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RESUMO 

 

A erosão constitui a principal ameaça para os solos das regiões de clima mediterrâneo. A avaliação do 

risco de erosão é uma das primeiras etapas para o planeamento adequado do uso do solo. Nesta 

pesquisa, foi avaliado em termos qualitativos o risco de erosão e o respetivo mapeamento, 

considerando a ação mecânica da chuva (fator extrínseco) e o estado erosivo do solo (fator intrínseco). 

A erosividade da chuva foi calculada a partir de dados geo-referenciados de chuva, e o estado erosivo 

foi avaliado com base em dados espaciais do relevo, do solo e da vegetação. O mapa de risco de 

erosão foi produzido pela sobreposição espacial dos estados erosivos com a erosividade da chuva. 

 

 

ABSTRACT 

 

Soil erosion is the main threat to soils in areas under Mediterranean type of climate. Assessing erosion 

risk is one of the first stages for adequate land use planning. In this research, qualitative soil erosion 

risk assessment and mapping has been carried out, considering the mechanical action of the rainfall 

(extrinsic factor) and soil erosive status (intrinsic factor). Rainfall erosivity was calculated from geo-

referenced rainfall data, and erosive status was assessed using soil, relief and vegetation spatial data. 

The risk erosion map was produced by overlapping the spatial distribution of erosive status and 

rainfall erosivity. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Com base na definição de FAO, define-se risco de erosão como a suscetibilidade que um terreno 

apresenta à erosão, tendo em conta as suas características físicas e as condições naturais a que está 

sujeito. Diversos estudos têm sido realizados para avaliar o poder de erodibilidade do solo. Desses 

estudos, surgem distintas classificações, quantitativas e qualitativas. No âmbito do estudo quantitativo 

a suscetibilidade erosiva é medida pelo fator K da equação de USLE de Wischmeier & Smith (1978). 

Nos últimos anos têm surgido algumas críticas ao modelo empírico de USLE, uma vez que se trata de 

um modelo eficaz para a região onde foi desenvolvido, não sendo adaptável a outras regiões com 

características diferentes (Soto & Diaz-Fierros, 1998). Por isso, diversos autores têm feito revisões à 

metodologia de USLE e um dos produtos finais mais conhecidos é o RUSLE (Renard et al., 1991). Na 

abordagem qualitativa também foram realizados diversos trabalhos para avaliar a suscetibilidade 

erosiva de um solo. A classificação é realizada atribuindo valores de litofácies de acordo com a 

resistência do material à erosão física e à produção de sedimentos. Neste âmbito realçam-se os 

trabalhos realizados em Espanha por ICONA (1982, 1988) e PAP/RAC (1997). O principal objetivo 

deste estudo é o desenvolvimento de um Sistema de Informação Geográfica (SIG), para avaliar o risco 

de erosão na serra de Grândola, com base nos critérios de PAP/RAC.  
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2. ÁREA DE ESTUDO 

 

A área de estudo inclui a serra de Grândola, limitada pelas coordenadas Hayford-Gauss DtLx: Mmin= -

55100.00 m, Pmin= -185100.00 m, Mmáx= -35200.00 m, Pmáx= -163000.00 m. Apresenta uma área de 

440 km
2
 com uma altitude máxima de 383 m. O clima é mediterrânico com influência atlântica, 

apresentando uma precipitação anual que varia entre 600 a 1200 mm e uma temperatura média anual 

de 17
0
C.  

 

 

3. METODOLOGIA 

 

A metodologia para a avaliação do risco de erosão da serra de Grândola baseia-se na análise de 

variáveis com a aplicação de um sistema de informação geográfica que sobrepõe e integra os 

diferentes tipos de informação espacial considerada pertinente para o estudo. Foi realizada com o 

software IDRISI Taiga (Eastman, 2009). Para obter um documento preditivo, indicativo do risco de 

erosão, recorreu-se à interseção espacial de um diverso tipo de informação relacionada com a erosão: 

declives, litologia, ocupação do solo (CORINE-CLC, 2006), cobertura vegetal e precipitação. A figura 

1 expressa a metodologia adotada para o mapeamento do risco de erosão (Paixão, 2012).  

 

 
Figura 1 – Metodologia adotada para o mapeamento do risco de erosão. 

 

 

3.1. Mapa de declives 

 

A determinação do declive ( ) de cada pixel (l,k) tem como base os valores de elevação (H) dos pixels 

vizinhos e a resolução espacial do modelo (E): 
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3.2. Mapa das litofacies 

 

Com base na metodologia de PAP/RAC (1997), foram criadas cinco classes de litofácies (A, B, C, D, 

E) resultantes da agregação de unidades litológicas com características idênticas retiradas carta 

Geológica de Portugal à escala 1:200 000 (DGM,1984).  
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3.3. Mapa de erodibilidade do solo 

 

O mapa de erodibilidade foi obtido pelo cruzamento do mapa dos declives com o mapa das litofácies. 

Com base nos critérios adotados por Zavala (2001), foram definidos cinco níveis de erodibilidade: 

muito baixa (1) a muito alto (5). 

 

3.4. Mapa de uso do solo 

 

A informação da ocupação do solo foi obtida pelo mapa CORINE Land Cover (CORINE-CLC, 2006) 

para Portugal Continental.  

 

3.5. Cobertura vegetal 

 

O mapa da cobertura da vegetação foi obtido aplicando o Índice de Vegetação da Diferença 

Normalizada (NDVI), técnica introduzida por Rouse et al. (1974) que permite o conhecimento da 

densidade e do estado (vigor), da vegetação verde, sobre a superfície terrestre. Foram utilizadas as 

bandas do Landsat 5. Com base em trabalhos desenvolvidos por Zavala (2001) foram consideradas 4 

classes de cobertura de vegetação: 0-25%, 25-50%, 50-75% e 75-100%.  

 

3.6. Mapa de proteção do solo 

 

O mapa de proteção do solo foi obtido pelo cruzamento da informação do mapa ocupação do solo com 

o da cobertura da vegetação. Com base nos critérios adotados por Zavala (2001), foram definidos 

cinco níveis de proteção: muito alto (1) a muito baixa (5). 

 

3.7 Mapa dos Estados erosivos 

 

O mapa dos estados erosivos foi obtido através do cruzamento da informação dos mapas de 

erodibilidade com o da proteção do solo. Com base em trabalhos desenvolvidos por Zavala (2001) os 

níveis dos estados erosivos foram distribuídos em 5 classes: muito baixo (1) a muito alto (5).  

 

3.8 Mapa da erosividade da chuva 

 

O estudo da erosividade da chuva trata-se de um fator importante para avaliar o estado erosivo de uma 

área. No entanto, trata-se de um parâmetro difícil de estudar devido à falta de informação de registos 

pluviométricos e por vezes à escassez de estações meteorológicas na zona de estudo. Posto isto, foi 

criado por regressão multi-linear um modelo de precipitação anual tendo em conta que existem 

variáveis que influenciam a precipitação (latitude, altitude, distância à costa, insolação e as 

orientações). Para medir a agressividade da chuva, o mapa da precipitação anual foi classificado de 

acordo com o Índice Modificado de Fournier (IMF; Arnouldus 1978). Os valores de IMF foram 

classificados segundo CORINE-CEC (1992) em cinco níveis de agressividade, muito baixo a muito 

alto. 

 

3.9 Mapa do risco de erosão  

 

O mapa dos riscos de erosão anual obteve-se com o cruzamento da informação do mapa dos estados 

erosivos com o mapa do IMF classificado segundo CORINE-CEC (1992). Foram estabelecidas 5 

classes de risco de erosão, de muito baixa a muito alta (1 a 5).  

 

 

 

4. RESULTADOS 
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O risco de erosão da serra de Grândola está cartografado na figura 2. Na zona envolvente da serra 

predominam os estados erosivos muito baixo (12%) a baixo (51%), na serra observam-se os estados 

erosivos moderado (26%), alto (8%) e muito alto (3%).  

 
Figura 2 – Risco de erosão da serra de Grândola. 

 

 

5. CONCLUSÕES 

 

A análise biofísica do meio obriga o conhecimento de fatores e de recursos que afetam a conservação 

dos sistemas ecológicos bem como o planeamento e ordenamento do território. Para realizar a 

modelação cartográfica da erosão recorreu-se à modelação de variáveis ambientais que afetam 

quantitativamente o processo de erosão. Constatou-se que a o estado erosivo baixo é o mais 

representativo da área de estudo (51%) que coincide com os locais de material pouco coesivos e com 

declives inferiores a 3%. A zona da serra é a mais propícia ao risco de erosão porque apesar de o 

material ser mais resistente (formação de Flysh) a quantidade de precipitação é maior e os declives 

acentuados provocam o arrastamento do material. 
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