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Resumo:

Neste artigo mostraremos que, para realização de um estudo sobre movimentos de vertente, é importante utilizar um conjunto de técnicas de 
levantamento de campo e de gabinete, articuladas para permitir a identificação e caracterização dos movimentos de forma sistemática, bem como 
analisar os factores desencadeantes e condicionantes dos mesmos. O estudo desta temática é uma mais-valia e um imperativo para o bom orde-
namento do território, bem como para um avanço do conhecimento no domínio das Geociências.     

O objectivo deste trabalho é a catalogação dos movimentos de vertente no concelho de Arcos de Valdevez e a determinação das suas principais 
causas. É estabelecido um confronto de cinco áreas diferentes, determinando as de maior perigosidade geomorfológica. Esse confronto tem em 
conta as diferentes litologias, o declive, a exposição das vertentes, o coberto vegetal, a ocupação do solo e a influência antrópica. De facto, as 
causas naturais são aquelas que mais contribuem para a ocorrência de movimentos de vertente na nossa área de estudo.

Palavras-chave: Movimentos de Vertente; Factores Desencadeantes e Factores Condicionantes de Ocorrência; Métodos de Registo (Levantamen-
tos de Campo), Ficha – Inventário; Risco.

Abstract:

This article underlines the importance of good field and desk survey techniques, necessary to make a complete and systematic inventory of slope 
movements and also the importance of a good analysis of their triggering and conditioning factors. This kind of study is very important in the 
domain of the Geosciences and is an imperative for a good territory management. 

The purpose of this study is to perform an inventory of slope movements in Arcos de Valdevez and to determine their main causes. We define the 
most susceptible areas to geomorphological hazard of that region, taking in account the specificities of each in terms of geological materials, slope 
angle, slope aspect, existence and types of vegetation, ground use and human action. In fact, the natural causes are those that most contribute for 
slope movements in our study area.

Key-words: Slope Movements; Triggering and Conditioning Factors, Field Survey; Inventory-Sheet; Risk. 
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1. Introdução

O estudo da instabilidade de vertentes assume 
cada vez mais um papel fundamental nas questões 
do ordenamento do território, e é extremamente 
importante no contexto das Geociências. A in-
terpretação da evolução de vertentes envolve uma 
grande multidisciplinaridade, quer para o estu-
do dos seus processos e mecanismos, quer para o 
estudo dos seus efeitos na população e no meio. 
Para o estudo dos efeitos dos movimentos de ver-
tente recorre-se aos já bem conhecidos conceitos 
de Perigosidade Geomorfológica, de Vulnerabi-
lidade e de Risco. Para o estudo da evolução das 
mesmas, há alguns pontos a ter conta. Assim, do 
ponto de vista Geológico há factores como a lito-
logia, a textura, a estrutura e a rede de fractura-

ção que são da maior importância na interpre-
tação da dinâmica de vertentes. Por outro lado, 
a nível Geomorfológico, torna-se fundamental 
analisar a morfologia das vertentes, a sua exposi-
ção, os declives, a densidade da rede de drenagem 
bem como a ocupação do solo. Também o estudo 
da precipitação, em termos de quantidade, inten-
sidade e duração é fundamental, uma vez que a 
precipitação é o factor (natural) desencadeante de 
movimentos de vertente, no Norte de Portugal. 

Neste sentido, para o estudo dos movimentos de 
vertente há a necessidade de obter informação vo-
lumosa e com carácter necessariamente sistemá-
tico para permitir o posterior tratamento estatís-
tico e representação cartográfica. A organização 
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deste trabalho implica a elaboração de fichas-in-
ventário, que são utilizadas no trabalho de campo 
para o registo sistemático de todas as caracterís-
ticas consideradas fundamentais ao estudo da di-
nâmica de vertentes.

A elaboração de uma ficha-inventário tem que ter 
sempre em conta o contexto geológico e geomor-
fológico da área a estudar. Assim, para as dife-
rentes áreas estruturais existentes em Portugal, 
por exemplo, há a necessidade de avaliar e definir 
com clareza quais os parâmetros a ter em conta na 
elaboração da ficha-inventário para estudo pos-
terior da área.

2. Conceitos importantes

Por movimentos de vertente entende-se todo o 
conjunto de movimentações que ocorrem ao lon-
go de uma vertente, que envolvam uma desloca-
ção de materiais. Segundo Cruden (1991), Movi-
mento de Vertente é um “Movimento de descida, 
numa vertente, de uma massa de rocha, terra ou 
detritos”. 

No entanto, os movimentos de vertente variam 
quanto ao tipo, apresentando diferentes morfo-
logias e mecanismos. Segundo Zêzere (1997), a 
tipologia de movimentos de vertente hoje aceite 
como mais correcta é a proposta por Dikau et al. 
(1996), que se baseia nas classificações de Varnes 
(1978) e WP/WLI (1993). No sentido de sistema-
tizar a classificação da tipologia dos movimentos 

de vertente, Zêzere (1997) elaborou o quadro da 
figura 1. 

Relacionada com os movimentos de vertente está, 
também, a temática dos Riscos Naturais, que con-
templa um vasto conjunto de conceitos que devem 
ser tidos em atenção antes, durante e após a ocor-
rência dos movimentos de vertente.   

Já no âmbito específico dos Riscos Naturais de-
fine-se Perigosidade Geomorfológica (Hazard in 
Varnes, 1984) como a “…probabilidade de ocor-
rência num período específico de tempo e numa 
determinada área, de um fenómeno potencial-
mente danoso”. A Perigosidade corresponde ba-
sicamente ao mesmo que Susceptibilidade. Estes 
conceitos são bastante restritos porque compor-
tam apenas a dimensão espacial. O Hazard in-
clui, para além da dimensão espacial, a dimensão 
temporal que não é contemplada no conceito de 
Perigosidade. Surge então o conceito de Even-
tualidade, proposto por Baterira (2001), como 
designação alternativa a Perigosidade Geomorfo-
lógica. A Eventualidade, para além da dimensão 
espacial, inclui também a dimensão temporal do 
Hazard. 

A Vulnerabilidade é outro conceito que está as-
sociado aos Riscos Naturais e corresponde ao 
“grau de dano ou perda de um elemento ou de 
um conjunto de elementos em risco, resultante 
da ocorrência de um fenómeno natural com de-
terminada magnitude ou intensidade” (Varnes, 
1984), ou seja, equivale aos danos materiais e hu-
manos causados num local devido à ocorrência de 
um processo danoso. 

O Risco (Risk) é o outro conceito que é importan-
te referir no domínio dos Riscos Naturais, uma 
vez que não é mais do que o produto da Eventu-
alidade pela Vulnerabilidade, multiplicado pelos 
elementos em risco: Risco = Eventualidade x Vul-
nerabilidade x Elementos em Risco. Assim, o ris-
co assume-se como uma quantificação da proba-
bilidade de ocorrência de um fenómeno natural 
e das perdas potenciais que possam advir da sua 
ocorrência e expressa-se pela relação entre meio 
activo / agente passivo (fig. 2).

TERMO ABRANGÊNCIA

Movimentos de vertente

Balançamento

Expansão lateral

Movimentos complexos

Movimentos de terreno Movimentos de vertente

Expansão – retracção em solos argilosos

Movimentos de massa Movimentos de terreno

Movimentos associados ao gelo e à neve

Fig 1. – Abrangência dos termos movimentos de vertente, mo-
vimentos de terreno e movimentos de massa: proposto por  
Zêzere (1997).
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3. Factores importantes para a ocorrência de 
Movimentos de Vertente

“Os movimentos de vertente podem ter múltiplas causas, incluin-
do as geológicas, morfológicas, físicas e humanas (Alexan-
drer, 1992; Cruden e Varnes, 1978, in Wieczorek: 
1996). Os movimentos de vertente desencadeiam-
se e evoluem a partir de determinados factores 
(desencadeantes e condicionantes), de origem 
natural ou antrópica. O primeiro de entre eles 
é o Factor Hidroclimático. A precipitação é o factor 
desencadeante, sobretudo no Norte de Portugal, 
uma vez que os movimentos de vertente nesta área 
do país ocorrem sempre na sequência de períodos 
de precipitação abundante (Bateira, 2001), inde-
pendentemente da existência, ou não, de influ-
ência antrópica que prepare a sua ocorrência. No 
caso de existir influência antrópica, a quantidade 
de precipitação necessária para o desencadeamen-
to de movimentos de vertente é bastante inferior. 
De acordo com vários estudos feitos no Norte de 
Portugal, o desencadeamento dos movimentos 
de vertente (fig. 3) efectua-se, maioritariamen-
te, após um longo período de precipitação, sendo 
geralmente mais importante a duração (Bateira, 
2001) do episódio chuvoso do que a sua inten-
sidade, para este efeito, pois é pelo acumular de 
precipitação que ocorrem rupturas nas vertentes 
por perda de coesão destas e pelo peso que aquela 
exerce sobre estas. No entanto, a intensidade tor-
na-se importante no desencadear de movimentos 

Fig 2. Esquema interpretativo da relação entre homem e ambiente, Panizza (1990). Adaptado.

Fig. 3 – Efeitos da precipitação nas vertentes.

rápidos, em mantos de alteração peliculares, pois 
através de um “pico de precipitação” estes atin-
gem rapidamente a saturação e desencadeiam-se 
movimentos rápidos e torrenciais.

A precipitação é determinante, no entanto de-
pende da litologia, isto é, são as condições de in-
filtração, circulação e armazenamento da água no 
solo que determinam a sua maior ou menor capa-
cidade de resistência à ruptura. É, normalmente, 
após a saturação das formações superficiais que se 
processa a movimentação dos materiais nas ver-
tentes. Assim, as características litológicas deter-
minam uma maior ou menor taxa de infiltração. 
Caso haja formações impermeáveis, a capacidade 

RECURSOS INTERVENÇÃO

Probabilidade de ocorrência de um 
processo natural potencialmente des-
truidor num determinado momento

às agressões do meio
Todo o conjunto de elementos que fa-
zem parte do meio ambiente natural o Homem introduz no meio natural

AGENTE PASSIVOAGENTE ACTIVOMEIO ACTIVO MEIO PASSIVO
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de escoamento é baixa e regista-se uma grande 
acumulação de água a montante das mesmas, au-
mentando o peso e a pressão, daquela, que irá de-
terminar a instabilidade na vertente. O aumento 
do peso da água e da sua pressão a montante, ou 
no interior, das formações promove a sua perda 
de coesão desencadeando a ruptura. Se os maci-
ços, ou formações, forem permeáveis, significa 
que têm boa capacidade de infiltração e de circu-
lação de água no seu interior, sendo difícil a sua 
saturação, o que torna mais difícil a ruptura dos 
materiais das vertentes. A existência de mantos de 
alteração com uma textura grosseira e/ou textu-
ra fina com elevada porosidade poderá significar 
uma boa condutividade hídrica no interior das 
vertentes e, por consequência, uma boa capacida-
de de descarga do escoamento interno, aliviando 
a pressão da água no interior da vertente.

Os Factores de ordem Geológica são a litologia, a estru-
tura, a presença de mantos de alteração e outras 
formações superficiais, falhas, filões e rede de 
fracturas. A litologia assume um papel impor-
tante, pois o tipo de mecanismo (de movimentos 
de vertente) varia de acordo com a litologia. No 
entanto, mais importante ainda, é a existência 
de formações superficiais  (mantos de alteração, 
depósitos de vertente, coluviões, solos residuais) 
as quais são bastante susceptíveis de se movimen-
tarem. As formações superficiais caracterizam-
se por ser um material menos resistente e mais 
susceptível à alteração do que a rocha-sã. Uma 
vez assentes sobre a rocha-mãe (sã), as formações 
superficiais, devido à sua menor coerência face a 
esta, são mais susceptíveis de se movimentarem, 
pois assentam sobre um substrato sólido, resis-
tente e impermeável, que promove a saturação e 
instabilidade no contacto entre as duas forma-
ções. Também a existência de uma densa rede de 
fracturação é muito importante, facilitando a in-
filtração da água no interior dos maciços, o que 
promove a sua ruptura no contacto com o manto 
de alteração  ou outro tipo de formação superfi-
cial como os depósitos, uma vez que o plano de 
descontinuidade, se impermeável, ao saturar com 
água, comporta-se como plano de ruptura e de 
deslizamento dos materiais sobrejacentes, pois as 
forças tangenciais, reforçadas pelo peso da água, 
sobrepõem-se às forças de atrito dos materiais 
(Bateira, 2001).

Os Factores de ordem Geomorfológica incluem o declive, 
que se assume como fundamental para a ocor-
rência de movimentos de vertente, na ausência de 
vegetação, pois quanto maior for o declive maior 
será a influência da força de gravidade sobre os 
materiais existentes nas vertentes que, caso este-
jam fragilizados, facilmente se desagregam e se 
movimentam ao longo da vertente. Nas áreas gra-
níticas do Norte de Portugal, os declives necessá-
rios para que um movimento de vertente ocorra 
são, em geral, elevados, entre 30º a 34º (Bateira, 
2001). Já nas áreas sedimentares, argilosas e dos 
Complexos silto-argilosos, os declives necessários 
para a ocorrência de movimentos de vertente são, 
geralmente, menores (Bateira, 1991). O Coberto 
Vegetal é outro factor de grande importância, so-
bretudo pela sua ausência, uma vez que funciona 
como sustentáculo dos materiais das vertentes, 
pela acção das suas raízes. No entanto, a existên-
cia de vegetação pode funcionar como um factor 
desencadeante de movimentos de vertente, pelo 
alargamento das raízes que penetram nas fendas 
das rochas e podem desencadear quedas de blo-
cos. As raízes também podem impedir a normal 
circulação da água nas vertentes, armazenando-a 
a montante. Em condições de elevada precipita-
ção, o solo desagrega-se. A Forma da Vertente é 
também muito importante. Se as vertentes fo-
rem rectilíneas, muito declivosas e constituídas 
por materiais impermeáveis, a infiltração é difí-
cil, havendo muito escoamento superficial e, por 
isso, pouca pressão no interior das vertentes devi-
da a excessiva acumulação de água. Se estas forem 
entremeadas por rechãs, aumenta a infiltração 
de água podendo ocorrer a consequente satura-
ção, seguida de ruptura na vertente. Em verten-
tes muito declivosas, e geologicamente coerentes, 
dificilmente se desenvolverão processos geomor-
fológicos desencadeados pelo factor hidrológico. 

Os Encaixes da Rede de Drenagem são outro 
factor que facilita a ocorrência de movimentos 
de vertente pelo seu carácter convergente, o que 
promove a confluência para um mesmo ponto 
de todo o escoamento, saturando-o. Neste sen-
tido, em áreas com encaixes vigorosos da rede 
de drenagem, a probabilidade de ocorrência de 
movimentos de vertente é elevada. Também em 
vales estreitos, a torrencialidade das águas é for-
te, levando a um forte trabalho de sapa  na base 
das vertentes, o que leva à sua instabilização por 
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perda de sustentação na base, e ao consequente 
desencadeamento de processos de instabilidade, 
retrogressivamente, ao longo da vertente.

Os Factores de ordem Antrópica podem preparar e de-
sencadear movimentos de vertente sem que ocor-
ra nenhum dos factores de origem natural atrás 
enunciados. Neste sentido, a alteração do per-
fil natural das vertentes, pela remoção dos seus 
materiais constituintes, assume um importante 
contributo para o desencadear de processos de 
instabilidade. Também o empilhamento de ma-
teriais com características diferentes das dos ma-
teriais originais, nos sectores mais elevados das 
vertentes, assume um papel determinante para a 
sua instabilidade. Desta forma, o Homem está a 
criar impacte ambiental, pois actua activamen-
te sobre o meio passivo e desencadeia o Hazard 
que, aliado à vulnerabilidade, gera o risco. Neste 
sentido, o Homem promove o impacte ambien-
tal, vindo depois a ser afectado pelo resultado da 
sua acção (fig. 2). O Homem pode ser causador de 
instabilidade nas vertentes ao ocupar e obstruir 
linhas de água, levando a uma forte acumulação 
de água, a montante, que desencadeará um pro-
cesso de ruptura e consequente movimento de 
vertente com carácter rápido, do tipo dos fluxos 
e dos deslizamentos de lama e de detritos. O des-
vio de linhas de água, bem como a falta de um 
sistema de drenagem eficaz também permitem a 
acumulação da água em pontos de convergência 
nas vertentes, provocando altos níveis de insta-
bilidade nas mesmas e consequentes movimenta-
ções ao longo destas. O deslocamento / retirada 
da base de apoio das vertentes para a construção 
de estradas ou habitações é outro factor poten-
cialmente gravoso na instabilidade de vertentes. 
Assim, a acção destruidora do Homem tem um 
papel cada vez mais importante no desencadear 
de fenómenos de instabilidade de vertentes, pelo 
aumento da sua intensidade e frequência. Outras 
acções antrópicas incompreensíveis são a ocupa-
ção de leitos de inundação ou a ocupação de áreas 
litorais por construções sem regulamentação nem 
qualquer rigor.

4. Metodologia de Inventariação e Análise dos 
Movimentos de Vertente 

“ (…) O estudo dos movimentos de vertente à escala regional 
deve basear-se numa inventariação sistemática conducente à 

criação de um banco de dados, que permita a quantificação das 
relações entre as manifestações de instabilidade e as característi-
cas geológicas e geomorfológicas do terreno” (Carrara et al., 
1982). 

Todos os movimentos de vertente, por nós le-
vantados e catalogados, foram acompanhados de 
uma ficha-inventário, criada especificamente 
para a área de estudo (Arcos de Valdevez), tendo 
em conta as suas características geológicas e geo-
morfológicas . Neste caso, o inventário tem uma 
identificação  com o nome do local, o número 
do inventário, a data, localização (coordenadas 
UTM), a classificação do acidente, a data de rea-
lização do levantamento, o número da carta cor-
respondente, à escala 1/25 000, e ainda alguns 
relatos caracterizadores do local. 

A nível dos parâmetros de inventariação, propria-
mente ditos, o inventário começa pela descrição 
dos parâmetros morfológicos do movimento, em 
que são postos em evidência a altitude no local 
da ruptura do movimento; a orientação do mo-
vimento; a forma da vertente (côncava, convexa, 
rectilínea) a sua exposição; o declive da verten-
te na área afectada; a área afectada e a extensão 
longitudinal e transversal do movimento. Den-
tro deste ponto é descrita a Morfologia do movi-
mento, na qual se registam a altura e a largura do 
movimento, o tipo de cisalhamento (simples ou 
múltiplo) e ainda o tipo de cicatriz (área onde se 
desencadeia o primeiro arranque do movimen-
to) que pode ser simples ou múltipla. Também é 
importante caracterizar a Morfometria do movi-
mento em que são determinadas todas as medidas: 
comprimentos e larguras da área de deplecção  e 
da área de acumulação e, ainda, é calculada a ex-
tensão de deslocação do movimento de vertente. 
A Morfodinâmica é outro aspecto de grande im-
portância na análise e estudo dos movimentos de 
vertente. A este nível apresenta-se um quadro, 
(Santos et al., 2003), no qual são inseridos dados 
relativos ao tipo de movimento e ao seu estilo de 
actividade, estado de actividade e, ainda, dados 
relativos à distribuição espacial da actividade do 
mesmo. A Morfologia das Vertentes é outro pa-
râmetro muito importante, no qual se apresen-
tam a distância topo-base, paralela à vertente, a 
exposição da vertente, a sua altitude máxima e o 
seu perfil longitudinal e transversal – côncavo, 
convexo, rectilíneo – (fig. 4).
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lizámos a ficha-inventário. No terreno, guiámo-
nos por cartografia de base com recurso às Cartas 
Militares nº 8, 9 Gavieira (Arcos de Valdevez), 16 
e 17 à escala 1:25 000. Para obter as coordenadas 
e as altitudes, no campo, foi utilizado um apa-
relho GPS, enquanto que para se efectuarem as 
medições relativas ao comprimento e largura bem 
como da altura das vertentes e dos movimentos, 
foi utilizado um Medidor de Distâncias. Também 
foi utilizado outro material (câmara de filmar e 
fotográfica), para registo digital das ocorrências, 
um Martelo de Geólogo para avaliar directamen-
te o estado dos materiais e uma Bússola para de-
terminar a orientação dos movimentos. No gabi-
nete foi produzida cartografia – mapas de declives 
(ex.: fig. 5), exposição de vertentes, mapas de re-
levos 3D, mapas hipsométricos, esboços morfoló-
gicos, esboços litológicos e esboços de pormenor 
(fig. 4) – para além da já realizada no campo e 
foram analisados todos os dados recolhidos nas 
fichas-inventário, fazendo contraponto entre as 

Fig.4 Esboço do Fluxo de Detritos da Fraga dos Pastorinhos (re-
ferente à fig. 6) e da área envolvente. Fonte: Carta topográfica 
à escala 1: 10 000, Câmara Municipal de Arcos de Valdevez. 1.  
Curva de Nível Mestra; 2. Curva de Nível Secundária; 3. Rio  
Peneda; 4. Canais de Escoamento Activos; 5. Cone de Dejecção / 
Depósito de Vertente; 6. Sector de Arranque e Área de Transporte; 
7. Blocos Rolados; 8. Ponto cotado; 9. Falha; 10. Falha provável. Fig. 5 - Carta de declives da Gavieira. P- Peneda; R- Rouças; FP- 

Fraga dos Pastorinhos.

No final da componente geomorfológica do in-
ventário faz-se uma referência à Hidromorfologia 
(densidade da rede de drenagem, linhas de água 
de primeira ordem e secundárias) e à ocupação 
do solo (inculto, matagal, floresta, tipo de cul-
tura). Também é registada a existência, ou não, 
do factor antrópico quer pela existência de cons-
trução que altere o perfil natural e a estabilida-
de das vertentes, quer pela criação de patamares 
agrícolas nas mesmas, sendo determinada a sua 
importância no desencadeamento de processos 
de instabilidade. Quanto aos parâmetros Geo-
lógicos, o inventário deverá conter informações 
acerca do tipo de substrato rochoso (qual o tipo 
de rocha), se existem formações superficiais, que 
tipo de formação (manto de alteração, depósito 
ou solo) e qual a sua espessura no local. 

Para a realização dos referidos levantamentos de 
campo, utilizámos vários instrumentos de tra-
balho. Assim, para a anotação das características 
principais de cada movimento e das vertentes, uti-
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vertente nem a possível formação de solos. Logo, 
a vegetação ali existente é de pequeno porte, quer 
pela falta de solo, quer pela falta de sustentação, 
devido aos elevados declives. Nesta área os aflo-
ramentos rochosos são uma constante, fruto das 
movimentações frequentes que se registam nas 
vertentes que deixam a rocha-mãe a descoberto, 
como se pode ver na figura nº 6.

Este fluxo tem um comprimento máximo supe-
rior a 200m, uma largura máxima de 45m, tendo 
uma orientação ENE-WSW. A sua superfície de 
ruptura situa-se a uma altitude de 633m, precisa-
mente, e a sua frente de sedimentação encontra-
se nos 400m, junto ao Rio da Peneda.

Na mesma área (Gavieira – no lugar de Rouças) 
foi encontrado um outro tipo de movimento as-
sente sobre Metassedimentos do Silúrico Indife-
renciado, em que a sua exposição era a única entre 
os casos estudados – exposição a N. Em vertentes 
expostas a Norte, como é o caso da vertente onde 
se localiza o Movimento Complexo de Rouças 
(fig.7), as formações superficiais são mais espes-
sas, resultando de uma forte alteração química, 
mas sobretudo mecânica que tem origem em altos 
níveis de humidade existentes, os quais derivam 
do baixo número de horas de insolação naquela 
vertente, permitindo a conservação do gelo e da 
humidade durante muito tempo. Esta situação dá 
origem a uma forte alteração em profundidade, 
favorecendo a formação e desencadeamento de 
movimentos de vertente profundos e lentos (des-
lizamentos rotacionais, por exemplo). O movi-
mento de vertente de Rouças (fig.7) foi o único 
movimento complexo registado, pois apresentava 
um deslizamento rotacional, (processo inicial) 
apresentando depois, nas suas bordaduras, pro-
cessos de queda de blocos e, na parte terminal, 
fluxos de detritos, materializados por um canal 
principal, bem definido, que transportava mate-
rial grosseiro heterométrico (blocos angulosos, 
seixos e areias) por processos de torrencialidade. 
As argilas foram as primeiras a serem removidas. 
Toda esta situação está nitidamente relacionada 
com a formação litológica metassedimentar lá 
existente: Xistos pelíticos com intercalações de 
quartzitos e liditos, do Silúrico Indiferenciado 
e com orientação NE-SW a ENE-WSW (Notícia 
Explicativa da Folha 1-D). O desencadeamen-
to do movimento terá sido causado pelo carácter 

Fig. 6 Fluxo de Detritos da Fraga dos Pastorinhos. CZ- Cicatriz do 
movimento; CM- Corpo do movimento; BM- Base do movimento.

CZ

diferentes litologias e toda a condicionante geo-
morfológica que envolvia cada uma das áreas.

5. Casos de Estudo Práticos

A nossa área de estudo principal, corresponde 
à área de transição entre a Serra da Peneda e a 
Serra Amarela, área abrangida pela Carta Militar 
nº 9, à escala 1: 25 000, bem como as áreas de 
Ermelo, Várzea e Enxerto, as quais têm algumas 
variações litológicas entre si. As diferenças lito-
lógicas registadas nos diferentes sectores da área 
de estudo evidenciaram diferentes comporta-
mentos das vertentes face à instabilidade. Assim, 
em áreas com mantos peliculares, os movimentos 
de vertente são de maior frequência e atingem ve-
locidades elevadas como os fluxos de lama e detri-
tos, sobretudo, visíveis na Fraga dos Pastorinhos 
(fig.6). Geologicamente, esta área é constituída 
por granito porfiróide de grão grosseiro a médio, 
biotítico. Os declives elevados, na ordem dos 40º 
– 45º (fig. 5), não permitem a fixação de mate-
riais pouco coerentes (formações superficiais) na 
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bastante espesso, a acção humana foi determi-
nante. Apesar de existir um manto de alteração 
(saibro granítico) espesso, a ruptura foi inevitá-
vel, sobretudo pela retirada do apoio da base de 
uma vertente. Nessa vertente, a criação de pata-
mares agrícolas implicou a deformação da forma 
original da mesma, tendo sido criados declives 
abruptos sem qualquer tipo de sustentação. Aqui 
a intervenção humana por mais pequena que fos-
se, teve consequências desastrosas, resultando no 
desencadeamento de um fluxo que destruiu parte 
de uma habitação. Neste caso, houve um impacte 
ambiental que desencadeou o movimento de ver-
tente.

6. Conclusões

Na nossa área de estudo, foram obtidos vários re-
sultados após a análise dos dados recolhidos nos 
levantamentos de campo. Assim, conclui-se que 
a litologia é um factor primordial para o tipo de 
movimento desencadeado em cada área. Em ver-
tentes com formações superficiais peliculares, 
o desencadeamento de movimentos de vertente 
é mais rápido, uma vez que há um bloqueio da 
circulação interna a pouca profundidade, no 
contacto das formações superficiais com a rocha-
mãe. A existência de mantos de alteração é um 
factor de estabilidade, sobretudo quando estes 
atingem grandes espessuras, pois são o resulta-
do de uma meteorização em profundidade, fruto 
da porosidade dos mesmos. Nesta situação, existe 
uma boa circulação hídrica no interior do solo, 
impedindo rupturas rápidas. Em áreas de mantos 
profundos, os movimentos acontecem com me-
nos frequência e são mais lentos, do tipo do des-
lizamento rotacional, envolvendo grandes massas 
de material. A falta de coberto vegetal foi deter-
minante no desencadeamento de movimentos em 
mantos peliculares e para as quedas de blocos (Sr.ª 
da Peneda). Como se previa, a acumulação suces-
siva de precipitação é um factor fundamental para 
a ocorrência de movimentos de vertente, sendo 
na nossa área de trabalho o factor desencadeante 
principal, uma vez que se registaram quantitati-
vos de precipitação elevados, com grandes perío-
dos de duração e com bastante intensidade, como 
pudemos constatar. A acção antrópica foi um fac-
tor de instabilidade pouco significativo. Na nossa 
área de estudo, os factores desencadeantes bem 
como os factores condicionantes são sobretudo de 

Fig. 7 Movimento Complexo de Rouças.

Fig 8. Movimento de vertente em Enxerto. Fonte: INETI.

impermeável do substrato metassedimentar que 
bloqueou, a determinada profundidade, a infil-
tração da humidade, saturando a área de contacto 
entre este e o manto argiloso, com traços nítidos 
de ambiência periglaciar, nomeadamente pela 
existência de Moreias e Till subglaciário. Neste 
movimento (fig.7), também o declive teve um pa-
pel preponderante, à semelhança de todos os ou-
tros casos, sobretudo nas quedas de blocos. O de-
sencadeamento do movimento ocorreu nos 710m 
e tem um comprimento de 89m e uma largura 
máxima de 74m. A orientação do movimento é de 
SSE-NNW.

Os dois casos atrás apresentados têm origem, 
unicamente, na dinâmica natural.

Contrariamente, em Enxerto (fig.8), numa ver-
tente exposta a sul, bastante regularizada por de-
pósitos de vertente e com um manto de alteração 
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ordem natural, exceptuando o caso de Enxerto. 
Assim, regista-se um domínio claro da suscep-
tibilidade natural, sendo elevada, uma vez que 
grande parte da área por nós estudada tinha um 
baixo grau de ocupação humana. A Vulnerabili-
dade é baixa, na nossa área de estudo.

No entanto, nas áreas povoadas que apresentam 
um grau de susceptibilidade geomorfológica acen-
tuado, torna-se necessário adoptar um conjunto 
de medidas pró-activas como sejam a fiscalização 
e o respeito pela legislação, no sentido de serem 
consideradas as normas de segurança bem como a 
não ocupação de áreas potencialmente perigosas, 
como seja o sopé das vertentes com forte suscepti-
bilidade geomorfológica.
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! Nº: 04 

! Nome: Rouças 

! : Movimento complexo  

 

! :  

! :  

! :  

! : Regato de Cabril 

!  

  

! :  

! : SSE-NNW  

! :   

! :  

! :  

! :  

  rectilínea      côncava      convexa x  
! : SSE-NNW  

! (aproximada): 2   

! :  

! :  

! :  

! : 4m    

! : ?  

! : ?  

! :   

      Água    Ar        
!       

         

 

! (m )     

   x     

! x  

 

!   Simples       Múltipla x    
!  

! : (comp.) (larg.) 

! Simples      Múltiplo x

! :   

! :  

! :  

! :  

! :  

! :  

! :  

! :  

! : 2 

! :

!  

  (estilo, estado e distribuição espacial da actividade):

Fluxo

Complexo

Estilo

Simples X

Múltiplos X X X

Sucessivos

Complexos e 

compósitos

Estado

Activos X X X X

Suspensos

Inactivos

Espacial

Retroprogressivo X X

Em avanço X

Em alargamento X

Em progressão 

Múltipla

Em diminuição

Em movimento

 

! :  

! : SSE-NNW  

! :  

! côncavo     convexo x    rectilíneo   
! : côncavo    convexo x    rectilíneo   
 

!   
  Muito densa    Densa    Pouco densa    Incipiente x

!            

!    

!   

!  x

: A rede de Drenagem, apresenta uma densidade incipien-
te, onde predomina o escoamento hipodérmico, do topo até, 
sensivelmente, ao meio da vertente, local a partir do qual este 

despoleta o movimento, devido a descontinuidades no substrato, 
o que, provavelmente, acentuou a descontinuidade e levou à 

ruptura do mesmo.

 

 

!          

!           

!     

!   Eucalipto     Pinheiro     Outros  x  
!   Cereal     Pomar     Horta    Arvoredo  
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!        
! Outros  x   (Manto de alteração, depósitos de vertente)

! (Manto alteração): 
  Inexistente     até 50 cm     de 50 a 100cm        
  de 100 a 200 cm    de 200 a 300 cm    > 300 cm x

! :

  Inexistente     < 10 cm      de 10 a 20 cm          
  de 20 a 30 cm      de 30 a 50 cm x    > 50 cm  

!  
  Argila  x     Areia       Granito são       
  Granito alterado     Calhaus      Blocos  x

! 

  Sólido  x     Pouco sólido       Solto       Plástico  x

! 

  Litológica       Estrutural  x     Permeabilidade    
  Obstrução drenagem  x     Declive  x     Morfologia  x

! 

      Aterro      Desaterro       
  Estrada       Taludes        

Carta militar Nº 9, Gavieira (Arcos de Valdevez), 1:25000; GPS, MA-
GELLAN (Meridian Gold); Medidor de distancias BUSHNELL (Yardage 

Martelo de Geólogo; a indispensável resiliência dos dois elementos 
humanos neste trabalho.  

O movimento aqui descrito situa-se no lugar das Rouças na 
vertente de Topete, com orientação SSE-NNW, junto ao Re-

da Feicha.

frente de sedimentação, no Regato de Cabril. O estado di-

na base do mesmo, desenvolvido pela força da água na base 
da vertente, o que leva a uma consequente perda de apoio 
daquela e acaba por despoletar uma sucessão de movimentos 
interligados. 
A vertente na qual foi detectado este movimento tem uma 

movimento complexo, pois este é um movimento que, como 
-

Assim, este movimento complexo, quanto à sua actividade, 
tem um estilo múltiplo, pois regista-se uma repetição do mes-
mo tipo de movimento em diferentes sectores do movimento 

-
ções são recentes e tendem a repetir-se num futuro próximo, 

movimento complexo apresenta carácter retroprogressivo.
Para concretizar um pouco mais, o movimento em questão 
é complexo por apresentar mais de um tipo de movimento 
visível, conciliando um deslizamento principal com alguns se-
cundários (a*) de carácter translacional, com superfície de 

-
vo e distribuição espacial retroprogressiva, dadas as múltiplas 
fendas/cicatrizes abertas, prontas a desabar. Os deslizamen-
tos são ainda conciliados com desabamentos simples, acti-
vos e em avanço, isto é, o seu plano de ruptura expande-se 

em alargamento.
Em termos geológicos há a destacar o predomínio de rochas 
metassedimentares, com grandes blocos e de argilas. Outro 
elemento a destacar é a existência de mantos de alteração 
bastante desenvolvidos em todo o sector de análise, dimi-
nuindo a sua espessura com a subida em altitude. No segui-
mento desta mesma linha temos os depósitos de vertente que 

de altitude.
Os dois elementos acima descritos dão a conhecer uma di-
nâmica climática bastante activa, que actua sobre a litolo-
gia originando que esta apresente, alterações/instabilidade 
dignas de um cuidadosa catalogação. Nos factores climáticos 
destacamos a precipitação, e a Crioclastia estas bem presen-
tes na altura do levantamento deste movimento de vertente.   


