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RESUMO 

Os processos geomorfológicos ambientais podem representar riscos para pessoas e bens. Um 

conhecimento mais aprofundado da gênese desses processos é, portanto, essencial para encontrar 

ferramentas que possam atenuar esses riscos. Nas últimas décadas, os Sistemas de Informação 

Geográfica baseados em Modelos Digitais de Elevação (MDE) provaram a sua importância na gestão 

ambiental. Os MDE constituem um suporte para a modelação das geoformas, ou seja, das unidades de 

terreno resultantes dos processos naturais endógenos e exógenos que atuam na superfície da Terra. 

Neste trabalho foi realizada a classificação das diferentes geoformas na bacia hidrográfica da Ria 

Formosa utilizando uma abordagem baseada no MDE.  

ABSTRACT 

The geomorphic environmental procedures may represent threats for people and assets. Consequently, 

a deeper knowledge of these procedures genesis is essential for finding tools that can mitigate these 

threats. In the last decades, geographic information systems based on the Digital Elevation Models 

(DEM) have proved their importance in environment and land management. DEMs are an important 

physical support for modeling geoforms, i.e., in field units as results of the endogenous and exogenous 

natural process that perform on the Earth surface. Classification of different geoforms in the Ria 

Formosa Catchment has been carried out in this work using a hyerarchical method based on a DEM. 

1. INTRODUÇÃO

O estudo do risco de degradação do solo é o ponto de partida para o desenvolvimento e gestão 

sustentável da terra. O aquecimento global e as mudanças do uso da terra esperadas no século XXI 

preveem a perda da qualidade e redução de produtividade do solo (Cerdan et al., 2010). Nas áreas de 

clima Mediterrâneo a vegetação natural e semi-natural é esclerófila, que é bem adequada para as 

condições climáticas locais, no entanto, condições meteorológicas extremas e a desmensurada 

atividade humana podem causar desequilíbrios no ecossistema (Kosmas et al., 2000). O sul de 

Portugal é uma região onde o equilíbrio, entre o meio ambiente natural e a atividade humana, é muito 

sensível à erosão e à desertificação (Gonçalves et al., 2010). É necessário tomar medidas de 

prevenção, controle e correção de modo a preservar o solo e evitar o aparecimento e a intensificação 

de processos de desertificação, que pode se tornar irreversível, como já aconteceu em outras regiões 

do Mediterrâneo (Kosmas et al., 2000). 

O estudo dos processos geomorfológicos da superfície da terra constitui um passo prévio na 

elaboração da cartografia de risco de erosão, dado que estes descrevem o espaço natural, a dinâmica 
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das ocupações e as mudanças antropogénicas. De acordo com Hammond (1954, 1964), os estudos 

geomorfológicas da superfície da terra podem ser realizados com base na análise das características do 

terreno, mapas topográficos ou diretamente por meio de medições de campo. As variáveis utilizadas 

nos processos de classificação hierárquica devem ser quantitativas. Mais tarde, com o aparecimento do 

Sistemas de Informação Geográfica, Dikau (1989) e Dikau et al. (1991), automatizaram e retificaram 

os procedimentos de Hammond. Os MDE constituem a ferramenta mais importante no processo de 

identificação de formas de relevo. Utilizando o processo "Moving Window" e por meio de algoritmos 

baseados em operadores locais (filtros espaciais), é possível criar modelos digitais derivados (declive, 

curvatura, relevo local e posição relativa) que, integrados, permitem caraterizar o relevo. Muitos 

investigadores têm utilizado esta metodologia, embora com algumas modificações, como exemplo, 

Jordán et al. (2007), Zavala et al. (2005; 2007), em estudos realizados na Espanha e no México.  

No presente estudo pretende-se realizar a cartografia das geoformas da bacia hidrográfica da Ria 

Formosa localizada no sul de Portugal (Algarve), através da metodologia utilizada por Jordán et al. 

(2007), modificada para levar em consideração as características específicas da região. 

Desta forma, pretende-se contribuir para a caracterização da região, o que permite auxiliar eventuais 

planos regionais que possam controlar processos de degradação do solo através da indicação de 

possíveis usos e restrições. 

2. ÁREA DE ESTUDO

A bacia hidrográfica da Ria Formosa é limitada pelas coordenadas WGS84: 37º 15' N e 36º 57' N e 7º 

28' W a 8º 4' W. Apresenta um perímetro de 166 km e uma área de 864 km
2
, que inclui o estuário da 

Ria Formosa com cerca de 16.000 ha. É protegido pela União Europeia (EU) e pelas leis portuguesas, 

sendo classificada como uma Zona Húmida de Importância Internacional pela Convenção de 

RAMSAR (PORTUGAL Ramsar Site 212). Abrange os municípios de Tavira, Faro, Olhão, São Brás, 

Loulé, Vila Real de Santo António e Castro Marim. A topografia da região é regular e contínua, sem 

mudanças bruscas de altitude. A inclinação média é de 11% e a elevação varia entre 0 e 530 metros 

acima do nível do mar. A média da precipitação anual varia entre 400 e 800 mm. A temperatura média 

anual é de 17
0
C. 

3. METODOLOGIA

Com base na cartografia à escala 1:25.000 do Instituto Geográfico do Exército (IGeoE, 2004) foi 

criado um MDE com uma resolução de 10 × 10 m
2
 a partir dos pressupostos geoestatisticos. Para cada 

ponto do MDE através da técnica “Moving Window” foram determinadas diferentes variáveis de 

terreno, nomeadamente, o declive, a curvatura, o relevo local e a posição relativa. Por fim, foi 

realizada a classificação automática do relevo, conforme o estabelecido por Zavala et al. (2005, 2007). 

A análise e mapeamento dos dados foram realizadas com o software IDRISI Taiga (Eastman, 2009).  

3.1. Declive 

O declive de uma encosta é um fator importante a considerar nos processos de erosão, especialmente 

na erosão hídrica. O declive e o comprimento de um lado de uma encosta influenciam diretamente a 

velocidade de escoamento da água e em conjunto com as propriedades do solo, causa uma maior ou 

menor resistência à erosão. 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. Curvatura 

Geralmente utiliza-se um mapa de curvatura para descrever as características de drenagem de uma 

região para posteriormente serem utilizados para estudos de acumulação, escoamento e 

disponibilidade de água (Moore et al.,1991). A curvatura (C) indica se uma superfície é côncava, 

convexa ou plana. A curvatura do terreno é definida como a soma das derivadas parciais de segundo 

grau da elevação (H) relativamente à direção dos eixos coordenados (x e y): 
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3.3. Relevo local e posição relativa 

O relevo local é definido como a diferença vertical entre os pontos mais altos e os pontos mais baixos 

de uma superfície, dentro de uma determinada distância horizontal ou de uma determinada área. A 

posição relativa consiste em identificar as formas planas do terreno, em terras altas e terras baixas, de 

modo a separar os planaltos das planícies com colinas e montanhas. Neste estudo, foi considerado que 

existia uma equivalência entre as zonas baixas e altas com as zonas côncavas e convexas.  

3.4. Geoformas 

O mapa das geoformas foi obtido pelo cruzamento de três níveis de informação: pela proporção da 

superfície com declive suave (<4%), relevo local e posição relativa. Foram consideradas cinco 

unidades de terrenos principais: planícies, planaltos, planícies com colinas, colinas abertas (Dikau, 

1989) e colinas. Por sua vez, estas unidades foram divididas em 20 sub-unidades. 

4. RESULTADOS

As principais unidades de terreno e as respetivas sub-unidades, da bacia hidrográfica da Ria Formosa 

são mostradas na figura 1. 

Figura 1 – Mapa das geoformas da bacia hidrográfica da Ria Formosa. 
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Verificou-se que, as colinas localizadas (Dikau, 1989) e moderadas cobrem a maior parte da área 

(43%), encontram-se principalmente na Serra do Caldeirão e nas formações montanhosas de rochas 

carbonatadas (Monte Figo, Malhão, Guilhim e Nexe). As planícies planas são a segunda unidade de 

terreno de maior representação (25.3%). Localizam-se no litoral, perto da Ria Formosa e ao longo da 

costa leste.  

5. CONCLUSÕES

O método automático para a classificação hierárquica da bacia hidrográfica da Ria Formosa permitiu 

classificar 20 unidades geográficas. A área de cada unidade é caracterizada por um certo número de 

características geomorfológicas, que as distingue das áreas vizinhas. As colinas localizadas e 

moderadas e as planícies planas são as mais representativas.  

A metodologia utilizada neste estudo pode ser validada a partir da elaboração da cartografia mais 

descritiva de uma área amostral, baseando-se na fotointerpretação e nas observações de campo.  

Em pesquisas futuras, pretende-se criar um mapa de geoformas mais preciso, combinando as imagens 

de satélite, dados climáticos, mapas do uso e ocupação do solo, mapas geológicos e pedológicos numa 

escala adequada.  
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