31 — Cenário de interrupção da EN9 (km 94). 

 

Na análise da situação de interrupção de circulação no sector da bacia do rio Alenquer 

assume-se que todos os veículos afectados pretendem efectuar o percurso Alenquer-Torres 

Vedras (Figura 7.32). 
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Figura 7.32 — Percursos Alenquer-Torres Vedras na bacia do rio Alenquer. 

 

As diferenças obtidas entre o percurso original e o percurso alternativo podem ser 

observadas no quadro 7.21.   

 

Quadro 7.21 — Diferenças distância e tempo de circulação entre percursos Alenquer-Torres Vedras. 

 

Distância (km) Tempo (min.)

Percurso original 14,2 14

Percurso alternativo 20,3 22

Diferença # 6,1 8

% +43 +57
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A análise dos resultados indica que as discrepâncias entre os dois percursos são relevantes 

quer em termos de distância (+6,1 km; +43 %) quer em tempo consumido para efectuar a 

deslocação (+8 min.; +57 %). Refira-se que a diferença observada em tempo resulta da maior 

distância a percorrer mas também do tipo de via utilizado. De facto, o percurso original é 

efectuado na totalidade numa estrada nacional (velocidade média de 60 km/h) enquanto o 

percurso alternativo utiliza também estradas municipais (velocidade média de 50 km/h) e 

ruas (velocidade média de 30 km/h), originando uma velocidade de deslocação média 

inferior. 

Na análise do risco indirecto que se apresenta em seguida, avaliam-se os custos adicionais 

associados à alteração de percurso tendo em conta dois parâmetros: i) despesas 

suplementares relacionadas com consumo de combustível; ii) perda de horas produtivas. A 

opção por estes parâmetros prende-se com a sua relevância, mas também pela 

disponibilidade de dados, sendo que estes não permitem quantificar a totalidade de custos 

indirectos que poderão estar associados a uma situação de interrupção de circulação (e.g., 

prejuízos no tráfego de mercadorias e nas actividades económicas). 

Na avaliação dos custos teve-se como base os dados relativos ao tráfego médio diário de 

veículos ligeiros e pesados agrícolas ou de mercadorias (EP, 2005). No que concerne ao 

cálculo do consumo extra de combustível devido ao aumento da distância percorrida, 

considerou-se um consumo médio de 8 l/100 km e 30 l/100 km, para veículos ligeiros e 

pesados, respectivamente. No que diz respeito ao valor do combustível considerou-se que 

os veículos ligeiros consomem na generalidade gasolina sem chumbo 95 (1,712 €) e os 

pesados gasóleo normal (1,501 €), sendo os montantes obtidos com base nas estatísticas da 

Direcção Geral de Energia e Geologia (30 de Agosto de 2012). 

Aos valores finais estimados estão inerentes incertezas, nomeadamente por não terem em 

conta:  

i) o elevado dinamismo da variação dos preços dos combustíveis;  

ii) a variação do consumo médio dos veículos;  

iii) a variação do tipo de combustível utilizado por cada veículo. 
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O quadro 7.22 apresenta os custos médios diários relacionados com o gasto suplementar de 

combustível pelo uso de percurso alternativo devido à interrupção de circulação da via 

habitualmente utilizada. 

 

Quadro 7.22 — Custo diário em consumo adicional de combustível devido a interrupção de via por 
deslizamento rotacional profundo na bacia do rio Alenquer. 
(Tráfego: EP, 2005; Valor combustível: DGEG, 2012) 

 

 

Assim, verifica-se que os 7.347 veículos afectados são “obrigados” a percorrer mais cerca de 

45.000 km, o que representa um consumo de mais 4.255 litros de combustível a que 

corresponde um custo médio diário de cerca de 7.095 €.   

A avaliação dos custos decorrentes da perda de horas produtivas considera o valor médio 

horário de remuneração de 6,20 €, definido com base em: 

i) rendimento mensal médio de 971,50 € (GEP, 2012); 

ii) 4 semanas de trabalho/mês; 

iii) 39,2 horas de trabalho semanal em 2011 (OECD , Eurostat). 

O número de ocupantes considerados em veículos ligeiros teve como base a taxa média de 

ocupação de veículos de 1,24 (INE, 2000). No caso de veículos pesados, considerou-se que 

têm apenas um ocupante. 

O número de indivíduos activos afectados foi obtido considerando uma taxa de actividade 

de 61,7 % em 2011 (INE), no caso de ocupantes de veículos ligeiros. No que diz respeito aos 

veículos pesados, considera-se que todos os ocupantes são activos. 

Ligeiros Pesados Total

Preço combustível (€/l) 1, 713 1,501

Consumo (l/100 km) 8 30

Tráfego diário (# veículos) 6.848 499 7.347

Distância adicional (km) 41.773 3.044 44.817

Combustível adicional (l) 3.342 913 4.255

Custo adicional com combustível (€) 5.725 1.370 7.095
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O quadro 7.23 mostra que, das cerca de 9.000 pessoas afectadas, 5.739 são activas. Assim, o 

consumo adicional de tempo de deslocação diária através do percurso alternativo ascende a 

766 horas produtivas, a que corresponde um custo de produtividade diário de 4.749 €.  

 

Quadro 7.23 — Custo da quebra de produtividade devida a interrupção de via na bacia do rio Alenquer. 
(Taxa de actividade: 61,7 %, INE, 2011; Remuneração: 6,20 €/h, OED, Eurostat, 2011; GEP, 2012) 

 

 

Deste modo, em termos indirectos, a interrupção da estrada nacional, origina uma despesa 

suplementar diária ao total dos seus utilizadores de 11.844 €. 

Num cenário de interrupção da EN9 por um deslizamento rotacional profundo com cerca de 

130 m de largura (valor equivalente ao Decil 9 da distribuição dos deslizamentos deste tipo 

na bacia do Rio Alenquer), e com base nos valores de reconstrução e estabilização utilizados 

na secção anterior, a interrupção da via acarretaria um custo directo de cerca de 

1.170.260 €. 

O quadro 7.24 sintetiza os resultados comparativos de custos directos e indirectos devido à 

interrupção da via, considerando diferentes períodos para a suspensão da circulação. 

 

Quadro 7.24 — Custos directos e indirectos associados a interrupção da EN9, na bacia do rio Alenquer, 
devido a deslizamento rotacional profundo.  

 

 

Ligeiros Pesados Total

Tráfego médio diário 6.848 499

Taxa média ocupação 1,29 1

Ocupantes (#) 8.492 499 8.991

Ocupantes activos (#) 5.240 499 5.739

Perda produtividade (h/dia) 699 67 766

Custo produtividade (€) 4.334 415 4.749

Período de 

interrupção Custos directos (€) Custos indirectos (€) Total (€) Diferença (€)

1 mês 1.170.260 355.320 1.525.580 814.940

3 meses 1.170.260 1.065.960 2.236.220 104.300

6 meses 1.170.260 2.131.920 3.302.180 -961.660 
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Assim, verifica-se que a interrupção da EN9 acarreta um mínimo de 1,5M € (30 dias) 

podendo atingir os cerca de 3,3M €, se o período de interrupção se prolongar por 6 meses. 

Analisando mais pormenorizadamente os valores verifica-se que, para interrupções de 

duração até cerca de 3,5 meses, os custos directos são os mais relevantes no total de custos. 

No entanto, mesmo extremamente sub-avalidos, se o período de interrupção for superior a 

3,5 meses os custos indirectos tornam-se os mais relevantes, sendo estimados em cerca de 

2,1M €, suplantando os custos directos em cerca de 960.000 €. 

Assim, embora com diferenças de ordem de magnitude inferior às obtidas para a 

interrupção da CREL (Zêzere et al., 2007), estes resultados reforçam a ideia de que os custos 

indirectos podem representar uma fracção extremamente importante nos custos totais que 

decorrem da destruição de uma via por um movimento de vertente.  
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Considerações Finais 
 

A presente  secção procura  sintetizar os principais  resultados obtidos neste  trabalho. Pese 

embora algumas  limitações e  incertezas,  inerentes aos  tipos de modelação desenvolvidos, 

consideram‐se  alcançados  os  objectivos  estabelecidos  e  a  resposta  às  questões 

fundamentais: Qual é o fenómeno perigoso? Onde pode ocorrer? Que dimensão terá? Qual 

é a sua probabilidade? Quais são os elementos expostos? Qual é o seu valor? Qual é o grau 

de perda expectável? Qual é o dano potencial? Qual é o Risco? 

A  inventariação da  instabilidade de vertente na bacia rio Alenquer permitiu a  identificação 

de 449 movimentos de vertente, dos quais se realçam os deslizamentos de cariz rotacional, 

superficiais (# 261) e profundos (# 116). 

A  estatística descritiva dos  14  parâmetros morfométricos permite  concluir que é possível 

separar os movimentos de tipo escoada dos restantes, sempre que o parâmetro indique de 

forma directa (comprimento, deslocamento horizontal) ou indirecta (índice de alongamento) 

a extensão do desenvolvimento  longitudinal do movimento, que nestes casos é claramente 

superior  aos outros. A morfometria dos movimentos de  vertente não  foi muito  eficaz na 

separação de  fisionomias de plano de ruptura, mas permitiu em muitos casos a separação 

entre movimentos superficiais e profundos. A relação comprimento/largura mostra que os 

movimentos com superfície de cisalhamento rotacional tendem a apresentar formas onde os 

dois parâmetros são, em termos médios, muito semelhantes, havendo mesmo movimentos 

em que o desenvolvimento transversal é superior ao longitudinal. 

Como  habitualmente  em  estudos  de  ciências  da  terra,  os  parâmetros  analisados  não 

apresentam  distribuições  normais  nem  homogeneidade  de  variâncias.  A  transformação 

matemática dos valores torna‐se deste modo  imprescindível para que se possa aplicar com 

algum crédito métodos de análise paramétricos. 

A  análise  de  variância  entre médias  indica  que  não  é  possível  diferenciar  tipologias  de 

movimentos de vertente utilizando unicamente um dos parâmetros morfométricos. Para se 

efectuar  essa  distinção  será  sempre  necessária  a  conjugação  de  vários  parâmetros.  No 



Metodologias de avaliação de perigosidade e risco associado a movimentos de vertente 
 

388 

entanto, a análise discriminante indicia a profundidade como variável altamente separadora, 

quer  para  distinguir  entre  tipos  de mecanismo,  quer  entre  profundidades  de  planos  de 

ruptura, quer mesmo entre diferentes fisionomias das superfícies de cisalhamento. 

Uma vez que muitos dos parâmetros parecem distinguir os movimentos profundos dos que 

apresentam cariz mais superficial, o sucesso de uma classificação automática pode melhorar 

se essa caracterização for realizada em 2 etapas: 

1ª – separação entre movimentos superficiais e profundos; 

2ª – separação por tipo de movimento. 

Estes  resultados,  embora  com  significância  estatística,  devem  ser  interpretados  como 

meramente  indicativos  uma  vez  que,  com  a  excepção  dos  deslizamentos  rotacionais 

(superficiais  e  profundos),  as  outras  tipologias  analisadas  apresentam  um  número  de 

efectivos  reduzido na bacia do  rio Alenquer. Só a  realização de estudos com uma base de 

dados de dimensão significativa e equilibrada entre tipos de movimentos poderá dar maior 

fiabilidade aos resultados de diferenciação e classificação de tipos de movimentos com base 

nos  seus parâmetros morfométricos. Acresce a esta  situação que,  independentemente da 

normalização  dos  dados,  as  distribuições  estatísticas  não  cumprem  todas  as  regras  deste 

tipo de análise, o que poderá influenciar os resultados finais. 

Sendo  o  volume  um  dos  parâmetros  que  apresenta  menos  registos  no  inventário 

procurou‐se a sua estimativa, através de uma relação empírica com a área, muito mais fácil 

de  determinar.  Os  resultados  obtidos  revelam  que,  devido  à  elevada  disparidade  de 

dimensão  dos  deslizamentos  inventariados,  as  relações  empíricas  obtidas  com  os 

movimentos  agrupados  pelas  suas  características  de  profundidade  permitem  melhores 

resultados do que quando se consideram todos os movimentos em conjunto. As melhorias 

são muito significativas, nomeadamente em movimentos superficiais, onde a diferença entre 

valores  estimados  e  reais  é  de  apenas  ‐4 %.  Contudo,  em  instabilidades  profundas  a 

discrepância entre dados estimados e reais atinge os 55 %, facto devido à excentricidade do 

deslizamento rotacional da Balaqueira, cujo volume (1.000.000 m3) representa mais de 58 % 

do volume total dos movimentos profundos. 
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O  volume  total de  instabilidades na bacia do  rio Alenquer, obtido pela  soma dos  valores 

medidos com os estimados com base nas relações empíricas por grupo de profundidade, é 

de  cerca de 4 M m3. Este valor deve  ser  considerado  como o valor mínimo de  referência, 

quer  pela  subestimação  geral  das  relações  empíricas,  quer  pela  elevada  dificuldade  em 

prever os volumes dos movimentos de grande dimensão. 

A disponibilidade de técnicas de elaboração de inventários, de produção de mapas temáticos 

e os SIG simplificaram a realização de mapas digitais de susceptibilidade a instabilidades de 

terreno. Estes mapas procuram indicar a propensão para a ocorrência de novos movimentos 

de vertente, sendo de grande utilidade para o ordenamento do território e protecção civil, 

entre outros. No entanto, para que os mapas não passem de meros testes, necessitam ser 

robustamente validados. 

A análise da susceptibilidade aos deslizamentos (rotacionais) mais representativos na bacia 

do  rio Alenquer permite  concluir que  as  áreas mais propícias  à ocorrência não  são  iguais 

consoante se consideram movimentos superficiais ou profundos. É no sector central e S da 

bacia que o nível de  susceptibilidade é mais elevado, mas o  sector N destaca‐se pela  sua 

elevada susceptibilidade a deslizamentos rotacionais profundos. 

Os  resultados  da  aplicação  do  Valor  Informativo  e  a  análise  sensitiva  aos  factores  de 

predisposição dos deslizamentos rotacionais da bacia do rio Alenquer permite concluir que: 

i) movimentos de profundidade diferente não  são condicionados  igualmente por cada um 

dos factores. São as classes de declive superior a 40° aquelas que maior peso apresentam no 

condicionamento  de  deslizamentos  rotacionais  superficiais,  enquanto  em  deslizamentos 

rotacionais profundos, são as unidades litológicas onde dominam margas e argilas; 

ii) os  factores de predisposição não  têm  todos o mesmo nível de  importância. De  facto, o 

declive apresenta‐se como a variável mais  importante e o perfil transversal como a menos 

relevante  na  discriminação  de  áreas  com  maior  ou  menor  propensão  à  ocorrência  de 

deslizamentos; 

iii) a partição da base de dados inicial influencia os resultados obtidos. 

iv) a  influência dos factores de predisposição no modelo de susceptibilidade não se verifica 

de forma directa e proporcional à sua importância individual. 
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v)  o  número  e  combinação  ideal  de  factores  de  predisposição  indica  que  os  melhores 

modelos  são  obtidos  com  um  mínimo  de  parâmetros  diferente  consoante  se  trata  de 

deslizamentos rotacionais profundos ou superficiais, 5 e 4 respectivamente; no entanto, de 

um modo geral, quanto maior for o número de parâmetros de predisposição integrados no 

modelo menor é a influência do tipo de combinação; 

vi)  tendo  em  conta  a  capacidade  de  ajuste  do modelo  à  base  de  dados  global  e  a  sua 

capacidade  de  predição  temporal,  o melhor modelo  de  susceptibilidade  a  deslizamentos 

rotacionais na bacia do rio Alenquer é obtido com 6  factores:  (i) declive,  litologia, coberto 

vegetal  e  uso  do  solo,  inverso  do  índice  topográfico, morfoestrutura  e  solo,  no  caso  dos 

deslizamentos  rotacionais  profundos;  (ii)  declive,  litologia,  coberto  vegetal  e  uso  do  solo, 

perfil transversal, inverso do índice topográfico e morfoestrutura, no caso dos deslizamentos 

rotacionais superficiais. 

Não obstante algumas diferenças, verifica‐se que os melhores modelos obtidos para  cada 

uma das tipologias têm uma concordância espacial relevante: 92 % (excelente) nos modelos 

com 6 e 7 factores nos deslizamentos rotacionais profundos e 65 % (boa) nos deslizamentos 

superficiais. Todavia, constata‐se que considerando aceitável uma alteração de ±1 nível de 

susceptibilidade  entre mapas  a  concordância  geral  fica  acima  dos  90 %  em  praticamente 

todas as combinações testadas. 

No que diz  respeito à  variabilidade dos  resultados analisados à Unidade de Terreno  (UT), 

verifica‐se  uma  maior  estabilização  das  UT  classificadas  como  mais  susceptíveis. 

Inversamente, UT de menor susceptibilidade apresentam maior sensibilidade à alteração da 

combinação de factores de predisposição utilizados na modelação. 

Os  mapas  de  susceptibilidade  finais  produzidos  no  âmbito  desta  dissertação  têm  uma 

qualidade máxima  quanto  ao  tipo  de  validação  efectuada,  i.e.,  grau  de  ajuste,  incerteza 

associada a cada UT e capacidade preditiva de um conjunto independente de deslizamentos. 

A aplicação da metodologia estatisticamente simples revela‐se credível. Em termos gerais de 

classificação do modelo, com base na sua área abaixo da curva de sucesso, os resultados são 

considerados Aceitáveis (AAC = 0,76), nos deslizamentos profundos e Bons (AAC = 0,80) nos 

deslizamentos rotacionais profundos. 
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Todavia,  apesar  da  validação,  a  interpretação  dos  mapas  de  susceptibilidade  não  deve 

esquecer as limitações e incertezas associadas às assunções e ao método adoptado, de entre 

as quais se destacam: 

i) a assunção de que no futuro os deslizamentos irão ocorrer em condições idênticas às que 

ocorreram no passado; 

ii) a assunção de que o  inventário dos deslizamentos rotacionais e os mapas temáticos são 

suficientemente representativos, precisos e correctos; 

iii) a assunção de que os factores de predisposição permitem a  identificação das condições 

típicas que originam movimentos na bacia do rio Alenquer; 

iv) a incerteza que decorre da variabilidade de escalas de informação; 

v) as incertezas na identificação, classificação e delimitação dos movimentos; 

vi) as incertezas associadas à unidade cartográfica utilizada; 

vii) a limitação que decorre da pré classificação de factores de predição poder acarretar uma 

simplificação que não existe na realidade;  

viii) a  limitação que decorre do facto da avaliação da susceptibilidade ser realizada sem ter 

em  conta  a  propagação,  pese  embora  ela  seja  tipicamente  pouco  significativa  nos 

deslizamentos rotacionais na área de estudo;  

ix) a limitação que decorre do método do Valor Informativo (VI) não ter em consideração a 

co‐variância entre os factores de predisposição e o seu resultado final absoluto é fortemente 

influenciado pelo número de parâmetros utilizados no modelo; 

x) a  limitação que decorre da  influência de cada factor ser determinada  isoladamente pelo 

VI, podendo acontecer que um  factor  irrelevante quando analisado  individualmente possa 

aumentar a sua importância quando associado a outra variável. 

A análise da dimensão‐frequência é um passo importante para a definição da probabilidade 

de  ocorrência  de  movimentos  de  vertente  com  determinada  magnitude. 

Independentemente  das metodologias  adoptadas,  parece  consensual  a  adaptação  a  uma 

recta  potencial  negativa  (power  law)  por  parte  dos  movimentos  de  média  a  grande 
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dimensão. Este facto é essencialmente devido a constrangimentos físicos relacionados com a 

geometria das vertentes que, dependendo da  sua dimensão,  condicionam o  tamanho das 

instabilidades que nelas ocorrem. Como seria de esperar, são em número reduzido as áreas 

que  podem  possibilitar  a  ocorrência  de movimentos  de  vertente  de  grande magnitude. 

Embora  não  tão  consensual  como  a  anterior,  outra  das  características  deste  tipo  de 

distribuições é a inversão da tendência potencial negativa para positiva nos movimentos de 

menor  dimensão  (rollover),  sendo  que  as  instabilidades  que  têm maior  probabilidade  de 

ocorrência apresentam uma magnitude intermédia. 

A distribuição dos movimentos inventariados na bacia do rio Alenquer apresenta uma forma 

idêntica às descritas na literatura especializada, i.e., uma potencial negativa nos movimentos 

de  média‐grande  dimensão  (AL > ±300 m2)  e  uma  inversão  dessa  tendência  em 

instabilidades de menor  tamanho. O valor do expoente β = 1,746 está  ligeiramente abaixo 

dos registados na maioria dos trabalhos, mas encontra‐se em conformidade com alguns dos 

resultados  obtidos  em  inventários  onde  há  predominância  de movimentos  superficiais. A 

importância  deste  tipo  de movimentos  influi  também  no  posicionamento  dos  valores  de 

maior  frequência, que apresentam uma menor magnitude  (75±15 m2) que os  referidos na 

literatura. 

Com estes valores, a distribuição registada na bacia do rio Alenquer está longe de se adaptar 

à função gamma‐inversa geral proposta por Malamud et al. (2004). Embora não se exclua a 

eventual  influência dos métodos utilizados ou o  facto de o  inventário estar  incompleto, o 

ajuste  da  distribuição  geral  obtida  com  base  no  inventário  histórico  aos  registos  do 

inventário de evento  (2009‐10)  leva a crer que a distribuição dos movimentos de vertente 

desta  bacia,  embora  com  uma  forma  similar,  não  segue  o  padrão  de  dimensão  da 

distribuição geral.  

A  avaliação  da  magnitude  de  um  evento  de  instabilidade  é,  sem  dúvida,  um  passo 

importante para estudos  comparativos. No entanto,  continua a não existir uma escala de 

medida  padrão  que  o  possibilite  fazer. A  adopção  de  uma metodologia  simples  (log10  x) 

facilita  essa  comparação;  no  entanto,  ainda  assim,  há  problemas  com  o  parâmetro  (x)  a 

utilizar,  pelo  facto  do  simples  número  de  ocorrências  poder  ser muito  limitativo,  ao  não 

considerar a dimensão dos movimentos. De  facto, dependendo do parâmetro utilizado, as 
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magnitudes obtidas podem ser muito diferentes, como se demonstrou na área em estudo 

com  o  inventário  de  evento  (2009‐10): me = 2,2  (# movimentos), me = 5,4  (área  total)  e 

me = 5,8 (volume total real). 

A análise da probabilidade temporal com base no cenário de evento indica que, num período 

de 5,5 anos, na  classe de  susceptibilidade mais elevado  (que abrange uma área de 9 % e 

16 %, nos  casos dos deslizamentos  rotacionais profundos e  superficiais,  respectivamente), 

há uma probabilidade de ocorrência de 0,5 % de deslizamentos rotacionais profundos e de 

0,2 % de deslizamentos  superficiais, em  cada  célula de 25 m2,  valores que  indicam que é 

possível  que  o  evento  ocorra  se  existirem  condições  adversas,  de  acordo  com  a  escala 

qualitativa utilizada. 

Contudo, se tivermos em atenção um cenário de médio a  longo prazo, para deslizamentos 

rotacionais profundos, verifica‐se que, num período de 25 anos, os valores de probabilidade 

anteriores alargam‐se a cerca de 62 % da área de estudo. A situação é ainda mais relevante 

se  considerarmos  um  intervalo  temporal  de  50  anos,  uma  vez  que  as  probabilidades 

superiores a 1 % (ocorrência do fenómeno muito provável ou quase certa) ocorrem em 13 % 

da bacia do rio Alenquer. 

Todavia,  pese  embora  a  metodologia  aplicada  pretenda  avaliar  objectivamente  a 

probabilidade de ocorrência de deslizamentos  rotacionais, existem  limitações e  incertezas 

nos resultados obtidos, designadamente devido: 

i) à definição da probabilidade de magnitude, que está  sustentada no pressuposto de que o 

inventário é representativo de toda a susceptibilidade ocorrida. No entanto, é seguro que o 

inventário  estará  sub‐avaliado,  sobretudo  nos movimentos  de menores  dimensões,  cujos 

vestígios morfológicos no terreno se desvanecem em pouco tempo; 

ii) ao número reduzido de algumas tipologias de movimentos não possibilitar uma análise da 

sua probabilidade de ocorrência; 

iii) à incerteza no estabelecimento de relações causa‐efeito com factores de predisposição e 

desencadeantes, e às dúvidas acerca da sua manutenção no futuro; 

iv)  aos  resultados  obtidos  para  o  cenário  de  evento  (2009/2010)  estarem  muito 

dependentes  do  período  de  retorno  do  evento  desencadeante.  A  inexistência  de  uma 



Metodologias de avaliação de perigosidade e risco associado a movimentos de vertente 
 

394 

estação meteorológica de referência dentro da área de estudo  influencia negativamente o 

grau de confiança das probabilidades obtidas; 

v) às insuficiências na identificação de datas de eventos de instabilidade que permitam uma 

análise da frequência de eventos mais robusta; 

vi)  às  probabilidades  obtidas  no  cenário  de  médio‐longo  prazo  estarem  baseadas  na 

assunção de que  todos os deslizamentos  rotacionais profundos posteriores  a 1967  foram 

registados. 

Adicionalmente,  os  resultados  obtidos  na  análise  da  perigosidade  reportam‐se 

exclusivamente a deslizamentos rotacionais desencadeados por precipitação, não podendo 

ser extrapolados para outro  tipo de movimento de  vertente, nem para o mesmo  tipo de 

movimento associado a outro factor desencadeante (e.g., sismo). 

O  índice  de  vulnerabilidade  dos  cerca  de  15.000  habitantes  da  bacia  do  rio  Alenquer  é 

considerado  moderado  a  fraco.  Estes  resultados  resultam  do  equilíbrio  entre  os  baixos 

indicadores de vulnerabilidade obtidos pela idade e agregados familiares com menores de 6 

anos  e  pelos  níveis  elevados  ou  muito  elevados  associada  aos  indicadores  do  nível  de 

escolaridade  e  idade  dos  edifícios,  observados  praticamente  em  toda  a  bacia  do  rio 

Alenquer. 

No  que  diz  respeito  à  vulnerabilidade  estrutural  dos  edifícios  com  habitação  e  vias, 

verifica‐se  que  os  deslizamentos  rotacionais  na  bacia  do  rio  Alenquer  têm  potencial 

mecânico  para  produzir  desde  danos  ligeiros  até  à  destruição  total  dos  elementos, 

independentemente da sua categoria e grau de resistência. 

Não  obstante,  a  generalidade  dos  edifícios  e  vias  alcatroadas  na  bacia  do  rio  Alenquer 

apenas  apresenta  danos  graves,  i.e.,  danos  que  afectam  gravemente  a  estrutura  e  a  sua 

funcionalidade,  na  presença  de  deslizamentos  rotacionais  com  profundidade  do  plano  de 

ruptura igual ou superior a 3 m (apenas um em cada quatro deslizamentos rotacionais atinge 

ou ultrapassa esta magnitude). 

A análise da vulnerabilidade apresenta fragilidades, que decorrem da falta de informação de 

base  e  da  ausência  de  procedimentos  analíticos  robustos  estandardizados  ao  nível 
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internacional, ao contrário do que sucede, por exemplo, com a análise da susceptibilidade. 

As principais limitações associadas ao trabalho realizado incluem: 

i)  a  escassez  de  informação  e  a  dificuldade  em  obter  características  pormenorizadas  dos 

elementos e danos causados por movimentos de vertente, impedindo o estabelecimento de 

relações causa‐efeito e o desenvolvimento de curvas e matrizes de danos robustas; 

ii)  a  inexistência  de  um  levantamento  exaustivo  de  danos  causados  por movimentos  de 

vertente,  que  contemple  também  a  variabilidade  de  danos  no  espaço  e  por  tipo  de 

movimento; 

iii) a generalização e ponderação dos valores de vulnerabilidade da população à sub‐secção 

estatística,  não  tendo  em  conta  a  individualidade  das  pessoas,  pelo  que  não  devem  ser 

utilizados em análises de maior pormenor; 

iv)  o  carácter  empírico  do  estabelecimento  dos  níveis  de  danos,  bem  como  o  valor  de 

vulnerabilidade a cada um associado, que só um levantamento exaustivo de danos causados 

por movimentos de vertente após eventos desencadeantes poderá colmatar; 

A sobreposição simples de informação de susceptibilidade com a localização dos elementos 

mostra que a grande generalidade dos elementos existentes na bacia do Rio Alenquer  se 

encontra  em  áreas  de  susceptibilidade  reduzida  ou  nula.  Contudo,  constata‐se  que  o 

conceito de “evitar o perigo” ainda não está suficientemente enraizado, como se comprova 

com o exemplo do quartel de bombeiros de Alenquer (situado na classe de susceptibilidade 

muito  elevada)  ou  o  jardim  infantil  de Meca  (implantado  na  classe  de  susceptibilidade 

elevada). No entanto, em termos gerais, as pessoas (89 %) e os edifícios de habitação (86 %) 

encontram‐se  em  áreas  de  susceptibilidade  baixa  a  deslizamentos  rotacionais  profundos, 

pelo que se pode considerar que, globalmente, a bacia do rio Alenquer tem um risco baixo 

associado aos deslizamentos. 

As  matrizes  de  risco  elaboradas  através  do  cruzamento  entre  a  susceptibilidade  e  a 

densidade  de  elementos  expostos  revelam  que  as  sub‐bacias  envolventes  da  vila  de 

Alenquer são as que apresenta um risco mais elevado, nomeadamente no que se refere aos 

deslizamentos  rotacionais  superficiais. Em  contrapartida, a unidade hidrográfica da  ribeira 

da  Madalena  é  a  menos  problemática  na  área  de  estudo  devido,  quer  à  reduzida 
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susceptibilidade  aos  deslizamentos  rotacionais  quer  à  fraca  densidade  de  elementos 

expostos. 

Em termos de risco directo, verifica‐se que os piores cenários ocorrem com deslizamentos 

cuja  profundidade  da  superfície  de  ruptura  é  de  cerca  de  3 m,  cuja  probabilidade  de 

ocorrência é de 0,25. Para os deslizamentos com profundidade  inferior ou superior, o risco 

estimado é inferior, por razões diferentes: menor capacidade para causar danos, no primeiro 

caso;  baixa  probabilidade  de  ocorrência,  no  segundo.  Salienta‐se  ainda  que  as  classes 

extremas,  i.e.,  deslizamentos  de  profundidade  de  0,5 m  ou  10 m,  apresentam  um  risco 

similar na área em estudo, rondando os 4.200 € e os 4.700 €, anuais. 

Assim, a análise de custos directos confirma que, em termos anuais, o risco a deslizamentos 

rotacionais na bacia do rio Alenquer pode ser considerado baixo (5.000 €), apesar dos danos 

potenciais  contabilizados  serem  na ordem  de  1.500M €.  Esta  diferença  abissal  de  valores 

deve‐se ao facto da grande maioria das habitações se encontrar em áreas seguras no que diz 

respeito ao perigo de deslizamento. Contudo, a médio e longo prazo os valores começam a 

ser relevantes e devem ser tidos em consideração, nomeadamente em períodos de 25 e 50 

anos onde os valores de risco atingem 325.000 € e 650.000 €, respectivamente. 

Todavia, há que realçar que o risco expresso em valor económico é apenas uma unidade de 

referência  e  não  o  valor  que  é  expectável  perder‐se  aquando  da  ocorrência  de  um 

fenómeno. De facto, o risco conjuga o resultado do valor de um elemento, com o nível de 

destruição  expectável  e  a  probabilidade  de  que  tal  se  verifique.  A  probabilidade  de 

ocorrência pode ser baixa, o que origina valores de risco pouco elevados. No entanto, se o 

deslizamento  se  declara,  os  custos  reais  são  iguais  ao  dano  potencial  (vulnerabilidade  x 

valor), o que no caso dos deslizamentos rotacionais profundos na bacia do rio Alenquer pode 

equivaler ao valor de reconstrução, uma vez que a destruição pode ser total (1.597M €). Isto 

evidência o extremo cuidado de que se deve revestir a leitura e interpretação de valores de 

risco expressos em €, bem como a transferência desta informação para os responsáveis pelo 

ordenamento do território e pela protecção civil.  

Não obstante os valores de  risco determinados, existem situações associadas à ocorrência 

de movimentos  de  vertente  em  troços  de  vias  localizados  em  classes  de  susceptibilidade 



Considerações Finais 
 

397 

muito elevada a deslizamentos rotacionais profundos que podem causar problemas e custos 

indirectos significativos.  

Um  cenário de  interrupção de  via permitiu  constatar que o  tempo e distância necessária 

para  os  bombeiros  da  Merceana  chegarem  à  localidade  de  Sobreiros  podem  ser 

incrementados para o dobro. 

Numa simulação de interrupção da EN9, via principal que atravessa a bacia do rio Alenquer, 

a destruição de um troço de 130 m da estrada origina cerca de 1M € de custos directos para 

a sua reparação. Os custos  indirectos associados ao consumo extra de combustível e perda 

de  horas  produtivas,  pela  utilização  de  um  percurso  alternativo,  ascendem  a  350.000 € 

mensais. Estes dados  indicam que,  se as obras de  reparação demorarem até 3 meses, os 

custos  directos  são  superiores  aos  indirectos.  Contudo,  se  o  período  de  interrupção  for 

superior a um trimestre, os danos suportados por todos os utilizadores da via ultrapassam o 

valor  despendido  nas  obras  de  restituição  da  funcionalidade  total  da  via.  Os  custos 

associados  ao  cenário  da  destruição  de  130 m  da  via  pode  variar  desde  1,5M €,  numa 

interrupção de 1 mês, a mais de 3M € numa interrupção de cerca de 6 meses. 

Como nas anteriores etapas do trabalho, a determinação do risco efectuada na bacia do Rio 

de Alenquer também tem incertezas e limitações: 

i) não obstante a utilidade para identificação de situações de risco, a sobreposição directa de 

elementos  expostos  e  áreas  perigosas  não  tem  em  conta  a  realidade  observada  na  área 

circundante aos elementos; 

ii) as matrizes de risco indicam a relação entre superfície perigosa e densidade de elementos 

por unidade de análise mas não indicam se elementos e áreas perigosas se sobrepõem; 

iii) a valoração dos elementos em  risco é muito generalizada, pela  falta de dados de base 

detalhados; por exemplo, os custos directos relacionados com edifícios não têm em conta o 

valor do recheio das casas; 

iv) os mapas de risco apresentam a situação actual de ocupação do território, classificando o 

risco apenas para os elementos presentes no território. Contudo, a metodologia de análise 

possibilita simulações de cenários de ocupação futura; 
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v) os  custos  indirectos estão  claramente  subavaliados, nomeadamente por não  terem em 

conta consequências funcionais ao nível da eventual interrupção das actividades industriais, 

transporte de mercadorias, impacto económico no transporte de passageiros, entre outros. 

No  mesmo  sentido,  não  foram  considerados  os  custos  indirectos  relacionados  com 

necessidades de realojamento (temporárias ou permanentes) decorrentes da destruição de 

edifícios de habitação; 

vi)  a  validade do mapa de  risco  é  efémera, necessitando de  actualização  constante.  Se  é 

possível que os factores de predisposição possam mudar ao  longo do tempo, os elementos 

em risco variam ainda mais rapidamente, pelo que a sua actualização é indispensável, assim 

como a dos mapas de risco (van Westen et al., 2008); 

Adicionalmente, os custos indirectos dos deslizamentos são de difícil expressão cartográfica 

e  podem  ser  extremamente  difusos,  ultrapassando  muitas  vezes  os  limites  da  área  de 

estudo. 

Os mapas de risco e a avaliação de custos são uma fonte de  informação  importante para o 

ordenamento  do  território  e  planeamento  de  emergência. Não  obstante  a  sua  utilidade, 

estes exigem um conhecimento  rigoroso do que  representam, nomeadamente em  termos 

de valor e restrição aos elementos existentes no momento da análise. 

Assim,  independentemente  de  algumas  incertezas,  a  produção  e  validação  de mapas  de 

susceptibilidade/perigosidade,  vulnerabilidade  e  risco,  representam  um  contributo 

importante para aumentar a segurança de pessoas e bens em territórios perigosos.  

Contudo, não obstante a procura de aplicar e descrever técnicas mais ou menos complexas 

de  avaliação  de  susceptibilidade,  perigosidade,  vulnerabilidade  e  risco,  este  trabalho  é 

vincadamente  de  exploração  científica  procurando  obter,  calibrar  (modelos  e  mapas), 

identificar  mais‐valias  e  fragilidades  da  sua  aplicação,  bem  como  conhecer  melhor  a 

realidade dos deslizamentos rotacionais na bacia do rio Alenquer. Este estudo não deve, de 

forma alguma, ser aplicado cegamente em figuras legislativas de ordenamento do território 

ou  protecção  civil,  sendo  suficientemente  gratificante  que  sirva  como  auxiliar  na  sua 

execução.  
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Anexo 1 — Área Abaixo da Curva (AAC) dos modelos de susceptibilidade a deslizamentos rotacionais 
na bacia do rio Alenquer. 

 

rotacionais profundos rotacionais superficiais

Dec 0,683 0,760

PTrans 0,521 0,544

IWI 0,604 0,628

Lito 0,598 0,564

Morfo 0,593 0,580

Solo 0,600 0,593

CVUS 0,578 0,548

Dec + PTrans 0,682 0,767

Dec + IWI 0,704 0,769

Dec + Lito 0,722 0,783

Dec + Morfo 0,701 0,765

Dec + Solo 0,703 0,767

Dec + CVUS 0,713 0,781

PTrans + IWI 0,606 0,626

PTrans + Lito 0,610 0,588

PTrans + Morfo 0,593 0,593

PTrans + Solo 0,610 0,616

PTrans + CVUS 0,588 0,590

IWI + Lito 0,655 0,662

IWI + Morfo 0,640 0,651

IWI + Solo 0,663 0,672

IWI + CVUS 0,654 0,660

Lito + Morfo 0,663 0,624

Lito + Solo 0,646 0,618

Lito + CVUS 0,630 0,600

Morfo + Solo 0,646 0,631

Morfo + CVUS 0,634 0,613

Solo + CVUS 0,620 0,612

Dec + PTrans + IWI 0,704 0,772

Dec + PTrans + Lito 0,723 0,788

Dec + PTrans + Morfo 0,698 0,769

Dec + PTrans + Solo 0,703 0,772

Dec + PTrans + CVUS 0,710 0,785

Dec + IWI + Lito 0,735 0,787

Dec + IWI + Morfo 0,724 0,770

Dec + IWI + Solo 0,724 0,773

Dec + IWI + CVUS 0,734 0,786

Dec + Lito + Morfo 0,736 0,787

Dec + Lito + Solo 0,731 0,782

Dec + Lito + CVUS 0,739 0,797

Dec + Morfo + Solo 0,716 0,771

Dec + Morfo + CVUS 0,721 0,780

Dec + Solo + CVUS 0,719 0,779

PTrans + IWI + Lito 0,659 0,659

PTrans + IWI + Morfo 0,638 0,652

PTrans + IWI + Solo 0,666 0,677

AAC de modelos de susceptibilidade a deslizamentos
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Anexo 1 — Área Abaixo da Curva (AAC) dos modelos de susceptibilidade a deslizamentos rotacionais 
na bacia do rio Alenquer (cont.). 

 

rotacionais profundos rotacionais superficiais

PTrans + IWI + CVUS 0,651 0,660

PTrans + Lito + Morfo 0,661 0,633

PTrans + Lito + Solo 0,653 0,635

PTrans + Lito + CVUS 0,635 0,624

PTrans + Morfo + Solo 0,646 0,640

PTrans + Morfo + CVUS 0,631 0,626

PTrans + Solo + CVUS 0,626 0,633

IWI + Lito + Morfo 0,689 0,681

IWI + Lito + Solo 0,690 0,690

IWI + Lito + CVUS 0,684 0,687

IWI + Morfo + Solo 0,682 0,680

IWI + Morfo + CVUS 0,671 0,674

IWI + Solo + CVUS 0,674 0,687

Lito + Morfo + Solo 0,684 0,653

Lito + Morfo + CVUS 0,674 0,649

Lito + Solo + CVUS 0,651 0,633

Morfo + Solo + CVUS 0,662 0,642

Dec + PTrans + IWI + Lito 0,737 0,790

Dec + PTrans + IWI + Morfo 0,722 0,773

Dec + PTrans + IWI + Solo 0,724 0,776

Dec + PTrans + IWI + CVUS 0,732 0,788

Dec + PTrans + Lito + Morfo 0,735 0,790

Dec + PTrans + Lito + Solo 0,732 0,787

Dec + PTrans + Lito + CVUS 0,737 0,801

Dec + PTrans + Morfo + Solo 0,715 0,774

Dec + PTrans + Morfo + CVUS 0,718 0,784

Dec + PTrans + Solo + CVUS 0,717 0,782

Dec + IWI + Lito + Morfo 0,752 0,788

Dec + IWI + Lito + Solo 0,746 0,786

Dec + IWI + Lito + CVUS 0,754 0,800

Dec + IWI + Morfo + Solo 0,736 0,774

Dec + IWI + Morfo + CVUS 0,742 0,784

Dec + IWI + Solo + CVUS 0,737 0,783

Dec + Lito + Morfo + Solo 0,740 0,785

Dec + Lito + Morfo + CVUS 0,746 0,798

Dec + Lito + Solo + CVUS 0,739 0,791

Dec + Morfo + Solo + CVUS 0,728 0,779

PTrans + IWI + Lito + Morfo 0,687 0,681

PTrans + IWI + Lito + Solo 0,692 0,692

PTrans + IWI + Lito + CVUS 0,683 0,686

PTrans + IWI + Morfo + Solo 0,681 0,683

PTrans + IWI + Morfo + CVUS 0,668 0,676

PTrans + IWI + Solo + CVUS 0,675 0,691

PTrans + Lito + Morfo + Solo 0,683 0,661

PTrans + Lito + Morfo + CVUS 0,672 0,658

PTrans + Lito + Solo + CVUS 0,655 0,649

AAC de modelos de susceptibilidade a deslizamentos
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Anexo 1 — Área Abaixo da Curva (AAC) dos modelos de susceptibilidade a deslizamentos rotacionais 
na bacia do rio Alenquer (cont.). 

 

 

 

 

 

 

rotacionais profundos rotacionais superficiais

PTrans + Morfo + Solo + CVUS 0,661 0,651

IWI + Lito + Morfo + Solo 0,707 0,697

IWI + Lito + Morfo + CVUS 0,702 0,699

IWI + Lito + Solo + CVUS 0,695 0,701

IWI + Morfo + Solo + CVUS 0,692 0,699

Lito + Morfo + Solo + CVUS 0,689 0,661

Dec + PTrans + IWI + Lito + Morfo 0,750 0,790

Dec + PTrans + IWI + Lito + Solo 0,747 0,788

Dec + PTrans + IWI + Lito + CVUS 0,753 0,802

Dec + PTrans + IWI + Morfo + Solo 0,735 0,776

Dec + PTrans + IWI + Morfo + CVUS 0,739 0,786

Dec + PTrans + IWI + Solo + CVUS 0,736 0,785

Dec + PTrans + Lito + Morfo + Solo 0,740 0,788

Dec + PTrans + Lito + Morfo + CVUS 0,744 0,801

Dec + PTrans + Lito + Solo + CVUS 0,738 0,795

Dec + PTrans + Morfo + Solo + CVUS 0,726 0,782

Dec + IWI + Lito + Morfo + Solo 0,755 0,787

Dec + IWI + Lito + Morfo + CVUS 0,761 0,798

Dec + IWI + Lito + Solo + CVUS 0,754 0,794

Dec + IWI + Morfo + Solo + CVUS 0,746 0,782

Dec + Lito + Morfo + Solo + CVUS 0,747 0,792

PTrans + IWI + Lito + Morfo + Solo 0,706 0,700

PTrans + IWI + Lito + Morfo + CVUS 0,700 0,700

PTrans + IWI + Lito + Solo + CVUS 0,696 0,703

PTrans + IWI + Morfo + Solo + CVUS 0,691 0,693

PTrans + Lito + Morfo + Solo + CVUS 0,687 0,669

IWI + Lito + Morfo + Solo + CVUS 0,713 0,705

Dec + PTrans + IWI + Lito + Morfo + Solo 0,754 0,789

Dec + PTrans + IWI + Lito + Morfo + CVUS 0,759 0,801

Dec + PTrans + IWI + Lito + Solo + CVUS 0,753 0,796

Dec + PTrans + IWI + Morfo + Solo + CVUS 0,745 0,785

Dec + PTrans + Lito + Morfo + Solo + CVUS 0,745 0,795

Dec + IWI + Lito + Morfo + Solo + CVUS 0,762 0,794

PTrans + IWI + Lito + Morfo + Solo + CVUS 0,712 0,708

Dec + PTrans + IWI + Lito + Morfo + Solo + CVUS 0,761 0,796

Decl ive (Dec); Perfi l  transversa l  da  vertente (Ptrans); Inverso índice topográfico (IWI); Li tologia  (Li to); 

Morfoestrutura  (Morfo); Coberto vegeta l  e uso do solo (CVUS)

AAC de modelos de susceptibilidade a deslizamentos
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Anexo 2 — Concordância espacial por classe entre modelos de susceptibilidade a deslizamentos 

rotacionais superficiais na bacia do rio Alenquer (%). 

 

Deslizamentos Rotacionais Profundos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classe D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10

D1 65,8 7,7 0,1 0,1 0,4 1,0 0,9

D2 34,2 50,7 18,2 1,3 2,8 0,03

D3 41,6 42,0 17,0 4,9 0,5

D4 39,8 44,2 28,4 3,8 1,7

D5 38,7 20,9 31,7 2,7 3,9

D6 50,3 38,6 2,6 4,8 0,004

D7 27,3 62,4 5,5 3,6

D8 19,9 67,7 11,5

D9 15,9 81,6 2,4

D10 3,3 97,6

Modelo 6 factores predisposição

M
o

d
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 f
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o

Classe D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10

D1 98,6 12,4

D2 0,4 86,2 14,7

D3 0,8 0,0 83,5 9,4

D4 0,3 0,5 0,2 88,8 12,2 0,0

D5 1,0 1,1 0,2 86,1 7,3

D6 0,4 1,5 0,9 91,2 3,0

D7 0,7 1,5 96,3 1,6

D8 0,7 97,6 1,0

D9 0,8 98,6 0,7

D10 0,4 99,3

Modelo 6 factores predisposição

M
o

d
e

lo
 7
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ac
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s 
d
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p
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d
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p
o
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o

Classe D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10

D1 58,2 7,2 0,5 0,1 0,5 1,0 0,9 0,01

D2 41,8 38,1 18,5 0,7 0,6 1,6 2,595 0,1

D3 54,7 31,3 14,6 1,1 0,4 4,911 0,5

D4 49,7 38,9 25,4 1,3 4,095 1,7

D5 45,7 19,7 26,2 3,355 3,9 0,001

D6 52,7 38,9 3,5 4,9 0,04

D7 30,6 59,8 5,6 3,6

D8 20,8 67,2 11,4

D9 16,2 81,4 2,2

D10 3,4 97,8

Modelo 7 factores predisposição
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Anexo 2 — Concordância espacial por classe entre modelos de susceptibilidade a deslizamentos 

rotacionais superficiais na bacia do rio Alenquer (%) (cont.). 

 

Deslizamentos Rotacionais Superficiais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classe D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10

D1 80,8 5,7 0,02 2,5 0,02 0,3

D2 19,2 83,7 6,4 4,1 0,2

D3 0,02 10,6 82,4 13,9 1,5 1,7 0,2

D4 11,2 79,5 3,2 5,3 6,2 1,0

D5 0,001 80,6 0,0 15,4 0,6

D6 0,01 14,7 1,2 13,0 2,0

D7 0,001 91,3 48,9 19,8 1,7

D8 0,002 16,4 40,5 37,9 0,01

D9 0,001 30,9 47,1 20,1

D10 5,2 13,3 79,9

Modelo 5 factores predisposição

M
o

d
e

lo
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ac
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o

Classe D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10

D1 73,7 23,8

D2 22,5 38,5 35,8

D3 3,8 37,7 58,9 11,4

D4 5,3 67,2 22,7

D5 21,4 55,0 33,4

D6 22,3 65,1 11,9

D7 1,5 75,7 18,8

D8 12,4 76,7 4,6

D9 4,4 66,9 30,6

D10 0,0 28,5 69,4

Modelo 5 factores predisposição
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